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RINGKASAN
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 mitralokal di Sulawesi Selatan
dalam mengembangkan Program LEAP.
Sebanyak 87% responden penelitian menganggap pekerjaan sangat penting, namun 60% menyatakan jauh lebih sulit
mencari kerja dibanding orang non-disabilitas, dan 41% tidak pernah mendapatkan kerja berbayar setelah menjadi
disabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan partisipasi bagi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja
terfokus pada tiga aspek yang saling terkait.

Informasi kuantitatif dan kualitatif
yang dikumpulkan di tiga lokasi kajian
ini 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.

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.

Hampir di seluruh aspek, kondisi
penyandang disabilitas terburuk berada
di Toraja Utara, dan relatif lebih baik di
Makassar.
*Proyek Membangun Ekonomi Lokal Penyandang Disabilitas melalui Advokasi untuk Kebijakan Inklusif/ Local Economic Development of People with
Disability through Advocacy for Inclusive Policy Project
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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 dimana harus mempekerjakan mereka. Namun kerugian ekonomi menjadi
kekhawatiran utama mereka.
Ketiga, faktor yang terkait dengan peran pemerintah. Mayoritas kebijakan, program dan layanan pemerintah (jika
pun ada) berfokus 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 bagi penyandang disabilitas memang sulit diatasi. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dianggap
sebagai calon karyawan potensial, dan tentunya tidak akan memperoleh hubungan kerja permanen.
Terlepas dari berbagai tantangan dalam mempromosikan dan melaksanakan kerja inklusif diatas, 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 penyandang disabilitas
semakin melemah, dan mulai ada keterbukaan yang signifikan dari pemerintah dan sektor swasta, yang merupakan
pintu masuk penting untuk menstimulasi lapangan kerja inklusif.
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TEMUAN KUNCI
Sulawesi Selatan menduduki peringkat
4 dari seluruh provinsi di Indonesia yang
memiliki populasi penduduk disabilitas
dimana sebagian besar dari mereka
harus berjuang untuk kehidupan mereka

Menurut data SUPAS (2015), Sulawesi Selatan
menduduki peringkat 4 dari seluruh provinsi di
Indonesia yang memiliki populasi disabilitas di atas
10 tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik dalam
Sakernas (2016), 79% penyandang disabilitas berusia di

atas 15 tahun di Indonesia mengalami multi-disabilitas. 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%.
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. 1
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. UU ini 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%. Kebijakan ini juga 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
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.

Gambaran Wilayah Kajian
TORAJA UTARA
Penduduk: +/- 250.000 jiwa
gerakan disabilitas: belum ada
gerakan yang kuat

MAKASSAR
Penduduk: +/- 1.500.000 jiwa
gerakan disabilitas: kebanyakan
DPO berada di sini, advokasi hak
dan partisipasi disabilitas lebih maju
dibanding wilayah lain
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BULUKUMBA
Penduduk: +/- 435.000 jiwa
gerakan disabilitas: sudah ada
inisiasi gerakan kecil namun
aktif

International Labour Organisation/University of Indonesia (2017). Mapping Persons With Disabilities In Indonesia Labor Market
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Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah angkatan kerja per Agustus 2017 di tiga
wilayah penelitian:

Pengangguran Terbuka

% Bekerja
Terhadap
Angkatan
Kerja

Pernah Bekerja

Tidak Pernah
Bekerja

Jumlah

Jumlah
Angkatan
Kerja

548.368

51.092

13.862

64.954

613.322

97.27%

Bulukumba

176.184

5.936

897

6.833

183.017

89.41%

Toraja Utara

93.965

2.105

2.056

4.161

98.126

95.76%

Kabupaten/
Kota

Bekerja

Makassar

Potret Penyandang Disabilitas Usia Kerja di Wilayah Kajian 1
Kesulitan Mobilitas
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.

MAKASSAR

BULUKUMBA

TORAJA UTARA

1%
7%

9%
27%

9%
16%

19%

7%
5%

Sangat sulit

Sedikit sulit

Tidak sulit

Dukungan Ekonomi dari Pemerintah
Mayoritas responden tidak menerima bantuan/program pemberdayaan ekonomi apa pun dari pemerintah, sekalipun
mereka menerimanya, bentuk bantuan adalah Raskin yang mana tidak terlalu membantu untuk memberdayakan
penerima secara ekonomi.

