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Kata Pengantar
Dokumen yang ada di hadapan Anda saat ini merupakan “Laporan Kajian Awal Penyandang Disabilitas
dalam Pekerjaan di Makassar, Bulukumba, dan Toraja Utara”. Semoga laporan ini disambut dengan
semangat tinggi khususnya bagi instansi dan organisai yang bersama-sama bekerja untuk mendorong
dan memastikan inklusivitas dalam pekerjaan. Kajian ini merupakan langkah awal Yayasan NLR
Indonesia dalam Proyek Membangun Ekonomi Lokal Penyandang Disabilitas melalui Advokasi untuk
Kebijakan yang Inklusif (Local Economy Development of People woth Disability through Advocacy for
Inclusive Policy) - LEAP Project. Kajian yang dilakukan di Makassar, Bulukumba, dan Toraja Utara ini
ditujukan untuk memetakan karakteristik penyandang disabilitas dan kebijakan-kebijakan disabilitas
yang inklusif terkait akses pekerjaan dan kewirausahaan di tiga wilayah ini. Hasilnya diharapkan dapat
menjadi instrumen untuk mengukur keberhasilan intervensi proyek dan dasar advokasi serta dapat
menjadi sumber informasi topik disabilitas dalam pekerjaan bagi berbagai pihak terkait.
Ditetapkannya UU No 19 tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas
(UNCRPD) menjadi peluang terwujudnya lingkungan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas
dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pekerjaan. Lima tahun setelahnya diterbitkan UU No 8 tahun
2016 tentang penyandang disabilitas untuk mempertegas kesamaan dan perlindungan hak-hak
penyandang disabilitas. Undang-undang ini menjamin adanya penghormatan martabat yang melekat
dan otonomi setiap orang dengan menekankan prinsip non-diskriminatif, partisipasi penuh, kesetaraan
kesempatan, aksesibilitas dan penghormatan atas kapasitas penyandang disabilitas. Di beberapa
wilayah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, UU tentang disabilitas juga telah diturunkan ke
dalam beberapa peraturan turunan berupa Perda, Pergub, Perbup, maupun Perwali. Namun, adanya
regulasi tidak serta merta berdampak langsung pada peningkatan akses pekerjaan dan berwirausaha
bagi penyandang disabilitas.
Kajian ini menemukan bahwa hambatan partisipasi bagi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja
terfokus pada tiga aspek yang saling terkait. Pertama, hambatan yang terkait langsung dengan
penyandang disabilitas, hambatan terkait perusahaan swasta dan publik, serta hambatan terkait
dengan peran pemerintah. Namun, terlepas dari berbagai tantangan dalam mempromosikan dan
melaksanakan kerja inklusif, kajian ini berhasil mengidentifikasi fakta-fakta yang dapat
memfasilitasi/mendorong pekerjaan inklusif.
Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaku gerakan disabilitas, pemangku
kepentingan, pelaku usaha swasta dan publik serta teman-teman penyandang disabilitas.
Salam inklusi!

Monique Soesman
Direktur Operasional Yayasan NLR Indonesia
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Ringkasan Eksekutif
Mencapai partisipasi dan peluang setara bagi penyandang disabilitas di pekerjaan dan tempat kerja
merupakan sebuah proses yang kompleks, multi-aspek, dan saling terjalin erat. Berbagai aspek dari
sikap masyarakat hingga kebijakan perlu diatasi untuk mencapai lapangan kerja yang inklusif. Laporan
ini memberikan informasi tentang penyandang disabilitas dan partisipasi mereka di kehidupan kerja di
tingkat lokal, yaitu di Kabupaten Bulukumba, Toraja Utara, dan Kota Makassar. Laporan ini dapat
digunakan sebagai sumber informasi terkait topik disabilitas dan pekerjaan khususnya di 3 wilayah
kajian serta menjadi dasar bagi Yayasan NLR Indonesia bersama mitra lokal di Sulawesi Selatan dalam
mengembangkan Proyek LEAP.
Sebanyak 87% responden menganggap pekerjaan itu sangat penting bagi mereka, namun 75% merasa
mencari kerja lebih sulit khususnya dibandingkan dengan teman-teman mereka yang non disabilitas.
Sementara itu, 41% tidak memiliki kerja berbayar setelah mereka mengalami disabilitas. Hal ini
menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan untuk memasuki
pasar tenaga kerja, yang mana bukan hal yang mengejutkan. Informasi kuantitatif dan kualitatif yang
kami kumpulkan di tiga lokasi penelitian di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penyandang
disabilitas terus menghadapi stigmatisasi dan prasangka dari masyarakat, lingkungan yang tidak
aksesibel, serta hambatan kelembagaan dan hukum untuk bekerja dan mengakses lapangan kerja.
Meskipun Toraja Utara menghadapi hambatan terbesar, situasi ini juga terjadi di Makassar.
Penelitian ini menemukan bahwa hambatan partisipasi bagi penyandang disabilitas di pasar tenaga
kerja terfokus pada tiga aspek yang saling terkait. Pertama, faktor-faktor yang terkait langsung dengan
penyandang disabilitas: Kurangnya kesempatan pendidikan dan pelatihan vokasi, kurangnya percaya
diri, dan dalam beberapa kasus kurangnya dukungan keluarga turut mencegah penyandang disabilitas
memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Situasi ini semakin diperparah oleh
hambatan fisik yang diakibatkan terbatasnya akses kepada alat bantu dan rehabilitasi, khususnya,
namun tidak terbatas di wilayah-wilayah terpencil.
Kedua, faktor terkait dengan perusahaan swasta dan publik: Akibat kurangnya pengetahuan dan
prasangka dari sisi perusahaan, penyandang disabilitas tidak memiliki akses setara ke lapangan kerja.
Meskipun sudah ada kuota yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan penyandang
disabilitas sejak 1997, hampir tidak ada yang mengetahui kebijakan ini. Bahkan jika pengusaha
mengetahui kewajiban ini pun, mereka tidak tahu bagaimana cara "menemukan" penyandang
disabilitas dan di mana harus mempekerjakan mereka. Namun kerugian ekonomi menjadi
kekhawatiran utama mereka.
Ketiga, faktor-faktor yang terkait dengan peran pemerintah. Mayoritas kebijakan, program dan layanan
pemerintah berfokus, jika ada, pada pekerjaan mandiri atau pekerjaan yang terpisah, alih-alih
pekerjaan inklusif. Sikap yang sama ditunjukkan oleh perusahaan, sehingga mereka semakin meyakini
bahwa ketidakcocokan anatra keterampilan dengan kesempatan kerja memang sulit diatasi. Akibatnya,
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penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai calon karyawan potensial, dan tentunya tidak akan
memperoleh hubungan kerja permanen.
Namun terlepas dari berbagai tantangan dalam mempromosikan dan melaksanakan kerja inklusif ini,
penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah hal yang dapat memfasilitasi pekerjaan inklusif:
Undang-undang, kebijakan dan peraturan yang ada seperti peraturan disabilitas lokal, meskipun belum
dilaksanakan secara signifikan, merupakan kerangka yang penting untuk mencapai kemajuan
(Bulukumba dan Makassar). Sejauh ini memang telah ada beberapa inisiatif dan program yang cukup
menjanjikan yang ditujukan untuk lapangan kerja inklusif yang dapat semakin dikembangkan.
Penelitian ini juga mengungkap bahwa persepsi lama yang menstigmatisasi semakin melemah, dan
mulai ada keterbukaan yang signifikan dari pemerintah dan sektor swasta, yang merupakan pintu
masuk penting untuk menstimulasi lapangan kerja inklusif.
Berdasarkan temuan-temuan ini, dihasilkan sejumlah rekomendasi dari penelitian ini untuk kerangka
proyek LEAP (Lampiran I).
1. Pengumpulan data: Adanya kebutuhan yang nyata akan basis data yang komprehensif.
Mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk menggunakan dan
mengumpulkan basis data tentang penyandang disabilitas yang sudah ada namun belum
lengkap dan tidak terkoordinasi antar sektor, serta melengkapinya dengan informasi tentang
keterampilan dan preferensi kerja penyandang disabilitas. Basis data kohesif ini harus tersedia
bagi pemerintah dan sektor bisnis. Mengadvokasi sistem di mana basis data tersebut
diperbarui secara berkesinambungan oleh pemerintah, dan dibagi di seluruh sektor. Di sisi lain,
pemetaan perusahaan yang bersedia mempekerjakan penyandang disabilitas juga harus
dilakukan, dengan berfokus pada UMKM yang fleksibel
2. Kesadaran dan pengetahuan: Diperlukan upaya khusus untuk membangun kesadaran tentang
disabilitas dan lapangan kerja inklusif di kalangan pemerintah maupun sektor bisnis. Hal ini
harus dilaksanakan secara bertahap dan perlu dipastikan agar sektor bisnis tidak dibanjiri
dengan data dan teori. Interaksi adalah metode yang efektif untuk mengurangi stigma.
Karenanya, langkah pertama dapat dilakukan dengan mengadakan acara di mana perusahaan
dan penyandang disabilitas dapat bertemu secara informal tanpa memberikan tekanan kepada
perusahaan sehingga perusahaan tidak merasa terpaksa, sehingga memberikan penyandang
disabilitas kesempatan untuk membangun kepercayaan dari perusahaan dan sebaliknya.
Pelatihan Kesetaraan Disabilitas (Disability Equality Training/DET) kemudian menyusul sebagai
langkah berikutnya, di mana para peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
antara lain tentang berbagai pendekatan kepada disabilitas (model medis/amal vs. model sosial
dan ICF). Lokakarya (workshop) yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan
perusahaan dan penyandang disabilitas akan lebih efektif dibandingkan jika dilaksanakan
secara terpisah. Para pengusaha yang berpengalaman mempekerjakan penyandang disabilitas
harus didorong untuk berbagi pengalaman mereka.
3. Informasi terbaru Di seluruh kegiatan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi dan
membangun kesadaran, standar internasional di bidang disabilitas dan dimensi global seperti
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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) harus diperkenalkan dan diterapkan, untuk
mengurangi kesenjangan informasi antara Sulawesi dengan daerah lainnya di Indonesia.
4. Advokasi: Sebagai langkah awal, perlu dipertimbangkan untuk berfokus membahas isu
tanggung jawab bersama dari setiap sektor pemerintah untuk memasukkan penyandang
disabilitas di dalam program-program mereka. Jika tidak, dikhawatirkan berbagai dinas
pemerintah hanya akan menunjuk Dinas Sosial sebagai satu-satunya dinas yang dianggap
bertanggung jawab atas isu ini.
Setelah adanya Perda Disabilitas di Makassar dan Bulukumba, diperlukan peraturan atau
petunjuk teknis lebih lanjut. Namun, pemerintah sudah mulai dapat bertindak dengan yang ada,
jika pemerintah memiliki kesadaran dan kemauan. Mengadvokasi kemauan tersebut (dalam hal
ini, untuk melaksanakan peraturan tentang lapangan kerja inklusif) sama pentingnya dengan
mendorong dibuatnya peraturan teknis tambahan.
Terkait lapangan kerja dan sistem kuota, temuan yang menunjukkan bahwa sektor bisnis tidak
mengharapkan subsidi keuangan, namun lebih kepada arahan yang jelas tentang kuota, harus
disampaikan kepada pemerintah.
5. Pelatihan advokasi harus memanfaatkan pengalaman yang ada di sejumlah OPD dengan
menggunakan anggota-anggota OPD yang kompeten sebagai fasilitator, dengan mengakui
prestasi dan keterampilan advokasi mereka.
6. Dukungan OPD: Perlu ada perhatian pada advokasi dan partisipasi agar pengembangan
peraturan disabilitas lokal, yang sudah menjadi bagian dari program OPD lokal, dapat terus
menjadi bagian kegiatan OPD, dan tidak hanya menjadi kegiatan proyek, demi
mempertahankan rasa kepemilikan dan keberlanjutan.
7. Partisipasi: Memastikan agar penyandang disabilitas menjadi aktor utama dan berpartisipasi di
dalam pengambilan keputusan di seluruh kegiatan, yang mana dalam temuan kami
menunjukkan dampak yang luar biasa. Memastikan bahwa penyandang disabilitas intelektual
dan penyandang disabilitas parah dicakup di dalam proyek dan hasil proyek.
8. Pelatihan keterampilan: Meningkatkan keterampilan dan keahlian merupakan faktor kunci
untuk menciptakan lapangan kerja inklusif. Karenanya, promosi berbagai program VET perlu
menjadi prioritas. Pelatihan vokasi harus inklusif, karena program yang terpisah bagi
penyandang disabilitas akan menyebabkan stigmatisasi dan seringkali tidak didasarkan pada
kebutuhan pasar, dan karenanya tidak berkelanjutan. Kami tidak merekomendasikan untuk
mendukung pemerintah untuk membentuk pelatihan terpisah khusus bagi penyandang
disabilitas. Sebaliknya, harus dilakukan upaya untuk membantu pemerintah dan BLK
melaksanakan program VET yang ada dengan melibatkan penyandang disabilitas. Hal ini
mencakup peningkatan aksesibilitas lingkungan pelatihan, melatih pelatih tentang teknik
pengajaran inklusif, serta (jika diperlukan) menambahkan mentor khusus. Penyandang
disabilitas harus diberitahu mengenai adanya berbagai peluang pelatihan tersebut sehingga
mampu memilih sendiri apa yang ingin mereka pelajari. Konten pelatihan harus memenuhi
kebutuhan dan standar dunia bisnis.
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9. Berjejaring: Perlu membangun hubungan pula dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya
yang berpengalaman dalam penempatan kerja dan lapangan kerja inklusif, seperti PSBDW
Makassar, RBM Toraja, Kerjabilitas, dan Dnetwork di Bali.
10. Sistem informasi yang efektif tentang peluang pelatihan dan kerja harus dibuat melalui
berbagai jalur. Jaringan pertemanan/venue/klub, dsb. juga dapat digunakan secara sistematis
untuk menyebarluaskan informasi tentang peluang kerja dan pelatihan. Internet dan media
sosial juga harus digunakan secara efektif untuk tujuan ini. Anggota-anggota OPDis yang kuat
dan terinformasi harus dipromosikan sebagai mediator antara bisnis, lembaga pemerintah,
dengan penyandang disabilitas yang mencari pekerjaan. Kerja sama dengan Kerjabilitas juga
disarankan, karena mereka telah bekerja di Makassar. Pemerintah harus didorong dan
didukung mengadakan bursa kerja (job fair) yang inklusif dan aksesibel.
Gambaran kerja yang komprehensif:
11. Promosi keterampilan dan percaya diri harus dimulai sejak dini. Advokasi harus menarget
situasi sekolah saat ini bagi penyandang disabilitas untuk mencapai akses setara dan kurikulum
sekolah yang lebih baik, serta mempersiapkan penyandang disabilitas muda untuk memasuki
dunia kerja baik sebagai karyawan maupun pekerja mandiri.
12. Kami merekomendasikan agar mendukung CSO-CSO yang bergerak di bidang Rehabilitasi
Berbasis Komunitas yang bekerja dengan orang tua anak disabilitas untuk mendorong mereka
mendukung perkembangan anak-anaknya. Anak-anak dengan disabilitas intelektual yang telah
tumbuh dewasa dan diabaikan di dunia kerja juga akan mendapat manfaat dari proyek-proyek
RBM.
13. Sebagai persyaratan lain untuk menciptakan lapangan kerja inklusif, manfaat jaminan sosial
yang saat ini masih sangat terbatas (jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dsb.) juga
harus menjadi target, dan juga kurangnya intervensi dalam bentuk alat bantu dan rehabilitasi.
Kerja sama antar sektor dan organisasi perlu ditingkatkan, khususnya melihat adanya banyak
program yang saling tumpang tindih, namun masih banyak masyarakat yang belum tersentuh
layanan. CSO, termasuk NGO internasional, harus diundang untuk berpartisipasi di dalam
rehabilitasi fisik, yang merupakan aspek penting tapi seringkali terabaikan dalam
pemberdayaan penyandang disabilitas. Untuk mengembangkan atau mendukung proyekproyek RBM, ada baiknya berkolaborasi dengan PERDIK dan Desa Inklusinya di Bulukumba,
Pusat RBM di Toraja, serta dengan mantan pelaku proyek RBM di Makassar (yang didukung oleh
AIFO).
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LA P OR AN K A J IA N AW A L : PE N Y AND AN G DI SA BI LI T AS DA LA M PE KE R JA AN
DI MA KA S SA R, B UL UK U M B A, DAN TO RA J A U TA R A

Pendahuluan
Para penyandang disabilitas mengalami eksklusi di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hal
pekerjaan dan lapangan kerja. Yayasan NLR Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan inklusi
penyandang disabilitas yang lebih baik di sektor lapangan kerja melalui Proyek "Pengembangan
Ekonomi Lokal bagi Penyandang Disabilitas melalui Advokasi Aktif untuk Kebijakan Inklusif (LEAP)".
Penelitian awal ini bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif tentang karakteristik
para penyandang disabilitas dan kebijakan-kebijakan disabilitas yang inklusif terkait pelaksanaan kerja
(work enforcement) dan kewirausahaan di tingkat lokal di tiga lokasi proyek. Hasilnya akan digunakan
sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan intervensi dan sumber informasi advokasi serta dapat
menjadi sumber informasi topik disabilitas dalam pekerjaan bagi berbagai pihak terkait.

1

LA P OR AN K A J IA N AW A L : PE N Y AN D AN G DI SA BI LI T AS DA LA M PE KE R JA AN
DI MA KA S SA R, B UL UK U M B A, DAN TO RA J A U TA R A

Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang terdiri dari desk review dan penelitian
lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Metode kualitatif digunakan untuk
memperoleh pemahaman mendalam tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat serta
keterlibatan berbagai aktor dalam lapangan kerja yang inklusif serta kewirausahaan di tingkat lokal.
Alat (tool) kuantitatif digunakan untuk membangun gambaran representatif tentang situasi yang
dihadapi penyandang disabilitas di lokasi penelitian terkait lapangan kerja.

2.1 Instrumen Kajian
Data dikumpulkan menggunakan kuesioner semi-terstruktur; diskusi kelompok terfokus (FGD),
wawancara informan kunci (KII), dan desk review.

2.1.1 Kajian Dokumen
Kajian literatur dilaksanakan untuk menggambarkan latar belakang dan situasi umum yang
dihadapi penyandang disabilitas terkait kerja dan lapangan kerja di Indonesia dan lokasi
proyek. Daftar dokumen yang telah dikaji dapat dilihat pada Lampiran 5.

2.1.2 Survei Rumah Tangga
Survei ini dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner semi-terstruktur yang dilaksanakan
dengan wawancara tatap muka oleh enumerator di bawah pengawasan dari tim inti.
Kuesioner tersebut menangkap berbagai domain karakteristik dan situasi pencaharian
penyandang disabilitas, termasuk akses mereka ke lapangan kerja di sektor formal dan
informal. Lihat Lampiran 2

2.1.3 Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)
Sebuah FGD dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan dari tiga lokasi penelitian untuk
memperoleh informasi tentang fasilitator dan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas
untuk mengakses lapangan kerja di sektor formal dan informal. Daftar peserta dapat dilihat
pada Lampiran 4.

