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KATA PENGANTAR
A I PJ

Indonesia adalah salah satu Negara di Asia yang sejak November 2011 turut meratifikasi konvensi
perlindungan hak orang dengan disabilitas atau yang dikenal sebagai CRPD (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities). Ratifikasi konvensi ini adalah sebagai wujud dari usaha pemerintah Indonesia
dalam hal pemenuhan hak orang dengan disabilitas. Konvensi ini sangat jelas bahwa pandangan maupun
pendekatan terhadap orang dengan disabilitas adalah berbasis hak asasi manusia. Orang dengan disabilitas
serta organisasinya atau yang disebut OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) harus menjadi aktor yang
terlibat aktif di berbagai aspek serta berbagai tahapan.
Perubahan paradigm dari basis kasihan dan pendekatan karikatif ke paradigma berbasis hak
asasi manusia, menempatkan orang dengan disabilitas serta organisasi dalam martabat dan harga diri
yang utuh. Namun untuk mencapai hal ini perlu perjuangan yang panjang dan dukungan dari banyak
pihak. Perubahan pola pikir, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak orang dengan disabilitas,
serta harmonisasi segala peraturan dan regulasi yang berlaku agar memiliki perspektif berbasis hak,
menjadi tugas dan tanggungjawab bersama salah satunya adalah organisasi penyandang disabilitas.
Untuk mencapai perubahan itu, diperlukan dukungan dalam berbagai bentuk dan dari berbagai kalangan.
Penyusunan kembali Advo-Kit, sebagai salah satu pegangan atau petunjuk advokasi bagi organisasi
penyandang disabilitas ini menjadi salah satu instrumen yang baik untuk digunakan.
Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) adalah program kerjasama pemerintah Australia dan
Indonesia dalam peradilan, dimana target populasinya adalah orang dengan disabilitas, perempuan yang
miskin, serta anak-anak yang rentan. Program ini salah satunya mendukung pengembangan kapasitas
organisasi disabilitas dalam lingkup mendapat akses terhadap keadilan.
Semoga Advo-Kit edisi revisi yang telah dilengkapi dengan petunjuk dalam sektor peradilan, dapat
digunakan optimal, bermanfaat, dan membawa perubahan positif bagi kekuatan gerakan disabilitas di
Indonesia.

Jakarta, 18 Mei 2014

Cucu Saidah
Australia Indonesia Partnership for Justice
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FOREWORD
We are happy to see this toolkit’s second edition phase.
Persons with Disabilities ’rights fulfillment remain the core of HI action in the field. Thus we hope that
this new updated toolkits version published will provide relevant support to Disable People Organization
in their advocacy efforts towards general public and governmental bodies to promote the rights of persons
with disabilities within Indonesia society and communities.
We hope that this new version updated will provide to DPO a better understanding and be better
equipped to firstly engage relevant dialogue with national and local authorities and then to provide
disability related concrete actions within the decentralization framework at field’s level.
Our initial objective was to provide a comprehensive update of the previous toolkit and add additional
information on new domains/topics to be communicated and which are considered as important for
Disable People Organizations to be aware of. The toolkit aims to provide practical examples in order for
DPO to promote Persons with disabilities rights in the framework of the UNCRPD implementation. Since the
last toolkit’s publication UN CRPD has been ratified by the Republic of Indonesia, which was an important
step in the promotion of persons with disabilities’ rights.
Therefore a revision of the toolkit was needed in order to better fit with this new context, law and
regulation. Chapter 1 & 3 of the previous toolkit were revised accordingly. We know that the revision done
does not cover the entire disability field of action, but it helps to better understand the new stakes faced
persons with disabilities particularly at local level.
We are grateful to the all team and other important actors who have actively participated and have
provided precious guidance during the revision process of this new version.
Finally we express our gratitude to our donor, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) for
their financial support for the revision of the toolkit and its new publication.

Catherine Gillet
HI Indonesia/Timor-Leste Program Director
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TENTANG PANDUAN INI

1. Apa sasaran dan tujuan dari panduan ini?



Untuk meningkatkan kesadaran organisasi penyandang disabilitas mengenai hak asasi
penyandang disabilitas.
Untuk membantu organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam memperjelas pemikiran
mereka mengenai, dan merumuskan sikap mereka terhadap disabilitas sebagai suatu isu hak
asasi manusia, dengan:
a)

Memberikan informasi dasar mengenai hukum nasional dan internasional, serta hubungan
hukum-hukum tersebut dengan isu disabilitas.
b) Memberikan informasi dasar mengenai struktur dan proses pembuatan kebijakan ditingkat
pemerintahan daerah, yang dapat dipakai oleh penyandang disabilitas untuk melindungi
hak mereka.



Untuk menggarisbawahi pentingnya advokasi sebagai salah satu cara untuk memajukan hak ini,
dan untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penerapan perundang-undangan ini.
Sebagai panduan bagi organisasi-organisasi penyandang disabilitas mengenai strategi-strategi
advokasi pada umumnya, dan kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran di tingkat
masyarakat pada khususnya.

2. Untuk siapakah panduan ini?
Panduan ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang mewakili
mereka, yang memiliki tanggung jawab sebagai pembawa perubahan guna menciptakan perubahanperubahan positif di segala bidang kehidupan dan untuk mereformasi kebijakan-kebijakan yang mengatur
kehidupan mereka di dalam masyarakat.
Organisasi-organisasi yang dimaksud meliputi:
kelompok masyarakat di tingkat daerah (propinsi, kabupaten, kota dan desa);
dan
yang dipimpin oleh penyandang disabilitas atau yang beranggotakan penyandang disabilitas;
atau
organisasi apapun yang bergerak di bidang disabilitas dan berupaya memberdayakan penyandang
disabilitas untuk melibatkan diri dalam usaha advokasi hak asasi manusia
dan
berkeinginan untuk menyelenggarakan kampanye-kampanye yang memajukan kemandirian,
kesetaraan kesempatan dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas.
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3. Tantangan apa saja yang dapat Anda hadapi dengan panduan ini?1




Tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan yang
setara untuk bersatu dengan masyarakat di sekitar mereka dan untuk mewujudkan potensi
mereka sebagai anggota masyarakat yang memiliki keterlibatan penuh. Tantangan ini merupakan
akibat dari kurangnya kesadaran diri dari para penyandang disabilitas dalam menerima disabilitas
mereka secara positif dan masih kurangnya penerimaan masyarakat terhadap disabilitas sebagai
bagian yang normal dari keberagaman manusia.
Tantangan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam
upaya-upaya advokasi bersama, untuk menumbuhkan kesadaran mereka akan pendekatanpendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menghadapi wacana-wacana disabilitas, dan
untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memperjuangkan hak tersebut.

4. Bagaimana menggunakan panduan ini?
Panduan ini disusun sedemikian rupa sehingga para pembaca dapat menggunakan beragam bagian
dan bab sesuai dengan kebutuhan informasi yang mereka perlukan, tanpa harus membaca seluruhnya
sekaligus. Informasi yang ada dalam beberapa bab barangkali lebih cocok bagi organisasi-organisasi
penyandang disabilitas yang telah meningkatkan kapasitas kelembagaannya untuk menjalankan advokasi.
Bahan-bahan yang barangkali harus diperbaharui atau perlu diperbanyak secara lebih mudah untuk
disebarkan secara terpisah, dimasukkan dalam bentuk sisipan-sisipan tambahan.Namun demikian, semua
materi dalam panduan ini bersifat melengkapi, sehingga kami berharap para pengguna panduan ini dalam
suatu kesempatan dapat membaca materi ini secara keseluruhan sehingga dapat memahaminya secara
penuh, baik mengenai konsep-konsep maupun mengenai pelaksanaan advokasi hak asasi manusia.

5. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk:






1

Dapat diterapkan dalam segala situasi. Indonesia merupakan Negara dengan budaya dan situasi
sosial-ekonomi yang beragam. Kami berharap panduan ini dapat menjadi sebuah titik awal. Anda
perlu menyesuaikannya dengan tujuan-tujuan kampanye yang Anda pilih, orang-orang yang
menjadi sasaran kampanye Anda, dan sumber daya organisasi Anda.
Sumber rujukan untuk penggalangan dana. Penggalangan dana merupakan suatu komponen
penting dalam penerapan kegiatan-kegiatan advokasi, sebagaimana halnya dalam kegiatankegiatan organisasi-organisasi penyandang disabilitas lainnya. Namun demikian, hal tersebut
sudah menjadi kewajiban yang terdapat di dalam mandat organisasi di semua organisasiorganisasi penyandang disabilitas, baik yang melakukan advokasi maupun tidak. Fokus panduan
ini adalah pada penerapannya.
Panduan mengenai cara menulis rancangan undang-undang dan rancangan sanggahan.
Meskipun dokumen-dokumen tersebut penting bagi usaha-usaha advokasi yang berfokus pada
reformasi hukum, hal tersebut bukanlah fokus tematis dari panduan ini.

Diadaptasi dari kontribusi SAPDA, Yogyakarta Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak
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Panduan advokasi proses hukum atau mengenai cara-cara penyandang disabilitas dapat
melakukan aksi independen di luar suatu organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Namun
perlu didisabilitas bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam upaya advokasi langsung
ketika hak mereka dilanggar dalam suatu situasi tertentu dapat juga memberikan dampak yang
kuat pada masyarakat mereka.

Catatan untuk istilah/ terminology yang dipakai dalam panduan ini:
Masih belum ada kesepakatan di antara organisasi-organisasi penyandang disabilitas maupun
organisasi-organisasi yang bergerak di bidang disabilitas dalam menggunakan istilah yang tepat,
yang mengacu pada “people with disabilities” (penyandang disabilitas). Beberapa orang lebih suka
menggunakan istilah “difabel” daripada “penyandang disabilitas”. HI-Indonesia bersikap netral dalam
perdebatan ini. Namun demikian dalam panduan ini HI memilih untuk menggunakan istilah “penyandang
disabilitas” seperti dalam bahasa resmi yang digunakan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (konvensi hakhak penyandang disabilitas). Kendati demikian, panduan ini masih ditemukan kata penyandang cacat,
kata tersebut merupakan judul dari undang-undang atau peraturan lainnya yang sudah ada dan masih
berlaku.
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BAB I: APA SAJAKAH HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS ITU?
1. Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada pribadi seseorang karena orang tersebut adalah
manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia termasuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.
Karena itu, Negara tidak dapat “memberi” Anda hak asasi Anda; Negara hanya dapat “mengakui” nya,
dan Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi.
Definisi lain untuk hak asasi manusia adalah norma-norma dasar universal yang keberadaannya
maka orang tidak dapat hidup dengan penuh harkat dan martabat.
Hak asasi manusia tidak dapat disangkal: Anda tidak dapat kehilangan hak ini seperti halnya Anda
tidak dapat berhenti menjadi manusia.
Hak asasi manusia tidak dapat dipisah-pisahkan: siapapun tidak bisa menolak salah satu dari hak
Anda, hanya karena hak tersebut dianggap “kurang penting” atau “tidak penting”. Tidak dapat dipisahpisahkan juga berarti tidak ada pemisahan antara suatu hak dengan hak lainnya, termasuk hak sipil
dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.
Hak asasi manusia saling berkaitan: seluruh hak asasi manusia merupakan bagian dari suatu kerangka
kerja yang saling melengkapi. Sebagai contoh, kemampuan Anda untuk berperan serta dalam
pemerintahan secara langsung dipengaruhi oleh hak Anda untuk mengekspresikan diri, memperoleh
pendidikan, atau bahkan memperoleh kebutuhan hidup seperti pangan dan papan2.
Pandangan terhadap hak asasi manusia ini dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
PBB sebagai ”landasan kemerdekaan, keadilan dan kedamaian di dunia”. Menurut pandangan ini,
semua orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kebebasan yang setara.Prinsip
kesetaraan dan tanpa diskriminasi ini merupakan tumpuan seluruh hak yang dinyatakan dalam
Deklarasi Universal. Hak ini meliputi:












2

Hak untuk hidup
Hak untuk memperoleh kewarganegaraan
Hak untuk memiliki harta milik
Hak untuk menikah dan berkeluarga
Hak untuk tidak terganggu privasinya
Perlindungan hukum
Kesetaraan di depan hukum
Kebebasan dari kekerasan/penganiayaan
Kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama
Kebebasan berpendapat dan berekspresi
Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai

Saduran dari Disability Rights Advocacy Workbook, Section 2. LSN
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Hak untuk memperoleh proses peradilan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak
Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya
Hak untuk memperoleh jaminan sosial
Hak untuk bekerja
Hak untuk memperoleh hari libur
Hak untuk memperoleh pangan, sandang, papan dan perawatan kesehatan yang layak
Hak untuk memperoleh pendidikan
Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya di dalam masyarakat
Hak untuk memperoleh pemulihan efektif apabila hak-haknya dilanggar

Hak-hak ini merupakan dasar dari kerangka kerja yang lebih rinci dari tujuh (7) kesepakatan PBB
mengenai hak asasi manusia dan Konvensi Hak-hak Asasi Penyandang disabilitas, yang dijelaskan
lebih lanjut di bawah ini.

2. Konsep utama yang melandasi hak asasi penyandang disabilitas
Dalam dua dasawarsa terakhir, masyarakat penyandang disabilitas global telah berusaha untuk
memerangi pandangan terhadap isu disabilitas atau penyandang disabilitas sebagai obyek kegiatan
amal atau orang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Mereka juga berusaha untuk mendefinisi
ulang penyandang disabilitas sebagai anggota penuh dan setara dari masyarakat, yang memiliki
kontribusi penting dalam keluarga dan masyarakatnya. Pemikiran yang telah berubah ini, menekankan
bahwa kesempatan penyandang disabilitas dalam mencapai potensi penuh mereka bukan terhalang
oleh kelemahan/kekurangan mereka namun oleh perilaku tidak sehat dan tidak mendukung dari
masyarakat, serta oleh hambatan-hambatan sosial yang lain bagi keterlibatan para penyandang
disabilitas. Pemikiran semacam ini sering disebut sebagai “model sosial” atas disabilitas. Pemikiran ini
berfokus pada mengkaji pembatasan yang diberlakukan masyarakat terhadap penyandang disabilitas
dan mengidentifikasi pembatasan ini sebagai diskriminasi:





3

Bentuk diskriminasi sikap terjadi ketika penyandang disabilitas tersisihkan secara sosial karena
rasa kurang nyaman dan pengabaian masyarakat umum (bukan penyandang disabilitas). Bentuk
diskriminasi ini bisa berupa bahasa negatif atau ungkapan masyarakat umum yang merendahkan
penyandang disabilitas. Bentuk lainnya yang mungkin terjadi adalah mereka tersisihkan
dari lingkungan masyarakat karena biasanya masyarakat masih merendahkan kemampuan
penyandang disabilitas dalam meraih sesuatu.
Diskriminasi lingkungan terjadi ketika layanan umum, gedung, dan transportasi tidak dirancang
dengan mempertimbangkan adanya akses bagi penduduk penyandang disabilitas.
Diskriminasi secara lembaga terjadi ketika hukum yang ada secara jelas mendiskriminasikan atau
mengaburkan hak penyandang disabilitas, menjadikan mereka masyarakat kelas dua tanpa hak
untuk memilih, memiliki tanah, bersekolah, berkeluarga, dan memiliki anak3.