Hasil temuan studi awal dari wawancara dengan 150 penyandang disabilitas usia 26-45 tahun di 3 lokasi program, jumlah jenis disabilitas
diseleksi secara sengaja (purposive sampling)
1
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Bantuan Tunai
sehari-hari 4%
Bantuan Difabel
Berat 2%

Bedah Rumah 1%
Alat Bantu Akses 1%
Usaha Ekonomi
Produktif 1%

Bantuan Anak
Sekolah Berat 2%

Raskin 24%
Tidak Ada 57%

Kegiatan
Usaha 1%

Kartu Indonesia
Pendidikan 3%
Program Keluarga Harapan 4%

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas
Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Sekolah Formal
46% responden tidak pernah ke sekolah atau tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar. Jumlah ini juga didukung oleh
laporan Pusat Kajian Disabilitas UI terhadap situasi PD di Indonesia (2010) yang menyatakan 45,74% PD di Indonesia
di atas usia 15 tahun tidak pernah mengenyam pendidikan atau menyelesaikan SD. Toraja Utara memiliki angka
tertinggi, sementara Makassar adalah yang terendah. Tidak ada satu pun responden yang mengikuti kejar paket.

26%

25%

Status Pendidikan

20%

1%

14%
6%

12%

9%

9%
8%
9%
3%
Tidak pernah
sekolah

4%
6%

3%
2%

7%

Tidak selesai
SD

Lulus SD

Lulus SMP

Makassar

Bulukumba

8%

2%
3%

Toraja Utara

14%

Lulus SMA

1%
1%
6%
Lulus
Perguruan
Tinggi
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Tingkat Partisipasi Sekolah Berdasarkan Jenis Disabilitas
Dari 54% responden yang lulus mengikuti sekolah formal, orang dengan gangguan mobilitas adalah yang paling sedikit
dan orang dengan gangguan pendengaran adalah yang terbanyak berpartisipasi dalam sekolah sekolah formal.

Jenis disabilitas responden

Makassar

Bulukumba

Toraja Utara

L

P

L

P

L

P

Orang yang pernah/ mengalami kusta

1%

1%

1%

1%

2%

4%

Disabilitas penglihatan

1%

1%

3%

3%

1%

1%

Disabilitas pendengaran

1%

1%

1%

2%

3%

1%

Disabilitas mobilitas

1%

0%

1%

1%

3%

1%

Disabilitas intelektual

1%

1%

2%

2%

2%

1%

Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pelatihan Vokasi
3%
Pendidikan formal dan informal

24%
61%
12%

Hanya pendidikan formal
Hanya pendidikan informal
Belum pernah

Dari 61% responden yang belum pernah mengikuti pelatihan vokasi, Toraja Utara adalah yang paling banyak (26%),
diikuti Bulukumba sebanyak 21%, dan Makassar sebanyak 14%. Responsen di Makassar adalah yang paling banyak
memiliki pengalaman ikut dalam pelatihan vokasi baik formal maupun informal dibandingkan 2 wilayah lainnya
(dalam hal ini, Toraja Utara adalah yang paling sedikit partisipasinya dalam pelatihan vokasi).
Secara umum, orang dengan gangguan penglihatan lebih sering tidak pernah mendapatkan pelatihan vokasi. Alasan
utamanya adalah kurangnya informasi (34%), kurang percaya diri (8%) dan ketakutan atas stigma dan diskriminasi
(4%).
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Manfaat mengikuti
pelatihan bagi Penyandang Disabilitas

64% responden berpikir dengan mengikuti pelatihan akan membantu mereka menjalankan usaha kecil, 15%
mengatakan hal itu memperluas pengalaman dan jaringan mereka, dan 8% merasakan peningkatan percaya diri.