2.1.4 Wawancara Informan Kunci (KII)
KII dilaksanakan dengan para pejabat pemerintah dan aktor di perusahaan swasta maupun
pemerintah di setiap lokasi sasaran untuk mengumpulkan data tentang faktor yang
mempengaruhi para penyandang disabilitas dalam mengakses lapangan

2.2 Sampling dan Seleksi
Perhitungan ukuran sampel untuk survei rumah tangga didasarkan pada populasi dua juta secara total
di ketiga lokasi, dengan asumsi bahwa 10% populasi memiliki disabilitas, dengan tingkat kepercayaan
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(confidence) 95% dan interval kepercayaan 5%, yang menghasilkan sampel sebanyak 139 orang.
Terdapat 150 responden yang diwawancara: Toraja Utara (44), Bulukumba (49) and Makassar (57).1
Sebagai dasar pemilihan responden, kami menggunakan daftar KPU yang disediakan oleh PERDIK yang
berisi identitas penyandang disabilitas berusia di atas 15 tahun yang berhak mencoblos pada Pemilu
2019. Namun pada praktiknya, tidak semua entry dapat digunakan; karenanya, kami menambahkan
nama-nama penyandang disabilitas yang nama-namanya diberikan oleh organisasi penyandang
disabilitas (OPDis) lokal (PERDIK di Makassar, PPDI di Bulukumba, dan PerMaTa di Toraja Utara).
Mengingat salah satu fokus perhatian NLR Indonesia adalah orang terdampak kusta, sampel tersebut
mencakup 30 orang yang terdampak lepra. Nama dan alamat responden diberikan oleh PerMaTa
Makassar, Bulukumba dan Toraja Utara. Seluruh responden berusia antara 15 hingga 64 tahun (usia
kerja).
Berdasarkan distribusi jenis disabilitas yang kami temukan di daftar KPU, kami menghitung distribusi
yang serupa untuk sampel kami, yang bertujuan memastikan rasio gender 50:50.
Tabel 1. Seleksi Responden
Kategori Responden

Target: 150 minus
30 (OYPMK)
= 120 orang

Daftar KPU

OYPMK

Yang dicapai

30

> 10 per
kabupaten

30 (20%) 13 laki-laki, 17
perempuan

Masalah
penglihatan

28%

33

> 11 per
kabupaten

33 (22%) 16 laki-laki, 17
perempuan

Masalah
pendengaran

18%

21

> 7 per kabupaten

35 (23%) 19 laki-laki, 16
perempuan

Masalah mobilitas

24%

28

> 9 per kabupaten

34 (22%) 18 laki-laki, 16
perempuan

Disabilitas
intelektual

12%

14

> 5 per kabupaten

18 (12%) 10 laki-laki, 8
perempuan

Lainnya

18% (terdistribusi
di tiap jenis
disabilitas)

Terbuka

150 (76 laki-laki, 74
perempuan)

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan dana, kami memilih dua kecamatan per kabupaten untuk
pengumpulan data, yang mencakup daerah perkotaan dan perdesaan. Para responden dipilih secara

1

Jika data dari penelitian ini digunakan sebagai data dasar (baseline) untuk masing-masing dari ketiga kabupaten tersebut secara
terpisah, dengan ukuran sampel sekitar 50 orang per kabupaten dan angka kepercayaan 95%, maka interval kepercayaan tersebut
menjadi 9%.
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acak dengan memilih nomor dua (2nd) di setiap kategori disabilitas secara terpisah antara laki-laki
dan perempuan.
Peserta FGD sengaja dipilih dengan memastikan OPDis besar diwakili oleh staf-staf utama mereka.
Secara total, terdapat 9 peserta dari OPDis-OPDis di Makassar, Bulukumba, dan Toraja Utara yang
mengikuti FGD tersebut. Para responden KII dipilih berdasarkan konsultasi dengan NLR Indonesia dan
tim peneliti yang terdiri dari asisten peneliti dan enumerator. Kami menarget 24 responden dan pada
akhirnya berhasil melakukan 36 wawancara. Ukuran sampel akhir untuk KII ditetapkan pada saat
pengumpulan data dengan menggunakan prinsip saturasi data.

2.3 Pengolahan dan Analisis Data Kajian
Untuk analisis, data kuantitatif dimasukkan ke dalam format data entry SPSS, untuk selanjutnya dicek
dan dibersihkan. Data yang telah divalidasi kemudian dianalisis menggunakan Stata version 14.0 (Stata
Corp, Texas) yang difokuskan pada analisis deskriptif (persentase dan cross tabulation).
Data kualitatif direkam, ditranskrip, lalu disimpan di dalam format Excel. Informasi dikodifikasi
berdasarkan topik-topik utama penelitian dan dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian.
Pengamatan dan diskusi juga dilakukan untuk menghasilkan informasi yang otentik.
Kerahasiaan informasi dijaga semaksimal mungkin di sepanjang proses pengumpulan data,
pemrosesan data, dan analisis data. Untuk menjamin hal tersebut, nama-nama pihak yang
diwawancara hanya dicantumkan di dalam lembar wawancara hanya untuk memudahkan pelacakan
(traceability) dan validasi, namun tidak dikopi ke format data elektronik.
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Pelaksanaan
3.1

Pengembangan Tool

Instrumen untuk penelitian ini dikembangkan berdasarkan cakupan penelitian ini, dan diuji coba di
Makassar bersama PerMaTa, lalu didiskusikan dengan tim selama pelatihan, direview dan disetujui
oleh Yayasan NLR Indonesia.

3.2

Tim Lapangan

Kami merekrut sebuah tim yang terdiri dari 10 enumerator dan 3 asisten peneliti. Tim tersebut terdiri
dari 2 asisten peneliti dan 5 enumerator dengan disabilitas, yang 4 di antaranya adalah orang yang
mengalami kusta.

3.3

Pelatihan

Sebelum kerja lapangan dilaksanakan, para enumerator dan asisten peneliti mengikuti pelatihan tim
selama satu hari pada tanggal 11 Desember 2018 agar dapat memahami cakupan Proyek LEAP dan
tujuan utama kajian ini. Fokus utama pelatihan tersebut adalah mendiskusikan dan mempraktikkan
instrumen kajian (kuesioner) serta mengorganisasi teknis pengumpulan data di lapang.

3.4

Izin

Izin penelitian diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi
Selatan sebelum pengumpulan data dilaksanakan. Sebagai organisasi koordinator implementasi proyek
LEAP, HWDI Sulawesi Selatan mengorganisir proses perijinan kegiatan ini.

3.5

Pengumpulan Data

Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu yang ada, para enumerator bekerja
dengan cara sebagai berikut:
Hari 1:

10 enumerator bekerja di Makassar

Hari 2-4:

5 enumerator bekerja di Toraja Utara bersama Peneliti Utama (Delphius) dan satu
asisten peneliti, 5 enumerator bekerja di Bulukumba bersama Peneliti Utama (Kerstin)
dan satu asisten peneliti.

Hari 5-6:

5 enumerator dari Makassar memfinalisasi pengumpulan data in Makassar

Di sepanjang pengumpulan data, dilakukan koordinasi intensif antara tim inti dengan tim lapangan.
Data yang dikumpulkan kemudian dicek dan didiskusikan setiap hari demi memastikan kelengkapan
dan konsistensinya.
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3.6

Keterbatasan Penelitian

Waktu penelitian yang sudah mendekati Natal dan izin penelitian yang sempat tertunda
mengakibatkan sejumlah hambatan yang pada akhirnya berhasil diatasi.
Karena keterbatasan waktu dan dana, para responden wawancara harus dipilih dari kecamatankecamatan yang berlokasi tidak terlalu jauh. Namun, kami berhasil menjaga keseimbangan gender dan
mencakup berbagai jenis disabilitas.
Wawancara mendalam dengan para informan kunci agak terbatas karena keterbatasan pengetahuan
para responden tentang isu disabilitas dan hubungan antara disabilitas dan lapangan kerja.
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Temuan Kajian
4.1

Desk Study: Situasi Penyandang Disabilitas Saat Ini terkait Pekerjaan

4.1.1 Hak Bekerja: Situasi Hukum Saat Ini
Secara umum, hak bekerja yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting,
dijelaskan antara lain di Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Hak atas pekerjaan yang layak juga dijelaskan
dalam Konvensi PBB tentang Hak Para Penyandang Disabilitas (UNCRPD) khususnya pasal 27 tentang
Pekerjaan dan Kesempatan kerja, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007.
Fakta bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dijelaskan di dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG)/Agenda 2030, yang secara tegas menyerukan inklusi penyandang disabilitas,
termasuk dalam hal hak bekerja. Paragraf 23 Agenda 2030 menyerukan pemberdayaan kelompok
rentan, termasuk penyandang disabilitas. Paragraf tersebut juga menyatakan bahwa 80% penyandang
disabilitas merupakan orang miskin, yang merupakan temuan penting, karena dengan ini para
penyandang disabilitas mulai menjadi sasaran inti pengurangan kemiskinan.
Indonesia telah mencapai sejumlah kemajuan di dalam pemenuhan hukum hak penyandang disabilitas,
khususnya dengan UU No.8/2016 sebagai tindak lanjut UU No.19/2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak
Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang ini, Pasal 5 menyatakan“ Penyandang Disabilitas
memiliki hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Lebih jauh, pasal 11 menambahkan bahwa
“Hak atas pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi bagi para penyandang disabilitas mencakup Hak
pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh
pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis
pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; d.
tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; e. mendapatkan program kembali bekerja; f.
penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; g. memperoleh kesempatan dalam
mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan h.
memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai
usaha sendiri”. Kedua undang-undang tersebut secara tegas mengakui partisipasi setara penyandang
disabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan mereka, namun juga berbagai hambatan dan
fasilitator di negara dan masyarakat. Terkait pekerjaan, selain permintaan untuk menegakkan prinsip
non-diskriminasi dan kewaijban negara untuk mendukung penyandang disabilitas untuk memperoleh
pekerjaan, UU No.8/2016 juga memerintahkan berbagai lembaga pemerintah dan BUMN untuk
mempekerjakan setidaknya 2% penyandang disabilitas di dalam angkatan kerja mereka secara
keseluruhan, sementara di sektor swasta jumlah yang ditetapkan adalah 1%.
Undang-undang No. 8/2016 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas. Untuk melaksanakan perintah ini, keberadaan Peraturan Daerah (Perda)
menjadi sangat penting, dan hal ini telah dicapai berkat advokasi tanpa henti oleh kelompok-kelompok
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disabilitas di berbagai provinsi dan kabupaten. Namun, Perda hanya mengatur hal-hal umum, dan
karenanya biasanya diperlukan peraturan turunan di tingkat bawah seperti Pergub (Peraturan
Gubernur) di tingkat provinsi dan Perbup/Perwali (Peraturan Bupati/Peraturan Walikota) di tingkat
kabupaten/kota. Namun, kemauan pemerintah untuk bertindak adalah faktor yang paling menentukan
bagi perubahan.

4.1.2 Jumlah dan Jenis Disabilitas
Menurut Laporan Disabilitas Dunia WHO 2010, 15% populasi dunia memiliki disabilitas - dan lebih dari
40 juta orang berada di Indonesia. Survei di Indonesia menunjukkan jumlah yang berbeda dan jauh
lebih rendah karena menggunakan sejumlah instrumen dan definisi disabilitas yang berbeda, berbagai
jenis survei yang memiliki tujuan berbeda, serta tingkat pendidikan enumerator yang berbeda-beda.
Sejak tahun 2010, lembaga-lembaga pemerintah umumnya menggunakan paket pertanyaan dari
Washington Group di dalam polling mereka, yang mengikuti standar PBB. Karena fokusnya adalah
kesulitan fungsional alih-alih disabilitas, survei saat ini menunjukkan angka yang lebih besar, misalnya
8,56% di SUPAS 2015 (3) dan 12,15% di Sakernas 2016.(2)
Di Sulawesi Selatan, menurut data SUPAS, 10,22% populasi berusia di atas 10 tahun memiliki disabilitas.
Sulawesi Selatan menduduki peringkat 4 dari seluruh provinsi.(3)
Basis data kabupaten yang berisi jumlah penyandang disabilitas masih tidak lengkap, dan karena tujuan
basis data setiap kabupaten berbeda-beda, isi datanya pun berbeda. Jumlah penyandang disabilitas di
basis-basis data tersebut umumnya tidak lebih dari 3% populasi.
Menurut Sakernas, 79% penyandang disabilitas berusia di atas 15 tahun di Indonesia mengalami multidisabilitas. Jenis disabilitas yang paling banyak terjadi adalah masalah penglihatan (55%), disusul
dengan keterbatasan mobilitas tubuh bagian bawah (32%), dan masalah pendengaran (16%).
Sementara itu, disabilitas intelektual berjumlah kurang dari 1%.(2)
Masyarakat Indonesia dengan masalah penglihatan dan pendengaran merupakan persentase tertinggi
yang memiliki pekerjaan di kalangan penyandang disabilitas. Orang-orang dengan masalah mobilitas
tubuh bagian bawah memiliki persentase yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan, yang dapat
menandakan pentingnya kerja manual dibandingkan dengan kerja-kerja yang tidak memerlukan
berjalan (seperti kerja formal pada umumnya).(10)

4.1.3 Gender dan Usia
Sementara rasio gender di dalam populasi Indonesia adalah 99 (dengan perempuan sedikit lebih
banyak dibandingkan laki-laki), rasio penyandang disabilitas di Indonesia adalah 84 (3) atau 87(2). Hal
ini sejalan dengan data global yang menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan kepada disabilitas
akibat buruknya perawatan kesehatan, kondisi kerja yang tidak aman, dan kekerasan berbasis gender.
Menurut Laporan Disabilitas Dunia WHO, proporsi laki-laki dan perempuan disabilitas di tingkat global
adalah 62,5 (rendah), yang terdistribusi merata di antara negara-negara berpendapatan tinggi dan
rendah.(18) Ketimpangan yang relatif kecil di Indonesia dan rasio yang tidak wajar (108) pada tahun
2015 berdasarkan data Dinas Sosial Sulawesi Selatan dapat mengindikasikan bahwa jumlah perempuan
yang dimasukkan ke dalam survei ini lebih sedikit dari yang sebenarnya. Menarik pula untuk dicatat
bahwa menurut data SUPAS tentang jumlah laki-laki disabilitas di seluruh kategori disabilitas, kecuali
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penyandang masalah penglihatan, sebenarnya sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan hingga usia
40 tahun. Baru dari usia 40 tahun ke atas, jumlah perempuan disabilitas meningkat dengan drastis.(3)
Selain data dasar tentang prevalensi disabilitas yang biasanya lebih tinggi di kalangan perempuan,
ditunjukkan pula bahwa angka partisipasi angkatan kerja laki-laki disabilitas adalah 85%, sementara
perempuan disabilitas adalah 54%. Namun hal ini tidak berbeda bagi non-disabilitas.(10)
Prevalensi disabilitas meningkat seiring dengan usia. Serupa dengan populasi non-disabilitas, angka
partisipasi angkatan kerja di kalangan penyandang disabilitas yang tertinggi terdapat di kelompok usia
46-55 (73%), sementara pada kelompok usia 26-35, hanya 53% yang menjadi bagian dari angkatan kerja
(76% bagi non-disabilitas). Pada kelompok usia 15-25, pengangguran tertinggi di kalangan penyandang
disabilitas dan non-disabilitas di Indonesia adalah (17%).(10)

4.1.4 Pendidikan
Hampir setengah (45,74%) dari penyandang disabilitas di Indonesia di atas usia 15 tahun tidak pernah
mengenyam ataupun menyelesaikan pendidikan SD, sementara non-disabilitas berada di angka
12,69%.(10) Menurut penelitian yang sama, hanya separuh penyandang disabilitas yang menyelesaikan
pendidikan menengah maupun tinggi. Data ini didukung dengan data dari tahun 2010, yang
menunjukkan bahwa 59,8% anak disabilitas tidak menyelesaikan sekolah dasar. Dari mereka yang
bersekolah, lebih dari 70% hanya menyelesaikan sekolah dasar. Pada 2010, dari total jumlah anak
disabilitas yang bersekolah, hanya 15% yang menikmati kelas inklusif, sementara sisanya terutama
bersekolah di sekolah luar biasa swasta yang terpisah.(13)
Dari jumlah seluruh anak yang bersekolah di SLB, lebih dari separuhnya mengalami disabilitas
intelektual, 20% di antaranya mengalami masalah pendengaran, 8% autisme, dan 5% disabilitas
mobilitas. Hanya 3% yang mengalami masalah penglihatan, meskipun kategori ini adalah yang
berjumlah tertinggi di dalam populasi.1
Penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari angkatan kerja seringkali memiliki pendidikan
cukup tinggi (68%) dibandingkan yang berpendidikan rendah atau sama sekali tidak pernah bersekolah
(44%).(10)

4.1.5 Angkatan Kerja
Menurut data 2017, 70% dari populasi Indonesia menjadi bagian dari angkatan kerja (pekerja maupun
pengangguran), sementara penyandang disabilitas yang menjadi angkatan kerja adalah 51% (ringan
dan berat). Dari 51% ini, 49% bekerja dan 2% tidak bekerja. Jumlah penyandang disabilitas yang lebih
rendah, dibandingkan dengan angka umum yang sebesar 5,65%, disebabkan fakta bahwa banyak
penyandang disabilitas dianggap tidak mampu bekerja, dan karenanya dianggap 'tidak aktif' (49%).
Mereka akhirnya berhenti mencari pekerjaan dan dianggap tidak bekerja.(10)
Di tingkat nasional, pertanian adalah sektor lapangan kerja terbesar di Indonesia (31,9%), diikuti
dengan perdagangan (22,5%), jasa (16,4%), industri (13,12%), dan konstruksi (6,74%). (2) Sementara
29,51% non-disabilitas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, justru 46%
penyandang disabilitas bekerja di sektor-sektor tersebut. Hampir separuh non-disabilitas bekerja
1

http://takola.pklk.kemdikbud.go.id/abi/index.php/chome/report/610101214/20181/000000
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sebagai karyawan (40,11%), namun hanya 21,93% penyandang disabilitas ringan dan 12,16%
penyandang disabilitas berat yang menjadi karyawan. Mayoritas penyandang disabilitas yang bekerja
adalah pekerja mandiri atau bekerja sementara atau tidak dibayar. Sebanyak 88% penyandang
disabilitas yang bekerja mendapatkan pekerjaan mereka dari saudara mereka, 39% mendapatkan
pekerjaan dari hasil mengontak perusahaan, 29% melalui iklan, dan 27% melalui bursa kerja (job
fair).(10)

4.1.6 Wilayah Penelitian
Makassar adalah ibukota Sulawesi Selatan yang berpenduduk sekitar 1.500.000 jiwa. Kebanyakan OPD
berada di sini. Karenanya, advokasi untuk hak dan partisipasi setara disabilitas lebih maju di kota ini
dibandingkan di wilayah lain di provinsi ini. Mayoritas layanan dan organisasi juga dapat ditemukan di
sini.
Bulukumba yang berpenduduk sekitar 413.000 jiwa bergantung pada perikanan dan pertanian. Daerah
ini memiliki gerakan disabilitas yang kecil namun aktif. Dengan sejarahnya sebagai masyarakat pelaut,
masyarakat Bulukumba secara umum berpikiran terbuka.
Toraja Utara yang terletak di dataran tinggi tengah di provinsi ini lebih terpencil dan jauh dengan
layanan dan infrastruktur yang terbatas. Kabupaten ini hanya berpenduduk 250.000 jiwa dan belum
memiliki gerakan disabilitas yang kuat.
Di Sulawesi Selatan, tingkat perkembangan Bulukumba terkait hak disabilitas setara dengan Gowa dan
Jeneponto, sementara Toraja Utara setara dengan Wajo.
Data mengenai angkatan kerja disabilitas per kabupaten tidak tersedia. Pemerintah Provinsi hanya
memiliki data angkatan kerja umum untuk tiap kabupaten. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan, berikut jumlah angkatan kerja per Augustus 2017 di tiga wilayah penelitian2:
Tabel 2. Jumlah Angkatan Kerja Per Kabupaten
Kabupaten
/Kota