Saduran dari Disability Equality and Human Rights, hal 11 Oxfam dan ADD
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Dari Konvensi Hak Asasi Penyandang disabilitas, Pembukaan (e):
“…Disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik
dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi
peran serta (partisipasi) mereka di dalam masyarakat secara penuh dan efektif
atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain…”

Meskipun tidak ada suatu definisi tunggal dari disabilitas, gagasan disabilitas sebagai konsep yang
terus berkembang dapat digambarkan sebagai berikut4:

Faktor Personal

Faktor Lingkungan

Intrinsic

Extrinsic

Interaksi

KETERLIBATAN SOSIAL

Penghilangan pembatasan yang diciptakan oleh lingkungan eksternal ini menuntut pelengkapan
“model sosial” dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang5:





4
5

Mengakui penyandang disabilitas sebagai pemilik hak yang dapat dan seharusnya dapat
menentukan jalan hidup mereka sendiri, yang sama luasnya sebagaimana anggota masyarakat
yang lain;
Menunjukkan pembatasan-pembatasan yang dipaksakan oleh lingkungan sosial dan fisik sebagai
pelanggaran terhadap hak asasi penyandang disabilitas;
Mendorong hak asasi penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri sebagai individu
yang otonom, dengan akses terhadap sarana-sarana yang mereka butuhkan dalam mengambil
keputusan berkaitan dengan hidup mereka sendiri.

Human Development Model, International Network on the Disability Creation Process, 1996
Saduran dari Disability Rights Advocacy Workbook, LSN
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Harus diingat bahwa melakukan pendekatan ”model sosial” atas disabilitas tidak berarti menolak
segala bentuk pelayanan medis, rehabilitasi, atau bantuan orang lain; namun ini berarti mengubah
bagaimana pelayanan dan bantuan seharusnya diberikan, menempatkannya dalam konteks
kehidupan penyandang disabilitas yang lebih luas6.
Tabel di bawah ini menggambarkan perbedaan bagaimana sebuah program bagi penyandang
disabilitas dilakukan dengan berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan hak bagaimana tujuan dari
program-program pengembangan tersebut dirumuskan, direncanakan, dan dilaksanakan7:

BERDASARKAN KEBUTUHAN

BERDASARKAN HAK

Sumbangan pribadi.

Tanggung jawab, kewajiban, tugas masyarakat
secara umum, politik, moral dan hukum.

Bersifat sukarela.

Bersifat wajib.

Berkaitan dengan kesejahteraan, derma, amal.

Berkaitan dengan hak atas hukum, tuntutan,
jaminan, keadilan, kesetaraan, kebebasan.

Menjawab gejala-gejala sebuah permasalahan.

Menjawab akar permasalahan.

Tujuan yang ingin dicapai hanya sebagian
saja (contohnya: sekolah umum memberikan
akomodasi bagi tunarungu, tuna netra dan tuna
daksa, hal ini dimaksudkan untuk mencapai
target terbanyak dari tujuan tersebut).

Memiliki tujuan yang menyeluruh, semua
penyandang disabilitas memiliki hak yang
sama (misalnya jika sistem pendidikan tidak
mengakomodasi kebutuhan tuna grahita maka
hak untuk mendapatkan pendidikan bagi
penyandang disabilitas tidak terwujud).

Menurut urutan tingkat kebutuhan. Beberapa
kebutuhan lebih penting dari kebutuhan yang
lain (seperti kebutuhan akan makanan lebih
dulu, baru kebutuhan akan pendidikan).

Hak tidak dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat
dibagi-bagi dan tidak berdiri sendiri (karena
hak-hak tersebut saling melengkapi).

Kebutuhan sifatnya beragam, tergantung pada Hak bersifat luas (universal) dan sama di semua
situasi dan kondisi, individu dan lingkungannya. tempat.

6
7

Memberikan pelayanan kesejahteraan (sebagai
obyek dari kebutuhan).

Pemberdayaan (menjadi subyek dari hak).
Pemegang hak (diberdayakan untuk) menuntut
hak-hak mereka.

Kebutuhan lebih bersifat subyektif.

Hak berdasarkan standard international

Bersifat jangka pendek, mengurangi
kesenjangan.

Bersifat jangka panjang.

Memberikan pelayanan.

Meningkatan kesadaran semua kelompok
(orang tua, anak-anak, pembuat kebijakan).

Proyek tertentu dengan target kelompok
penyandang disabilitas tertentu (pendekatan
secara parsial).

Pendekatan menyeluruh.

Saduran dari Disability, Equality and Human Rights, hal 11. Oxfam dan ADD
Saduran dari Child Rights Programming, hal 22. International Save the Children Alliance
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Penyandang disabilitas pantas mendapat
bantuan.

Penyadang disabilitas berhak untuk mendapat
bantuan.

Pemerintah harus melakukan sesuatu, tetapi
Pemerintah memiliki kewajiban yang terikat
tidak ada kejelasan mengenai siapa dan
secara hukum untuk dilaksanakan, dan
bagaimana kewajiban tersebut harus dilakukan. kewajiban moral untuk melaksanakannya.
Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi
untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan
kepada mereka.

Penyadang disabilitas dapat berpartisipasi
secara aktif berdasarkan haknya dalam segala
aspek kehidupan.

Karena sumber daya yang terbatas maka
beberapa penyandang disabilitas mungkin
terabaikan.

Semua penyandang disabilitas memiliki
potensi untuk berperan dalam masyarakat
dan mendapat kesempatan yang setara untuk
memenuhi potensi tersebut.

Setiap pekerjaan memiliki tujuan tersendiri
tetapi tidak ada pemersatu bagi seluruh tujuan
tersebut.

Ada tujuan besar bersama di mana semua
pekerjaan berperan untuk mewujudkan tujuan
besar tersebut.

Usaha-usaha berkaitan dengan perubahan paradigma yang telah dijalankan oleh gerakan
penyandang disabilitas seluruh dunia ini, pada tahun 2006 telah menghasilkan diadopsinya suatu
Konvensi PBB mengenai Hak Asasi Manusia yang khusus bagi penyandang disabilitas dengan semua
jenis disabilitas untuk pertama kalinya. Konvensi PBB tersebut dikenal dengan Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (atau disingkat dengan CRPD) yang merupakan Konvensi HAM yang paling cepat
proses ratifikasinya oleh mayoritas negara–negara anggota PBB di dunia. Konvensi ini menjadi landasan
yang fundamental terhadap upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas.

BAB II: HUKUM INTERNASIONAL DAN PEDOMAN YANG MELINDUNGI SERTA
MEMAJUKAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS
Hukum dan pedoman menentukan jenis kewajiban pemerintah yang berbeda-beda untuk meng
hormati, untuk memenuhi, dan untuk melindungi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati
merupakan kewajiban negatif yang berarti bahwa pemerintah tak dapat mengambil suatu tindakan apapun
yang melanggar hak asasi manusia. Kewajiban untuk memajukan dan memenuhi merupakan kewajiban
positif.Ini berarti bahwa pemerintah harus melakukan langkah-langkah proaktif untuk memenuhi hak ini
sebagai tindakannya sendiri. Kewajiban untuk melindungi merupakan kewajiban pemerintah sebagai
pihak ketiga, yang berarti bahwa pemerintah harus menjamin bahwa tindakan-tindakan orang-orang yang
berada di bawah batas kekuasaan atau kewenangannya tidak melanggar hak asasi orang-orang lain.
Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman berdampak terhadap hak asasi penyandang
disabilitas melalui dua cara. Beberapa undang-undang secara khusus mencantumkan hak asasi manusia
dan mencegah pelanggaran-pelanggaran.Undang-undang ini didukung oleh undang-undang lain yang
berkaitan dengan masalah-masalah utama, seperti pendidikan dan transportasi, yang memiliki implikasi
khusus bagi penyandang disabilitas, misalnya, pendidikan inklusi atau transportasi umum yang aksesibel.
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Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman semacam ini berdampak terhadap hak asasi penyandang
disabilitas dari tingkat internasional sampai dengan tingkat lokal.

1. Konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia dan kewajiban Indonesia untuk
menghormatinya
Konvensi-konvensi (juga disebut perjanjian atau kovenan) merupakan kesepakatan antar negaranegara yang menentukan kewajiban-kewajiban resmi dan mengikat bagi pemerintah. Ketika suatu
pemerintah meratifikasi sebuah perjanjian, maka ia menjadikan negaranya sebagai negara pihak ter
hadap perjanjian tersebut dan menyatakan komitmennya untuk melindungi serta menerapkan hak
dan kebebasan yang dijamin oleh perjanjian tersebut. PBB tidak dapat memaksa pemerintah untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang ditandatanganinya atau
menghukumnya bila mereka melanggar suatu perjanjian. Namun demikian badan PBB yang ditetap
kan untuk memantau pelaksanaan suatu perjanjian dapat memberikan kritik kepada pemerintah,
sehingga membuka perilaku buruk negara tersebut ke seluruh dunia. Lembaga-lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan Organisasi-organisasi Masyarakat (Ormas), baik di tingkat nasional maupun
internasional, juga dapat memberikan dukungan kepada pemerintah dalam memenuhi kewajibankewajibannya.
Terdapat sejumlah perjanjian semacam ini dalam kerangka kerja hukum hak asasi manusia
internasional.Kesemuanya dapat diterapkan bagi para penyandang disabilitas. Berikut ini perjanjianperjanjian yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia beserta dengan waktu ratifikasinya
ketika pemerintah Indonesia telah menjadi Negara Pihak, serta peraturan perundangan nasional dari
ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian internasional tersebut:








Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), September 1984,
diratifikasi melalui UU No. 7, 1984
Konvensi tentang Hak Anak (CRC), September 1990, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.36,
1990
Konvensi anti Penyiksaan,dan Perlakuan dan Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan (CAT), Oktober 1998, diratifikasi melalui UU No. 5, 1998
Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), Juni 1999, diratifikasi melalui UU No. 29,
1999
Konvensi tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), Februari 2006,diratifikasi melalui UU
No. 11, 2005
Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik (CCPR), Februari 2006, diratifikasi melalui UU No. 12, 2005
Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), November 2011, diratifikasi melalui
UU no.19/2011, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 no.107

2. Konvensi Hak-hak Asasi Penyandang disabilitas (CRPD)8
Penyandang disabilitas di Indonesia berhak atas perlindungan dari seluruh konvensi yang telah
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Namun konvensi-konvensi ini tidak mengambarkan situasi dan
kondisi lingkungan hukum, sosial dan fisik yang unik dari penyandang disabilitas. Konvensi-konvensi
8

Terjemahan tidak resmi CRPD dalam bentuk buklet terpisah disertakan juga dalam buku panduan ini.
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ini tidak membahas tentang halangan-halangan yang secara khusus dihadapi oleh penyandang
disabilitas dalam menikmati hak asasi manusia mereka yang mendasar seperti pendidikan, pekerjaan,
akses terhadap bangunan dan transportasi, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara
setara dengan orang-orang lain. Konvensi hak-hak asasi penyandang disabilitas (CRPD) memberikan
perlindungan lebih khusus bagi para penyandang disabilitas daripada konvensi hak asasi manusia di
atas karena:









Memberikan panduan yang berkewenangan bagi pemerintah Indonesia untuk digunakan dalam
membentuk peraturan perundangan dan kebijakan nasional.
Dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap pemerintah Indonesia berkenaan
dengan perlindungan bagi hak asasi penyandang disabilitas segera setelah negara meratifikasi
konvensi tersebut.
Memperjelas prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks penyandang disabilitas.
Lebih jauh mengembangkan larangan atas diskriminasi yang meliputi kewajiban negara untuk
membuat penyesuaian lingkungan yang diperlukan sehingga penyesuaian-penyesuaian tersebut
dapat menyetarakan kesempatan penyandang disabilitas dengan orang lain.
Menetapkan standar-standar internasional berkenaan dengan hak dan kebebasan penyandang
disabilitas.
Menciptakan mekanisme yang lebih efektif untuk memantau hak asasi penyandang disabilitas9.