64%
5%
24%
15%

8%

5%

3%

Meningkatkan
percaya diri

36%

3%
12%

Mendukung Meningkatkan
kewirausahaan pengalaman,
memperoleh
teman
Makassar

Bulukumba

2%

3%

7%
3%

Tidak pernah
Tidak
menggunakan bermanfaat

3%

3%
3%

Memperoleh
uang

Toraja Utara

Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan

Bekerja
Bersekolah

33%
40%

Kerja rumah tangga dan lain-lain
Memiliki pekerjaan tapi tidak
aktif dalam seminggu

7%
13%

7%

Pengangguran

80% responden merupakan angkatan kerja (pekerja dan pengangguran), dengan 47% berada di situasi bekerja dan 33%
menganggur, dan 20% 'non-aktif' (7% pelajar dan 13% kerja rumah tangga dll). Hasilnya sangat berbeda dari temuan
pada data Sakernas 2016, dimana PD menganggur dikatakan lebih rendah (5,5%) dan kelompok 'tidak aktif' jauh lebih
besar (32%). Kemungkinan besar, di sepanjang wawancara kami, perbedaan pemahaman antara 'pengangguran' dan
'tidak aktif' belum jelas bagi semua pihak. Persentase orang yang saat ini bekerja, hampir sama dengan temuan dalam
literatur yaitu sebesar 49%.
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87% responden menyatakan memiliki pekerjaan itu
penting atau sangat penting, 12% merasa bahwa
itu kebutuhan yang biasa saja, dan 13% lainnya
menyatakan itu tidak penting.

20
15
10

Dari 47% responden yang bekerja, 51% menjalankan
usaha sendiri (wiraswasta) dan 49% dipekerjakan oleh
pihak lain (pekerja). Perempuan (51,4%) lebih banyak
menjadi wiraswasta dibanding laki-laki (48,6%), meski
selisihnya tidak signifikan.

5
0
Makassar

Bulukumba

Wiraswasta

Toraja Utara
Pekerja

Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja
Dari responden yang dipekerjakan oleh pihak lain (pekerja), yang bekerja di sektor swasta sebanyak 15%, hanya 1%
bekerja di pemerintahan sebagai PNS, dan 4% karyawan di BUMN.

Makassar Bulukumba Toraja Utara

Seluruh wilayah

ASN/Pegawai Negeri

1%

0%

0%

1%

Karyawan BUMN

3%

1%

0%

4%

Karyawan Sektor Swasta

9%

5%

1%

15%

Sumber informasi mengenai peluang kerja didapat dari teman dan keluarga (92%), sementara 5% dari organisasi
lainnya, dan 3% dari sekolah. Tidak satupun memperoleh informasi dari pemerintah maupun internet atau media
sosial.

Di antara responden yang bekerja, orang dengan gangguan pendengaran memiliki
pekerjaan/lapangan kerja tertinggi (51%), yang sejalan dengan temuan di literatur.
Angka ini diikuti dengan orang yang pernah mengalami kusta (50%), orang dengan
keterbatasan mobilitas (47%) dan orang dengan gangguan penglihatan (30%). Hanya
5% (1 orang) dengan disabilitas intelektual memiliki kerja. Dari responden pekerja,
41% responden tidak pernah mendapatkan pekerjaan berbayar setelah menjadi
disabilitas, 26% terkadang dibayar, 33% mendapat kerja berbayar.
1. Faktor Pendukung untuk Mencari Kerja
Bagi responden, beberapa faktor utama yang dianggap sebagai faktor pendukung dalam mencari kerja yaitu
keterampilan dan pendidikan (40%), diikuti dengan kepercayaan diri (10%) dan ketersediaan peluang kerja (9%),
sedangkan selebihnya tidak menjawab/tidak tahu.
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2. Hambatan Mencari Pekerjaan
Bagi responden, terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan bagi PD dalam mencari pekerjaan. Tiga faktor
utamanya adalah terkait perasaan akan kedisabilitasannya sendiri (37%), minimnya keterampilan & pendidikan (18%),
serta kepercayaan diri dan stigma di tempat kerja (masing-masing 11%).
Disabilitas

16%
7%

Keterampilan, pendidikan

11%

Stigma di tempat kerja

37%

Rendahnya percaya diri

11%

Kurangnya akses

18%

Tidak menjawab

3. Alasan Memilih Pekerjaan
63% memilih pekerjaan mereka karena terkait dengan pendidikan atau keterampilan mereka - lebih banyak laki-laki
dibanding perempuan yang berpikir demikian. Sementara, 37% responden berpikir bahwa mereka tidak memiliki
pilihan lain.