Bekerja

Makassar
Bulukumba
Toraja Utara

548.368
176.184
93.965

Angkatan Kerja
Pengangguran Terbuka
Pernah
Tidak Pernah Jumlah
Bekerja
Bekerja
51.092
13.862
64.954
5.936
897
6.833
2.105
2.056
4.161

Jumlah
Angkatan
Kerja
613.322
183.017
98.126

% Bekerja
Terhadap
Angkatan
Kerja
97.27%
89.41%
95.76%

2

https://sulsel.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MzJhYTQ4NTEyMmM0YTgwN2FiYjAxNzU3&xzmn=aHR0
cHM6Ly9zdWxzZWwuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTgvMDQvMDYvMzJhYTQ4NTEyMmM0YTgwN2FiYjAxN
zU3L2tlYWRhYW4tYW5na2F0YW4ta2VyamEtZGktc3VsYXdlc2ktc2VsYXRhbi1hZ3VzdHVzLTIwMTcuaHRtbA%3D%3D&tw
oadfnoarfeauf=MjAxOS0wMy0wNSAxNjoxNzo0Mg%3D%3D
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4.2

Karakteristik Penyandang Disabilitas Usia Kerja di Lokasi Penelitian

Temuan pada bagian ini umumnya didasarkan pada data kuantitatif yang diperoleh dari wawancara
dengan 150 penyandang disabilitas. Jumlah jenis disabilitas diseleksi secara sengaja (lihat 2.2).
Tabel 3. Responden berdasarkan Jenis Disabilitas dan Gender
Total wilayah penelitian
OYPMK
Masalah penglihatan
Masalah pendengaran
Masalah mobilitas
Disabilitas intelektual
Total
Makassar
OYPMK
Masalah penglihatan
Masalah pendengaran
Masalah mobilitas
Disabilitas intelektual
Total
Bulukumba
OYPMK
Masalah penglihatan
Masalah pendengaran
Masalah mobilitas
Disabilitas intelektual
Total
Toraja Utara
OYPMK
Masalah penglihatan
Masalah pendengaran
Masalah mobilitas
Disabilitas intelektual
Total

Laki-laki
13
16
19
18
10
76

Perempuan
17
17
16
16
8
74

Total
30
33
35
34
18
150

5
8
8
2
3
26

5
7
8
9
2
31

10
15
16
11
5
57

5
5
5
6
4
25

5
6
5
5
3
24

10
11
10
11
7
49

3
3
6
10
3
25

7
4
3
2
3
19

10
7
9
12
6
44

Mayoritas responden berada di kelompok usia 26-35, diikuti dengan kelompok usia 36-45 tahun.
Tabel 4. Usia Responden
Usia Responden
16-25 tahun
26-35 tahun
36-45 tahun
46-55 tahun
56-65 tahun

Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
L
P
L
P
L
P
L
P
3
2
7
7
5
2
14
11
6
13
9
9
6
2
21
24
9
8
4
2
3
6
17
16
5
5
3
4
4
4
12
13
3
3
2
2
7
5
12
10

11

LA P OR AN K A J IA N AW A L : PE N Y AN D AN G DI SA BI LI T AS DA LA M PE KE R JA AN
DI MA KA S SA R, B UL UK U M B A, DAN TO RA J A U TA R A

Kami juga memperhitungkan keterbatasan fungsional responden dan menemukan bahwa
keterbatasan tersebut seringkali berganda, dan tidak selalu terkait dengan hanya satu jenis disabilitas.
Sebagai contoh, kami menemukan bahwa bukan hanya 22% (yang terpilih), namun 63% responden di
ketiga wilayah tersebut mengalami keterbatasan mobilitas parah, akibat berbagai gangguan, dan juga
karena orang dengan gangguan penglihatan melaporkan juga mengalami kesulitan dalam berjalan. 34%
orang mengalami kesulitan melihat yang parah, sementara hanya 22% responden yang dipilih
mengalami gangguan penglihatan. 36% melaporkan mengalami masalah pendengaran (dipilih: 23%).
Data ini menunjukkan bahwa keterbatasan fungsional sebenarnya cukup banyak terjadi, dan
kemungkinan besar juga terjadi pada populasi 'non-disabilitas'. Hal ini semakin menegaskan manfaat
lingkungan dan masyarakat yang aksesibel bagi semua orang.
Tabel 5. Keterbatasan Fungsional
Jenis Keterbatasan Fungsional
Melihat
Pendengaran
Mobilitas tubuh bagian
bawah
Mobilitas tubuh bagian
atas
Berkonsentrasi
Perilaku
Merawat diri
Berkomunikasi

ringan
Parah
Ringan
Parah
Ringan*
Parah
Ringan
Parah
Ringan
Parah
Ringan
Parah
Ringan
Parah
Ringan
Parah

Makassar
L
6
5
6
5
7
0
0
1
6
1
4
0
2
0
7
2

P
6
6
3
5
7
2
2
1
2
2
5
2
0
0
9
3

Bulukumba
L
3
4
2
4
6
4
3
2
0
1
2
1
1
1
3
3

P
3
5
6
4
7
2
2
3
4
2
0
2
2
1
1
6

Toraja
Utara
L
P
6
4
2
4
6
4
6
3
11
8
5
1
8
4
2
6
4
6
4
1
1
3
4
3
3
6
5
4
4
3
9
2

Seluruh Wilayah
L
20%
14%
18%
20%
20%
24%
14%
7%
13%
8%
9%
7%
8%
8%
18%
18%

P
18%
20%
18%
16%
19%
18%
11%
14%
16%
7%
11%
9%
11%
7%
18%
15%

*tanpa alat bantu
53% responden mengalami 'kesulitan besar' di setidaknya satu kategori fungsional, sementara 35%
melaporkan 'cukup kesulitan'. 11% tidak melaporkan kesulitan fungsional apapun, dan mayoritasnya
adalah OYPMK.
Tabel 6. Keterbatasan Fungsi Ringan dan Parah
Tingkat Kesulitan
Tak ada kesulitan
Sedang
Parah

Makassar
L
1%
7%
10%

P
5%
6%
9%
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Bulukumba
L
0%
9%
8%

P
3%
4%
9%

Toraja Utara
L
1%
7%
9%

P
2%
3%
7%

Seluruh
Wilayah
L
P
1%
10%
22%
13%
27%
26%
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Bagan di bawah ini menunjukkan bahwa 46% responden menyatakan kesulitan untuk bergerak keluar
rumah; Ini merupakan hambatan serius untuk dapat bekerja. Jelas bahwa lingkungan di Toraja Utara
adalah yang paling tidak aksesibel.
Bagan 1. Kesulitan untuk bergerak ke luar rumah

RESPONDEN SELURUH WILAYAH
25%
54%

Sangat Sulit
Sedikit Sulit
Tidak Sulit

21%

1%

1%
9%

7%

Makassar

Toraja Utara

Bulukumba
19%

27%

9%

16%

5%

Di antara responden, hanya 23% yang mulai mengalami disabilitas sejak usia 18 tahun, sementara 77%
lainnya mendapatkan disabilitas sebelum berusia 18/sejak lahir, yang menunjukkan bahwa pendidikan
mereka kemungkinan juga terdampak.
Tabel 7. Awal disabilitas
Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
L
P
L
P
L
P
L
P
Sebelum 18 15% 19% 12% 11% 11%
9%
38%
39%
Setelah 18 2% 2% 5%
5%
6%
3%
13%
10%
Usia

54% responden mengatakan tidak pernah menerima pengobatan, rehabilitasi atau perawatan, dan
47% merasa mereka masih membutuhkan lebih banyak lagi. Meskipun jawaban tersebut boleh jadi
subyektif, jelas bahwa dengan akses dan layanan rehabilitasi yang lebih baik, keterbatasan yang mereka
alami dapat berkurang.
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Tabel 8. Perawatan, rehabilitasi & perawatan
Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
Tidak pernah menerima rehab & perawatan
24%
17%
13%
54%
Merasa butuh tambahan
13%
10%
24%
47%

Meskipun mayoritas responden tidak menerima bantuan ekonomi apa pun dari pemerintah, mayoritas
bantuan yang diterima (bagi yang menerima) adalah Raskin, yang mana tidak terlalu membantu untuk
memberdayakan penerima secara ekonomi.
Bagan 2. Dukungan ekonomi dari pemerintah

Dukungan Ekonomi Pemerintah bagi PD per Wilayah Kajian
23

25

20
20
15
13

15
10
10

7
4

5
0

1 1

4 4

2 2

2
0 0

1

1 1 1 1 1

2
0

2
0 0

0 0

0 0 0

0
Makassar
PKH
Anak Sekolah
Alat Bantu Akses

Bulukumba
KIP
Bantuan Difabel Berat
UEP
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4.2.1 Pendidikan dan Pelatihan
Temuan yang ada menunjukkan bahwa 46% responden tidak pernah ke sekolah atau tidak pernah
menyelesaikan sekolah dasar. Jumlah ini juga didukung oleh literatur yang ada (lihat 4.1). Toraja Utara
memiliki angka tertinggi, sementara Makassar adalah yang terendah. Tidak ada satu pun responden
yang mengikuti kejar paket.
Di antara responden yang tidak pernah sekolah atau tidak menyelesaikan sekolah dasar, proporsi
antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Terdapat sedikit lebih banyak perempuan dibandingkan
laki-laki yang bersekolah hingga SMP dan SMA, dan lebih banyak laki-laki yang lulus dari
universitas/sekolah tinggi.
Tabel 9. Kehadiran sekolah
Status Pendidikan
Tidak pernah sekolah
Tidak selesai SD
Lulus SD
Lulus SMP
Lulus SMA
Lulus Perguruan Tinggi

Makassar
3%
6%
2%
7%
14%
6%

Bulukumba
9%
8%
3%
3%
9%
1%

Toraja Utara Seluruh Wilayah
14%
26%
6%
20%
4%
9%
2%
12%
1%
25%
1%
8%

55% responden bersekolah di sekolah normal. 19% responden bersekolah di SLB, dan tidak satu pun
bersekolah di sekolah inklusif. Makassar memiliki paling banyak SLB, sementara situasi sekolah bagi
anak disabilitas di Toraja Utara adalah yang terburuk.
Bagan 4. Jenis Sekolah Responden

SELURUH WILAYAH

P E R K A B U PAT E N / KOTA
40
34

35

Tidak Sekolah,
26%
Sekolah Luar Biasa,
19%

29

30

Sekolah Umum,
55%

25
20

20

19

14

15
10

Sekolah Umum
Sekolah Luar Biasa
Tidak Sekolah

5

4

6
3

0

Makassar

15

Bulukumba

Toraja
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Di antara responden yang tidak pernah bersekolah atau tidak menyelesaikan SD, distribusi jenis
disabilitas cukup setara. Di Makassar, semua orang dengan gangguan mobilitas bersekolah.
Tabel 10. Jenis disabilitas & kehadiran sekolah
Makassar

Jenis Disabilitas

L
1%
1%
2%
0%
1%

OYPMK
Gangguan Penglihatan
Gangguan Pendengaran
Gangguan Mobilitas
Disabilitas Intelektual

Bulukumba

P
1%
1%
1%
0%
1%

L
1%
3%
1%
1%
2%

P
1%
3%
2%
1%
2%

Toraja Utara
L
2%
1%
3%
3%
2%

P
4%
1%
1%
1%
1%

Seluruh
Wilayah
L
P
4%
5%
5%
5%
6%
5%
5%
3%
5%
4%

Bagan di bawah ini menunjukkan bahwa 61% responden tidak pernah berpartisipasi di dalam pelatihan
vokasi. Situasi terburuk berada di Toraja Utara (26%), diikuti Bulukumba sebesar 21%, sementara yang
terbaik adalah Makassar sebanyak 14%. Perempuan lebih sering berpartisipasi di pelatihan
dibandingkan laki-laki. Pelatihan seringkali bersifat formal (dengan sertifikat) daripada informal.
Bagan 5. Partisipasi PD dalam Pendidikan & Pelatihan Vokasi

Semua Wilayah
3%
Pendikan formal dan
informal

24%

Hanya pendidikan
formal
Hanya pendidikan
informal

61%
12%

Makassar

Belum pernah

Bulukumba

Toraja Utara
1%

3%

3%
11%

14%
13%
21%

1%
26%

8%

Berdasarkan jenis disabilitasnya, secara umum orang dengan gangguan penglihatan lebih sering tidak
pernah mendapatkan pelatihan vokasi. Sementara yang paling sering mendapatkan
pendidikan/pelatihan adalah orang dengan gangguan mobilitas dan disabilitas intelektual.
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Tabel 11. Jenis disabilitas & tidak pernah mendapatkan Pendidikan & Pelatihan Vokasi
Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
OYPMK
Masalah pengelihatan
Masalah pendengaran
Gangguan mobilitas
Disabilitas intelektual

2%
5%
7%
3%
5%

5%
12%
8%
3%
5%

11%
8%
7%
11%
7%

19%
25%
22%
17%
17%

Terdapat beberapa alasan utama yang diungkapkan responden sebagai alasan utama tidak
memperoleh pendidikan/pelatihan vokasi yaitu kurangnya informasi, kurang percaya diri dan
ketakutan atas stigma dan diskriminasi.
Tabel 12. Alasan tidak menghadiri Pendidikan & Pelatihan Vokasi
Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh wilayah
Kurangnya informasi
Kurang percaya diri
Ketakutan akan stigma

8%
1%
0%

10%
3%
1%

16%
5%
3%

34%
8%
4%

Topik pelatihan paling umum adalah pemberian layanan seperti tukang pijat dan penata rambut, diikuti
dengan kursus memasak dan membuat kerajinan. Menurut responden, mayoritas pelatihan
diselenggarakan oleh Dinas Sosial, diikuti oleh lembaga swasta atau NGO dan OPD. BLK hanya
memainkan peran kecil. Mayoritas pelatihan diadakan di Makassar, dan paling sedikit diadakan di
Toraja Utara.
Bagan 6. Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan Vokasi
Makassar
45%

Bulukumba

Toraja Utara

41
2%
%

40%
35%

17%

30%
25%
20%

17%

15%

0%
3%

10%
5%
0%

9%
4%
2%
3%

22%
14%

14%

14%

0%
6%

0%
5%

8%

9%

13%

0%
0%
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Mayoritas responden mengetahui tentang peluang pendidikan/pelatihan vokasi ini dari teman dan
keluarga (54%), pemerintah (21%), NGO atau OPD (21%), dan hanya 1 orang yang menemukan
informasi tersebut di internet.
Tabel 13. Sumber Informasi Tentang Peluang Pendidikan/Pelatihan Vokasi
Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
Pemerintah Daerah
OPD
Sekolah
Layanan sosial/ Pemda
Rekan, keluarga
Internet, websites
Lainnya

12%
3%
10%
2%
31%
2%
15%

7%
0%
3%
2%
15%
0%
3%

0%
0%
0%
0%
8%
0%
0%

19%
3%
14%
3%
54%
2%
19%

9% responden berpikir bahwa pelatihan tidak berguna atau tidak pernah mereka gunakan 64% berpikir
pelatihan tersebut akan membantu mereka menjalankan usaha kecil, 15% mengatakan hal itu
memperluas pengalaman dan jaringan mereka, dan 8% merasakan peningkatan percaya diri.
Tabel 14. Manfaat Pendidikan/Pelatihan Vokasi

4.2.2 Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan
Menurut data kami, 80% responden merupakan angkatan kerja (pekerja dan pengangguran), dengan
47% berada di situasi bekerja dan 33% menganggur. 20% 'non-aktif', dengan 7% pelajar dan 13% ibu
rumah tangga/laki-laki. Hasilnya sangat berbeda dari temuan pada desk review (data Sakernas), di
mana pengangguran rendah dan kelompok 'tidak aktif' jauh lebih besar. Kemungkinan besar, di
sepanjang wawancara kami, perbedaan antara 'pengangguran' dan 'tidak aktif' belum jelas bagi
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semua pihak. Persentase orang yang saat ini bekerja sama dengan 47% di temuan kami dan 49% di
desk review. Toraja Utara memiliki jumlah responden terkecil yang saat ini bekerja, dan jumlah
terbesar orang yang tidak bekerja/pengangguran.
Bagan 7. Status Pekerjaan
Makassar
45%

40%

Bulukumba

Toraja Utara

40%
5%

33%

35%
30%

12%

25%

19%

20%

13%

15%

10%

23%

5%

8%

4%

7%

1%
2%
5%

5%

1%
2%
4%

0%
Bekerja

Bersekolah

4%

12%
2%

Kerja rumah tangga Punya pekerjaan tapi
dan lainnya
tidak aktif dalam
seminggu

Pengangguran

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa 41% responden tidak pernah mendapatkan pekerjaan
berbayar setelah menjadi disabilitas. 25% terkadang dapat memperoleh kerja, 33% sering dapat
memperoleh kerja. Perbedaan antara Toraja dan Makassar sangat mencolok.
Bagan 8. Kerja Berbayar Setelah Menjadi Disabilitas
35

25%

30

20%

25
20

15%

15

10%

10
5%

5
0

0%
Laki-laki
Tidak Pernah

Perempuan
Jarang

Makassar

Sering

Bulukumba

Tidak Pernah

Jarang

Toraja Utara
Sering

Di antara responden yang saat ini bekerja, orang dengan gangguan pendengaran memiliki
pekerjaan/lapangan kerja tertinggi (51%), yang sejalan dengan temuan di literatur. Angka ini diikuti
dengan orang yang terdampak lepra (50%), orang dengan keterbatasan mobilitas (47%) dan orang
dengan gangguan penglihatan (30%). Hanya 5% (1 orang) dengan disabilitas intelektual memiliki kerja.
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Namun, situasi ini berbeda per kabupaten. Bagi orang dengan gangguan penglihatan, tidak ada
pekerjaan tersedia di luar Makassar, dan kondisi ini pun terjadi pada orang dengan gangguan
pendengaran.
tabel 15. Saat ini Bekerja & Jenis Disabilitas
Responden yang saat ini bekerja Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
OYPMK
Disabilitas pengelihatan
Disabilitas pendengaran
Disabilitas mobilitas
Disabilitas intelektual

16.7%
30.3%
37.1%
17.6%
0.0%

20.0%
0.0%
8.6%
23.5%
5.6%

13.3%
0.0%
5.7%
5.9%
0.0%

50%
30%
51%
47%
5%

Dari responden yang saat ini bekerja, hampir setengahnya (49%) bekerja dengan pihak lain (bukan
wiraswasta/pekerja mandiri). Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan temuan di literatur.
Bagan 9. Penyandang Disabilitas yang Bekerja Mandiri/
Wiraswasta vs yang Menjadi Pekerja/ Dipekerjakan oleh Pihak Lain
25
20
15
10
5
0
Makassar