CRPD dapat menjadi alat advokasi yang berharga dalam menerapkan pendekatan-pendekatan
berbasis hak asasi manusia terhadap isu disabilitasdan isu pembangunan di lintas sektoral dan semua
level stakeholders karena alasan-alasan berikut:


Berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Ini berarti mengaitkan masalah disabilitas
dengan seluruh cakupan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ini juga sama artinya
dengan membicarakan masalah disabilitas dengan menggunakan bahasa hak asasi manusia.
CRPD memang melakukan hal tersebut. Ini berarti bahwa kita dapat menggunakan CRPD sebagai
alat yang membantu kita ketika berpikir tentang bagaimana menempatkan advokasi kita dengan
menggunakan bahasa dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Misalnya, ketika kita ingin
melakukan advokasi bagi pendidikan yang lebih baik untuk kaum muda penyandang disabilitas,
CRPD membantu kita untuk membicarakan masalah ini tidak hanya sebagai ”kebutuhan” namun
juga sebagai hak yang dapat ditegakkan secara hukum. Demikian juga, karena seluruh hak asasi
manusia itu saling berkaitan dan saling bergantung (yang berarti bahwa pemenuhan setiap hak
kita akan berdampak pada kemampuan untuk menikmati hak-hak yang lain), suatu pendekatan
berbasis hak asasi manusia juga akan menuntut kita untuk memikirkan hak-hak lain manakah
yang penting, misalnya untuk dapat menikmati hak akan pendidikan. Selanjutnya, hak akan
pendidikan tersebut juga meliputi hak-hak berikut:
-

Aksesibilitas terhadap sekolah
Penyediaan akomodasi bagi para siswa penyandang disabilitas

Namun demikian, jika kita berpikir dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia maka juga akan
berarti pemenuhan terhadap hak tersebut. Hal ini akan memerlukan pemenuhan hak-hak lain
yang sama pentingnya seperti:
9

Disadur dari Disability Rights Advocacy Workbook, hal. 18. LSN.
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-

-

Kebebasan bergerak, dan apakah para siswa mendapatkan akses terhadap alat transportasi
untuk dapat mencapai sekolah,
Hak atas standar hidup yang layak, serta apakah para siswa memiliki akses terhadap makanan,
air, tempat tinggal dan pakaian yang mereka butuhkan untuk dapat mencapai yang terbaik
di sekolah,
Hak atas kesehatan:
a.
b.
c.
d.

apakah para siswa memiliki akses terhadap pelayanan perawatan kesehatan yang mereka
butuhkan agar cukup sehat untuk belajar di sekolah dan mencapai yang terbaik,
apakah perawatan kesehatan yang demikian ini diberikan berdasarkan persetujuan
yang suka rela dan berdasarkan informasi yang cukup,
apakah para siswa terbebas dari intervensi-intervensi medis untuk mereka,
apakah para siswa penyandang disabilitas memiliki akses terhadap dukungan atas
pilihan mereka sendiri.

Dengan demikian, menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia bagi masalahmasalah disabilitas merupakan suatu kerangka yang berguna untuk menilai seluruh cakupan
faktor dan hak yang secara positif atau negatif mempengaruhi kita dalam menikmati hak-hak
tertentu.


Akuntabilitas. Menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia berarti mengidentifikasi:
-

Siapakah yang menjadi pemegang-hak pihak yang menuntut haknya.
Siapakah pemegang-kewajiban pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan
memajukan penerimaan hak yang dituntut, yaitu mereka semestinya tidak melanggar hak
tersebut dan mereka harus mengambil tindakan untuk memastikan penikmatan hak oleh
para pemegang-hak.

Menurut undang-undang Internasional, pemerintah di tingkat nasional/dalam negerilah yang
sepenuhnya bertanggung jawab terhadap penerimaan hak asasi manusia di negaranya.Namun
demikian, termasuk pihak-pihak swasta (seperti perusahaan-perusahaan, individu, dan lain
sebagainya), juga harus bertindak untuk memajukan atau memudahkan penikmatan hak asasi
manusia. Selama pemerintah dapat mengendalikan mereka (misalnya melalui perundangundangan dan peraturan), pemerintah juga bertanggung jawab atas perilaku pihak-pihak swasta
ini. Pengidentifikasian atas seluruh cakupan para pemegang tanggung jawab dapat membantu
kita untuk mencapai sasaran advokasi kita dan memastikan bahwa seluruh pihak yang berkaitan
menjalankan tanggung jawab mereka atas perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia kita.


10

Pemberdayaan dan partisipasi. Para pemegang hak semestinya diberi “kekuatan, kapasitas,
kecakapan dan akses” yang mereka butuhkan untuk secara aktif menuntut hak asasi mereka
dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Ini juga mencakup usaha memajukan
partisipasi penyandang disabilitas sebagaimana dituntut di dalam CRPD, pemerintah semestinya
berkonsultasi dengan para penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang mewakilinya
dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka10.

DPI Convention Implementation Toolkit, Bagian 2. http://www.icrpd.net/implementation/en/toolkit/section2.htm,
yang merupakan saduran dari OHCHR mengenai pembangunan yang berbasis hak asasi manusia. http://www.
unhchr.ch/development/approaches.html
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Beberapa contoh cara CRPD menentukan bagaimana menghormati, melindungi
dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas:
Hak atas Kesehatan
 Menghormati: Pihak berwenang tidak boleh melakukan percobaan medis terhadap
penyandang disabilitas tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas dan diketahui secara
menyeluruh.
 Melindungi: Pemerintah harus memastikan bahwa para penyedia layanan
kesehatan swasta tidak melakukan diskriminasi atau menolak memberikan pelayanan
kesehatan kepada seseorang berdasarkan kedisabilitasan.
 Memenuhi: Pemerintah harus meningkatkan tersedianya perawatan kesehatan yang
berkualitas dan terjangkau bagi para penyandang disabilitas.
Hak atas Pendidikan
 Menghormati: Yang berwenang di sekolah tidak boleh mengeluarkan seorang siswa
penyandang disabilitas dari pendidikan berdasarkan disabilitasnya.
 Melindungi: Negara harus memastikan bawa sekolah-sekolah swasta tidak melakukan
diskriminasi terhadap seorang penyandang disabilitas dalam program-program
pendidikan yang diselenggarakannya.
 Memenuhi: Negara harus memastikan bahwa pendidikan lanjutan yang gratis semakin lama
semakin tersedia bagi semua, termasuk para penyandang disabilitas.
Hak atas Pekerjaan
 Menghormati: Negara harus menghormati hak para penyandang disabilitas untuk
membentuk perserikatan-perserikatan dagang.
 Melindungi: Negara harus memastikan bahwa sektor swasta menghormati hak para
penyandang disabilitas untuk bekerja.
 Memenuhi: Negara harus menyediakan pelatihan kejuruan bagi para penyandang disabilitas,
dengan sumber-sumber yang tersedia.
			

Sumber: Handbook for Parliamentarians, hal. 21

3. Ratifikasi dan Implementasi CRPD
Pada tanggal 30 Maret 2007, Pemerintah Indonesia telah menandatangani CRPD11.Namun demikian,
supaya CRPD ini membawa perubahan yang konkret dan positip dalam kehidupan penyandang
disabilitas di Indonesia, maka CRPD ini perlu diratifikasi dan diterapkan oleh pemerintah. Menurut
undang-undang yang ada mengenai proses ratifikasi, proses ini menuntut tindakan-tindakan oleh
pemerintah pada tingkat nasional dan internasional12.
Pada tingkat nasional, ratifikasi akan menuntut suatu pengesahan CRPD secara kolektif oleh Pemerintah
dan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Proses pengesahan ini akan menuntut dibuatnya dan
disebarkannya terjemahan resmi CRPD tersebut dan perundingan dari seluruh departemen terkait.
CRPD akan dapat ditegakkan secara hukum setelah proses pengesahan ini.
11
12

Lih.Lampiran untuk mempelajari peristiwa-peristiwa di Indonesia yang mengarah pada penandatanganan CRPD.
Lih. Lampiran flowchart yang menggambarkan proses ratifikasi di Indonesia.
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Menurut UU No 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional, “lembaga pemrakarsa” (leading
sector) harus dipilih dari lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non
departemen yang relevan, melalui pertemuan antar departemen, lembaga negara dan pemerintah13.
Lembaga pemrakarsa ini akan bertanggung jawab dalam kemajuan proses ratifikasi CRPD. Lembaga
pemrakarsa ini, dengan berkonsultasi dengan Departemen Luar Negeri, mengumpulkan instrumen
ratifikasi kepada DPR; yaitu sebuah Rancangan Undang-Undang yang akan membuat CRPD mengikat
negara secara hukum. Ratifikasi CRPD seharusnya berbentuk sebuah undang-undang nasional karena
CRPD merupakan konvensi berkaitan dengan hak asasi manusia14.
Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas atau CRPD ini telah diratifikasi Pemerintah
Indonesia sejak November 2011 melalui UU no. 19/2011. Adapun secara detail CRPD telah dibahas dan
kemudian diadopsi sebagai konvensi HAM International tahun 2006. (Untuk melihat secara lengkap
tentang sejarah terbentuknya CRPD dapat dibaca di Bagian Lampiran Bab I).
Selanjutnya, pada tingkat internasional, pemerintah akan berkomitmen secara resmi untuk
mengikatkan diri secara hukum kepada konvensi. Komitmen ini akan dicatat di dalam PBB, di mana
pemerintah Indonesia akan menjadi Negara Pihak pada konvensi. Dalam hal implementasi CRPD
diperlukan beberapa pedoman yang secara praktis dan nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah
di lintas sektoral untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dan terpenuhi
di berbagai level. (Baca lampiran Bab I bagian kedua tentang pertanyaan panduan untuk melihat
implementasi UNCRP pada kehidupan nyata di level pemerintah dan stakeholders).

4. Pedoman internasional lain yang secara khusus memperhatikan penyandang
disabilitas
Peraturan-Peraturan Standar PBB untuk Penyetaraan Kesempatan bagi Penyandang disabilitas, yang
diadopsi pada tahun 1993, menunjukkan suatu langkah maju yang penting dengan memperkenalkan
model sosial disabilitas, serta secara mendasar mengubah cara berpikir masyarakat tentang
disabilitas15. Ini meliputi:
Bagian 1: “Prasyarat-prasyarat bagi partisipasi yang setara” memaparkan peraturan-peraturan tentang
perawatan medis, rehabilitasi, dan berbagai macam bentuk pelayanan pendukung, serta kebutuhan
dan pentingnya penanaman kesadaran untuk melawan stereotip-stereotip negatif.
Bagian 2: “Bidang-bidang sasaran bagi partisipasi yang setara” membahas faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas hidup, seperti akses terhadap kegiatan-kegiatan dan pelayanan, pekerjaan,
pendidikan, kehidupan dan keutuhan keluarga, kebudayaan, rekreasi dan olah raga, serta agama.

Tapi dalam UU ini tidak disebutkan secara pasti Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah baik departemen atau
non departemen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pertemuan ini.
		 Undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara khusus unsur pemerintah mana yang bertanggung jawab
untuk mengadakan pertemuan.
14
Lih. UU No 24, tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional, Pasal 10. Namun, ketika ketika Konvensi Hak Anak
diratifikasi pada tahun 1990, UU No. 24 tahun 2000 dan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan belum disahkan. Sehingga, Konvensi Hak Anak merupakan satu-satunya instrumen
internasional mengenai hak asasi manusia yang tetap dalam bentuk Keputusan Presiden dan bukan UU.
15
Peraturan standar dapat diambil di: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.96.
En?Opendocument.
13
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Bagian 3: “Mekanisme pelaksanaan” menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa hak asasi
penyandang disabilitas terwujud. Ini menekankan bahwa Peraturan-peraturan Standar PBB dapat
menjadi efektif hanya jika para penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi mereka terlibat pada
semua tingkat perencanaan masyarakat.
Namun demikian, tidak seperti CRPD, Peraturan-Peraturan Standar PBB mengikat secara politik dan
moral, namun bukan secara hukum. Artinya, semua itu bukanlah suatu kewajiban perjanjian yang
harus diratifikasi oleh Negara-negara. Peraturan-peraturan itu juga tidak diketahui secara baik dan
tidak terlalu banyak digunakan dalam praktek16.
Pada tahun 1983, Konvensi ILO 159 berkaitan dengan rehabilitasi Kejuruan dan Pekerjaan bagi
Penyandang disabilitas diadopsi oleh Organisasi Buruh Internasional. Instrumen ini juga menunjukkan
langkah maju yang cukup berarti dalam penggeseran dari bentuk-bentuk kerja yang “dikhususkan”
menuju kepada kewajiban negara “agar mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan
kesempatan-kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas dalam bursa kerja yang terbuka”,
“untuk berkonsultasi dengan organisasi-organisasi perwakilan dari dan bagi para penyandang
disabilitas”, ”untuk membangun dan mengembangkan rehabilitasi kejuruan dan pelayanan pekerja
an bagi para penyandang disabilitas di daerah-daerah pedesaan dan masyarakat-masyarakat yang
terpencil”, semuanya dengan tujuan lebih lanjut untuk “penyatuan atau penyatuan kembali para
penyandang disabilitas dengan masyarakat”. Konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Jika telah diratifikasi, ini akan menciptakan mekanisme pelaksanaan dan pemantauan yang dapat
diterapkan yang terdiri dari perwakilan-perwakilan pemerintah, buruh dan para majikan17.

5. Hukum dan pedoman di wilayah Asia
Pada tahun 2003, Dewan Ekonomi dan Sosial wilayah Asia Pasifik (ESCAP) atau badan antar pemerintah
regional PBB di mana Pemerintah Indonesia juga terwakilkan di dalamnya, telah mengadopsi Kerangka
kerja Milenium Biwako (BMF). Pada prinsipnya BMF ini merupakan serangkaian rekomendasi yang
bertujuan untuk mencapai masyarakat yang inklusif, yang bebas dari berbagai hambatan dan berbasis
hak asasi manusia bagi para penyandang disabilitas dalam dasawarsa baru bagi penyandang disabilitas
di wilayah Asia Pasifik, 2003-2013.BMF tersebut juga merupakan landasan bagi pengembangan
Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2003-2013.
Selain itu, di level regional terdapat Incheon Strategy to “Make the Right Real” for Persons with Disabilities
in Asia and the Pacific sebagai tujuan agenda pembangunan inklusif yang telah diadopsi oleh
berbagai Negara di Asia dan Pacific dalam pertemuan tingkat tinggi. Dalam pertemuan yang sama
juga diadopsi The Ministerial Declaration on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities,
2013–2022. Incheon Strategy menyediakan dan memberikan satu set agenda pembangunan inklusif
disabilitas regional pertama kali di Asia Pacific dan di dunia. Incheon Strategy merupakan kesepakatan
agenda pembangunan inklusif yang dibuat selama lebih dari dua tahun melalui proses konsultasikonsultasi dengan berbagai pihak baik dari pemerintah mapun Masyarakat serta stake holder lainnya.
Kesepakatan agenda pembangunan ini meliputi 10 tujuan, 27 target dan 62 indikators. kesepakatan
tingkat tinggi ini atau yang kemudian disebut denganIncheon Strategy terbangun dari adanya CRPD