4. Sikap Rekan Kerja
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.

Penyandang Disabilitas sebagai Wiraswasta
Dari 51% responden PD yang menjalan usaha sendiri (wiraswasta), mayoritas adalah penjual jasa (50%) dan bekerja
untuk produksi makanan (16%). Hal ini sesuai dengan temuan tentang peluang pelatihan, di mana bidang jasa dan
produksi makanan merupakan subyek pelatihan yang paling umum ditemui. Ini menunjukkan bahwa sektor jasa
penting bagi penyandang disabilitas, dan mungkin lebih penting dibandingkan sektor tradisional seperti pertanian
dan perikanan.
MAKASSAR

2%
5%

7%

BULUKUMBA

5%

11%

5%

2%

27%

7%

16%

Produksi

Jasa

5%

2%

2%

5%

Produksi makanan

TORAJA UTARA

Kerajinan

Pertanian

Ternak

Warung
9

Jenis Dukungan bagi Penyandang Disabilitas yang Berwiraswasta

1.Dukungan Yang Diterima PD Sebagai Wiraswasta
Mayoritas responden wiraswasta berharap memperoleh
lebih banyak dukungan dalam bentuk pendanaan, peralatan,
dan hanya sedikit yang berharap mendapatkan keterampilan
tambahan. Dari semua responden yang berwirausaha, hanya
19% responden yang menerima dukungan, mayoritas dalam
bentuk uang.

5%
11%
3%

Pendanaan

Peralatan

Ketrampilan

2. Sumber Dukungan
Tiga sumber utama dukungan ini adalah dari perusahaan, pemerintah, dan keluarga. Dukungan keluarga dianggap
sebagai sumber dukungan utama di Toraja Utara. 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.
Sumber Dukungan

Makassar Bulukumba Toraja Utara

Seluruh wilayah

Pemerintah

21%

4%

0%

25%

Perusahaan

21%

13%

4%

38%

Keluarga

4%

0%

17%

21%

NGOs

4%

0%

0%

4%

3. Hambatan bagi Penyandang Disabilitas sebagai Wiraswasta/ Pekerja Mandiri
Hambatan paling sering ditemui dalam menjalankan usaha 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. Hanya 11% responden wirausaha yang menyebutkan bahwa disabilitas mereka adalah
hambatan.
Hambatan
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Makassar Bulukumba Toraja Utara

Seluruh wilayah

Faktor umum (angin & cuaca)

27%

8%

0%

35%

Uang, peralatan (modal)

27%

8%

3%

38%

Disabilitas

11%

0%

0%

11%

Tidak menjawab

6%

6%

4%

16%

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 status pekerjaan). 60% kelompok ini berharap memiliki pekerjaan, dengan perbedaan mencolok
antara laki-laki dan perempuan: lebih banyak laki-laki ingin bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan. 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 (stigma diri).

Alasan tidak bekerja

57%

37%

13%
18%

10%

11%

Kondisi Fisik

3%

Tidak ada
keterampilan

2%

Makassar

6%
Tidak bisa
mendapat
pekerjaan

2%

4%

2%
2%
2%
Fokus lainnya (relawan,
belajar, kursus,
merawat anak)

Bulukumba

6%
4%
Stigma diri

2%

Toraja utara

Hambatan dan Fasilitator dalam Lapangan Kerja Inklusif 2
Fokus pada Disabilitas Tiap Individu
Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan Profesional
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.
Terlebih orang tua/keluarga sebagai support system utama PD tidak menerima/belum terbekali
pemahaman pendidikan inklusif, sementara SLB berada jauh dari orang yang tinggal di perdesaan.
Overproteksi, kurang perhatian atau ketidakmampuan ekonomi keluarga PD juga disebutkan sebagai
hambatan lain untuk memperoleh pendidikan.
Kesempatan pelatihan vokasi di kabupaten sangat terbatas bagi penyandang disabilitas, baik dari sisi
ketersediaan, durasi, kualitas dan muatan/materinya. Sementara pelatihan inklusif bisa dikatakan belum ada.