Bulukumba

PD sebagai wiraswasta

Toraja Utara

PD sebagai pekerja

Pegawai

Wiraswasta
14

14

12

12

10

10

8

8

6
4

10

6

12

4

7

2

4

1

10

12
7

2

3

4

1

3

0

0
Makassar

Bulukumba
Laki-laki

Makassar

Toraja Utara

Bulukumba
Laki-laki

Perempuan
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Bagan di bawah ini menunjukkan bahwa 87% responden menyatakan memiliki pekerjaan itu penting
atau sangat penting. Kerja lebih penting bagi responden di Makassar dibandingkan di Toraja Utara.
Bagan 10. Pentingnya Pekerjaan

RESPONDEN SELURUH WILAYAH
13%
12%

Penting

75%

Biasa
Tidak Penting

2%

4%
7%

5%
4%

Toraja Utara

Bulukumba

Makassar

3%
19%
25%

31%

59% responden menyatakan lebih sulit mencari kerja, 16% lainnya menyatakan agak lebih sulit,
dibandingkan orang non disabilitas. Responden Toraja Utara adalah yang paling banyak menyatakan
sulit mencari kerja, sementara di Makassar adalah yang paling sedikit menyatakan sulit mencari kerja.
Bagan 11. Kesulitan Mencari Kerja dibandingkan Non-Disabilitas
Makasar
22 (39% dari 57) menyatakan jauh lebih sulit
mencari kerja dibandingkan non-disabilitas

25%
59%

Bulukumba

Sangat sulit
Sedikit sulit
Sama saja

31 (63% dari 49) menyatakan jauh lebih sulit
mencari kerja dibandingkan non-disabilitas

16%

Toraja Utara
35 (80% dari 44) menyatakan jauh lebih sulit
mencari kerja dibandingkan non-disabilitas
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Keterampilan dipandang sebagai fasilitator utama oleh 40% responden, diikuti dengan percaya diri
(10%) dan ketersediaan kerja (9%).
Tabel 16. Faktor Pendukung/Fasilitator dalam Mencari Kerja
Fasilitator/ Faktor Pendukung Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
Pendidikan, keterampilan
Percaya Diri
Ketersediaan Kerja

15%
5%
5%

12%
2%
1%

13%
3%
3%

40%
10%
9%

Lebih dari sepertiga responden (37%) menyatakan disabilitas mereka sebagai hambatan utama
mencari kerja, yang artinya mereka memandang diri mereka sendiri sebagai masalah, bukan
masyarakat dan lingkungan yang membuat mereka tidak berdaya. Hal ini diikuti dengan kurangnya
pendidikan dan keterampilan (18%); prasangka dari perusahaan 11%; rendahnya harga diri 11%, dan
kurangnya akses 7%.
Bagan 12. Hambatan dalam Mencari Kerja
Makassar
40%

Bulukumba

Toraja Utara

37%

35%
7%
30%
25%
13%
20%

18%

15%

6%

10%

16%
11%

5%

5%

5%

7%

7%

3%
3%

2%
4%

4%
1%
2%

Keterampilan,
pendidikan

Stigma di tempat
kerja

Rendahnya
percaya diri

16%

5%
0%
Disabilitas

2%

11%

8%
6%

Kurangnya akses Tidak menjawab

4.2.3 Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja
Dari responden yang bekerja (untuk orang lain), mayoritas bekerja di bisnis swasta (13%), hanya 1%
bekerja di pemerintahan sebagai ASN, dan 4% karyawan di BUMN.
Tabel 17. Jenis Perusahaan/Lapangan Kerja
Jenis Perusahaan/
Lapangan Kerja
Disabilitas
Keterampilan, pendidikan
Stigma di tempat kerja

Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
1%
3%
9%

0%
1%
5%
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Dari sisi status, 33% responden pekerja tidak berada dalam pekerjaan permanen artinya mereka tidak
memiliki pekerjaan tidak stabil/lebih dari 1 pemberi kerja dalam sebulan. Sementara, 67% responden
pekerja sudah bekerja secara permanen (bekerja pada 1 perusahaan/pemberi kerja). Persentase
perempuan disabilitas dalam pekerjaan permanen jauh lebih besar daripada laki-laki.
Tabel 18. Pekerjaan permanen versus pekerjaan tidak stabil
Makassar
L
Bekerja pada 1 pemberi kerja
(permanen)
Lebih dari 1 pemberi
kerja/perusahaan

P

Toraja
Utara

Bulukumba

Seluruh
Wilayah

L

P

L

P

L

P

17% 31%

6%

8%

3%

3%

25%

42%

11%

8%

6%

6%

3%

25%

8%

0%

61% yang bekerja tidak memiliki pekerjaan penuh waktu. Lebih banyak perempuan memiliki pekerjaan
penuh waktu.
Bagan 13. Pekerjaan Penuh Waktu vs Paruh Waktu

Berdasarkan Jenis Kelamin

Per Wilayah
35%

40%

31%

25%

34%

35%

30%

30%

24%
18%

20%

20%

13%

15%

26%

25%
11%

21%

18%

15%

10%

10%
3%

5%

5%
0%

0%
Makassar

Bulukumba

Penuh Waktu

Laki-laki

Toraja Utara

Perempuan

Penuh Waktu

Paruh Waktu

Paruh Waktu

92% responden memperoleh pekerjaan melalui teman dan keluarga. Tidak ada yang mendapatkan
informasi kerja dari pemerintah atau online.
Bagan 19. Sumber Informasi untuk Peluang Kerja
Sumber Informasi
Sekolah
Teman, keluarga
Organisasi Lain
Internet
Pemerintah

Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
3%
47%
5%
0%
0%

0%
32%
0%
0%
0%
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63% memilih pekerjaan mereka karena terkait dengan pendidikan atau keterampilan mereka - lebih
banyak laki-laki dibanding perempuan yang berpikir demikian. Masih 37% responden berpikir bahwa
mereka tidak memiliki pilihan lain.
Tabel 20. Alasan Memilih Pekerjaan
Makassar

Alasan

L
Berhubungan dengan latar pendidikan
Berhubungan dengan keterampilan saya
Berhubungan dengan jenis disabilitas
Dekat dengan rumah
Gaji sesuai dengan kualifikasi saya
Tidak ada pilihan pekerjaan lain

P

5% 3%
11% 13%
3% 8%
0% 5%
0% 5%
11% 11%

Toraja
Utara

Bulukumba

Seluruh
Wilayah

L

P

L

P

L

P

3%
16%
0%
5%
0%
3%

0%
5%
0%
0%
0%
8%

0%
5%
5%
0%
3%
3%

0%
3%
0%
3%
0%
3%

8%
32%
8%
5%
3%
16%

3%
21%
8%
8%
5%
21%

82% responden yang bekerja menyatakan rekan kerja mereka selalu suportif pada rekan disabilitas,
16% menyatakan biasanya suportif. Tidak ada perempuan melaporkan pengalaman negatif, namun 5%
laki-laki melaporkan demikian.
Tabel 21. Sikap Rekan Kerja
90%

80%

83%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
10%

17%

15%

20%
5%

0%

0%
Tidak Suportif

Kadang Suportif
Laki-laki

Selalu Suportif

Perempuan

4.2.4 Penyandang Disabilitas sebagai Wiraswasta/Pekerja Mandiri
Dari 51% responden yang menjalankan usaha sendiri (wiraswasta) atau bekerja mandiri, mayoritas
menjual jasa (50%) dan bekerja di produksi makanan (16%). Hal ini sesuai dengan temuan tentang
peluang pelatihan, di mana bidang jasa dan produksi makanan merupakan subyek pelatihan yang
paling umum. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa penting bagi penyandang disabilitas, dan
mungkin lebih penting dibandingkan sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan.
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Bagan 14. Jenis Kerja Mandiri
7%

5%

11%

2%

5%

2%

5%
2%

5%

Makassar

2%

5%

Bulukumba

16%

27%

Jasa

Produksi

Toraja Utara

Produksi Makanan

7%

Warung

Kerajinan

Pertanian

Ternak

Hambatan paling sering ditemui dalam menjalankan bisnis menurut responden adalah faktor yang
umum ditemui setiap wirausahawan, dan hampir tidak terkait disabilitas. Kurangnya pendanaan dan
peralatan menjadi masalah teratas di dalam daftar ini. 11% menyebutkan bahwa disabilitas mereka
adalah hambatan.
Tabel 22. Hambatan pada Pekerja Mandiri
Hambatan

Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah

Faktor Umum (angin & cuaca)
Uang, peralatan
Disabilitas
Tidak Menjawab

27%
27%
11%
6%

8%
8%
0%
6%

0%
3%
0%
4%

35%
38%
11%
16%

Dari semua responden wiraswasta, 81% tidak pernah mendapat dukungan apapun. Hanya 19%
responden pekerja mandiri yang menerima dukungan, mayoritas dalam bentuk uang. Mayoritas dari
mereka berharap memperoleh lebih banyak dukungan dalam bentuk pendanaan, peralatan, dan
dukungan keuangan lainnya, dan hanya sedikit yang berharap mendapatkan keterampilan tambahan.
Bagan 15. Dukungan yang Diterima PD sebagai Wiraswasta/Pekerja Mandiri

5%
11%

3%
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Tiga sumber utama dukungan ini adalah perusahaan, pemerintah, dan keluarga. Keluarga dianggap
penting di Toraja. NGO hampir tidak memainkan peranan. Mayoritas dukungan yang berasal dari sektor
swasta (38%) menunjukkan adanya potensi untuk semakin melibatkan sektor ini di dalam
pengembangan kewirausahaan penyandang disabilitas.
Tabel 23. Sumber Dukungan Untuk PD sebagai Pekerja Mandiri
Hambatan
Pemerintah
Perusahaan
Keluarga
NGOs

Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
21%
21%
4%
4%

4%
13%
0%
0%

0%
4%
17%
0%

25%
38%
21%
4%

4.2.5 Penyandang Disabilitas Pengangguran dan 'Kondisi Tidak Aktif'
33% responden tercatat menganggur, 13% di rumah tanpa bekerja, 8% tidak bekerja karena masih
sekolah atau kuliah (lihat Bagan 19). 60% kelompok ini berharap memiliki pekerjaan, dengan perbedaan
mencolok antara laki-laki dan perempuan: lebih banyak laki-laki ingin bekerja namun tidak
mendapatkan pekerjaan.
Tabel 24. Responden Menganggur dan Non-Aktif yang Masih Ingin Bekerja
Alasan
Tidak suportif
Kadang suportif

Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
L

P

L

P

L

P

L

P

4%
0%

4%
4%

16%
1%

7%
12%

19%
10%

8%
12%

40%
12%

20%
28%

Mereka menyatakan kondisi fisik mereka (57%) dan kurangnya keterampilan (13%) sebagai alasan tidak
bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas menganggap diri mereka tidak
mampu.
Tabel 25. Alasan Menganggur atau Non-Aktif
Alasan Menanggur/Non-aktif
Kondisi Fisik
Tidak ada keterampilan
Tidak bisa mendapat pekerjaan
Fokus lainnya (relawan, belajar, kursus,
merawat anak)
Stigma diri

Makassar Bulukumba

Toraja
Utara

Seluruh
Wilayah

2%
0%
2%

18%
2%
6%

37%
11%
2%

57%
13%
10%

2%

0%

2%

4%

0%

4%

2%

6%

Dari mereka yang ingin bekerja, hanya 47% yang aktif mencarinya, yang kembali terkait dengan
kurangnya informasi dan dukungan untuk mencari kerja.
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Tabel 26. Aktif Mencari Pekerjaan
Alasan
Aktif
Tidak Aktif

Makassar Bulukumba Toraja Utara Seluruh Wilayah
L

P

L

P

L

P

L

P

2%
4%

4%
2%

14%
8%

10%
8%

12%
18%

6%
14%

27%
29%

20%
24%

Kenyataannya, hampir tidak seorang pun yang ingin bekerja (96%) pernah memperoleh bantuan dari
pemerintah atau organisasi lainnya. Mereka juga tidak tahu akan program atau layanan yang dapat
membantu mereka mencari kerja.
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4.3

Faktor Hambatan dan Fasilitator dalam Lapangan Kerja Inklusif

Informasi kualitatif yang dikumpulkan dari responden pemerintah, sektor bisnis dan peserta disabilitas
di diskusi kelompok terarah mengungkapnya berbagai hambatan dan tantangan bagi penyandang
disabilitas untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja.

4.3.1 Fokus pada Disabilitas Tiap Individu
Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan Profesional
Semua sisi, dari pemerintah, sektor swasta dan penyandang disabilitas di seluruh wilayah penelitian
menyebutkan kurangnya pendidikan dan pelatihan sebagai alasan utama tidak mendapat pekerjaan.
Menurut responden dari berbagai departemen, sistem pendidikan yang ada tidak mendukung
penyandang disabilitas untuk meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dan pendidikan yang ada
tidak mempersiapkan mereka untuk bekerja, khususnya di sektor formal. Pendidikan inklusif masih
belum diterima oleh orang tua dan belum cukup dibekali, sementara SLB jauh dari orang yang tinggal
di perdesaan. Kesempatan pelatihan vokasi di kabupaten sangat terbatas bagi penyandang disabilitas,
baik dari sisi ketersediaan, panjang, kualitas dan muatan, sementara pelatihan inklusif, meskipun
menurut mayoritas responden sangat masuk akal, bisa dikatakan belum ada. Hal ini khususnya terjadi
di Bulukumba dan Toraja Utara, di mana responden dari pemerintah menyampaikan mengenai
terbatasnya peluang pelatihan bagi penyandang disabilitas yang menghambat mereka memperoleh
dan meningkatkan keterampilan. Overproteksi, kurang perhatian atau kurang kemampuan ekonomi di
keluarga penyandang disabilitas juga disebutkan oleh responden sebagai hambatan lain untuk
memperoleh pendidikan.
Situasi keluarga dan faktor internal penyandang disabilitas
Masalah terkait keluarga dan faktor internal lainnya yang menghambat penyandang disabilitas
memperoleh pekerjaan diangkat oleh responden dari pemerintah Bulukumba dan Toraja Utara.
Mereka menyatakan bahwa masih terdapat banyak keluarga yang menyembunyikan anak
disabilitasnya di rumah karena rasa malu, khawatir perundungan, tidak mau atau tidak punya uang
untuk membayar sekolah serta ongkos ke sekolah atau ke tempat kerja. Tanpa dukungan kuat dari
keluarga, sebagaimana dinyatakan oleh Pusat Rehabilitasi RBM di Toraja, anak disabilitas tumbuh
dengan kurang rasa percaya diri untuk berkompetisi di dunia kerja.
Beberapa responden pemerintah dan sektor swasta di Toraja Utara dan Makassar percaya bahwa, di
sisi lain, penyandang disabilitas kurang berkomitmen dan berkemauan untuk bekerja, dan karenanya
tidak akan mampu menghadapi lingkungan kerja atau tugas pekerjaan yang harus dikerjakan.
Kurangnya akses di lingkungan dan kepada layanan
Kurangnya transportasi yang aksesibel ke tempat kerja merupakan hambatan bagi penyandang
disabilitas, sebagaimana disebutkan oleh responden, khususnya di Toraja Utara dan Bulukumba.
Mereka harus mencari solusi transportasi alternatif dan lebih mahal, yang dapat menghalangi mereka
melamar pekerjaan yang berlokasi jauh dari rumah.
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Akses kepada layanan dasar seperti kesehatan, pensiun, interaksi keuangan, catatan sipil, dsb.,
seringkali terbatas. Akses kepada rehabilitasi fisik dan alat bantu hanya sedikit, meskipun penyediaan
alat bantu telah sejak lama menjadi program permanen Dinas Sosial. Program BBPJS yang baru hanya
memberikan perlindungan parsial, dan alat bantu tidak sepenuhnya gratis bahkan bagi mereka yang
berhak mendapatkan perlindungan kesehatan gratis. Tanpa alat seperti kursi roda atau kaki prostetik,
penyandang disabilitas tidak dapat bergerak dan lebih sulit mendapatkan pekerjaan.