16
17

Disability Rights Advocacy Workbook, hal. 19. LSN.
Konvensi 159 dapat diambil dari: http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/c_159.htm
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(the Convention on the Rights of Persons with Disabilities) dan 2 Deklarasi di tingkat Asia Pacific yakni
Biwako Millennium Framework for Action dan Biwako Plus Five towards an Inclusive, Barrier-free and Rightsbased Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific. Kedua Deklarasi tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Incheon Strategy yang mendukung upaya penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sehingga adanya Incheon Strategy
bertujuan memampukan region Asia dan Pacific untuk melakukan monitoring terhadap perbaikan
dan peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dimana region
ini adalah tempat tinggal dari 650 juta penyandang disabilitas, dan sebagian besar dari mereka
hidup dalam kemiskinan. Sekretariat (ESCAP) Economic-Social Commission for Asian and the Pacific
telah dimandatkan untuk melaporkan setiap tiga tahun sampai dengan akhir dekade 2022, tentang
perkembangan dari implementasi dua deklarasi tersebut dan Incheon Strategy18

BAB III: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN DAERAH
YANG MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN HAK ASASI PENYANDANG
DISABILITAS19
1. Di Tingkat nasional
Negara Indonesia telah meratifikasi CRPD pada bulan November 2011. Ratifikasi ini akan berimplikasi
pada harmonisasi hukum dan perundang-undangan di berbagai lintas sektor. Hal ini perlu dicatat
bahwa beberapa peraturan perundangan nasional telah mencantumkan beberapa kewajiban yang
disebutkan dalam CRPD, yang disebutkan dalam peraturan perundangan nasional tersebut baik secara
umum atau khusus, tetapi semuanya dapat digunakan untuk memajukan hak asasi penyandang
disabilitas. Sebagian besar peraturan perundangan tersebut bersifat umum dan mengatur tentang
hak asasi semua warga negara Indonesia termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Di luar
peraturan perundangan tersebut terdapat pula peraturan perundangan yang mengatur hak asasi
terutama hak asasi penyandang disabilitas baik secara keseluruhan maupun sebagian.20 Namun
sudah menjadi masalah umum bahwa meskipun telah ada perundang-undangan yang memadai,
perundang-undangan ini jarang dilaksanakan. Seringkali, para pembuat kebijakan ternyata tidak
sepenuhnya mengerti tentang semua perundang-undangan terkait. Sangatlah tergantung kepada
para penyandang disabilitas itu sendiri untuk mendidik diri sendiri berkaitan dengan cakupan
instrumen-instrumen hukum yang tersedia yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi hak
mereka. Dengan mengetahui instrumen hukum yang ada, diharapkan penyandang disabilitas dapat
melakukan advokasi terhadap dirinya apabila hak asasi mereka dilanggar.
Lampiran mengenai kompilasi hukum dari Advo-Kit ini meninjau suatu kompilasi peraturan
perundangan di Indonesia yang dapat digunakan untuk melindungi hak asasi penyandang disabilitas.
Terdapat kelemahan dalam beberapa instrumen hukum tersebut, antara lain adalah bahasa yang
kurang jelas, ambigu, atau berbelas kasihan, yang seringkali mengakibatkan tidak adanya pelaksanaan
hukum. Namun demikian, instrumen hukum tersebut merupakan suatu kesempatan bagi penyandang
disabilitas untuk campur tangan serta meminta lembaga terkait untuk bertanggung jawab atas
18
19
20

Dokumen Incheon Startegy dapat diuduh di: http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1523
Kontribusi dari Winarta, Independent Legal Aid Institute
Lampiran berisi suatu kompilasi peraturan perundangan nasional yang relevan.
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kurangnya penerapan hukum yang berlaku. Karenanya, meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan,
keberadaan instrumen hukum di atas mestinya dapat digunakan oleh penyandang disabilitas untuk
memperjuangkan haknya, baik melalui kegiatan kampanye, pemantauan, usulan kebijakan, maupun
pembelaan secara langsung terhadap haknya yang dilanggar; misalnya advokasi secara litigasi
(cara formal dalam melakukan advokasi) dan nonlitigasi (cara informal dalam melakukan advokasi).
Meskipun buku panduan ini tidak membahas seluruh cara-cara advokasi dengan menggunakan
instrumen hukum yang ada, beberapa strategi kunci pelaksanaan advokasi yang dapat dilakukan oleh
organisasi-organisasi penyandang disabilitas dijelaskan di Bagian II dan V buku panduan ini.
Sedangkan di tingkat nasional terdapat National Action Plan atau disebut dengan Rencana Aksi
Nasional untuk implementasi CRPD dan Incheon Strategy yang digagas dan dibuat oleh Kementrian
Sosial Republik Indonesia. Proses pembuatan RAN ini berlangsung secara periodik dan melibatkan
berbagai stakeholders termasuk organisasi penyandang disabilitas. Salah satu poin penting dari RAN
tersebut adalah upaya melakukan revisi UU penyandang disabilitas sebagai harmonisasi kebijakan
negara setelah meratifikasi CRPD melalui UU no.19/2011. Perkembangan yang terjadi sampai dengan
awal tahun 2014 dalam upaya harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan RAN adalah RUU Penyandang
Disabilitas telah masuk ke Badan Legislasi DPR dengan nomor urut 52.
2. Di Tingkat Daerah
Instrumen hukum di tingkat desa, kota, kabupaten, dan propinsi serta peraturan yang dikeluarkan
oleh pemegang pemerintahan daerah dapat melindungi hak asasi penyandang disabilitas di tingkat
daerah. Rancangan Perda (Raperda) dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
atau kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) di tingkat propinsi, kabupaten atau kota. Raperda
disahkan menjadi Perda oleh kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Di tingkat desa dapat dibuat
Peraturan Desa (Perdes) untuk penyelenggaraan urusan desa dan ini merupakan penjabaran lebih
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)
dapat diajukan oleh Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan oleh
Kepala Desa.
Selain yang disebutkan di atas, ada juga kebiasaan dan peraturan di tingkat desa, atau segala jenis
“adat kebiasaan” yang juga memuat hak asasi manusia seperti halnya intrumen-instrumen hukum
tersebut.
Setelah konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas diratifikasi di Indonesia, pemerintah di
berbagai daerah telah dibuat Peraturan Daerah (Perda) antara lain di Daerah Istimewa Yogyakarta21,
Jawa Barat22, DKI Jakarta23, Jawa Timur24, Surakarta25, Sukoharjo26, Bangka Belitung27, Kota Bandung28,
Bandar Lampung, Kabupaten Bangka Barat29 dan Tanjung Pinang - Propinsi Kepulauan Riau. Perda yang
Dokumen selengkapnya di: http:/www.pendidikan-diy.go.id/file/perda/Perda-no-4-2012.pdf
Dokumen selengkapnya di: http://www.bphn.go.id/data/documents/06pdprovjabar010.pdf
23
Dokumen selengkapnya di: http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_DKI%20JAKARTA_10_2011.pdf
24
Dokumen selengkapnya di: http://dinsos.jatimprov.go.id/pdf/PERDA%20DISABILITAS%20JATIM.pdf
25
Dokumen selengkapnya di: http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_SURAKARTA_2_2008.pdf
26
Dokumen selengkapnya di: www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_SUKOHARJO_7_2009.rtf
27
Dokumen selengkapnya di: http://dprd-bandungkota.go.id/section-blog/45-peraturanaperundangan/107-perda26-2009-ttg-kesetaraan-penyandang-cacat.html
28
Dokumen selengkapnya di: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/ProvinsiBangkaBelitung-10-2010.pdf
29
Dokumen selengkapnya di: http://pangkalpinang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/10/Perda_Kab_Bangka		 Barat_2012_14.pdf
21
22
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paling terkini disahkan adalah Perda tentang Perlindungan dan Penyetaraan Hak-hak Penyandang
Disabilitas yang disahkan oleh Pemprov dan DPRD Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 9
January 2014. Sedangkan Propinsi Jawa Tengah, Padang, Makassar dan Kalimantan Selatan sedang
dalam proses advokasi untuk pembuatan Perda tentang penyandang disabilitas. Namun berbagai
Perda dari daerah ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan apakah Perda tersebut
sudah sinkron dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam CRPD. Korelasi antara Perda yang mengatur
tentang hak-hak penyandang disabilitas dan CRPD adalah merupakan penterjemahan dari bahasa
konvensi menjadi peraturan daerah yang mengikat secara hukum dan memberikan konsekuensi
kepada negara secara hukum formal dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD untuk melaksanakan
peraturan hukum di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam CRPD.
Keberadaan Perda di berbagai daerah tersebut yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas
sebenarnya membantu dan mendorong pemerintah dalam menjamin pelaksanaan UNCRPD di tingkat
daerah. Mengingat secara nasional, Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas pengganti
Undang-Undang no.4/1997masih dalam proses perancangan dan advokasi di tingkat legislative
sehingga peran Perda menjadi vital sebagai pedoman hukum formal implementasi CRPD di tingkat
daerah.

BAB IV: PENGUATAN LEMBAGA UNTUK MEMAJUKAN HAK ASASI PENYANDANG
DISABILITAS
CRPD menuntut pemerintah yang telah meratifikasinya agar menunjuk satu atau lebih focal points
untuk memonitor pelaksanaan kewajiban-kewajiban Pemerintah yang terdapat dalamnya30. Mekanisme
semacam ini harus bebas dari campurtangan pemerintah. Ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip
yang diterima secara internasional, yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga hak
asasi manusia nasional.
Prinsip ini disebut Prinsip-prinsip Paris31. Menurut prinsip-prinsip tersebut lembaga-lembaga se
macam ini seharusnya:






30
31

Memiliki kewenangan untuk mengajukan pandangan apapun mengenai perlindungan dan
kemajuan hak asasi manusia kepada pemerintah maupun parlemen baik atas permintaan
mereka maupun berdasarkan inisiatif sendiri. Ini bisa meliputi anjuran perubahan legislatif,
dorongan ratifikasi atas instrumen-instrumen hak asasi manusia, dan pengangkatan kasus-kasus
pelanggaran individual ke permukaan.
Memiliki keanggotaan yang pluralis, meliputi perwakilan dari LSM dan Ormas (organisasi
masyarakat) akademisi dan parlemen. Departemen-departemen pemerintah dapat berpartisipa
si dalam kerja lembaga tersebut dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hanya dalam
kapasitasnya sebagai pemberi masukan atau penasehat.
Memiliki sumber pembiayaan yang memadai yang memungkinkannya memiliki staf dan kantor
sendiri, supaya bebas dari campurtangan pemerintah dan tidak menjadi sasaran kendali keuangan
yang mungkin mempengaruhi kemandiriannya.

Lih.Pasal 33 Konvensi Hak-hak Asasi Penyandang disabilitas.
Prinsip-prinsip yang mengatur lembaga-lembaga hak asasi manusia tersedia dalam bahasa Indonesia pada http://
www.nhri.net/pdf/PRINSIP-PARIS-dalam-bahasa-Indonesia.pdf
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Memiliki mandat tetap. Sebaiknya anggota-anggotanya juga ditunjuk melalui keputusan resmi
dan dengan masa jabatan tertentu sehingga sifatnya yang plural dan mandiri tetap terjaga.
Menyebarluaskan usaha-usaha mereka melalui peningkatan kesadaran masyarakat, terutama
melalui informasi dan pendidikan serta melalui pemanfaatan seluruh media pers.

CRPD juga menuntut masyarakat sipil, terutama para penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi
yang mewakilinya, untuk terlibat secara penuh dalam proses pemantauannya. Ada beberapa lembaga
dalam struktur pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab terhadap isu-isu yang berhubungan
dengan hak asasi penyandang disabilitas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Departemen Sosial (DEPSOS), dan Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia (DEPKUM HAM). Di antara lembaga-lembaga tersebut, hanya mandat Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia yang memenuhi kriteria bagi sebuah lembaga hak asasi manusia32. Selama ini, Departemen
Sosial yang secara langsung paling bertanggung jawab terhadap penyandang disabilitas dalam kapasitas
pelayanan sosial. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab untuk “merumuskan
kebijakan yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah dalam hukum dan
hak asasi manusia”33.
Yang harus diperhatikan adalah karena CRPD secara komprehensif mencakup seluruh aspek
kehidupan penyandang disabilitas, maka CRPD berkaitan dengan beberapa Departemen penting,
terutama Departemen Pendidikan, Tenaga Kerja, Kesehatan, Transportasi, dan Pemukiman dan Prasarana
Wilayah (Kimpraswil).
Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pendekatan antar Departemen dalam memenuhi
kewajibannya.Sehingga, tanggung jawab pelaksanaan tersebut tidak hanya menjadi “milik” atau hanya
menjadi kewajiban satu Departemen saja.
LSM dan Ormas (organisasi masyarakat) perlu membuat keputusan-keputusan (yang diambil
berdasarkan informasi lengkap) mengenai bagaimana terlibat secara produktif dalam pemantauan hak
asasi penyandang disabilitas di tingkat daerah. Mereka juga perlu membagikan apa yang telah mereka
pelajari bersama dengan rekan-rekan mereka di tingkat nasional kepada masyarakat luas. Karena
alasan tersebut di atas, maka seharusnya mereka memahami peran dan tanggung jawab, serta tingkat
kemandirian lembaga-lembaga mereka dalam kaitannya dengan proses ratifikasi CRPD, pelaksanaan dan
pemantauannya.

BAB V: ADVOKASI HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS - OLEH, UNTUK, DAN
BERSAMA DENGAN PENYANDANG DISABILITAS
Walaupun pemberian hak dan perlindungan secara hukum telah diberikan oleh beragam mekanisme
seperti undang-undang nasional dan internasional serta lembaga-lembaga HAM nasional, hambatanhambatan masih saja menghalangi para penyandang disabilitas untuk terlibat secara penuh sebagai
anggota masyarakat.

32
33

Lih. hal 2 dan 3 dari buklet pengantar KOMNAS HAM atau www.komnasham.go.id
Dari situs DEPKUM HAM tentang tugas pokok lembaga: http://www.depkumham.go.id/xdepkumhamweb/
xtentangkami/tugaspokok.htm
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Perlindungan-perlindungan hukum belumlah memadai atau belum ditegakkan.Hak asasi penyandang
disabilitas masih tetap diabaikan atau dilanggar. Dengan demikian penyandang disabilitas perlu menjadi
agen perubahan, terlibat secara langsung dalam perjuangan mengubah sikap, meningkatkan kesadaran
masyarakat dan pemerintah, memperbaharui hukum dan menjadikan pemerintah bertanggung jawab.
Ini merupakan perjuangan di mana penyandang disabilitas harus menemukan sekutu di antara LSM
dan Ormas pada umumnya. Upaya-upaya advokasi semacam ini selanjutnya akan mencerminkan serta
membantu terwujudnya prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang sangat penting bagi penyandang
disabilitas.
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Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
(Convention On The Rights Of Persons With Disabilities/
UNCRPD)

(PBB)
hak-hak
melalui

1960an

1970an

2000 2001

2002

2005

2006

:
:
:
:
:
:

2012

Oktober 2012
154 Negara menandatangani
Konvensi/CRPD, 90 Negara
menandatangani
Optional
Protocol, serta 125 Negara
meratifikasi Konvensi dan 75
Negara meratifikasi Optional
Protocol.