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.
2
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Situasi Keluarga dan Faktor Internal Penyandang Disabilitas
Masih banyaknya keluarga yang menyembunyikan anggota keluarga yang disabilitas di rumah karena rasa
malu, khawatir perundungan, tidak mau atau tidak punya uang untuk membayar sekolah serta ongkos ke
sekolah atau ke tempat kerja. Ini membuat penyandang disabilitas tumbuh dengan kurang rasa percaya
diri untuk berkompetisi di dunia kerja.
Responden pemerintah dan sektor swasta di Toraja Utara dan Makassar percaya bahwa PD kurang
berkomitmen dan berkemauan untuk bekerja, dan karenanya tidak akan mampu menghadapi lingkungan
kerja atau tugas pekerjaan yang harus dikerjakan.

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.

Kurangnya Akses di Lingkungan dan Layanan

minimnya transportasi yang aksesibel, akses layanan kesehatan dan rehabilitasi fisik
yang terbatas menjadi hambatan aksesibilitas lingkungan & layanan yang dihadapi
penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan

Kurangnya transportasi yang aksesibel ke tempat kerja membuat penyandang disabilitas harus mencari
solusi transportasi alternatif dan lebih mahal sehingga menghalangi mereka melamar pekerjaan yang
berlokasi jauh dari rumah
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 BPJS 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.
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Fokus pada Pelaku Usaha/Sektor Swasta
Pengetahuan tentang Disabilitas
Informasi tentang topik disabilitas secara keseluruhan tidak dimiliki oleh mayoritas responden dari sektor
swasta/pelaku usaha. Persepsi para pelaku usaha tentang PD antara lain:
• Pelaku usaha men-stereotipe kemampuan maupun ketidakmampuan PD
• Pandangan tentang PD tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan atau tidak dapat seproduktif
orang non-disabilitas
• Hampir tidak memiliki bayangan bagaimana tempat kerja harus diadaptasi untuk mengakomodasi
penyandang disabilitas
• Tidak tahu jenis pekerjaan apa yang dapat dilakukan oleh PD
• Ketidaktahuan tentang hak PD untuk dilibatkan dalam lapangan kerja
Namun, responden dari sektor swasta memiliki kemauan untuk mempertimbangkan kembali persepsi
mereka dan menganggap inklusi bagi penyandang disabilitas adalah hal yang mungkin.

Kurangnya informasi dan kontak personal serta pengalaman dengan penyandang
disabilitas dapat menyebabkan pelabelan (stigma) terjadi di sisi perusahaan
maupun pejabat pemerintah. Menariknya, 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.

Pertimbangan Ekonomi
Faktor biaya/kerugian ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi pelaku usaha dalam mempekerjakan
PD. Persepsinya adalah sebagai berikut:
• Rasa takut ketidakkompetenan pekerja disabilitas dan kerugian finansial yang dapat ditimbulkannya
• Perusahaan harus menyediakan akomodasi yang memadai ketika merekrut penyandang disabilitas,
yang berarti perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan faktor yang dapat menentukan PD dapat
dipekerjakan menurut pelaku usaha
• Jika mereka memenuhi standar perburuhan, dan pekerjaan yang diberikan harus disesuaikan dengan
disabilitas yang bersangkutan
• Kandidat disabilitas harus menunjukkan keterampilan yang luar biasa agar dapat dianggap layak
dibandingkan pesaingnya yang non-disabilitas
• PD yang memperoleh keterampilan, pendidikan, dan sikap yang diperlukan akan berpeluang sama
untuk direkrut dengan orang lain.
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Jenis Disabilitas
Mayoritas responden membayangkan bahwa jenis disabilitas yang termudah untuk dipekerjakan adalah
berhubungan dengan keterbatasan mobilitas ringan, seperti jari bengkok. Mereka merasa sulit sekali
membayangkan mencari/menyesuaikan tempat kerja bagi orang dengan disabilitas cukup berat, misalnya
netra atau gangguan pendengaran. Tidak satu pun menyebutkan tentang orang dengan disabilitas
intelektual.
Pelaku usaha membedakan antara pekerja yang menjadi disabilitas ketika bekerja, bahkan ketika tidak
terjadi di tempat kerja, seperti stroke, dengan mereka yang sudah disabilitas sebelum bekerja. Untuk
kondisi pertama, pelaku usaha akan mencari solusi karena rasa tanggung jawab mereka.