4.3.2 Fokus pada Pelaku Usaha, Sektor Swasta/Sektor Bisnis Publik
Pengetahuan tentang Disabilitas: Mayoritas responden di sektor korporat di ketiga lokasi penelitian
tampak tidak memiliki informasi tentang topik disabilitas secara keseluruhan. Mereka memiliki
stereotipe tentang kemampuan maupun ketidakmampuan penyandang disabilitas, dan hampir tidak
memiliki bayangan bagaimana tempat kerja harus diadaptasi untuk mengakomodasi penyandang
disabilitas. Para responden di ketiga wilayah penelitian juga menyampaikan bahwa mereka tidak tahu
jenis kerja apa yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas. Mereka memandang penyandang
disabilitas tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan atau tidak dapat seproduktif orang nondisabilitas. Seorang responden menyatakan terkejut karena baru-baru ini menemukan:
"Saya baru menyadari bahwa tidak semua penyandang disabilitas menjadi beban bagi keluarga
mereka. Ternyata, banyak dari mereka yang produktif."
Hampir tidak ada satu pun yang menyebutkan hak penyandang disabilitas sebagai alasan untuk
melibatkan mereka. Mayoritas responden berfokus tentang bagaimana menangani kekurangan
penyandang disabilitas, dan bukan mempromosikan keterampilan mereka:
"Penyandang disabilitas dapat bermanfaat bagi kami karena mereka tidak bisa meninggalkan
tempat kerjanya ketika mereka bosan atau lelah, sehingga kami bisa menggunakan mereka di
pekerjaan-pekerjaan yang membosankan."
Salah satu pemikiran umum adalah suatu gangguan secara otomatis membuat seseorang menjadi
tidak berdaya (disabled):
"Anggapan kebanyakan orang di Bulukumba adalah bahwa jika salah satu anggota badan Anda
cacat, Anda sudah tidak mampu terlibat di dalam suatu kegiatan."
Hanya responden yang sudah pernah berhubungan dengan penyandang disabilitas sebelumnya
(anggota keluarga, tempat kerja) yang menunjukkan adanya pemahaman. Responden dengan latar
belakang kerja di Jawa dan Bali menjelaskan tentang langkanya informasi terbaru tentang pekerjaan
untuk penyandang disabilitas di Sulawesi.
Namun secara umum, responden dari sektor swasta/publik memiliki kemauan untuk
mempertimbangkan kembali prasangka mereka dan menganggap inklusi bagi penyandang disabilitas
adalah hal yang mungkin. Hal yang sama pada paragraf ini juga terjadi pada para pejabat pemerintah
yang kami wawancara.
Pertimbangan ekonomi adalah pertimbangan utama responden dari sektor bisnis ketika kami
menanyakan tentang pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Rasa takut ketidakkompetenan pekerja
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disabilitas dan kerugian finansial yang dapat ditimbulkannya sangat banyak terjadi di sektor ekonomi.
Responden di seluruh wilayah penelitian secara konsisten berpendapat bahwa pada dasarnya mereka
akan mempekerjakan penyandang disabilitas hanya jika mereka memenuhi standar perburuhan, dan
pekerjaan yang diberikan harus disesuaikan dengan disabilitas yang bersangkutan. Informan kunci dari
pemerintah Toraja Utara menyatakan bahwa perusahaan harus menyediakan akomodasi yang
memadai ketika merekrut penyandang disabilitas, untuk memastikan mereka mendapatkan tempat
kerja yang setara (level playing ground), yang berarti perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan.
Situasi ini semakin membuat perusahaan enggan mempekerjakan penyandang disabilitas.
Salah seorang responden di Bulukumba menyatakan bahwa kandidat disabilitas harus menunjukkan
keterampilan yang luar biasa agar dapat dianggap layak dibandingkan pesaingnya yang non-disabilitas.
Beberapa responden yang mengetahui tentang akomodasi yang memadai tersebut menyatakan bahwa
biaya dapat menjadi masalah. Salah seorang responden dari sektor bisnis swasta di Toraja khawatir
harus mengeluarkan biaya tambahan jika harus merekrut 'staf yang tidak berguna'. Seorang pengusaha
di Bulukumba menekankan pentingnya menghitung biaya-manfaat (cost-benefit) sejak awal.
"Apa saja manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari orang ini? Bagi seorang pengusaha, tentu
saja dia harus berpikir berapa besar pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk memperoleh untung
besar."
Namun, mayoritas pengusaha berpikir bahwa begitu penyandang disabilitas memperoleh
keterampilan, pendidikan, dan sikap yang diperlukan, mereka akan berpeluang sama untuk direkrut
dengan orang lain. Jika mereka memiliki keterampilan yang baik, tidak perlu merasa rendah diri, kata
seorang responden dari sektor swasta di Makassar, yang sudah mempekerjakan seorang staf dengan
keterbatasan mobilitas.
Jenis disabilitas: Seringkali responden dari sektor bisnis di ketiga wilayah penelitian menunjukkan sikap
penolakan di awal jika ditanya apakah mereka bersedia mempekerjakan penyandang disabilitas,
namun setelah diskusi lebih lanjut, mereka menyadari bahwa mungkin tidak semua penyandang
disabilitas memiliki
keterbatasan yang sama, dan bahkan mungkin memiliki keterampilan yang berguna. Mayoritas
responden membayangkan bahwa yang termudah adalah berhubungan dengan keterbatasan mobilitas
ringan, seperti jari bengkok. Mereka merasa sulit sekali membayangkan mencari tempat kerja yang
sesuai bagi orang netra. Calon pegawai dengan gangguan pendengaran tidak mungkin ditempatkan di
posisi di mana mereka harus berhubungan dengan pelanggan. Beberapa bahkan beranggapan bahwa
orang tuli tidak dapat menjadi petugas pembersih. Tidak seorang responden pun menyebutkan tentang
orang dengan disabilitas intelektual.
Para responden dari perusahaan swasta membedakan antara pekerja yang menjadi disabilitas ketika
bekerja, bahkan ketika tidak terjadi di tempat kerja, seperti stroke, dengan mereka yang sudah
disabilitas sebelum bekerja. Bagi kategori pertama, responden akan mencari solusi karena rasa
tanggung jawab mereka, dan dalam beberapa kasus, demi mengatasi kesulitan yang diakibatkan
kejadian tersebut.
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Peraturan kuota: Tidak seperti responden di Toraja Utara dan Bulukumba, beberapa responden di
Makassar telah mendengar tentang peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan merekrut
penyandang disabilitas. Hal yang secara umum disepakati oleh responden perusahaan BUMN maupun
swasta adalah, jika pemerintah memerintahkan mereka untuk mempekerjakan penyandang disabilitas,
maka mereka mau tidak mau akan menjalankan perintah tersebut. Jika ada subsidi dari pemerintah,
mereka dengan senang hati menerimanya, namun hal itu tidak menjadi kriteria penentu, karena
bagaimana pun mereka juga harus mematuhi perintah dari pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh
responden dari Kerjabilitas, yang mengatakan bahwa satu-satunya motivasi perusahaan
mempekerjakan penyandang disabilitas adalah untuk mematuhi aturan dan dalam rangka amal.
Namun, peraturan tersebut harus diikuti dengan penyebarluasan informasi tentang mengapa
pekerjaan inklusif dibutuhkan (kata responden dari sebuah hotel di Makassar), dan bagaimana cara
melaksanakannya. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Makassar menegaskan adanya kebutuhan
akan informasi ini, yang idealnya harus bersumber dari organisasi disabilitas. Di sisi lain, menurut
beberapa pejabat pemerintah di Makassar, perusahaan di Makasar secara rutin didorong untuk
mematuhi kuota penyandang disabilitas, dan diinformasikan bagaimana cara melakukannya, yang
dibenarkan (namun belum dilaksanakan) oleh salah satu perusahaan besar, Bosowa. Tidak satu pun
responden lainnya menerima kunjungan tersebut.
Responden dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengetahui bagaimana cara menemukan
penyandang disabilitas untuk memenuhi kuota mereka. Hanya di Makassar beberapa bisnis mulai
secara aktif mengontak Pusat Rehabilitasi Vokasi, yang akhirnya membuat mereka berhasil melakukan
penempatan kerja.
Hambatan lebih lanjut dalam melakukan perekrutan aktif bagi penyandang disabilitas adalah fakta
bahwa banyak perusahaan besar dan BUMN dengan cabang di kabupaten menjalankan proses
perekrutan yang terpusat di kantor pusat mereka. Para responden yang kami wawancarai merasa tidak
mampu menjawab tentang bagaimana cara mencapai perekrutan inklusif di cabang mereka. Di sisi lain,
supermarket seperti Giant, yang merupakan salah satu perusahaan yang telah merekrut pekerja
disabilitsa di PSBDW, mengkoordinasi proses perekrutan lokal ini dari kantor pusat mereka.
Efek samping lain dari proses perekrutan yang berpusat di kantor pusat ini adalah kemungkinan tidak
dapat digunakannya prosedur online. Perekrutan online juga dapat menjadi hambatan karena bersifat
lebih impersonal, dan akan sulit mendiskusikan keterbatasan/hambatan apa pun secara online.
Rekan kerja dan pelanggan: Sikap rekan kerja disebutkan oleh seorang responden dari Toraja Utara,
yaitu bahwasanya sikap rekan kerja bisa jadi tidak selalu kondusif. Karyawan non-disabilitas bisa jadi
sulit menerima menerima penyandang disabilitas sebagai rekan kerja mereka, dan hal ini akan
menciptakan ketidaknyamanan bagi keduanya, khususnya akibat keduanya tidak terbiasa berbicara
satu sama lain. Responden lain di Toraja Utara mengkonfirmasi adanya stigma: masyarakat seringkali
masih percaya bahwa penyandang disabilitas adalah orang berdosa.
Namun, mayoritas responden mengatakan bahwa staf mereka tidak akan memiliki masalah dengan
rekan kerja disabilitas, dan pelanggan pun tidak akan menghindari layanan perusahaan hanya karena
ini.
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4.3.3 Fokus pada Pemerintah: Kebijakan, Program, dan Layanan terkait Lapangan Kerja
Inklusif
Keterbatasan program dan layanan pemerintah tampak jelas di ketiga wilayah penelitian. Para responden di
seluruh sektor pemerintahan (yaitu Dinas Sosial, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Bappeda) mengatakan bahwa
mereka kekurangan dana dan pengetahuan tentang program untuk meningkatkan peluang kerja bagi
penyandang disabilitas.
Pendidikan
Secara teoretis, saat ini setiap sekolah harus mau menerima anak disabilitas. Dalam praktiknya, sekolah inklusif
masih belum berfungsi. Orang tua cenderung tidak mau menyekolahkan anaknya karena takut anak mereka
akan dirundung. SLB berdasarkan UU No.23/2014 dikoordinasi oleh provinsi, dan bukan lagi oleh kabupaten. Hal
ini antara lain menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan di daearah, dan kurangnya pengetahuan tentang
keberadaan anak-anak disabilitas tersebut. Namun, terdapat dinas provinsi di setiap kabupaten yang
bertanggung jawab memiliki data tentang anak disabilitas di wilayahnya. Bulukumba misalnya, memiliki dua SLB
untuk seluruh kabupaten, yang tidak dapat diakses anak-anak yang tidak tinggal di dekat SLB tersebut. Salah satu
SLB ini merupakan milik pemerintah, sementara yang lebih kecil adalah milik yayasan. Keduanya memiliki
sekolah TK hingga SMA, namun guru-gurunya tidak berkualifikasi untuk mengajar SMP dan SMA, karena
universitas belum memiliki program studi pendidikan khusus untuk SMP dan SMA. Kurikulum sekolah memang
meliputi persiapan kehidupan kerja, namun masih terlalu berfokus pada pekerja mandiri. Tujuannya,
sebagaimana dijelaskan kepada kami, adalah agar penyandang disabilitas tidak menjadi beban keluarga mereka
seumur hidupnya. Tidak ada yang berharap penyandang disabilitas dapat melanjutkan kuliah ke universitas atau
mencari pekerjaan formal. Kurangnya pelatih yang ahli di dalam kursus persiapan ini adalah isu utama, menurut
kepala salah satu SLB tersebut.
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (VET)
Sangat jarang ditemukan program pelatihan vokasi di ketiga kabupaten/kota tersebut. Program seperti ini
dianggap tanggung jawab Dinas Sosial di Makassar dan Toraja Utara, sementara di Bulukumba, Dinas Tenaga
Kerja telah menjalankan pilot unit pelatihan pertama bagi penyandang disabilitas. Pelatihan umumnya
dilaksanakan hanya beberapa hari, dan topiknya dipilih oleh pemerintah dan dipandang oleh para peserta FGD
sebagai tidak sesuai dan menjurus kepada "pelabelan". Jumlah peserta masih sangat terbatas, guru seringkali
bukan ahli di bidangnya, dan hampir tidak ada tindak lanjut dan dukungan untuk memulai usaha (start-up) (baik
dalam bentuk uang, pemasaran, tool, pendampingan/mentoring). Tidak semua jenis disabilitas dicakup di dalam
pelatihan yang berjumlah terbatas tersebut.
Responden dari berbagai dinas yang melakukan VET umum (Dinsos, UMKM, Naker, Perdagangan) pada dasarnya
terbuka kepada penyandang disabilitas yang ingin bergabung, namun hal ini baru terjadi beberapa kali saja
selama ini. Makassar tampak lebih maju dalam hal kolaborasi antar-dinas untuk melibatkan penyandang
disabilitas di dalam VET. Salah seorang pejabat pemerintah daerah di Toraja menyatakan bahwa mayoritas unit
pelatihan vokasi didanai oleh anggaran provinsi, dan panduan teknisnya sejauh ini masih belum mencakup
instruksi untuk penyandang disabilitas. Di Bulukumba, Dinas Sosial berencana membuka pusat pelatihan vokasi
terpisah, di mana penyandang disabilitas dapat belajar pekerjaan-pekerjaan khusus yang dianggap sesuai bagi
mereka, seperti menjahit dan kerajinan, dan menjual produk mereka ke pasar buatan yang dibentuk oleh dinas
sendiri.
Pelatihan vokasi yang paling efektif bagi seluruh kabupaten, termasuk Bulukumba dan Toraja Utara, diberikan
oleh PSBDW di Makassar, yang sayangnya hanya menerima penyandang gangguan mobilitas. Kabar baiknya
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adalah, mereka saat ini sudah menerima orang yang terdampak lepra. Pusat ini akan menjalankan perubahan
skala luas pada 2019, di mana panjang pelatihan akan dikurangi secara signifikan, dan hanya akan diberikan
sebagai pengayaan (upgrade) untuk yang sudah dilakukan di tingkat kabupaten. Namun responden menyatakan
bahwa hal ini akan menjadi masalah, mengingat sejauh ini pun tidak banyak pelatihan yang diberikan oleh
kabupaten.
Program yang mendukung lapangan kerja formal
•

Program untuk mendukung lapangan kerja inklusif

Akibat ketidakcocokan antara keterampilan dengan peluang kerja, mayoritas responden pemerintah
menganggap penyandang disabilitas tidak berpotensi menjadi calon karyawan formal, dan cenderung
mengarahkan agar mereka menjadi pekerja mandiri, atau mungkin merasa perlu menciptakan kerja khusus
untuk mereka. Program untuk mendukung inklusivitas di lapangan kerja formal hampir tidak ada. Para peserta
FGD mengeluhkan tentang jenis berbagai profesi standar yang dipandang sesuai oleh pemerintah bagi
penyandang disabilitas dari berbagai jenisnya. Orang tuna netra dianggap pantas bekerja sebagai tukang pijat ,
orang dengan gangguan pendengaran bekerja di salon atau petugas pembersih, orang yang terdampak lepra
bekerja sebagai juru parkir.
•

Peraturan kuota

Hanya sedikit pejabat di Bulukumba, beberapa (lebih banyak) di Makassar, dan tidak seorang pun di Toraja Utara
yang pernah mendengar sistem kuota untuk sektor swasta maupun publik. Meskipun para pejabat di Bulukumba
mengakui bahwa mereka belum menyampaikan informasi ini kepada perusahaan, di Makassar, penyebarluasan
informasi dikatakan sudah dilakukan secara rutin. Sementara itu Toraja tampak sama sekali belum mengetahui
tentang kuota ini. Namun terdapat perkembangan positif, yaitu salah satu responden di Makassar
menginformasikan bahwa Kemenpan RB telah mengarahkan semua pemerintah daerah untuk melaksanakan 2%
kuota tersebut, namun sejauh ini masih belum ada penyandang disabilitas di wilayah penelitian yang telah
dipekerjakan, yang juga disebabkan karena pemerintah daerah tidak memiliki strategi yang jelas tentang cara
melaksanakan arahan tersebut, ketiadaan data calon pegawai disabilitas, dan karena OPD juga tidak
diinformasikan mengenai lowongan tersebut.
•

Inisiatif daerah

PSBDW di Makassar secara aktif mencari perusahaan-perusahaan yang bersedia menerima lulusannya. Hal ini
seringkali terjadi setelah anak muda yang bersangkutan telah melakukan magang di perusahaan-perusahaan
tersebut. Masalah birokrasi dan pandangan bahwa pemerintah kabupaten ingin terus memegang kendali sejauh
ini dianggap sebagai penghambat kelancaran proses transisi dari pelatihan ke tempat kerja.
Bursa kerja umumnya diadakan di Makassar oleh dinas terkait, namun tidak memperhatikan penyandang
disabilitas. Makassar juga menawarkan proses perekrutan yang diadaptasi untuk calon ASN disabilitas. Namun,
sejauh ini seluruh pelamar masih gagal bersaing dengan calon non-disabilitas.
Data yang dikumpulkan dari responden di Toraja Utara menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki program
atau layanan yang secara khusus ditujukan kepada penyandang disabilitas, khususnya untuk memberikan
pekerjaan formal bagi mereka. Program pelatihan yang ada ditujukan untuk masyarakat umum, dan terbuka
bagi penyandang disabilitas jika mereka berminat, demikian jelas para responden.
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Sebagai upaya untuk mendorong lapangan kerja inklusif di Bulukumba dan Toraja Utara, responden dari
pemerintah dan bisnis meyakini bahwa akan lebih efektif jika dapat memberikan contoh sukses kepada
perusahaan lain.
Platform Kerjabilitas menyarankan untuk menggunakan berbagai pendekatan untuk penempatan kerja, dan
mengambil yang terbukti paling berhasil. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah mencari lowongan
yang aksesibel, kemudian mengontak perusahaan untuk menjelaskan, dan menanyakan apakah mereka bersedia
merekrut penyandang disabilitas. Jika ya, maka informasikan penyandang disabilitas tentang lowongan tersebut.
Pendekatan lainnya adalah dengan memetakan anak muda disabilitas beserta kepentingan dan
keterampilannya, kemudian memetakan perusahaan yang bersedia menerima, lalu mencari cara untuk menutup
kesenjangan yang ada, misalnya dengan mengadakan pelatihan keterampilan.
Program yang mendukung pekerja mandiri
Bahkan dorongan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi pekerja mandiri masih belum didukung penuh oleh
program pemerintah apapun, seperti kredit mikro, pelatihan, peralatan atau mentoring, atau jika ada, hanya
dihaslkan dari pendekatan berbasis amal gaya lama tanpa keberlanjutan untuk menghadapi situasi pasar riil.
Dana untuk mendukung usaha baru (start-up) dalam bentu kredit mikro atau hibah memang sangat diperlukan,
menurut beberapa pejabat di Bulukumba, namun hanya ada dalam jumlah terbatas. Dinas Sosial telah
mengalokasikan anggaran untuk ini, namun lebih banyak berfokus pada pemberian bantuan makanan untuk
orang miskin. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota koperasi swasta di Bulukumba dan menerima kredit
mikro, jika mereka lulus pengujian dan monitoring awal seperti orang lainnya.
Kelompok usaha bersama (Kube) didukung oleh Dinas Sosial di ketiga wilayah tersebut, namun penyandang
disabilitas tidak dianggap sebagai calon peserta potensial. Di Bulukumba, Dinas Sosial berencana untuk
mendukung penyandang disabilitas menjadi pekerja mandiri di setiap desa, sebagai contoh bagi masyarakat
secara umum. Hal ini merupakan inisiatif yang sangat positif, mengingat mayoritas proyek rehabilitasi berbasis
masyarakat oleh pemerintah sudah tidak ada lagi di Sulawesi Selatan.
Pusat Rehabilitasi di Makassar, dan beberapa (tidak semua) Dinas Sosial di berbagai kabupaten memberikan
peralatan dan tool untuk membantu mereka membuka usaha.
Di antara sedikit lembaga yang ada,
•

•

•

RBM (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) adalah organisasi swasta di bawah Gereja Toraja yang
bergerak khusus untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Toraja. Setelah intervensi rehabilitasi
fisik, organisasi ini juga memberikan dukungan kewirausahaan yang biasanya dalam bentuk materi dan
pendanaan untuk beternak babi dan membuka warung bagi penyandang disabilitas. Dukungan ini dianggap
sangat bermanfaat oleh penyandang disabilitas, namun cakupannya sangat terbatas.
Rumah Kreatif BRI di Bulukumba memberikan mentoring kepada usaha-usaha kecil dan memberikan
pelatihan pemasaran, pengemasan, dsb. secara gratis. Secara teori, mereka terbuka menerima penyandang
disabilitas. Rumah Kreatif ada di hampir seluruh kabupaten, dan dikoordinasi oleh berbagai bank.
HWDI dan LBH Apik memberikan sejumlah peluang pelatihan kewirausahaan di Makassar, namun biasanya
pelatihannya juga sangat singkat.

Layanan pengawalan (safeguarding)
Terdapat sejumlah layanan yang menjadi prasyarat penting bagi penyandang disabilitas untuk dapat melakukan
pekerjaan. Beberapa di antaranya hanya ada dalam cakupan terbatas.