2008

31 Oktober -3 November 2008
2-4 September 2009
1-3 September 2010
7-9 September 2011
12-14 September 2012
17-19 Juli 2013

2007

Sessi I
Sessi II
Sessi III
Sessi IV
Sessi V
Sessi VI

3 Mei 2008
Diberlakukannya peraturan yang mengikat 20
Negara anggota PBB yang telah merativikasi
Konvensi, dan mulai mengadakan pertemuan
konferensi Negara-Negara pihak (Conference of
States Parties) untuk mempertimbangkan semua
aspek yang berkaitan dengan implementasi
Konvensi.
Beberapa
sesi
konferesi
yang
pernah
diselenggarakan di Markas Besar PBB antara lain:

13 Desember 2006 Sidang Umum PBB
mengadopsi Konvensi/CRPD dan Optional
Protocol.

5 Desember 2006
Komite Ad Hoc kedelapan mengadopsi teks
final konvensi dan menyampaikannya kepada
Sidang Umum PBB.

14-25 Agustus, 2006
Pertemuan Komite Ad Hoc yang kedelapan
mencapai
kesepakatan
mengenai
teks
tersebut. Maulani A Rotinsulu hadir sebagai
peserta mewakili PPCI.

30 Maret 2007
Konvensi terbuka untuk ditandatangani, lebih dari 80 Negara
menandatangani Konvensi ini. Dan
Jamaica adalah Negara Pertama
yang menandatangani. Indonesia
mengirim
delegasi
untuk
penandatanganan yang dipimpin
oleh departemen teknis yaitu
Departemen
Sosial
Republik
Indonesia. Delegasi ini terdiri dari
Menteri
Sosial
RI,
Bachtiar
Chamsyah, SE; Direktur Jenderal
Rehabilitasi
Sosial
Departemen
Sosial RI Sunusi Makmur, PhD; Ketua
Umum PPCI, Siswadi.

2004

Adaptasi dari: Lampiran Ratification Campaign Handbook; LSN. Section 2 Ratification Toolkit di http://www.icrpd.net/ratification/en/toolkit/section2; DPI. Dapat juga dilihat di www.inklusi.com.

1-12 Agustus, 2005
Pertemuan Komite Ad Hoc keenam, melanjutkan negosiasi
informal

24 Januari – 4 Februari 2005
Pertemuan Komite Ad Hoc yang kelima, melanjutkan
negosiasi informal

16-27 Juni, 2003
Pertemuan Komite Ad Hoc kedua, dalam pertemuan ini
kebutuhan akan sebuah Konvensi dikonfirmasikan dan
sebuah Kelompok Kerja untuk menyusun draft teks
perjanjian dibentuk

2003

23 Agustus – 3 September,2004
Pertemuan Komite Ad Hoc yang keempat,
pembacaan pertama teks secara keseluruhan
selesai. Dan negosiasi informal tentang teks
dimulai.

24 Mei –4 Juni, 2004
Pertemuan Komite Ad Hoc ketiga, pembacaan
pertama teks hasil kelompok kerja dan
menegosiasikan atau menyarankan perubahan
terhadap teks.

5-16 Januari, 2004
Pertemuan Kelompok Kerja (Working Group)
untuk menyelesaikan draft teks perjanjian.
Kelompok Kerja tersebut terdiri dari 27
perwakilan pemerintah dan 1 perwakilan
Lembaga Nasional HAM.

6 Januari-3 Februari, 2006
Pertemuan Komite Ad Hoc yang ketujuh,
negosiasi dilanjutkan. Untuk pertama kalinya
penyandang disabilitas Indonesia hadir sebagai
peserta yaitu Setia Adi Purwanta.

Tahun 2006
CRPD diperjuangkan dengan keras oleh Ad Hoc
Committee PBB selama satu tahun. Negosiasi
dan perjuangan keras ini akhirnya menghasilkan
“Konvensi HAM yang tercepat dalam sejarah
Konvensi HAM dunia”.

29 Juli –9 Agustus 2002
Pertemuan Komite Ad Hoc pertama sepakat
untuk mendiskusikan proposal tentang sebuah
konvensi baru yang komprehensif

1980

Pertengahan-1980an
Pengajuan awal adanya kebutuhan akan Konvensi khusus
bagi Hak Penyandang disabilitas ditolak namun dokumen
yang diajukan menjadi dasar pengembangan Peraturan
standar PBB.
1981
Pembahasan tentang perkembangan hak-hak penyandang
disabilitas oleh Dewan Umum PBB dalam Deklarasi Tahun
Internasional Penyandang Disabilitas. Sebagai tindak
lanjut Deklarasi ini, pada tanggal 3 Desember PBB
mengadopsi Program Aksi Dunia tentang Penyandang
Disabilitas (World Programme of Action Concerning
Disabled Persons) dan menetapkan tahun 1983-1992
sebagai Dekade PBB untuk Penyandang Disabilitas.

Sidang Umum mengadopsi Deklarasi
tentang Hak Asasi Penyandang Disabilitas
(Declaration on the Rights of Disabled
Persons), yang memajukan hak sipil dan
politik penyandang disabilitas.

1940-1950an

Desember 1992
3 Desember dijadikan sebagai Hari Internasional penyandang
disabilitas/ International Day of Disabled Persons (Hipenca).
Indonesia memperingatinya setiap tahun.

Desember 1993
Peraturan Standar PBB yang tidak mengikat tentang Kesetaraan
Kesempatan bagi penyandang disabilitas
(Equalization of
Opportunities for Persons with Disabilities) diadopsi oleh
Sidang Umum.

1990

April 2000
Usaha
untuk
memasukkan
kebutuhan akan Konvensi dalam
resolusi Hak Asasi Manusia dan
Kecacatan
selama
Komisi
tentang Hak Asasi Manusia
digelar di Genewa gagal.

Desember 2001
Mexico kembali mengajukan kebutuhan
akan Konvensi dalam sesi ke-56 Sidang
Umum PBB. Sidang Umum PBB membentuk
Komite Ad Hoc untuk membahas tentang
kebutuhan akan sebuah Konvensi.

1998
Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia mensahkan Resolusi No 31
tahun 1998, yang berjudul “Hak Asasi Orang-orang dengan
Kecacatan (Human rights of Persons with Disabilities)” yang
dalam mandatnya mengakui tanggung jawab secara umum
terhadap penyandang disabilitas.

Inisiasi dari komunitas penyandang
disabilitas, bersamaan dangan adopsi
Konvensi Internasional tentang hak-hak
sipil
dan
politik
dan
Konvensi
Internasional hak-hak ekonomi, sosial,
dan budaya. Menghasilkan sebuah
evaluasi fundamental tentang hak-hak
penyadang disabilitas dalam kebijakankebijakan disabilitas.

Perserikatan
Bangsa-Bangsa
memfokuskan
pada
promosi
penyandang
disabilitas
fisik
pendekatan kesejahteraan sosial.
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LP, DPR dan Departeman
Luar Negeri mendiskusikan
RUU yang mengundangkan
CRPD. Hal ini dapat
dilakukan melalui Program
Pengundangan Nasional
maupun tidak. [UU No
10/2004, Perpres No.
61/2005 Perpres No.
68/2005]

LP atau
Kementerian
Sekretariat
Negara
menyelenggarakan
rapat antar
departemen untuk
merundingkan dan
secara resmi
mengesahkan
proposal untuk
meratifikasi CRPD
[Pasal 12 (2)].

Presiden
mengeluarkan
Keputusan
Presiden

LP atau
Kementerian
Sekretariat
Negara
menyerahkan
RUU kepada
Departemen
Luar Negeri
untuk
mendapat
pertimbangan
politis. [Pasal
5 (1)].

Menteri Luar
Negeri
memaparkan
rekomendasi
kepada Presiden
untuk
mengundangkan
CRPD. [Pasal 12
(3)]

Menteri Luar
Negeri
berkonsultasi
dengan DPR dan
menyiapkan
pertimbangan
politis. [Pasal 2]

Kami berterima kasih kepada Bapak Jayadi Damanik, Bapak Zairin Harahap dan Bapak Sigit Riyanto atas sumbangan dan tanggapan terhadap bagan ini.

Proses Ratifikasi dilakukan pada tingkat nasional (kotak tanpa warna) maupun internasional (kotak biru). Ini merupakan salah satu cara dimana suatu negara secara resmi
mengikatkan dirinya kepada perjanjian internasional dan pada tingkat internasional disebut sebagai Negara Pihak.
Proses di tingkat nasional secara umum dijelaskan di dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. UU ini tidak secara jelas menentukan siapa yang akan
bertanggung jawab untuk menunjuk Lembaga Pemrakarsa, yang menyelenggarakan konsultasi antar departemen dan peran Kementerian Sekretariat Negara. Oleh Karena
itu mungkin beragam langkah tersebut tidak tergambarkan secara keseluruhan dalam bagan di atas.
CRPD dapat menjadi hukum nasional hanya dalam bentuk UU karena ini merupakan konvensi HAM. [Pasal 10]
Naskah Akademik menguraikan latar belakang dan tujuan dari RUU yang merekomendasikan ratifikasi. [Perpres No 68 Tahun 2005].
Begitu CRPD telah ditandatangai menjadi UU Nasional pemerintah harus memperbaharui atau melakukan penyesuaian seluruh UU nasional dan daerah sehingga UU ini
konsisten dengan kewajiban-kewajiban dalam konvensi.
Lembaga-lembaga yang terkait adalah sektor-sektor yang tanggung jawabnya meliputi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dinyatakan dalam CRPD.

Pembaharuan
Hukum

LP menyiapkan
terjemahan
resmi CRPD ke
dalam bahasa
Indonesia, RUU
tentang
ratifikasi, draf t
naskah
akademik dan
dokumen lain
yang
dibutuhkan.
[Pasal 12 (1)]

Apabila
Pemerintah dan
DPR menyetujui
Rancangan
tersebut, maka
rancangan ini akan
disetujui dan
menjadi UU.

Prakarsa pengesahan dapat
dilakukan oleh Perwakilan
Departemen Pemerintah
maupun Non Departemen.
Beberapa departemen atau
lembaga yang terkait bertemu
untuk menentukan perwakilan
mana kah yang akan
memprakarsai dan mengusulkan
ratifikasi CRPD. Perwakilan
tersebut selanjutnya disebut
sebagai Lembaga Pemrakarsa
(LP)

Menteri Luar Negeri
meratifikasi CRPD secara
formal dengan menyampaikan
pemberitahuan kepada PBB
bahwa Pemerintah Indonesia
telah menyelesaikan prosedur
internalnya untuk
mengesahkan instrumen HAM
ini. Pada saat itulah secara
internasional Indonesia telah
menjadi Negara Pihak dari
CRPD

Wakil Pemerintah
Indonesia,
Menteri Sosial,
Bachtiar
Chamsyah, SE,
menandatangani
CRPD pada 30
Maret 2007
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Pertanyaan Panduan untuk implementasi CRPD (Konvensi tentang Hak-hak
Penyandang Disabilitas) di berbagai sektor
Langkah 1: Apakah Anda telah mengidentifikasi semua artikel-artikel yang relevan dalam
CRPD atau Konvensi lain yang relevan? Artinya, hak-hak yang mencakup bidang pengembangan
kebijakan yang sedang Anda kerjakan saat ini (misalnya, apakah itu kebijakan dalam kaitannya dengan
pendidikan atau perumahan atau transportasi) serta aspek-aspek yang relevan dalam artikel lintas
sektor (Pasal 4-9) dari konvensi.
Langkah 2: Apakah Anda telah mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pemegang hak
dan siapa orang-orang yang memiliki tugas untuk melindungi dan memajukan hak-hak dan
pasktikan apakah mereka sudah dimintai pendapat? (Sebagai contoh, apakah pemegang hak
adalah anak-anak? Orang-orang muda? Wanita? Orang tua? Dll. Ketika mengajukan pertanyaan, “siapa
yang memiliki tugas?” silahkan untuk mempertimbangkan departemen pemerintah, sektor bisnis,
penyedia layanan, dll).
Langkah 3: Apakah Anda sudah mengidentifikasi setiap undang-undang yang relevan,
kebijakan atau langkah-langkah lain (misalnya hak dalam Undang-Undang Dasar) yang perlu
dipertimbangkan dalam bidang pengembangan kebijakan yang sedang Anda kerjakan?
Langkah 4: Apakah Anda sudah memasukkan dan mengidentifikasi kebutuhan kelompokkelompok terpinggirkan dan yang menghadapi tingkat diskriminasi yang tinggi? (misalnya,
perempuan penyandang disabilitas? Orang-orang dari daerah terpencil atau pulau terluar?Penyandang
disabilitas dari kelompok etnis minoritas ? Penyandang disabilitas tinggal di panti? dll).
Langkah 5: Apakah Anda sudah membuat sebuah kegiatan di mana penyandang disabilitas
dan organisasi yang mewakili penyandang disabilitas dimintai pendapat dan memiliki suara
dari awal dan selama proses berlangsung?(Artinya mereka dilibatkan dari tahap ide, perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring).
Langkah 6: Apakah Anda sudah merencanakan untuk memastikan semua informasi yang
digunakan dalam proses penjaringan pendapat tersedia dalam bentuk yang dapat diakses
oleh semua jenis disabilitas? Ini dapat berarti bahwa bahan tersedia dalam cetak besar, informasi
pada website atau pada media penyimpanan tersedia dalam format word atau format html (TIDAK
PDF), semua materi dalam bahasa sederhana (tidak ada singkatan atau bahasa teknis yang digunakan
), dll.
Langkah 7: Apakah Anda merencanakan untuk memastikan kebutuhan komunikasi peserta
dapat terpenuhi selama pertemuan dan proses konsultasi ? Ini mungkin melibatkan pengumpulan
informasi tentang kebutuhan komunikasi peserta sebelum merencanakan pertemuan sehingga
pengaturan atau penyesuaian dapat dibuat. Misalnya: menyediakan penerjemah bahasa isyarat,
pencatat/notulis atau orang yang akan membantu harus tersedia.
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Langkah 8: Pernahkah Anda bertanya kepada penyandang disabilitas yang terlibat dalam
pengembangan kebijakan atau konsultasi, apakah mereka memerlukan dukungan atau
pelatihan untuk memastikan bajwa partisipasi mereka cukup berarti dan efektif? Sebagai
contoh: Memastikan penyandang disabilitas memiliki kepercayaan diri untuk berbicara, bahwa
mereka memiliki latar belakang informasi yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi, merasa yakin
untuk membuat pilihan mereka sendiri, advokasi untuk diri mereka sendiri, dan melakukan kontrol
atas kehidupan mereka.
Langkah 9: Apakah Anda sudah memastikan bahwa pertemuan diselenggarakan di tempattempat dan kamar yang cukup aksesibel?
Langkah 10: Apakah Anda sudah mempertimbangkan apa yang perlu dilakukan agar
pemenuhan hak-hak yang anda fokuskan sekarang dapat terus berlanjut dan dinikmati di
masa depan?
Langkah 11: Apakah Anda sudah memastikan bahwa "bahasa tentang hak-hak" yang digunakan
dalam CRPD dan Konvensi lainnya digunakan secara konsisten di seluruh proses dan dalam
semua dokumen dan lembar komunikasi?
Sumber: Australian Human Rights Commission, November 2009
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Kompilasi Hukum Nasional di Indonesia yang Dapat Digunakan
untuk Melindungi Hak Asasi Penyandang disabilitas34
Daftar instrumen hukum nasional bagi hak asasi manusia penyandang disabilitas di bawah ini belum
memasukkan seluruh instrumen hukum yang ada, tetapi diharapkan sudah cukup memadai untuk
mengetahui sarana/dasar hukum apa saja yang dapat dipakai untuk memperjuangkan terwujudnya hak
asasi penyandang disabilitas. Instrumen-instrumen hukum tersebut dapat digunakan sebagai bahan
acuan bagi penyandang disabilitas. Ulasan berikut ini dimaksudkan untuk menggarisbawahi bagianbagian penting dari peraturan perundang-undangan yang relevan bagi penyandang disabilitas, yang
harus dibaca secara menyeluruh, sebelum digunakan dalam kegiatan advokasi.