Peraturan Kuota
Pengetahuan tentang UU disabilitas yang mewajibkan sektor swasta mempekerjakan setidaknya 1% PD
dari total tenaga kerjanya, kurang familiar bagi mereka khususnya di Toraja Utara dan Bulukumba. Namun,
mereka sepakat bahwa jika pemerintah memerintahkan mereka untuk mempekerjakan PD, maka mereka
mau tidak mau akan menjalankan aturan tersebut. Jika ada subsidi dari pemerintah, mereka dengan
senang hati menerimanya, tetapi hal itu tidak menjadi kriteria penentu, karena bagaimana pun mereka
juga harus mematuhi perintah dari pemerintah. Diungkapkan juga oleh Kerjabilitas bahwa motivasi utama
perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas adalah untuk mematuhi aturan dan dalam rangka
amal.

Sistem Perekrutan
Hambatan lain dalam perekrutan penyandang disabilitas adalah fakta bahwa banyak perusahaan besar
dan BUMN dengan cabang di kabupaten menjalankan proses perekrutan yang terpusat di kantor pusat
mereka. Di sisi lain, supermarket seperti Giant, yang merupakan salah satu perusahaan yang telah
merekrut pekerja disabilitas di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya (PSBDW) Makassar, mengkoordinasi
proses perekrutan lokal ini dari kantor pusat mereka. Dampak lain dari perekrutan terpusat adalah tidak
dapat diaksesnya sistem online. Perekrutan online menjadi hambatan karena lebih bersifat impersonal
dan sulit mendiskusikan keterbatasan secara online.

Rekan Kerja Dan Pelanggan
Sikap rekan kerja bisa jadi tidak selalu kondusif. Karyawan non-disabilitas bisa jadi sulit menerima
menerima PD sebagai rekan kerja mereka. Ini akan menciptakan ketidaknyamanan bagi keduanya.
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 adanya
karyawan disabilitas.
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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 teori, 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.
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
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. 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/wiraswasta. Kurangnya
pelatih yang ahli di dalam kursus persiapan ini adalah isu utama, menurut kepala salah satu SLB tersebut.

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
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, jumlah peserta masih terbatas, guru seringkali bukan ahli di
bidangnya, dan topiknya dipilih oleh pemerintah dan dipandang oleh responden tidak sesuai dan menjurus
kepada "pelabelan". Selain itu, hampir tidak ada tindak lanjut dan dukungan untuk memulai usaha (startup) (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, namun ini baru terjadi beberapa kali saja. Makassar
tampak lebih maju dalam hal kolaborasi antar-dinas untuk melibatkan penyandang disabilitas di dalam
pelatihan.
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Di Toraja Utara 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 kemudian 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 Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya (PSBDW) di
Makassar, yang sayangnya hanya menerima penyandang gangguan mobilitas yang
saat ini juga sudah menerima orang yang terdampak kusta

Program yang Mendukung Lapangan Kerja Formal
Persepsi tentang pekerjaan bagi PD
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, misalnya tuna netra
dianggap pantas bekerja sebagai tukang pijat,
orang dengan gangguan pendengaran bekerja
di salon atau petugas pembersih, orang yang
terdampak kusta bekerja sebagai juru parkir,
dsb.
Peraturan kuota
Pejabat di Bulukumba mengakui bahwa
mereka belum menyampaikan informasi
ini kepada perusahaan, di Makassar,
penyebarluasan informasi dikatakan sudah
dilakukan secara rutin. Sementara itu Toraja
Utara tampak sama sekali belum mengetahui
tentang aturan kuota ini. Namun terdapat

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.

Hanya sedikit pejabat di Bulukumba,
beberapa (lebih banyak) di Makassar,
dan tidak seorang pun di Toraja Utara
yang pernah mendengar sistem kuota
bagi PD untuk sektor swasta maupun
publik.