34

LA P OR AN K A J IA N AW A L : PE N Y AND AN G DI SA BI LI T AS DA LA M PE KE R JA AN
DI MA KA S SA R, B UL UK U M B A, DAN TO RA J A U TA R A

Menurut temuan, bagi orang yang tidak memiliki jaminan kesehatan, 39% alasannya adalah kesalahan dalam
pendaftaran atau penyediaan layanan yang tidak aksesibel. Jaminan kesehatan yang bebas biaya hanya tersedia
bagi mereka yang cukup beruntung dipilih oleh otoritas setempat di dalam sistem kuota mereka, dan ini berarti
tidak semua orang bisa mendapatkan layanan dan rehabilitasi yang memadai.
Alat bantu diberikan secara gratis oleh Dinas Sosial di ketiga wilayah tersebut melalui Unit Pelayanan Sosial
Keliling (UPSK) dan pekerja sosial, dan juga oleh beberapa organisasi swasta. Namun, masih sangat banyak orang
yang membutuhkan yang belum menerima bantuan tersebut.
Kecelakaan kerja memang ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja, namun temuan kami menunjukkan bahwa hampir
tidak ada penyandang disabilitas yang terlindungi oleh skema ini.
Untuk intervensi rehabilitasi fisik yang memadai, anak muda tidak memiliki pilihan lain kecuali dirujuk kepada
pusat rehabilitasi di kabupaten atau provinsi lain, seperti Manado untuk orang dengan gangguan pendengaran,
dan Ternate, untuk orang yang terdampak lepra. Jelas tidak semua orang menginginkan hal ini.
Di Bulukumba, penyandang disabilitas saat ini dibantu untuk didata oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Kebijakan
Sejumlah Peraturan Daerah (Perda) sudah disahkan di Makassar dan Bulukumba. Bulukumba saat ini sedang
menyusun Peraturan Kabupaten, sementara Makassar menyusun Rencana Aksi Kabupaten untuk Penyandang
Disabilitas, yang akan dijadikan sebagai Peraturan Kota pada Januari 2019. Toraja Utara masih belum memiliki
peraturan disabilitas.
Penyandang disabilitas di Toraja Utara lebih banyak dianggap sebagai 'beban' bagi masyarakat, dan hanya
ditempatkan di bawah Dinas Sosial, yang mencerminkan kuatnya stigma yang dilekatkan pada mereka, dan
pendekatan kepada disabilitas yang masih berbasis amal. Di Bulukumba dan Makassar, dikatakan bahwa setelah
adanya Perda, sikap ini perlahan berubah.
Namun, di beberapa dinas di Bulukumba, keberadaan Perda ini masih belum diketahui sama sekali. Di Makassar,
menurut para responden, tantangan yang ada saat ini adalah terkait dengan pelaksanaan Perda oleh lembagalembaga teknis, yang harus memahami prinsip dan strategi utama yang relevan. Para responden lebih lanjut
menjelaskan bahwa beberapa lembaga pemerintah berpikir bahwa inklusi disabilitas ke dalam program mereka
harus diiringi dengan peningkatan anggaran, meskipun sebenarnya tidak harus demikian.
Disabilitas adalah tanggung jawab setiap sektor: Di Bulukumba dan Makassar, sektor-sektor pemerintah mulai
berpik dari pemerintah mengakui bahwa mereka baru-baru ini saja memikirkan program pemberdayaan
penyandang disabilitas, sementara sebelumnya, pendekatan yang digunakan masih bersifat amal. Di sisi lain,
responden dari Tanggung jawab masih berpikir bahwa layanan bagi penyandang disabilitas sepenuhnya
merupakan tanggung jawab Dinas Sosial. Di seluruh wilayah penelitian, kolaborasi antar departemen untuk
secara efektif mengembangkan program atau layanan masih sangat terbatas, dan masing-masing sektor memilih
untuk tidak mengintervensi pihak lain agar tidak melangkahi peraturan.
Partisipasi penyandang disabilitas: Mayoritas responden dari pemerintah di seluruh wilayah penelitian
menyambut baik partisipasi organisasi disabilitas sebagai sumber informasi dan/atau sebagai penghubung
penyaluran bantuan. Di Makassar, rencana aksi kabupaten untuk penyandang disabilitas diinisiasi melalui kerja
lobi OPD. Para perwakilan OPD sekarang telah diundang untuk berpartisipasi di dalam penyusunan rencana aksi
dan pertemuan pemerintah terkait lainnya. Di sisi lain, di Toraja Utara, komunikasi antara pemerintah dan OPD
masih sangat terbatas dalam bentuk distribusi bantuan. Di Bulukumba, OPD berhubungan erat dengan beberapa
sektor pemerintah, dan berbagi informasi tentang pelatihan kepada, dan data dari, penyandang disabilitas.
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Sangat minimnya data diakui oleh para responden pemerintah dan juga sektor swasta di seluruh wilayah
penelitian. Berbagai dinas mengumpulkan dan menggunakan basis data mereka dengan informasi spesifik sesuai
tujuan masing-masing, sehingga tidak bermanfaat bagi dinas lain untuk mencapai sasarannya. Basis data yang
secara khusus terkait dengan lapangan kerja tidak tersedia, namun sangat dibutuhkan, sebagaimana ditekankan
oleh banyak responden dari pemerintah dan bisnis di Bulukumba dan Makassar, yang menyatakan bahwa salah
satu tantangan untuk merekrut penyandang disabilitas adalah ketiadaan informasi tentang penyandang
disabilitas yang memenuhi persyaratan mereka. Kurangnya data juga disebutkan oleh responden dari Platform
Kerjabilitas sebagai salah satu masalah terbesar untuk membuka pekerjaan formal yang inklusif.ir tentang
program untuk penyandang disabilitas di luar Dinas Sosial. Seringkali responden.
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Analisis Hambatan, Fasilitator dan Faktor
Penentu untuk Lapangan Kerja Inklusif
Bagi 87% responden penelitian,
pekerjaan sangat penting, namun
60% menyatakan jauh lebih sulit
mencari kerja dibanding orang lain,
dan 41% tidak pernah mendapatkan
kerja berbayar setelah menjadi
disabilitas. Hampir di seluruh aspek,
kondisi penyandang disabilitas
terburuk berada di Toraja Utara, dan
relatif lebih baik di Makassar.

Situasi ini kompleks dan memiliki berbagai aspek yang
harus diperbaiki untuk mencapai lapangan kerja yang
benar-benar
inklusif.
Penyandang
disabilitas
sebagaimana manusia lainnya adalah kompleks, dan
alasan mereka tidak bekerja tentunya berbeda satu
dengan lainnya. Di masyarakat yang masih bertahan
pada ide lama tentang disabilitas, orang tua tidak mau
berinvestasi untuk mengembangkan anak mereka yang
disabilitas. Anak-anak tidak dibesarkan dengan percaya
diri, dan tidak ada yang keberatan jika mereka tidak
menyelesaikan sekolah. Terkait hal ini, Adioetomo et al
(1)1 dan Halimatussadiah et al (7)2 dalam penelitian
mereka tentang disabilitas di Indonesia mengungkap
hasil yang sama dengan temuan kami di tiga wilayah di
Sulawesi Selatan tersebut.

Sebagai anak muda, peluang pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas hanya tersedia dalam cakupan sangat
terbatas, dan mayoritasnya adalah pelatihan terpisah, yang semakin memperkuat citra bahwa mereka berbeda
dan tidak dapat berkompetisi di dunia tenaga kerja normal. Prasangka tentang "ketidakmampuan" sering
diungkapkan oleh responden penelitian ini, termasuk oleh orang-orang yang berkepentingan itu sendiri.
Penyandang disabilitas umumnya tidak dianggap sebagai calon tenaga kerja yang potensial, terutama di dalam
lapangan kerja formal. Pandangan ini sejalan dengan Kaye et al. (2011)3 yang menemukan bahwa perusahaan
enggan mempekerjakan penyandang disabilitas karena kurangnya pengetahuan mereka tentang disabilitas.
Menariknya, kenyataan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal
jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebagai karyawan formal dengan yang bekerja mandiri, yang
menunjukkan bahwa banyak persepsi yang diungkapkan hanya merupakan dugaan belaka. Kurangnya informasi
dan kontak personal serta pengalaman dengan penyandang disabilitas dapat menyebabkan pelabelan ini terjadi
di sisi perusahaan maupun pejabat pemerintah. Dalam beberapa kasus, hal ini pun dapat terjadi dari sisi
sebaliknya: Sementara hasil FGD menunjukkan adanya stigma di tempat kerja, hal ini sebenarnya tidak didukung
oleh bukti yang konkret. Mayoritas penyandang disabilitas yang bekerja menyatakan bahwa mereka sangat
didukung oleh rekan-rekan mereka. Ada kemungkinan bahwa stigma dan prasangka tersebut dapat menghilang
segera (atau perlahan) begitu kedua belah pihak mulai berhubungan dan menyadari bahwa mereka semua
adalah sesama manusia biasa.

1

2

http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Disabilities%20report%20Final%20sept2014%20%281%29.pdf
https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2015/06/WP-LPEM_03_Alin.pdf

3

Dikutip di ILO Report (2017) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_587669.pdf
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Sementara peningkatan pemahaman dan penurunan prasangka adalah faktor penting untuk pengembangan
lapangan kerja inklusif, faktor penting lainnya yang harus diadakan adalah upaya bersama yang kuat untuk
menciptakan dan meningkatkan layanan yang masih belum ada: Dari layanan berbasis masyarakat untuk orang
tua dan anak disabilitas, hingga sekolah, pelatihan vokasi, rehabilitasi fisik, layanan kesehatan, layanan
keuangan, dan tentunya program-program yang berkoordinasi dan memfasilitasi penempatan kerja,
penyebarluasan informasi tentang lowongan, monitoring pelaksanaan kuota, dsb., yang didasarkan pada basis
data yang memadai. Meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas adalah prioritas utama yang harus
dilakukan, sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh peserta dari pihak pemerintah dan perusahaan: Memiliki
keterampilan yang memadai adalah pintu masuk utama untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk mencapainya,
diperlukan kolaborasi. Tidak ada satu pun dinas, organisasi, atau proyek yang dapat mencapai perubahan besar
sendirian. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan saling melengkapi. Para responden dari berbagai sektor
mengungkapkan harapan mereka agar Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dapat menginformasikan
kepada mereka tentang hal yang belum mereka ketahui, dan lembaga pemerintah sangat berminat untuk
dilibatkan di dalam Proyek LEAP tidak hanya untuk tetap menjaga kendali, namun juga untuk belajar dan
memberikan layanan.
yang lebih baik. Pengenalan standar internasional terkait disabilitas akan menjadi bagian penting dari kolaborasi
tersebut. Disarankan agar tidak mendukung layanan terpisah, dan sebaiknya dukungan diarahkan pada program
inklusif walaupun lebih sulit untuk dicapai.
Di tingkat tertentu, pemerintah daerah sudah mengetahui mengenai tanggung jawab mereka untuk
memberikan peluang kerja inklusif, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya berbagai peraturan pemerintah
pusat dan daerah serta sejumlah upaya untuk menciptakan peluang setara di pasar tenaga kerja. Namun,
umumnya di tingkat pelaksanaan, upaya-upaya tersebut masih sangat minim; perubahan pendekatan terhadap
isu disabilitas masih sangat rendah. Perlu dicatat bagaimana para responden dari pemerintah dan sektor swasta
yang telah bekerja di Jawa dan Bali memiliki pandangan yang jauh lebih segar dan baik terkait inklusi. Di wilayah
penelitian di Sulawesi Selatan, disabilitas masih belum menjadi bahan pemikiran pemerintah dan perusahaan,
dan karenanya keduanya perlu diingatkan dengan sangat rutin. Pengesahan peraturan pemerintah daerah
tentang disabilitas hanya mungkin terjadi karena adanya advokasi yang tak kenal lelah dari OPD. Hasilnya, para
responden dari pemerintah daerah Bulukumba dan Makassar sekarang telah cukup familier dengan para aktivis
tersebut dan menghargai mereka sebagai narasumber. OPD karenanya memainkan peranan penting untuk
memastikan pekerjaan inklusif tetap menjadi agenda pemerintah dan perusahaan.
Dengan adanya berbagai tantangan dalam mempromosikan dan melaksanakan lapangan kerja inklusif,
penelitian ini dapat mengidentifikasi sejumlah program, layanan dan kegiatan yang menguntungkan di ketiga
wilayah tersebut. Program dan kegiatan tersebut mencakup pendekatan kepada perusahaan untuk penempatan
kerja, contoh positif dari penyandang disabilitas yang dipekerjakan di sektor swasta dan publik, dukungan untuk
bekerja mandiri, dan rencana untuk membuat program pelatihan vokasi inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh
Adioetomo et al (1) dan GIZ 2015 (17) menyoroti perkembangan serupa sebagai langkah menuju lapangan kerja
inklusif. Bagi perusahaan, faktor yang penting adalah pemahaman mereka bahwa mempekerjakan penyandang
disabilitas tidak akan menimbulkan kerugian, namun justru dapat menguntungkan bisnis mereka dalam berbagai
cara: Selain memiliki staf yang terlatih (tentunya mereka harus terlatih), atmosfer kerja yang sehat dan
manusiawi, serta peningkatan aksesibilitas bagi seluruh karyawan dapat tercipta jika perusahaan memasukkan
orang dengan kemampuan dan kebutuhan yang berbeda ke dalam tenaga kerja mereka. Perusahaan yang
melihat contoh-contoh positif ini dari perusahaan lain cenderung dapat menghilangkan keraguan mereka,
sebagaimana yang diperlihatkan oleh GIZ 2015 (17).
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Tidak meninggalkan seorang pun: Secara umum, di kalangan berbagai jenis disabilitas, semuanya memiliki
tingkat partisipasi yang kurang lebih serupa (atau kurang) terkait pekerjaan. Faktor penentunya adalah tingkat
keparahan jenis disabilitas. Orang yang terdampak lepra merupakan yang paling banyak memperoleh pekerjaan.
Namun, terdapat satu kelompok yang sangat jelas terabaikan, yaitu penyandang disabilitas intelektual yang
berpeluang paling kecil untuk mendapatkan kerja, dan karenanya memerlukan pemikiran khusus tentang
bagaimana hak mereka untuk bekerja dapat dipenuhi. Di sisi lain, walaupun menurut peserta FGD dan juga
berbagai literatur perempuan dipandang sebagai kurang mobile, kurang percaya diri, lebih rentan, dan lebih
banyak yang buta huruf dibandingkan laki-laki disabilitas, temuan kami (walaupun secara statistik tidak
signifikan) menunjukkan bahwa mereka justru lebih terdidik dan lebih sering mendapatkan pekerjaan yang lebih
baik. Namun mereka kurang percaya diri dengan keterampilan mereka sendiri.
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Kesimpulan dan Rekomendasi
6.1 Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah memberikan data
terkait dengan karakteristik penyandang
disabilitas dan lapangan kerja inklusif, serta
memperoleh
pemahaman
yang lebih
mendalam tentang hambatan, fasilitator, dan
penentu (determinan) dalam menciptakan
lapangan kerja inklusif di tiga kabupaten/kota
di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penyandang disabilitas
masih menghadapi berbagai hambatan untuk
berpartisipasi di pasar tenaga kerja, yang mana
tidak mengejutkan, mengingat penyandang
disabilitas masih menghadapi stigma dan
prasangka dari masyarakat, lingkungan yang
tidak aksesibel, serta hambatan kelembagaan dan hukum. Di Toraja, ketiadaan Perda Disabilitas
maupun 'terpencilnya' jarak dari pusat Sulawesi Selatan menjadi penyebab paling tingginya faktorfaktor/mekanisme yang menyebabkan pengangguran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penyandang disabilitas masih
menghadapi berbagai hambatan untuk
berpartisipasi di pasar tenaga kerja,
yang mana tidak mengejutkan,
mengingat penyandang disabilitas masih
menghadapi stigma dan prasangka dari
masyarakat, lingkungan yang tidak
aksesibel, serta hambatan kelembagaan
dan hukum.

Temuan ini mencerminkan bahwa para pejabat pemerintah daerah dan perusahaan masih kurang
memiliki pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman yang memadai tentang disabilitas, yang turut
menyebabkan tidak efektifnya inklusi penyandang disabilitas ke dalam pasar tenaga kerja. Meskipun
peraturan terkait kuota sudah memaksa perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas
sejak 1997, masih sedikit sekali yang mengetahui kebijakan ini. Bahkan jika perusahaan mengetahui
kewajiban mereka sekali pun, mereka masih tidak tahu bagaimana cara "menemukan" penyandang
disabilitas dan di mana mereka harus ditempatkan. Rasa takut akan kerugian ekonomi (jika merekrut
penyandang disabilitas) menjadi alasan utama keengganan mereka.
Rendahnya pendidikan dan terbatasnya akses kepada pelatihan vokasi menghalangi penyandang
disabilitas untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan di pasar tenaga kerja. Mereka jarang sekali
didukung oleh program-program pemerintah atau CSO yang berkelanjutan yang didasarkan pada
standar internasional di ranah disabilitas. Hambatan fisik, yang diperparah dengan keterbatasan akses
kepada alat bantu dan rehabilitasi masih menjadi halangan utama bagi penyandang disabilitas untuk
memperoleh pekerjaan, khususnya, walaupun tidak terbatas pada, wilayah yang jauh dan terpencil.
Terlepas dari berbagai hambatan ini, temuan kami juga menunjukkan adanya sejumlah faktor
pendukung (fasilitator) yang menjanjikan dalam membantu menciptakan lapangan kerja yang inklusif.
Undang-undang dan peraturan yang ada di tingkat nasional dan lokal sebenarnya sudah memberikan
kerangka hukum yang memadai, meskipun pelaksanaan berbagai kebijakan dan UU ini masih menjadi
tantangan yang sangat besar. Selain itu, beberapa inisiatif dan program yang bertujuan menciptakan
lapangan kerja inklusif juga sudah tersedia, dan dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Penelitian ini juga
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menemukan bahwa persepsi yang menstigmatisasi mulai melunak, dan keterbukaan dari pemangku
kepentingan pemerintah dan swasta menjadi pintu masuk penting untuk mempromosikan lapangan
kerja inklusif.

6.2 Rekomendasi
Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, dihasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat
dikolaborasikan berbagai pihak untuk mendorong terwujudnya lapangan kerja yang inklusif (khususnya
untuk kerangka proyek LEAP):

Peningkatan Pemahaman dan Penurunan Prasangka
Hal ini harus dilaksanakan secara bertahap
dan perlu dipastikan agar sektor bisnis
tidak dibanjiri dengan data dan teori.
Interaksi adalah metode yang efektif
untuk mengurangi stigma.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah bersama dengan perusahaan
dan penyandang disabilitas akan lebih
efektif dibandingkan jika dilaksanakan
secara terpisah. Para pengusaha yang
berpengalaman mempekerjakan
penyandang disabilitas harus didorong
untuk berbagi pengalaman mereka.
Pengumpulan Data Komprehensif
Adanya kebutuhan yang nyata akan basis data yang
komprehensif. Mempertimbangkan untuk berkolaborasi
dengan pemerintah untuk menggunakan dan mengumpulkan
basis data tentang penyandang disabilitas yang sudah ada
namun belum lengkap dan tidak terkoordinasi antar sektor,
serta melengkapinya dengan informasi tentang keterampilan
dan preferensi kerja penyandang disabilitas. Basis data
kohesif ini harus tersedia bagi pemerintah dan sektor bisnis.
Mengadvokasi sistem di mana basis data tersebut diperbarui
secara berkesinambungan oleh pemerintah, dan dibagi di seluruh sektor. Di sisi lain, pemetaan
perusahaan yang bersedia mempekerjakan penyandang disabilitas juga harus dilakukan, dengan
berfokus pada UKM yang fleksibel.
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Peningkatan kesadaran dan pengetahuan
Diperlukan upaya khusus untuk membangun kesadaran tentang
disabilitas dan lapangan kerja inklusif di kalangan pemerintah
maupun sektor bisnis. Hal ini harus dilaksanakan secara bertahap
dan perlu dipastikan agar sektor bisnis tidak dibanjiri dengan data
dan teori. Interaksi adalah metode yang efektif untuk mengurangi
stigma. Karenanya, langkah pertama dapat dilakukan dengan
mengadakan acara di mana perusahaan dan penyandang disabilitas
dapat bertemu secara informal tanpa memberikan tekanan kepada
perusahaan sehingga perusahaan tidak merasa terpaksa, sehingga memberikan penyandang
disabilitas kesempatan untuk membangun kepercayaan dari perusahaan dan sebaliknya. Pelatihan
Kesetaraan Disabilitas (Disability Equality Training/DET) kemudian menyusul sebagai langkah
berikutnya, di mana para peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam antara lain
tentang berbagai pendekatan kepada disabilitas (model medis/amal vs. model sosial dan ICF).
Lokakarya (workshop) yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan perusahaan dan
penyandang disabilitas akan lebih efektif dibandingkan jika dilaksanakan secara terpisah. Para
pengusaha yang berpengalaman mempekerjakan penyandang disabilitas harus didorong untuk
berbagi pengalaman mereka.