No Nama Peraturan Isi Penting

Catatan

1.

UUD 1945 merupakan bentuk
hukum tertinggi Negara. UUD
1945 juga merupakan dasar
penyusunan perundanganperundangan dan kebijakankebijakan Negara. Oleh karena
itu, seluruh perundanganperundangan di bawahnya
harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan isi
UUD 1945. Pemerintah juga
wajib melaksanakan semua
perundangan yang disusun
berdasarkan UUD 1945.
Namun, kenyataannya beberapa
perundangan dan kebijakan
belum melaksanakan ketentuan
UUD 1945.

UndangUndang Dasar
(UUD) 1945

Undang-Undang ini menjamin hak asasi
manusia bagi setiap warga negara. Pasal
27 menyatakan segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan (ayat 1) dan setiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak (ayat 2). Pasal 28
menyatakan kemerdekaan bagi setiap warga
negara untuk berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan.

34 Kontribusi Winarta, Independent Legal Aid Institute (ILAI), Yogyakarta.
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Pasal 29 menyatakan negara menjamin
kemerdekaan setiap penduduk untuk
memeluk agama masing-masing dan
beribadat (ayat 2). Pasal 31 menyatakan
setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan (ayat 1), setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya (ayat 2).
Pada amandemen Undang-Undang Dasar
1945 yang kedua, jaminan hak asasi manusia
terhadap warga negara menjadi semakin
kuat. Ketentuan baru dalam UndangUndang Dasar ini, yakni Bab XA Pasal 28A
sampai 28J UUD 1945 telah memasukkan
ketentuan hak asasi manusia yang diadopsi
dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(Universal Declaration on Human Rights).
Isi Bab XA ini antara lain hak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi
(Pasal 28F), hak untuk mendapatkan
kemudahan dan perlakukan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama (setara) guna mencapai kesamaan
(kesetaraan) dan keadilan (Pasal 28H), dan
hak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif (Pasal 28I). Memang UUD
1945 tidak secara khusus mengatur hak
penyandang disabilitas, tetapi UUD 1945
dapat dijadikan dasar dalam melakukan
pembelaan terhadap hak asasi penyandang
disabilitas. Penyandang disabilitas pada
dasarnya merupakan bagian dari warga
negara yang mempunyai hak yang sama
(setara) dengan warga negara lainnya.

Hal ini merupakan alasan bagi
berbagai pihak, termasuk para
penyandang disabilitas, untuk
meminta agar dilakukan kajian
ulang terhadap bagaimana
seharusnya perundanganperundangan tersebut,
agar menjamin hak asasi
penyandang disabilitas.
Kajian ulang semacam itu dapat
dilakukan melalui lembaga
peradilan- Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi.
Penyandang disabilitas juga
dapat meminta pemerintah
untuk menyusun kebijakan
berdasar UUD 1945, yang
berpihak pada hak asasi
penyandang disabilitas.
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2.

UndangUndang
Nomor 4 Tahun
1979 tentang
Kesejahteraan
Anak

Undang-undang ini menyatakan
bahwa anak cacat berhak memperoleh
pelayanan khusus untuk mencapai tingkat
pertumbuhan dan perkembangan (Pasal 7).
Anak yang tidak mampu berhak
memperoleh bantuan agar dalam
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan
berkembang dengan wajar (pasal 5)

Undang-undang ini dibuat
sebelum pemerintah Indonesia
meratifikasi Konvensi Hak Anak,
namun demikian ketentuan
undang-undang ini telah sesuai
dengan muatan Konvensi
Hak Anak. Undang-undang
ini secara khusus mengatur
hak yang seharusnya diterima
penyandang disabilitas anak
dalam rangka menjamin
tingkat pertumbuhan dan
perkembangan yang layak.

3.

UndangUndang Nomor
8 Tahun 1981
tentang Hukum
Acara Pidana
(KUHAP)

Undang-undang ini mengatur hak
tersangka, terdakwa, dan saksi penyandang
disabilitas (tuna rungu dan tuna netra) untuk
mendapatkan penterjemah yang sesuai
(Pasal 53 dan 178).
Undang-undang ini memungkinkan
terwujudnya hak-hak para penyandang
disabilitas untuk berkomunikasi, untuk
mendapatkan informasi, dan untuk
mendapatkan keadilan melalui kalimat
hakim bersifat tidak memihak (obyektif ).

Para penyandang disabilitas
perlu mendorong para penegak
hukum untuk menyediakan atau
menjamin adanya keberadaan
penterjemah bahasa isyarat
dan sarana komunikasi yang
aksesibel lainnya, mendorong
adanya pelatihan bahasa
isyarat bagi petugas penegak
hukum, sehingga penyandang
disabilitas memiliki kesetaraan
dalam mengakses sistem
keadilan.

4.

UndangUndang Nomor
13 Tahun
1992 tentang
Perkeretaapian

Pasal 35 undang-undang ini menyatakan
bahwa penyandang disabilitas berhak
memperoleh pelayanan berupa perlakuan
khusus dalam bidang angkutan kereta
api. Pelayanan khusus diberikan agar
penyandang disabilitas dapat menikmati
pelayanan angkutan dengan baik.
Pelayanan khusus yang dimaksud meliputi
pembuatan jalan khusus di stasiun dan
sarana khusus untuk naik kereta api, atau
penyediaan ruang yang disediakan khusus
bagi penempatan kursi roda.
Hak tersebut berhubungan dengan
pelaksanaan hak asasi manusia terutama
hak melakukan pergerakan (mobilitas) dan
aksesibilitas lingkungan dan fasilitas umum.

Dengan ketentuan undangundang ini, penyandang
disabilitas dapat menuntut
pengelola angkutan kereta
api menyediakan sarana yang
aksesibel.
Undang-undang ini tidak
mencantumkan sanksi bagi
penyelenggara angkutan kereta
api yang tidak menyediakan
sarana yang aksesibel bagi
penyandang disabilitas.

37

38

ADVO-KIT edisi revisi | LAMPIRAN BAGIAN I: Kompilasi Hukum

5.

UndangUndang Nomor
14 Tahun 1992
tentang Lalu
Lintas dan
Angkutan
Jalan yang
diperbaharui
dengan
Undangundang No.22
Tahun 2009
tentang Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan

Pasal 25 ayat 1 huruf g dalam UndangUndang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan
bahwa setiap jalan yang digunakan untuk
lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan
perlengkapan Jalan berupa: fasilitas untuk
sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat;
Pasal 45 Undang-Undang ini menyatakan
bahwa penyandang disabilitas dan manula
berhak memperoleh pelayanan berupa
perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas
dan angkutan jalan.
Dalam pasal 80 huruf e tentang Bentuk
dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi
dijelaskan bahwa “Surat Izin Mengemudi D
berlaku untuk mengemudikan kendaraan
khusus bagi penyandang cacat.”

Undang-undang ini dapat
dijadikan dasar bagi
penyandang disabilitas
untuk menuntut penyediaan
aksesibilitas lalu lintas dan
angkutan jalan serta pengadaan
SIM D bagi komunitas
penyandang disabilitas.
Undang-undang ini tidak
mencantumkan sanksi bagi
pengelola lalu lintas dan
angkutan jalan yang tidak
menyediakan sarana yang
aksesibel bagi penyandang
disabilitas.

Hal tersebut merupakan perlakuan khusus
yang diberikan oleh negara antara lain
berupa penyediaan sarana dan prasarana
bagi penyandang disabilitas, persyaratan
khusus untuk memperoleh izin mengemudi,
dan pengoperasian kendaraan khusus oleh
penyandang disabilitas.
Dengan meningkatkan mobilitas
perorangan dan aksesibilitas fasilitas umum,
peraturan ini mendorong kemandirian
penyandang disabilitas dan hak mereka
untuk bergerak dengan bebas.
6.

UndangUndang Nomor
15 Tahun
1992 tentang
Penerbangan

Pasal 42 undang-undang ini menyatakan
bahwa penyandang disabilitas berhak
memperoleh pelayanan berupa perlakuan
khusus dalam bidang angkutan udara niaga.
Pelayanan khusus yang disediakan meliputi
pembuatan jalan khusus di bandar udara
dan sarana khusus untuk naik atau turun
dari pesawat udara, dan adanya ruang
khusus untuk penempatan kursi roda.
Hak di atas berkaitan dengan diperolehnya
hak atas kebebasan berserikat dan
berkumpul, dan aksesibilitas fasilitas umum.

Undang-undang ini dapat
dijadikan dasar bagi
penyandang disabilitas
untuk menuntut penyediaan
aksesibilitas angkutan niaga
udara.
Undang-undang ini tidak
mencantumkan sanksi bagi
pengelola angkutan udara
niaga yang tidak menyediakan
sarana yang aksesibel bagi
penyandang disabilitas.
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7.

UndangUndang Nomor
23 Tahun
1992 tentang
Kesehatan
yang sudah
diperbaharui
dengan
Undangundang No.
36/2009
tentang
Kesehatan.

Undang-undang ini menyatakan bahwa
setiap orang mempunyai hak yang sama
(setara) dalam memperoleh derajat
kesehatan yang optimal (Pasal 4).
Selain itu diatur juga kesamaan hak setiap
orang untuk mendapatkan akses layanan
kesehatan yang aman, bermutu dan
terjangkau (pasal 5)
Pemerintah bertugas untuk memastikan
bahwa setiap orang berhak mendapatkan
informasi dan edukasi tentang kesehatan
yang seimbang dan bertanggung jawab
(Pasal 7).
Pemerintah bertanggung jawab untuk
menyelenggarakan Program Jaminan
Kesehatan Sosial (Pasal 13). Pasal ini
didukung dalam pasal 14 tentang tanggung
jawab pemerintah untuk menyelenggarakan
perencanaan, pengawasan dan pengaturan
layanan kesehatan secara merata dan
terjangkau. Kedua pasal ini juga didukung
penyelenggaraannya dalam pasal 20 bahwa
pemerintah bertanggung jawab atas
pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat
melalui sistem jaminan sosial nasional bagi
upaya kesehatan perorangan.
Pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas
kesehatan untuk mencapai derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya. (Pasal
15) Selain itu diatur dalam pasal 23 tentang
persyaratan tenaga kesehatan yang harus
sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki,
memiliki izin resmi dari pemerintah dan
dilarang mengutamakan kepentingan yang
bernilai materi. Dalam pasal 24 ditegaskan
kembali bahwa tenaga kesehatan harus
memenuhi ketentuan kode etik, standard

Undang-undang ini mengakui
bahwa masyarakat, termasuk
penyandang disabilitas,
mempunyai hak atas kesehatan
yang maksimal; Lebih lanjut,
pemerintah bertanggung jawab
untuk mewujudkannya.
Undang-undang ini dapat
dijadikan dasar bagi
penyandang disabilitas untuk
menuntut adanya institusi
di bidang kesehatan yang
menyediakan pelayanan
terjangkau, aksesibel dan
tanpa diskriminasi. Termasuk
layanan kesehatan cuma-cuma
bagi penyandang disabilitas
yang miskin dan ketersediaan
jaminan kesehatan sosial atau
jaminan kesehatan yang melalui
sistem jaminan sosial nasional.
Undang-undang ini tidak
mencantumkan sanksi bagi
penyelenggara layanan
kesehatan yang diskriminatif
atau menolak memberikan
layanan kepada penyandang
disabilitas.
Undang-undang ini tidak
memiliki ketentuan sanksi
yang tegas bagi pelanggaran
atau malpraktek jika terjadi
dalam proses pemberian
layanan kesehatan baik di unit
Puskesmas sampai dengan
rumah sakit.
Tidak ada ketentuan sanksi yang
jelas dan tegas apabila terdapat
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40

ADVO-KIT edisi revisi | LAMPIRAN BAGIAN I: Kompilasi Hukum

8

UndangUndang
Nomor 4 Tahun
1997 tentang
Penyandang
Cacat

Undang-undang ini merupakan satusatunya undang-undang yang secara khusus
mengatur hak asasi penyandang disabilitas.
Undang-undang ini mengakui bahwa
setiap penyandang disabilitas mempunyai
hak dan kesempatan yang sama (setara)
dalam segala aspek kehidupan. Dengan
cara demikian maka undang-undang ini
mewajibkan pemerintah dan masyarakat
untuk menjamin penyandang disabilitas
dapat memenuhi hak-hak dasar mereka.
Ketentuan dalam undang-undang ini dapat
dijadikan dasar bagi penyandang disabilitas
untuk menolak segala bentuk diskriminasi.
Undang-undang ini meliputi hak-hak
berikut: hak atas pendidikan, pekerjaan,
kesempatan yang setara untuk berpartisipasi
dan menikmati hasil pembangunan,
aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial,
pemeliharaan kesejahteraan sosial, dan
kesetaraan hak untuk mengembangkan
bakat, kemampuan dan kehidupan sosial.
Undang-undang ini mencantumkan
ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan
dan sanksi administratif kepada mereka
yang tidak memberikan kesempatan sama
(setara) kepada penyandang disabilitas.