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 DPO 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 perusahaanperusahaan 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.
16

Di Toraja Utara terungkap bahwa pemerintah tidak memiliki program atau layanan yang secara khusus
ditujukan kepada PD, khususnya untuk memberikan pekerjaan formal bagi mereka. Program pelatihan
yang ada ditujukan untuk masyarakat umum, dan terbuka bagi penyandang disabilitas jika mereka
berminat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah mencari lowongan yang
aksesibel, mengontak perusahaan untuk menjelaskan dan menanyakan apakah
mereka bersedia merekrut PD. Jika ya, maka informasikan PD tentang lowongan
tersebut. Pendekatan lainnya adalah dengan memetakan anak muda disabilitas
serta kepentingan dan keterampilannya, lalu memetakan perusahaan yang bersedia
menerima, kemudian mencari cara menutup kesenjangan yang ada, misalnya dengan
memberikan pelatihan keterampilan. - Kerjabilitas

Program Yang Mendukung Pekerja Mandiri/Wiraswasta
Semangat PD untuk menjadi wirastasta
masih belum didukung penuh oleh program
pemerintah, seperti kredit mikro, pelatihan,
peralatan atau mentoring, atau jika ada,
pendekatan yang dilakukan berbasis amal
gaya lama tanpa keberlanjutan untuk
menghadapi situasi pasar riil. Kelompok
usaha bersama (Kube) didukung oleh Dinas
Sosial di ketiga wilayah tersebut, namun
penyandang disabilitas tidak dianggap
sebagai calon peserta potensial.

Dana untuk mendukung usaha baru (startup) dalam bentuk kredit mikro atau hibah
memang sangat diperlukan. Menurut
beberapa pejabat di Bulukumba, hal itu
memang ada tapi jumlah terbatas. Dinas
Sosial telah mengalokasikan anggaran untuk
ini, namun lebih banyak berfokus pada
pemberian bantuan makanan untuk orang
miskin. Di Bulukumba, penyandang disabilitas
dapat menjadi anggota koperasi swasta dan
menerima kredit mikro, jika mereka lulus
pengujian dan monitoring awal seperti orang
lainnya.

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 instrumen untuk membantu mereka membuka usaha. Dari sedikit lembaga
yang ada, berikut ini daftar lembaga/organisasi yang memiliki program terkait wirausaha bagi PD:

Nama lembaga/ organisasi
RBM Toraja Utara
(Rehabilitasi Bersumberdaya
Masyarakat)

Program/ layanan
Organisasi swasta di bawah Gereja Toraja yang bergerak khusus untuk
memberdayakan penyandang disabilitas di Toraja. Selain rehabilitasi fisik,
organisasi ini juga memberikan dukungan kewirausahaan, 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.
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Nama lembaga/ organisasi

Program/ layanan

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. 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 di
Makassar

Memberikan sejumlah peluang pelatihan kewirausahaan di Makassar, namun
biasanya pelatihannya juga sangat singkat.

Jaminan Perlindungan (Safeguarding)
Terdapat sejumlah layanan yang menjadi prasyarat penting bagi penyandang
disabilitas untuk dapat melakukan pekerjaan. Beberapa di antaranya hanya ada
dalam cakupan terbatas.
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.
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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 lembaga-lembaga 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 memikirkan program pemberdayaan
penyandang disabilitas, sementara sebelumnya, pendekatan yang digunakan masih bersifat amal. Di sisi
lain, responden dari Toraja Utara 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 masingmasing sektor memilih untuk tidak mengintervensi pihak lain agar tidak melangkahi
peraturan.

Partisipasi penyandang disabilitas
Di Makassar, rencana aksi kabupaten untuk penyandang disabilitas diinisiasi melalui kerja lobi DPO. Para
perwakilan DPO 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 DPO
masih sangat terbatas dalam bentuk distribusi bantuan. Di Bulukumba, DPO berhubungan erat dengan
beberapa sektor pemerintah, dan berbagi informasi tentang pelatihan kepada, dan data dari, penyandang
disabilitas.
Mayoritas responden dari pemerintah di seluruh wilayah penelitian menyambut
baik partisipasi organisasi disabilitas sebagai sumber informasi dan/atau sebagai
penghubung penyaluran bantuan.