Informasi terbaru
Di seluruh kegiatan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi
dan membangun kesadaran, standar internasional di bidang disabilitas
dan dimensi global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)
harus diperkenalkan dan diterapkan, untuk mengurangi kesenjangan
informasi antara Sulawesi dengan daerah lainnya di Indonesia.

Kolaborasi Peningkatan Layanan
Upaya bersama yang kuat untuk menciptakan dan
meningkatkan layanan yang masih belum ada: dari
layanan berbasis masyarakat, hingga sekolah,
pelatihan vokasi, rehabilitasi fisik, layanan
kesehatan, layanan keuangan, dan programprogram yang memfasilitasi penempatan kerja,
penyebarluasan informasi tentang lowongan,
monitoring pelaksanaan kuota, dsb., yang
didasarkan pada data yang memadai. Untuk
mencapainya, diperlukan kolaborasi. Tidak ada
satu pun dinas, organisasi, atau proyek yang dapat
mencapai perubahan besar sendirian.

42

LA P OR AN K A J IA N AW A L : PE N Y AND AN G DI SA BI LI T AS DA LA M PE KE R JA AN
DI MA KA S SA R, B UL UK U M B A, DAN TO RA J A U TA R A

Pelatihan advokasi
Pelatihan advokasi harus memanfaatkan pengalaman
yang ada di sejumlah OPDis dengan menggunakan
anggota-anggota OPDis yang kompeten sebagai
fasilitator, dengan mengakui prestasi dan keterampilan
advokasi mereka.

Advokasi Bertahap
Advokasi dapat dilakukan secara bertahap:
1. Sebagai langkah awal, perlu dipertimbangkan
untuk berfokus membahas isu tanggung
jawab bersama dari setiap sektor pemerintah
untuk memasukkan penyandang disabilitas di
dalam program-program mereka. Jika tidak,
dikhawatirkan berbagai dinas pemerintah
hanya akan menunjuk Dinas Sosial sebagai
satu-satunya dinas yang dianggap bertanggung jawab atas isu ini.
2. Setelah adanya Perda Disabilitas di Makassar dan Bulukumba, diperlukan peraturan atau
petunjuk teknis lebih lanjut. Namun, pemerintah sudah mulai dapat bertindak dengan yang ada,
jika pemerintah memiliki kesadaran dan kemauan. Mengadvokasi kemauan tersebut (dalam hal
ini, untuk melaksanakan peraturan tentang lapangan kerja inklusif) sama pentingnya dengan
mendorong dibuatnya peraturan teknis tambahan.
3. Terkait lapangan kerja dan sistem kuota, temuan yang menunjukkan bahwa sektor bisnis tidak
mengharapkan subsidi keuangan, namun lebih kepada arahan yang jelas tentang kuota, harus
disampaikan kepada pemerintah.

Dukungan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)/
Organisasi Masyarakat Sipil
Perlu ada perhatian pada advokasi dan partisipasi agar
pengembangan peraturan disabilitas lokal, yang sudah menjadi
bagian dari program OPDis lokal/OMS, dapat terus menjadi
bagian kegiatan OPDis/OMS, dan tidak hanya menjadi kegiatan
proyek, demi mempertahankan rasa kepemilikan dan
keberlanjutan.

43

LA P OR AN K A J IA N AW A L : PE N Y AN D AN G DI SA BI LI T AS DA LA M PE KE R JA AN
DI MA KA S SA R, B UL UK U M B A, DAN TO RA J A U TA R A

Pelatihan Keterampilan
Meningkatkan keterampilan dan keahlian merupakan
faktor kunci untuk menciptakan lapangan kerja inklusif.
Karenanya, promosi berbagai program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasional perlu menjadi prioritas. Pelatihan
vokasi harus inklusif, karena program yang terpisah
bagi penyandang disabilitas akan menyebabkan
stigmatisasi dan seringkali tidak didasarkan pada
kebutuhan pasar, dan karenanya tidak berkelanjutan.
Kami tidak merekomendasikan untuk mendukung
pemerintah untuk membentuk pelatihan terpisah
khusus bagi penyandang disabilitas. Sebaliknya, harus dilakukan upaya untuk membantu
pemerintah dan BLK melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan Vokasional yang ada dengan
melibatkan penyandang disabilitas. Hal ini mencakup peningkatan aksesibilitas kepada lingkungan
pelatihan, melatih pelatih tentang teknik pengajaran inklusif, serta (jika diperlukan) menambahkan
mentor khusus. Penyandang disabilitas harus diberitahu mengenai adanya berbagai peluang
pelatihan tersebut sehingga mampu memilih sendiri apa yang ingin mereka pelajari. Konten
pelatihan harus memenuhi kebutuhan dan standar dunia bisnis.

Sistem Informasi Pelatihan dan Kerja yang efektif
tentang peluang pelatihan dan kerja harus dibuat
melalui
berbagai
jalur.
Jaringan
pertemanan/venue/klub, dsb. juga dapat digunakan
secara sistematis untuk menyebarluaskan informasi
tentang peluang kerja dan pelatihan. Internet dan
media sosial juga harus digunakan secara efektif untuk
tujuan ini. Anggota OPDis yang kuat dan terinformasi
harus dipromosikan sebagai mediator antara bisnis,
lembaga pemerintah, dengan penyandang disabilitas
yang mencari pekerjaan. Kerja sama dengan
Kerjabilitas juga disarankan, karena mereka telah
bekerja di Makassar. Pemerintah harus didorong dan
didukung mengadakan bursa kerja (job fair) yang
inklusif dan aksesibel.

Berjejaring
Perlu membangun hubungan pula dengan berbagai pemangku
kepentingan lainnya yang berpengalaman dalam penempatan kerja
dan lapangan kerja inklusif, seperti PSBDW Makassar, RBM Toraja,
Kerjabilitas, dan Dnetwork di Bali.
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Tidak Satu pun yang Ditinggalkan
Secara umum, di kalangan berbagai jenis
disabilitas, semuanya memiliki tingkat
partisipasi yang kurang lebih serupa terkait
pekerjaan. Faktor penentunya adalah tingkat
keparahan jenis disabilitas. Namun, terdapat
satu kelompok yang sangat jelas terabaikan,
yaitu penyandang disabilitas intelektual. Untuk
itu, perlu pemikiran khusus bagaimana hak
mereka untuk bekerja dapat dipenuhi.
Partisipasi
Memastikan agar penyandang disabilitas menjadi aktor utama dan berpartisipasi di dalam
pengambilan keputusan di seluruh kegiatan, yang mana dalam temuan kami menunjukkan dampak
yang luar biasa. Memastikan bahwa penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas
parah dicakup di dalam proyek dan hasil proyek.

Pandangan Komprehensif dalam Mewujudkan Pekerjaan Inklusif
Penguatan Keterampilan dan Kepercayaan Diri Dimulai Sejak
Dini
Promosi keterampilan dan percaya diri harus dimulai sejak dini.
Advokasi harus menarget situasi sekolah saat ini bagi penyandang
disabilitas untuk mencapai akses setara dan kurikulum sekolah yang
lebih baik, serta mempersiapkan penyandang disabilitas muda untuk
memasuki dunia kerja baik sebagai karyawan maupun pekerja
mandiri.

Advokasi untuk Jaminan Sosial dan Peningkatan
Rehabilitasi Fisik sebagai Syarat Membangun
Lapangan Kerja Inklusif
Sebagai persyaratan lain untuk menciptakan lapangan
kerja inklusif, manfaat jaminan sosial yang saat ini
masih sangat terbatas (jaminan kesehatan, kecelakaan
kerja, pensiun, dsb) juga harus menjadi target, dan
juga kurangnya intervensi dalam bentuk alat bantu dan
rehabilitasi. Kerja sama antar sektor dan organisasi
perlu ditingkatkan, khususnya melihat adanya banyak
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program yang saling tumpang tindih, namun masih banyak masyarakat yang belum tersentuh
layanan. OMS, termasuk NGO internasional, harus diundang untuk berpartisipasi di dalam
rehabilitasi fisik, yang merupakan aspek penting tapi seringkali terabaikan dalam pemberdayaan
penyandang disabilitas.

Dukungan bagi OPDis/OMS dalam Bidang Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM)
Kami
merekomendasikan
agar
mendukung
OPDis/OMS yang bergerak di bidang Rehabilitasi
Berbasis Masyarakat (RBM) yang bekerja dengan
orang tua anak disabilitas untuk mendorong mereka
mendukung perkembangan anak-anaknya. Anak-anak
dengan disabilitas intelektual yang telah tumbuh
dewasa dan diabaikan di dunia kerja juga akan
mendapat manfaat dari proyek-proyek RBM. Untuk
mengembangkan atau mendukung proyek-proyek
RBM, ada baiknya berkolaborasi dengan PERDIK dan
Desa Inklusinya di Bulukumba, Pusat RBM di Toraja,
serta dengan mantan pelaku proyek RBM di Makassar
(yang didukung oleh AIFO).
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LAMPIRAN 1
Perangkat A : Kuisioner Terstruktur
FORMULIR WAWANCARA PENYANDANG DISABILITAS
MENGENAI ISU PEKERJAAN

Tanggal Wawancara:
Nama Pewawancara:
ID wawancara:
Lokasi

Pewawancara

Nomor
wawancara

I Perkenalan dan Penjelasan
II Persetujuan (Informed consent)
III Identifikasi asisten, pendamping atau perwakilan responden jika diperlukan
Name:
Hubungan dengan responden:

A

UMUM

1

Nama:

2

Umur:

3

4

Jenis Kelamin

P
L

Status
Pernikahan:

Belum menikah
Menikah
Cerai

5

Lokasi tinggal

Kota
Desa

Alamat:
6

Kepemilikan Jaminan Sosial:

Kesehatan (KIS, BBPJS Keshtn)
BPJS Ketenagakerjaan
Tidak punya
Lainnya:

7

Bantuan ekonomi dari pemerintah atau lembaga lainnya:
PKH
KIP
RASKIN
Bantuan Difabel berat
Lainnya____________________________________________

8

Tidak ada
Kalau tidak punya jaminan sosial dan / atau bantuan ekonomi, walaupun dibutuhkan, apa alasanya?

B

DISABILITAS / KETERBATASAN FUNGSI YANG DIMILIKI

1a

Kesulitan melihat
Sangat sulit

Tidak sulit
Sedikit sulit
1b

Kesulitan mendengar
Sangat sulit

Tidak sulit
Sedikit sulit
1c

Kesulitan berjalan atau naik tangga
Tidak sulit
Sulit tapi bisa tanpa memakai alat bantu
Bisa dengan memakai alat bantu
Memakai alat bantu tapi sering perlu bantuan orang lain juga
Selalau butuh bantuan orang lain

1d

Kesulitan menggunakan tangan atau jari
Sangat sulit

Tidak sulit
Sedikit sulit
1e

Kesulitan mengingat atau berkonsentrasi
Sangat sulit

Tidak sulit
Sedikit sulit
1f

Gangguan (perilaku atau) emosional
Sering ada

Tidak ada
Kadang ada
1g

Kesulitan dalam merawat diri, seperti mandi, makan, atau berpakaian
Sangat sulit

Tidak sulit
Sedikit sulit
1h

Kesulitan berkomunikasi karena kondisi fisik, mental, atau emosional
Sangat sulit

Tidak sulit
Sedikit sulit
2

3

Keterangan tentang tipe disabilitas atau kondisi: (termasuk OYPMK)

Anda memiliki keterbatasan tersebut sejak umur:
Di bawah 18 tahun

4

Di atas 18 tahun

Keterangan:

Seberapa mudah bagi Anda untuk beraktivitas di rumah dan lingkungan Anda?
Di rumah:

Di luar:

Tidak sulit

Tidak sulit

Sedikit sulit

Sedikit sulit

Sangat sulit

Sangat sulit

5

Apakah Anda mendapat dukungan untuk perawatan / pemulihan / pengobatan?
Ya

Apa, dari mana?

Tidak
6

Mengapa?

Apakah Anda membutuhkan lebih banyak perawatan / pemulihan / pengobatan?
Ya

Bila ya, rehabilitasi apa?

Tidak
C

PENDIDIKAN

1

Pendidikan terakhir:
Tidak pernah sekolah
Tidak Lulus SD
Lulus SD
Lulus SMP

Keterangan………………………

Lulus SMA/SMK
Lulus Penguruan tinggi
Kejar Paket
2

Yang mana (A,B,C): ________________

Tipe sekolah terakhir:
Umum
Sekolah inklusi (murid difabel bersama murid non difabel)
Sekolah Luar Biasa (murid difabel saja)

3

Bila anda tidak bersekolah / tidak melanjutkan / berhenti sekolah, apa alasanya?

D

PELATIHAN KERJA
Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan, pendidikan atau kursus sebagai persiapan untuk kerja?

1
Pelatihan formal/bersertifikat (dari dinas, universitas, LSM, lembaga kursus, dll)
Pelatihan informal/tdk bersertifikat (misal: teman, kelompok, perkumpulan)

Kalau pernah mengikuti pelatihan kerja:

2

Lanjut
ke No
Tidak pernah
3
[Kalau tidak pernah ikut pelatihan kerja>>
lanjut dengan No 3]

2a Di bidang mana?
2b Berapa lama dan kapan?
2c Dari pihak mana? (Dibiayai oleh siapa dan dilaksanakan oleh siapa?

2d Apakah Anda sudah mengalami disabilitas pada saat itu?
Ya

Tidak

2e Apakah pelatihan tersebut khusus untuk penyandang disabilitas?
Ya

Tidak

2f Dari mana anda mengetahui pelatihan/pendidikan/kursus ini?

Informasi dan bantuan dari sekolah
Informasi dan bantuan dari teman, keluarga
Informasi dari pemerintah
Informasi dari organisasi lain
Informasi dari internet / website
Lainnya:__________________________________________
2g Tantangan / kesulitan yang dihadapi oleh anda selama pelatihan ini?
2h Apa manfaat dari mengikuti pelatihan ini?
2i Apakah pelatihan yang anda ikuti memperbesar kemungkinan anda mendapatkan pekerjaan?
Ya

Bila ya, mengapa?

Tidak

Bila tidak, mengapa?
Kalau tidak pernah ikut pelatihan kerja:
3a Mengapa anda tidak pernah mengikuti pelatihan apa pun?
3

Saya tidak ingin mencari pekerjaan
Saya tidak tahu di mana carinya
Terlalu mahal
Dihentikan oleh keluarga
Takut tidak mampu memenuhi tugasnya
Takut tidak ada akses
Takut tidak ada transport yang sesuai
Takut tidak diterima
Tidak dapat informasi
Lainnya: _____________________________________
3b Dukungan seperti apa yang akan membantu Anda untuk mengatasi halangan tersebut di atas?

E

Pekerjaan

1

Seberapa penting pekerjaan untuk Anda?
Tidak penting

Agak penting

Penting sekali

2

Apa pekerjaan yang anda impikan?

3

Bagi Anda, apakah lebih sulit mencari pekerjaan dibandingkan rekan-rekan non-disabilitas?
Sama saja
Sedikit lebih sulit: Mengapa?
Sangat sulit: Mengapa?

4

Menurut anda, faktor apa yang membuat penyandang disabilitas mengalami kesulitan mendapatkan
pekerjaan?

5

Menurut anda, faktor apa yang meningkatkan kemungkinan penyandang disabilitas mendapatkan
pekerjaan?

6

Apakah Anda pernah melakukan pekerjaan yang dibayar / yang berpenghasilan (setelah mengalami
disabilitas)?

Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering
7

Apakah Anda dalam seminggu terakhir ini
Bekerja
Punya pekerjaan tetapi dalam seminggu lalu tidak bekerja
Pengangguran
Bersekolah

8

9
10

Mengurus rumah tangga, pensiun dan kegiatan lainnya (tidak mencari
kerja)
Kalau pengangguran >> lanjut dengan Bab F
Kalau bekerja / punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja: Pekerjaan apa? (bidang mana,
untuk siapa)
(Kalau ada pekerjaan kedua, pilih pekerjaan utama)
Status pekerjaan:
orang lain
Kalau bekerja untuk orang lain :

Bekerja untuk

Berusaha sendiri

Buruh / Karyawan / Pegawai tetap (satu majikan dalam sebulan
terakhir)
Pekerja bebas (lebih satu majikan dalam sebulan terakhir)
Pekerja tak dibayar
11

Kalau buruh / karyawan / pegawai tetap:

ASN

Pekerjaan untuk orang lain:
dengan No 20]
12
13

BUMN

Swasta

[Untuk Berusaha sendiri>> lanjut

Berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini?
Apakah anda bekerja:

Penuh (35jam seminggu)
Tidak penuh

14

Jika tak dibayar
lanjut ke BAB F

yaitu:_____________
__

Apa yang membuat anda memilih pekerjaan ini?
Sesuai dengan pendidikan saya
Sesuai dengan keahlian saya
Sesuai dengan kondisi atau tipe disabilitas yang saya miliki
Jarak yang dekat dengan rumah
Gaji/upah yang diterima sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki
Hanya pekerjaan tersebut yang tersedia
Lainnya:______________________________________

15

Bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan itu?
Informasi dan bantuan dari sekolah
Informasi dan bantuan dari teman, keluarga
Informasi dari pemerintah
Informasi dari organisasi lain

Informasi dari internet / website
Lainnynya: ____________________________
16

Bagaimana perilaku teman-teman kerja anda terhadap kondisi disabilitas Anda?
Tidak mendukung
Kadang-kadang mendukung
Selalu mendukung dan membantu saya

17

Apa saja kesulitan & kemudahan yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan ini?

18

a) Apakah tempat kerja Anda telah disesuaikan dengan kebutuhan Anda?
b) Kalau iya, apa saja:
khusus

Ya

Tidak

Alat bantu
Perubahan sarana fisik terhadap tempat kerja
Jam kerja yang fleksibel atau dikurangi
Izin untuk bekerja di / dari rumah

Izin tinggal pekerjaan jika ada keperluan berhubungan dengan disabilitas
Bantuan atau asisten khsusus
Pelatihan khusus
Dipasangkan dengan rekan kerja non-difabel atau mentor
19

Lainnya:
Menurut anda, apa yang membuat anda terpilih untuk mendapatkan pekerjaan ini?
Keahlian atau pendidikan saya sesuai dengan pekerjaan
Adanya Kebijakan perusahaan untuk merekrut penyandang disabilitas
Kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan merekrut PD
Kasihan karena saya punya Disabilitas
Lainnya:____________________________________________

Pertanyaan untuk wirausaha
20

Jenis usaha apa yang anda lakukan:
Warung / kios
Produksi barang
Usaha perternakan
Usaha Pertanian
Usaha kerajinan
Jual makanan
Usaha jasa
Lainnya: ______________________________________________________________

21

Apa yang memotivasi anda melakukan wirausaha ini?