Keberadaan Undang-undang
ini mencerminkan betapa
pentingnya pengakuan dari
pemerintah bahwa penyandang
disabilitas merupakan
kelompok yang hak-haknya
harus dilindungi oleh hukum.
Kelemahan utama undangundang ini adalah tidak jelas
dan tidak spesifiknya pasal
yang menentang diskriminasi
terhadap penyandang
disabilitas.
Bahkan undang-undang ini
tidak mencakup keseluruhan
hak-hak penyandang disabilitas
secara komprehensif/
mendalam.
Lain halnya dengan UndangUndang Nomor 39 mengenai
HAM, bahasa dalam undangundang ini tidak secara umum
mencerminkan instrumen
hukum internasional utama
mengenai hak asasi manusia
yang diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia (Konvensi
EKOSOB, dan Hak Sipil dan
Politik).
Beberapa pasal (11, 13, 22)
mengenai hak atas pendidikan
dan pekerjaan berpotensi
menimbulkan diskriminasi
dan pembatasan hak asasi
penyandang disabilitas. Ini
terdapat dalam pernyataan:
”sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatannya”.
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9.

UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang Hak
Asasi Manusia

Undang-Undang ini memuat ketentuan
tentang hak asasi manusia bagi warga
negara secara umum. Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 ini menjelaskan
hak asasi manusia yang ada dalam
UUD 1945 secara terperinci. Hak asasi
manusia yang termuat dalam undangundang ini meliputi hak untuk hidup, hak
berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
hak mengembangkan diri, hak memperoleh
keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak
atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak
turut serta dalam pemerintahan, demikian
juga dengan hak wanita, dan hak anak.
Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa
setiap penyandang disabilitas, orang yang
berusia lanjut, wanita hamil, dan anakanak, berhak memperoleh kemudahan dan
perlakuan khusus, yang meliputi pemberian
pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas
dan sarana demi kelancaran, keamanan,
kesehatan, dan keselamatan.
Pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga
negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan
atau cacat mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelatihan, dan
bantuan khusus atas biaya negara, untuk
menjamin kehidupan yang layak sesuai
dengan martabat kemanusiaannya,
meningkatkan rasa percaya diri, dan
kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pasal 54 undang-undang ini secara khusus
mencantumkan hak asasi anak cacat,
sebagai berikut: setiap anak yang cacat
fisik dan atau mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelatihan, dan
bantuan khusus atas biaya negara, untuk
menjamin kehidupannya sesuai dengan

Undang-undang ini
mewajibkan pemerintah untuk
menghormati, melindungi,
menegakkan keseluruhan hak
asasi manusia yang diatur dalam
undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan yang
lain, dan hukum-hukum
internasional tentang hak asasi
manusia.
Undang-undang ini menyatakan
kewajiban pemerintah untuk
mewujudkan hak asasi manusia
dalam bidang ekonomi, hukum,
politik, sosial, budaya, dan
pertahanan keamanan.
Pasal 41 ayat (2), Pasal 42,
dan Pasal 54 memberikan
perlindungan dan pemenuhan
hak asasi manusia terhadap
kelompok yang rentan
mengalami pelanggaran hak
asasi manusia atau kelompok
yang dengan kondisinya
dapat menyebabkab kesulitan
terpenuhi hak asasinya.
Pasal-pasal tersebut
memberikan perlindungan
khusus terhadap penyandang
disabilitas dalam sebuah
konteks instrument umum yang
lebih luas, yang melindungi
hak asasi seluruh masyarakat.
Dengan cara demikian, pasalpasal ini mengakui penyandang
disabilitas sebagai bagian dari
masyarakat pada umumnya,
dengan hak dan kewajiban yang
setara dengan masyarakat pada
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10. UndangUndang Nomor
28 Tahun
2002 tentang
Bangunan
Gedung

Undang-undang ini mensyaratkan agar
dalam pembangunan gedung dipenuhi
fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman
dan nyaman bagi penyandang disabilitas
(Pasal 27).

Undang-undang ini merupakan
sebuah peluang bagi
masyarakat untuk melakukan
gugatan perwakilan terhadap
mereka yang pembangunan
gedungnya dianggap
merugikan dan membahayakan
kepentingan umum (Pasal 42).
Undang-undang ini juga
mencantumkan ancaman
sanksi pidana bagi pemilik
gedung yang tidak memenuhi
persyaratan.

11. Undangundang Nomor
23 Tahun
2002 tentang
Perlindungan
Anak

Pasal 12 menyatakan bahwa setiap
penyandang disabilitas anak berhak
memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial
dan pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial. Undang-undang ini mewajibkan
Negara untuk menjamin terpenuhinya hak
mereka untuk mendapatkan kehidupan
yang sesuai dengan martabat kemanusiaan,
meningkatkan kepercayaan diri mereka dan
kemampuan untuk berpartisipasi dalam
masyarakat.
Pasal 51 menyatakan bahwa anak yang
menyandang cacat fisik dan/atau mental
diberikan kesempatan yang sama (setara)
dan aksesibilitas untuk memperoleh
pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
Pasal 70 Ayat (1)c menyebutkan bahwa
penyandang disabilitas anak memperoleh
perlakuan yang setara dengan anak lainnya
untuk mencapai integrasi sosial sepenuh
mungkin dan pengembangan individu. Ayat
(2) melarang adanya diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas anak, termasuk
labelisasi.

Undang-undang ini
memberikan peluang penting
dalam pemenuhan hak asasi
penyandang disabilitas anak,
karena Undang-undang ini:
1. mengakui bahwa
penyandang disabilitas anakanak memiliki hak yang setara
dengan anak-anak lainnya; 2.
mengakui bahwa penyandang
disabilitas anak memiliki
kebutuhan khusus yang
harus dipenuhi oleh Negara
untuk membantu mereka
mewujudkan hak-hak yang
setara tersebut.
Undang-undang ini
mencantumkan langkah
yang harus diambil oleh
pemerintah untuk memberikan
perlindungan khusus bagi
penyandang disabilitas anak.
Undang-undang ini merupakan
peluang penting bagi advokasi
terhadap sistem pendidikan
yang aksesibel.
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Undang-undang ini
memberikan sebuah dasar
untuk mengingatkan Negara
mengenai pentingnya
kewajiban untuk menjamin
bahwa penyandang disabilitas
anak-anak dapat mengikuti
sistem pendidikan di sekolah
umum, jika mereka memilihnya.
Undang-undang ini juga dapat
digunakan sebagai dasar untuk
menentang diskriminasi dan
labeling terhadap penyandang
disabilitas anak.
12. UndangUndang Nomor
13 Tahun
2003 tentang

Undang-Undang ini mengatur hak tenaga
kerja secara umum. Namun demikian,
ketentuan dalam undang-undang ini
dapat memperkuat hak asasi penyandang
disabilitas, yakni setiap tenaga kerja
memiliki kesempatan yang sama (setara)
tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan (Pasal 5) dan setiap pekerja
berhak memperoleh perlakuan yang sama
(setara) tanpa diskriminasi dari pengusaha
(Pasal 6). Secara khusus berkaitan dengan
hak asasi penyandang disabilitas, Pasal 67
undang-undang ini menyatakan bahwa
pengusaha yang mempekerjakan tenaga
kerja penyandang cacat wajib memberikan
perlindungan sesuai dengan jenis dan
derajat kecacatannya. Perlindungan yang
dimaksud antara lain meliputi penyediaan
aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat
pelindung diri yang disesuaikan degan jenis
dan derajat kecacatannya.
Undang-undang ini dapat digunakan oleh
penyandang cacat sebagai dasar untuk
memperjuangkan kesempatan kerja,
perlakuan dan kondisi lingkungan kerja
yang menjamin terlaksananya hak atas
pekerjaan.

Undang-undang ini
mencantumkan sanksi pidana
bagi pengusaha yang tidak
memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja
penyandang disabilitas yang
bekerja di perusahaannya
berupa pidana kurungan
maksimal 12 bulan dan/atau
pidana denda paling banyak Rp
100 juta.
Undang-undang ini tidak
mengatur sanksi kepada
pengusaha yang melakukan
diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas.
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13. UndangUndang Nomor
20 tahun 2003
tentang Sistem
Pendidikan
Nasional

Undang-undang ini mengatur secara
umum hak atas pendidikan bagi warga
negara. Undang-undang ini menyatakan
bahwa pendidikan diselenggarakan secara
demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia (pasal 4). Setiap warga
negara mempunyai hak yang sama (setara)
untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu (pasal 5 ayat 1). Warga negara
yang mempunyai kelainan fisik, emosional,
mental, intelektual dan/atau sosial
berhak memperoleh pendidikan khusus.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
wajib memberikan layanan dan kemudahan,
serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi (pasal 11).

Undang-undang ini merupakan
dasar bagi para penyandang
disabilitas untuk menolak segala
bentuk diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas dalam
pendidikan. Undang-undang
ini juga merupakan dasar
untuk memperjuangkan
penyediaan fasilitas
pendidikan yang akses bagi
para penyandang disabilitas.
Namun, Undang-undang ini
tidak mencantumkan sanksi
bagi penyelenggara pendidikan
yang melakukan diskriminasi
terhadap penyandang
disabilitas.

14. Undangundang Nomor
40/2004
tentang Sistem
Jaminan Sosial
Nasional

Secara umum Undang-undang ini mengatur
tentang ketentuan umum, asas, tujuan
dan prinsip penyelenggaraan Jaminan
Sosial, pendirian dan penyelenggaraan
BPJS, Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Kepesertaan dan Iuran, program jaminan
sosial yang terdiri dari jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari
tua, pensiun dan jaminan kematian, dan
pengelolaan dana jaminan sosial.

Diatur pula ketentuan
dalam UU definisi orang
yang mengalami cacat total
tetap ketika mengalami
kecelakaan kerja serta defini
dan pengertian tentang
“cacat.” Yang secara harafiah
UU ini belum sepenuhnya
belum mengadopsi prinsipprinsip CRPD. Selain masih
menggunakan istilah “cacat”
juga masih memiliki perspective
charity based approach,
belum menitikberatkan
pada konsep hak asasi
manusia terutama dalam
mendefinisikan disabilitas
hubungannya dengan konsep
ketenagakerjaan.

ADVO-KIT edisi revisi | LAMPIRAN BAGIAN I: Kompilasi Hukum

15. UU No 25/2007
Tentang

Undang-undang ini pada prinsipnya
mengatur 3 aspek penting dalam UU
Penanggulangan Bencana ini yakni pasal2
yang mengatur tentang pra bencana, ketika
terjadi bencana dan pasca bencana. Ketiga
aspek dalam pasal tersebut secara langsung
maupun tidak langsung terkait dengan
persoalan penyandang disabilitas dan
bencana.
Pasal-pasal yang berkaitan dengan pra
bencana tidak secara eksplisit menyinggung
tentang penyandang disabilitas, yakni
pasal 6 dan pasal 8. Kedua pasal mengatur
tentang tanggung jawab pemerintah
dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana tentang tanggung jawab dan
intervensi yang dilakukan oleh pemerintah
dalam upaya penanggulangan bencana.
Mulai dari resiko pengurangan bencana,
perlindungan dan penjaminan pemenuhan
hak masyarakat/pengungsi, pengalokasian
APBN yang memadai sampai dengan upaya
pemulihan bagi para korban bencana baik
secara fisik maupun materiil.
Sedangkan pasal yang mengatur ketika
terjadi bencana adalah pasal 26. Khususnya
dalam pasal ini huruf a disebutkan bahwa
setiap orang berhak untuk mendapatkan
perlindungan sosial dan rasa aman,
khususnya bagi kelompok masyarakat
rentan bencana. Selain itu pasal tersebut
mengatur hak-hak para korban bencana
mendapatkan akses informasi, pendidikan,
pelatihan dan ketrampilan dalam
penanggulangan bencana. Peran serta
aktif dan partisipasi dalam perencanaan,
pengoperasian dan pemeliharaan
program penyediaan bantuan pelayanan
kesehatan termasuk dukungan psikososial

Kelemahan dari pelaksanaan
UU ini adalah masih kurangnya
sosialisasi serta pemahaman
pengarusutamaan disabilitas
dalam perspektif kebencanaan.
Hal ini bisa dijelaskan bahwa
realitasnya partisipasi
penyandang disabilitas masih
sangat kurang dan belum
diperhitungkan dalam kegiatankegiatan maupun perencanaan
dan penyelenggaraan resiko
pengurangan bencana serta
dalam upaya perlindungan baik
secara fisik maupun materil.
Alasan yang kuat adalah
karena kurangnya aksesibilitas
informasi tentang kebencanaan
terhadap penyandang
disabilitas seperti tuna netra,
tuna rungu, tuna grahita
serta orang-orang dengan
psikososial.
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16. UU No. 11/
2009 Tentang
Kesejahteraan
Sosial

Pasal-pasal yang terkait dengan masalah
disabilitas tercantum dalam BAB III tentang
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL Bagian Kesatu pasal 5 ayat (2)
disebutkan bahwa:
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan kepada mereka yang
memiliki kehidupan yang tidak layak secara
kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah
sosial:
a. kemiskinan;
b. ketelantaran;
c. kecacatan;
d. keterpencilan;
e. ketunaan sosial dan penyimpangan
perilaku;
f. korban bencana; dan/atau
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi “kecacatan”