Sangat Minimnya Data
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 Kerjabilitas sebagai salah satu masalah terbesar untuk membuka pekerjaan formal yang
inklusif.
Diakui oleh responden pemerintah dan juga sektor swasta di seluruh wilayah
penelitian bahwa data tentang disabilitas sangatlah minim. Berbagai dinas
mengumpulkan dan menggunakan basis data mereka dengan informasi spesifik
sesuai tujuan masing-masing, sehingga tidak bermanfaat bagi dinas lain untuk
mencapai sasarannya.
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REKOMENDASI
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.
Berikut ini adalah sejumlah rekomendasi berdasarkan temuan penelitian yang dapat dikolaborasikan berbagai
pihak untuk mendorong terwujudnya lapangan kerja yang inklusif (khususnya untuk kerangka proyek LEAP):

PENINGKATAN PEMAHAMAN
& 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.

Data
komprehensif
Pentingnya kolaborasi
dengan pemerintah
untuk mengumpulkan,
menggunakan, dan
memperbaharui data
komprehensif tentang PD
secara berkesinambungan.
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Peningkatan
kesadaran dan
pengetahuan:
Dilakukan bertahap
melalui kegiatan yang
mempertemukan PD dengan
sektor bisnis secara informal,
dilanjutkan dengan Pelatihan
Kesetaraan Disabilitas

Penyebarluasan
Informasi terbaru
Standar dan situasi internasional
tentang topik disabilitas perlu
diperkenalkan dan diterapkan

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
program-program 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.

Pelatihan advokasi
Pelatihan advokasi harus memanfaatkan pengalaman
Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) sebagai
fasilitator untuk penguatan keterampilan advokasi

Advokasi bertahap

Dukungan OPDis/CSO
Dukungan untuk advokasi dan partisipasi Organisasi
Penyandang Disabilitas (OPDis)dalam pengembangan
aturan disabilitas lokal dan Rehabilitasi Berbasis
Masyarakat

1. pembahasan isu tanggung jawab bersama setiap
sektor pemerintah
2. Advokasi penyusunan aturan teknis (jika sudah ada
Perda)
3. Advokasi kemauan pemerintah untuk bertindak
dengan aturan yang ada
4. Advokasi untuk arahan dan sosialisasi yang jelas
terhadap aturan sistem kuota kepada sektor swasta
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Pelatihan
keterampilan
Pelatihan vokasi inklusif (bukan pelatihan yang
terpisah) dan promosi berbagai peluang pelatihan

Sistem informasi
pelatihan dan kerja
Penyandang Disabilitas
Dibuat secara efektif melalui berbagai jalur

Berjejaring
Membangun hubungan dengan pihak yang berpengalaman dalam penempatan
kerja & lapangan kerja inklusif

TIDAK ADA 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 Penyandang Disabilitas menjadi aktor utama dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Penyandang Disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas parah akan mendapat manfaat dari program yang
dilakukan
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PANDANGAN KOMPREHENSIF DALAM
MEWUJUDKAN PEKERJAAN INKLUSIF

Penguatan
keterampilan
dan
kepercayaan
diri dimulai
sejak dini
Advokasi juga menarget pada situasi pendidikan bagi
penyandang disabilitas untuk mencapai akses setara
dan kurikulum pendidikan yang baik

Dukungan bagi OPDis/CSO
dalam bidang Rehabilitasi
Berbasis Masyarakat
(RBM)
Menyasar pada OPDis/CSO yang mendampingi orang
tua dengan anak disabilitas. Anak dengan disabilitas
intelektual yang telah tumbuh dewasa dan diabaikan
di dunia kerja juga akan mendapat manfaat dari RBM.
Ada baiknya berkolaborasi dengan Pusat RBM di
Toraja Utara, PERDIK dan inisiatif Desa Inklusinya di
Bulukumba, serta mantan pelaku RBM di Makassar
(yang pernah didukung oleh AIFO)

Advokasi untuk jaminan
sosial sebagai syarat
membangun lapangan
kerja inklusif
Perlu kerjasama antar sektor dan organisasi karena
banyaknya program tumpang tindih namun belum
banyak msayarakat yang tersentuh layanan.

Rehabilitasi fisik
CSO, termasuk NGO internasional, perlu diundang
berpartisipasi dalam rehabilitasi fisik yang merupakan
aspek penting namun sering terabaikan dalam
pemberdayaan penyandang disabilitas.
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