22

a) Apakah anda dapat bantuan untuk memulai wirausaha ini?

Ya

Tidak

b) Kalau iya, dari mana:
Pemerintah
23

Keluarga

LSM

Perusahaan
Lainnya:
Bantuan apa yang diberikan oleh instansi dalam melakukan wirausaha?
Pinjaman dana : __________________________________________________________________
Pelatihan usaha: __________________________________________________________________
Pemberian alat: __________________________________________________________________
Pendampingan: __________________________________________________________________
Pelatihan ketrampilan: ____________________________________________________________
Lainnya:

24

Hambatan apa yang anda hadapi dalam menjalankan wirausaha?

25

Apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

26

Dukungan apa yang anda harapkan dari pemerintah, LSM atau perusahaan untuk membantu
wirausaha yang anda lakukan?

F

Pengangguran

1

Apa alasannya anda tidak mempunyai pekerjaan?

2

Apakah anda ingin mempunyai pekerjaan?
Ya
Tidak

2a

Mengapa?

Kalau iya, apakah anda saat ini mencari pekerjaan?
Ya
Tidak

Mengapa?

3

Apa yang anda laukukan untuk mencari pekerjaan?

4

Dukungan apa yang penting bagi anda untuk menemukan dan mendapatkan pekerjaan? Bisakah
anda menyebutkan 3 hal?

5

Apakah Anda pernah mendapat dukungan dari pemerintah untuk mencari pekerjaan?

6

7

Ya

Sebutkan:

Tidak

Mengapa?

Apakah anda pernah mendapat dukungan dari lembaga lain untuk mencari pekerjaan?
Ya

Sebutkan:

Tidak

Mengapa?

Pernahkah Anda mendengar program atau layanan dukungan (lain) oleh pemerintah atau lembaga
lain untuk mendapat pekerjaan?
Ya

Sebutkan:

Tidak
7a

Kalau iya, bagaimana anda dapat mengakses program atau layanan ini? Atau kenapa anda tidak
bisa?

Apakah ada hal yang lain yang ingin anda sampaikan kepada kami?
Apakah ada sesuatu yang ingin anda tanyakan kepada kami?

LAMPIRAN 2
Perangkat B: Acuhan untuk Key Informant Interview (Pelaku Usaha/Sektor Swasta)
PANDUAN WAWANCARA DENGAN PENGUSAHA
Lakukan wawancara dengan Pengusaha untuk Program Partisipasi Angkatan Kerja Disabilitas. Gunakan
informed consent tertulis dan pandulah responden selama wawancara berjalan.
A.0. Informasi Dasar
1. Responden
Nama
Jenis Kelamin

1.

Laki-laki

2. Perempuan

Usia

____tahun / ____years

Sudah berapa lama Anda bekerja di
Perusahaan

____tahun____bulan

Apa posisi/jabatan Anda
Sudah berapa lama Anda menduduki jabatan
tersebut?
Apa saja peran dan tanggung jawab Anda?

2.

Informasi tentang Perusahaan
Provinsi
Kabupaten
Institusi
Jenis Perusahaan
Jumlah pekerja
Jumlah pekerja disabilitas
Apakah dalam 12 bulan terakhir perusahaan anda
merekrut penyandang disabilitas?
A.1. INFORMASI TERKAIT PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PENYANDANG DISABILITAS YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN
a. Apakah perusahaan anda secara aktif memperkerjakan penyandang disabilitas?
b. Apa motivasi perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas?
c. Bagaimana strategi melakukan rekruitmen?
d. Jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh penyandang disabilitas?
e. Upaya-upaya, program atau jenis pelayanan apa saja yang ada di perusahaan anda untuk meningkatkan
kesempatan bekerja kepada penyandang disabilitas?
A.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PARTISIPASI ANGKATAN
KERJA DISABILITAS DI WILAYAH SASARAN
1. Faktor apa saja yang mendukung penyelenggaraan program partisipasi angkatan kerja disabilitas

a. Hal-hal apa saja yang mendukung pelaksanaan program partisipasi angkaran kerja disabilitas di

perusahaan anda? (kebijakan perusahaan, benefit melakukan program, kemampuan penyandang
disabilitas, infrastruktur)
b. Jenis dukungan seperti apa yang pernah diterima dalam upaya penyelenggaraan program partisipasi
angkatan kerja disabilitas? Dan dari siapa?
c. Bagaimana penilaian Anda terhadap dukungan yang diterima?
d. Dukungan lain seperti apa yang dibutuhkan?
2.Faktor apa saja yang menghambat penyelenggaraan pelayanan partisipasi angkatan kerja disabilitas
a. Apa saja tantangan/hambatan dalam melaksanakan upaya/program tersebut baik secara eksternal maupun
internal (kebijakan perusahaan, , kemampuan penyandang disabilitas, infrastruktur, biaya lainnya dalam
mempekerjakan penyandang disabilitas)
b. Bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut?
A.3. IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU PROBABILITAS PENYANDANG DISABILITAS DIPEKERJAKAN OLEH
PELAKU USAHA DI WILAYAH SASARAN
a. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi probabilitas pelaku usaha mempekerjakan penyandang
disabilitas?
b. Diantara faktor2x tersebut diatas, faktor mana yang paling penting untuk pelaku usaha memperkerjakan
penyandang disabilitas? Dan mengapa?
c. Apa saja yang menghambat pelaku usaha mempekerjakan penyandang disabilitas?
d. Dalam pandangan anda, apa manfaat yang pelaku usaha bisa dapatkan ketika mempekerjakan penyandang
disabilitas
e. Hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh perusahaan, pemerintah ataupun penyandang disabilitas untuk
meningkatkan probabilitas perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas?
A.4. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DARI PEMERINTAH LOKAL TERKAIT PELUANG, AKSESIBILITAS DAN
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH SASARAN BAIK DI SEKTOR
FORMAL DAN INFORMAL
a. Bagaimana tanggapan Anda terhadap komitmen dan dukungan dari pemerintahan setempat dalam upaya
peningkatan peluang dan akses serta partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas?
Probe:
● Sebutkan Kebijakan (Keputusan kepala daerah, struktur di Kabupaten, surat perjanjian dari dinas
setempat)
● Buku Panduan/SOP/Dokumen protocol lainnya
● Alokasi biaya
b. Kontribusi apa yang bisa disediakan oleh pelaku usaha untuk mendukung kebijakan pemerintah lokal
terkait peluang, aksesibilitas dan partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas?

LAMPIRAN 3
Perangkat C: Acuhan untuk Key Informant Interview (Pejabat Pemerintahan)
PANDUAN WAWANCARA DENGAN DINAS
Lakukan wawancara dengan pemangku kepentingan di Dinas terkait Program Partisipasi Angkatan Kerja
Disabilitas. Gunakan informed consent tertulis dan pandulah responden selama wawancara berjalan.
B.0. Informasi Dasar
Provinsi
Kabupaten
Institusi
Divisi / Division
Nama / Name
Jenis Kelamin / Sex

1.

Laki-laki

2. Perempuan

Usia / Age

____tahun / ____years

Sudah berapa lama Anda bekerja di Institusi

____tahun____bulan

Apa posisi/jabatan Anda
Sudah berapa lama Anda menduduki jabatan
tersebut?
Apa saja peran dan tanggung jawab Anda?

B.1. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DARI PEMERINTAH LOKAL TERKAIT PELUANG, AKSESIBILITAS DAN PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH SASARAN BAIK DI SEKTOR FORMAL DAN
INFORMAL
a. Apa yang bapak/ibu pahami tentang disabilitas?
b. Menurut bapak/ibu, apakah penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan non
disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan? Mengapa?
c. Bagaimana tanggapan Anda terhadap komitmen dan dukungan dari pemerintahan setempat dalam upaya
peningkatan peluang dan akses serta partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas
Probe:
● Sebutkan Kebijakan (Peraturan Daerah (Kabupaten/Kota), Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), MoU, Unit Pelayanan Teknis (UPT), Program)
● Buku Panduan/SOP/Dokumen protocol lainnya
● Alokasi biaya
d. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut termasuk sosialisasi kebijakan, peraturan dan rencanca
program/layanan yang dilakukan: Supervisi/pengawasan; dan Monitoring Evaluasi program tersebut di dinas
anda??
e. Bagaimana kerjasama lintas sektoral dalam upaya peningkatan peluang dan akses serta partisipasi angkatan
kerja penyandang disabilitas?
B.2. IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINGGINYA TINGKAT PENGANGGURAN PADA
PENYANDANG DISABILITAS
a. Berdasarkan beberapa laporan yang ada, tingkat pengangguran pada penyandang disabilitas lebih tinggi
dibandingkan dengan mereka yang tidak penyandang disabilitas, menurut anda faktor-faktor apa (diri

b.
c.
d.
e.
f.
g.

penyandang disabilitas, kebijakan pemerintah, sikap masyarakat sekitar, tipe pekerjaan yang ada)
yang membuat tingginya tingkat pengangguran pada penyandang disabilitas
Sektor dan jenis pekerjaan apa saja yang paling menyerap tenaga kerja untuk penyandang disabilitas di
kabupaten ini? Mengapa?
Faktor apa yang berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja untuk disabilitas di kabupaten ini?
Apa saja tantangan yang dihadapai penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan (kapasitas
penyandang disabilitas, kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan, sikap masyarakat sekitar) di sector
formal
Apa saja tantangan yang dihadapai penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan (diri penyandang
disabilitas, kebijakan pemerintah, sikap masyarakat sekitar) di sector informal
Apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran untuk penyandang
disabilitas?
Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan bagaimana pencapaiannya

B.3. IDENTIFIKASI PROGRAM ATAU LAYANAN TERKAIT ANGKATAN KERJA DISABILITAS YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
a. Bagaimana pelayanan untuk disabilitas dimasukan/mainstream ke dalam pelayanan di dinas anda?
b. Upaya-upaya, program atau jenis pelayanan terkait angkatan kerja disabilitas apa saja yang ada di Dinas anda?
c. Motivasi melakukan program tersebut?
d. Siapa saja yang terlibat dalam upaya/program tersebut?
e. Apakah semua kecamatan/kelurahan/desa di Kabupaten ini telah menjalankan upaya/program tersebut?
f. Apa hasil yang telah dicapai oleh Dinas anda dalam menjalankan program ini
g. Apa saja faktor yang mendukung pencapaian tersebut?
B.4. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PARTISIPASI ANGKATAN
KERJA DISABILITAS DI WILAYAH SASARAN
a. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program partisipasi angkaran kerja disabilitas baik yang
dilakukan oleh pemerintah, perusahaan ataupun NGOs?
b. Jenis dukungan seperti apa (termasuk pengembangan kapasitas) yang pernah diterima dalam upaya
penyelenggaraan program partisipasi angkatan kerja disabilitasdi wilayah kerja Anda? Dan dari siapa?
c. Bagaimana penilaian Anda dukungan yang diterima?
d. Dukungan lain seperti apa yang dibutuhkan?
e. Dukungan apa yang disediakan oleh Dinas untuk Kecamatan/desa/kelurahan/CSO/Perusahaan untuk
melaksanakan program partisipasi angkatan kerja disabilitas ?
f. Bagaimana Anda menilai dukungan tersebut?
2.Faktor apa saja yang menghambat penyelenggaraan program partisipasi angkatan kerja disabilitas
a. Apa saja tantangan/hambatan (internal, eksternal, kebijakan yang ada) dalam melaksanakan upaya/program
tersebut? Dan mengapa hal-hal tersebut menjadi tantangan?
b. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Dan bagaimana pencapaiannya?
B5. IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU PROBABILITAS PENYANDANG DISABILITAS DIPEKERJAKAN OLEH
PELAKU USAHA DI WILAYAH SASARAN
a. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi probabilitas pelaku usaha mempekerjakan penyandang
disabilitas?
b. Diantara faktor2x tersebut diatas, faktor mana yang paling penting untuk pelaku usaha memperkerjakan
penyandang disabilitas?
c. Dalam pandangan anda, apa yang memotivasi pelaku usaha untuk mempekerjakan penyandang disabilitas
bisa dapatkan ketika mempekerjakan penyandang disabilitas
d. Apa saja yang menghambat pelaku usaha mempekerjakan penyandang disabilitas (tipe disabiltas, pendidikan,
tipe pekerjaaan, kondisi infrastuktur, biaya tambahan)

LAMPIRAN 4
Daftar responden Key Informant Interview

Local Government

Makassar

Toraja Utara

Bulukumba

Bappeda
Dinas UMKM
BKD
Disnaker
Dinas Perdagangan
Dinsos

Bappeda
Dinas UMKM
BKD
Disnaker

Bappeda

Dinsos

Dinas Pendidikan

Private Enterprise

State Enterprise

Rehabilitation
centres

APINDO
Hotel Aryaduta

Garuda Indonesia
Kantor Pos: not been
received as topic
regarded irrelevant
RBM Toraja

Dinas Kesehatan
Hotel Monika
Restaurant

Prov South Sulawesi

Dinas UMKM
Disnaker
Dinsos
Wife of Vice Bupati
/ Staff Dinsos
Dinas Pendidikan
Kepala Sekolah Luar
Biasa
BPJS Kesehatan
Coffee shop
Honda
Minimarket
Koperasi berkah
PLN
Rumah Kreatif BRI

Panti Sosial
Binadaksa Propinsi

Dinsos

LAMPIRAN 5
Daftar peserta FGD
Makassar
Suherman
Andi Panca Darma
Olivianus
Lydia
Marni
Ardiyansha
Nur Syarif
Reza
Salma

Toraja Utara

Bulukumba

South Sulawesi

PPDI
HWDI
PerMaTa
PerMaTa
PerMaTa
PerMaTa
Perdik
PerMaTa
PPDI

LAMPIRAN 6
Jadwal Kerja
Activity

November
3

Preparation and Inception
Stage
Signing Agreement
Inception Meeting
Submit Draft Inception Report
Feedback by Yayasan NLR
Indonesia
Submit Final Inception Report
Data Collection Stage
Recruitment of field team
Training of field team
Data collection
Analysis and Reporting Stage
Analyzing and reporting
Submit Draft Report
Presentation on findings
Feedback by Yayasan NLR
Indonesia
Submit Final Report

4

December
1

2

3

January
4

1

2

3

4

LAMPIRAN 7
Hubungan Rekomendasi dengan Rencana Proyek LEAP
Hasil temuan dan rekomendasi pada studi ini menyediakan masukan dan data untuk kerangka kerja proyek LEAP sebagai berikut :
Outcome
1. The district / city
government
owns,
publishes and uses
comprehensive data on
persons with disabilities
specifically related to
livelihood rights

Strategy
Improving
knowledge

Activities

Output

● Data collection
Recommendation:
Komprehensif

Pengumpulan

Data

●

Baseline study about persons with
disabilities in regard to work

●

Dissemination of the results of the study
(comprehensive data) for district / city and
provincial governments and related
stakeholders (business actors)

1. Comprehensive data on disability policies,
characteristics of persons with disabilities,
availability and accessibility of services and
employment for persons with disabilities can
be shared with the government, business
people and the public
Baseline data:
Chapter 4.2 Characteristic of People with
disabilities in working age in the study location
Chapter 4.3 Factors, barriers and facilitators in
inclusive employment

Recommendation:
1. Peningkatan Kesadaran & Pengetahuan
2. Penyebarluasan Informasi Terbaru

Awareness Raising

●

A series of interactive disability sensitization
activities for the government and business
actors

Recommendation:
1. Peningkatan Kesadaran & Pengetahuan
2. Penyebarluasan Informasi Terbaru

2. Business people understand the
importance of involving persons with
disabilities in employment and are aware of
related policies that underlie inclusive
employment
Baseline data:
Chapter 4.3 Factors, barriers and facilitators in
inclusive employment >> Paragraph ii.

Outcome

Strategy

Activities
3. Prinsip Partisipasi

2. DPOs (including
people with disabilities
and people affected by
leprosy) are able to
encourage
the
government
and
business people to
develop
inclusive
policies / rules

Capacity building

●

Organizational training (DPO) related to
issues: 1) building socio-economic policies;
2) Building lobbying and advocacy strategies

Recommendation: Pelatihan Advokasi

Output
Centred around the private sector and public
business sector
3. Local governments in the target areas
have awareness and are sensitive to the
rights of persons with disabilities, including
the rights of women with disabilities
Baseline data:
Chapter 4.3 Factors, barriers and facilitators in
inclusive employment >> Paragraph iii.
Centred around the Government: Policies,
programs and services in regard to inclusive
employment
1. Knowledge and capabilities of DPOs are
increasing in terms of lobbying and advocacy,
regulations and policies related to socioeconomic and gender development in the
context of disability
Baseline data:
An organisational assessment of DPOs was not
part of this study
The baseline situation indicates that there are
high skills available in Makassar (PPDI, HWDI,
PerMaTa), some skills in Bulukumba (PPDI)
and low skills in Toraja Utara (PPDI)
2. Persons with disabilities (including DPO
members) have knowledge and skills related
to
formal
work
preparation
and
entrepreneurship

Outcome

Strategy

Activities

Output
Baseline data:

●

Increasing
awareness

public

Training for persons with disabilities for
work skills (formal) and entrepreneurship

Recommendation: Pelatihan Keterampilan
● Series of discussions and sensitisation on
topics of disability in the socio-economic
development sector (including the issue of
employment rights for women with
disabilities)
Recommendation:
1. Peningkatan Kesadaran & Pengetahuan
2. Penyebarluasan Informasi Terbaru
3. Prinsip Partisipasi

Networking

●

Formation / revitalization of forums at the
district / city and provincial level to
encourage disability issues in regulations /
policies

Recommendation:
1. Prinsip Partisipasi
2. Berjejaring

Chapter 4.2 Characteristic of People with
disabilities in working age in the study location

3. The existence of a public opinion about
persons with disabilities in the economic and
employment sector, including a gender
perspective.
Baseline data:
Chapter 4.3 Factors, barriers and facilitators in
inclusive employment >> Paragraph ii.
Centred on the private sector and public
business sector.
4. Establishment / active local forum for
disability rights at the district and provincial
level and active in influencing government
policies
Baseline data:
Makassar: Coordination team, not yet active
Bulukumba, Toraja Utara: not yet established

Lobby & advocacy

●
●
●

A series of legal drafting meetings
Preparation of data-based policy briefs
Public hearing

5. DPOs along with other persons with
disabilities can do legal drafting to promote
the rights of persons with disabilities in work

Outcome

Strategy

Activities
●

Government hearing

Recommendation: Dukungan OPDis/CSO

3. The government and
business people adopt a
model of increasing
understanding
of
disability inclusiveness
in employment

Media Compilation

●
●
●

Making a success story video
Writing articles about success stories and
project learning
Dissemination of learning, success stories,
and advocacy models carried out during the
project period

Output
Baseline data:
Skills available in Makassar only

1. Challenges, learning and success stories
of the results of project interventions are
well documented in videos and writings
(articles) and disseminated

Recommendation:
1. Prinsip Partisipasi
2. Sistem Informasi pelatihan dan kerja
Penyandang Disabilitas
Joint Evaluation &
exit strategy

●

Joint evaluation meeting of relevant
stakeholders
● Exit strategy meeting with stakeholders to
build sustainability commitments for local /
regional stakeholders in each region

2. The Exit strategy is prepared jointly by
relevant stakeholders (government and
business actors) to encourage ownership and
commitment to sustainability
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