Dalam kedua pasal tersebut
dalam pasal 5 ayat 2 dan
pasal 9, penyandang
disabilitas disebutkan secara
eksplisit sebagai sasaran
dalam kebijakan tentang
kesejahteraan sosial. Bisa
dicermati dengan jelas bahwa
pendekatan yang dipakai
sebagai landasan filosofi UU ini
masih lekat dengan pendekatan
charity based dan belum
dikaitkan dengan perspektif
HAM khususnya HAM bagi
penyandang disabilitas dan
kelompok rentan lainnya
Akses terhadap keadilan juga
disebutkan secara eksplisit
dalam pasal 14 dan 16 yang
menyebutkan adanya bantuan
hukum bagi yang memerlukan.
Pasal 9 menyebutkan tentang jaminan sosial UU ini dalam satu sisi
yang diperuntukkan bagi
menyebutkan wewenang dan
fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut tanggung jawab negara untuk
usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat menyantuni dan melindungi
mental, cacat fisik dan mental, eks penderita warganya, namun di sisi lain
penyakit kronis yang mengalami masalah
karena konsep dan pendekatan
ketidakmampuan sosial-ekonomi agar
filosofi masih kuat dengan
kebutuhan dasarnya terpenuhi.
charity based akhirnya konsep
HAM-nya
Sedangkan dalam pasal 6, 7 dan
menjadi lemah dan tidak secara
pasal 8 menyebutkan berbagai jenis
jelas diatur dalam UU membuat
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan
kebijakan arus utama dengan
penjelasan dari:
memprioritaskan kebijakana. rehabilitasi sosial;
kebijakan dan penganggaran
b. jaminan sosial;
yang berbasis HAM dan tingkat
c. pemberdayaan sosial; dan
kerentanan dalam masyarakat
d. perlindungan sosial.
serta pelibatan kelompok
rentan termasuk penyandang
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17. Undangundang nomor
19/2011
tentang
Pengesahan
Konvensi
Hak-hak
Penyandang
Disabilitas

Undang-undang ini mengesahkan
Konvensi tentang Hak-hak Penyandang
Disabilitas dimana dalam penjelasan UU
ini dinyatakan bahwa tujuan konvensi
ini adalah memajukan, melindungi dan
menjamin kesamaan hak dan kebebasan
yang mendasar bagi semua penyandang
disabilitas, serta penghormatan terhadap
martabat penyandang disabilitas sebagai
bagian yang tidak terpisahkan (inherent
dignity). Serta adanya kewajiban negara
merealisasikan hak yang termuat dalam
konvensi di berbagai bidang dalam
pembangunan.

Dalam UU ini di bagian
penjelasan telah dijelaskan
bahwa pokok-pokok
isi konvensi terdiri dari
pembukaan, tujuan, kewajiban
negara, hak-hak penyandang
disabilitas, implementasi dan
pengawasan nasional, dan
laporan negara pihak dan peran
Komite Pemantau Konvensi
Penyandang Disabilitas.

18. Peraturan
Pemerintah
Nomor 43
Tahun 1998
tentang Upaya
Peningkatan
Kesejahteraan
Penyandang
Cacat

Peraturan ini merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Peraturan ini menjabarkan secara rinci
penyediaan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas, yang meliputi pada bangunan
umum, jalan umum, pertamanan umum,
pemakaman umum, angkutan umum,
pelayanan informasi dan pelayanan
khusus. Peraturan ini juga mengatur
secara lebih rinci mengenai kesamaan
(kesetaraan) kesempatan dalam pendidikan,
kesamaan (kesetaraan) kesempatan dalam
ketenagakerjaan, rehabilitasi, pemeliharaan
taraf kesejahteraan sosial, dan pengawasan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, peraturan
ini mewajibkan pengusaha mempekerjakan
sekurang-kurangnya satu orang
penyandang disabilitas yang memenuhi
persyaratan jabatan dan pekerjaan untuk
setiap 100 orang pekerja di perusahaannya.

Peraturan ini membuka peluang
adanya peran masyarakat
melalui pemberian saran
dan pertimbangan kepada
pemerintah dalam rangka
penyusunan peraturan
perundang-undangan dan
kebijaksanaan di bidang
kesejahteraan sosial
penyandang disabilitas (Pasal
66).

19. Peraturan
Pemerintah
Nomor 36
Tahun 2005
tentang
Peraturan
Pelaksanaan
UndangUndang Nomor
28 Tahun 2002

Peraturan ini merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung. Mengatur fasilitas aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas meliputi
toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur
pemandu, rambu, marka, pintu, ram, tangga
dan lift.

Peraturan ini lebih memperjelas
fasilitas dan aksesibilitas apa
saja yang perlu disediakan
dalam suatu gedung.
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20. Keputusan
Presiden Nomor
83 tahun
1999 tentang
Lembaga
Koordinasi
Peningkatan
Kesejahteraan
Penyandang
Cacat

Keputusan ini merupakan pengesahan
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998.
Bab 5, pasal 11, menciptakan sebuah
mekanisme koordinasi di tingkat daerah.
Mekanisme ini memungkinkan menterimenteri, pusat-pusat rehabilitasi, LSM-LSM,
organisasi-organisasi penyandang cacat,
kelompok pegusaha, akademisi, dan para
ahli yang independen untuk berpartisipasi
dalam mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan dan program yang berpengaruh
pada penyandang cacat.

Koordinasi antar lembaga di
tingkat daerah dan nasional
masih kurang. Penerapannya
di tingkat daerah sangat
kecil atau hampir tidak ada.
Koordinasi antara berbagai
Menteri yang seharusnya ikut
berperan juga masih kurang.
Organisasi yang terlibat dalam
gerakan kecacatan harus
belajar lebih banyak tentang
bagaimana meningkatkan akses
penyandang disabilitas dalam
mekanisme ini di komunitas
mereka.

21. Keputusan
Presiden Nomor
36 Tahun
1990 tentang
Pengesahan
Konvensi Hak
Anak

Pasal 23 dalam Konvensi Hak Anak
mengenai penyancang cacat anak:
Mengharuskan pemerintah untuk
menyediakan pelayanan yang sesuai
dengan kondisi penyancang cacat anak dan
dirancang untuk memajukan akses mereka
untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan,
pelayanan kesehatan, rehabilitasi, persiapan
kerja dan kesempatan untuk berekreasi
untuk mendorong pencapaian integrasi
sosial/ penyatuan dengan masyarakat secara
penuh dan bagi pengembangan diri mereka
semaksimal mungkin.

Konvensi Hak Anak telah
diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia. Jadi, saat ini konvensi
tersebut secara hukum
mewajibkan penerapan pokokpokok perjanjian internasional
mengenai hak asasi manusia.
Terlepas dari CRPD, perjanjian
ini merupakan satu-satunya
perjanjian internasional
utama mengenai hak asasi
manusia yang secara khusus
memasukkan penyandang
disabilitas.
Beberapa hak yang diakui
dalam konvensi ini masih belum
terwujud, misalnya, sebagian
besar penyandang disabilitas
anak tidak memiliki akses
pendidikan, bahkan akses
terhadap pendidikan dasar.
Oleh karena itu, pemerintah
perlu diingatkan agar
kewajiban-kewajiban hukum
yang dibuat benar-benar
mencerminkan konvensi ini
sepenuhnya.
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22. Keputusan
Menteri
Pekerjan Umum
Nomor 68/
KPTS/1998
tentang
Persyaratan
Teknis
Aksesibilitas
pada Bangunan
Umum dan
Lingkungan

Peraturan ini merupakan peraturan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Dalam Keputusan Menteri ini diatur
persyaratan teknis aksesibilitas secara rinci.

Keputusan Menteri ini
menciptakan peraturan
yang mengikat mengenai
penyelenggaraan konstruksi
bangunan.

23. Keputusan
Menteri Tenaga
Kerja Nomor
KEP-205/
MEN/1999
tentang
Pelatihan
Kerja dan
Penempatan
Kerja
Penyandang
Cacat

Peraturan ini merupakan peraturan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Keputusan Menteri ini mengatur mengenai
hak penyandang cacat untuk mendapatkan
pelatihan kerja dan proses penempatan
tenaga kerja penyandang cacat.

Pengawasan terhadap
ditaatinya peraturan ini
dilakukan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan
(Pasal 12).

24. Surat Edaran
Menteri Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Nomor 01.KP.
01.15. 2002
tentang
Penempatan
Tenaga Kerja
Penyandang
Cacat di
Perusahaan

Berkaitan dengan pelaksanaan pasal 14
(kesamaan kesempatan untuk bekerja)
UU no.4/1997 tentang Penyandang
Disabilitas dan PP no. 43/1998 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Cacat maka terdapat 3 hal yang
harus dilaksanakan dalam Surat Edaran ini
yakni:

Surat Edaran ini dimaksudkan
untuk mendukung
implementasi UU no. 4/1997
khususnya pasal 14 tentang
kesamaan kesempatan bekerja
bagi penyandang cacat dan
menegaskan pelanggaran
pasal ini yakni dapat dikenakan
sanksi pidana kurungan
selama-lamanya 6 bulan dan
atau pidana denda setinggitingginya Rp 200.000.000 (dua
ratus juta rupiah). Namun
penegakan dari ketentuan
hukum ini belum sepenuhnya
berjalan efektif.

1. Melakukan sosialisasi UU no.4/1997
dan PP No.43/1998sebagai upaya
penempatan tenaga kerja penyandang
disabilitas di perusahaan-perusahaan
2. Melakukan pendataan perusahaan
yang memperkerjakan tenaga kerja
penyandang disabilitas secara berkala
setiap 3 bulan sekali
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3. Melaporkan hasil pendataan perusahaan
yang telah memperkerjakan tenaga
kerja penyandang disabilitas kepada
Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi
c.q Direktorat Jenderal Binalatpendagri
termasuk realisasi pelaksanaan UU no.
4/1997
25. Surat Edaran
Menteri Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Nomor SEe
021LATTASIII
2006

Dalam rangka mendukung gerakan
kepedulian terhadap penyandang disabilitas
di Indonesia, pelaksanaan program
peningkatan ketrampilan tenaga kerja
yang telah dialokasikan melalui DIPA, dana
dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan
atau dana DPKK-TKI tahun anggaran 2006
di masing-masing Dinas yang membidangi
ketenagakerjaan, UPT dan UPTD BLK/LLK,
agar memperhatikan:
1. Mengalokasikan kegiatan pelatihan kerja
bagi penyandang disabilitas di wilayah
kerja masing-masing
2. Jenis pelatihan kerja yang
diselenggarakan disesuaikan dengan
kebutuhan pelatihan bagi penyandang
disabilitas serta kesempatan yang dapat
diisi oleh penyandang disabilitas, baik
kesempatan kerja di perusahaan maupun
usaha mandiri
3. Melakukan koordinasi yang diperlukan
dalam tahap persiapan, penyelenggaraan
dan penempatan penyandang disabilitas
dengan instansi terkait di daerah masingmasing
4. Melaporkan hasil kegiatan dimaksud
kepada Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melalui Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas
(LATTA)

Surat edaran ini ditujukan
kepada semua jajaran
dinas yang membidangi
ketenagakerjaan, Kepala UPTP
Ditjen Bina LATTAS, dan Kepala
UPTD BLK/LLK di seluruh
Indonesia.
Surat Edaran ini tujuannya baik
untuk mendukung kesempatan
kerja para penyandang
disabilitas namun belum
tersosialisasikan dengan baik
dan hanya berlaku pada tahun
2006.

BAGIAN II

ADVOKASI
BAB I
APA ITU ADVOKASI?
BAB II
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
BAB III
APA SAJAKAH STRATEGI ADVOKASI?
BAB IV
ADVOKASI KEBIJAKAN
BAB V
MENENTUKAN SIKAP
BAB VI
BAGAIMANA MELAKUKAN LOBI?
BAB VII
MENENTUKAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PENGGERAK
ADVOKASI MEMBANGUN KOALISI DAN JARINGAN
BAB VIII
MEMADUKAN PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI KE
DALAM UPAYA ADVOKASI
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BAB I: APA ITU ADVOKASI?
Advokasi merupakan upaya-upaya dari, atau atas nama, individu-individu maupun kelompok yang
diperlakukan secara tidak adil, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan perilaku masyarakat
yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan ketidakadilan tersebut. Banyak cara dalam mendefinisikan
istilah advokasi. Advokasi dalam panduan ini secara luas mengacu pada hal-hal berikut ini:




Serangkaian tindakan yang diarahkan kepada perubahan kebijakan, sikap, atau program dari
berbagai jenis lembaga, pemerintah, maupun swasta.
Menempatkan suatu masalah ke dalam agenda, memberikan jalan keluar bagi masalah tersebut
dan membangun dukungan bagi tindakan untuk memecahkan masalah tersebut.
Bekerja bersama dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan.

Dalam pergerakan disabilitas, advokasi merupakan kegiatan be
rupa upaya-upaya yang mengarah pada adanya perubahan baik per
ubahan kebijakan pemerintah maupun perubahan sikap masyarakat
yang seringkali memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan
penyandang disabilitas. Penting untuk dicatat bahwa advokasi yang
dilakukan oleh organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan
organisasi-organisasi yang bergerak bagi penyandang disabilitas
harus memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman dari kelompok sasaran kegiatan tersebut mengenai
definisi dan konsep hak-hak penyandang disabilitas, apabila ingin
mendapatkan dampak yang berkelanjutan.
Perubahan di tingkat legislatif saja (yang berhubungan dengan
pembuatan dan pengesahan hukum atau peraturan perundangundangan) tidak akan menuntun pada peningkatan partisipasi
penyandang disabilitas apabila tidak disertai dengan upaya untuk
mendorong adanya perubahan perilaku dan sikap bukan hanya
dari pejabat atau petugas pemerintahan tapi juga masyarakat dan
keluarga di mana penyandang disabilitas tinggal.
Advokasi jarang menggunakan tindakan tunggal untuk
mencapai perubahan. Sebaliknya, para pembela dan organisasiorganisasi advokasi mengembangkan suatu strategi, yang berisikan
banyak macam tindakan yang seringkali sederhana dan bertahap.
Tindakan-tindakan itu misalnya35:

Ingat:
Advokasi yang bijak
mengarah pada perubahan
yang berkelanjutan.Kadangkadang para aktivis untuk
sementara waktu mengalihkan
sumber daya keuangan dan
perhatiannya kepada isu
tertentu berkaitan dengan
suatu masalah, namun ketika
dukungan finansial dan
kepentingannya menurun,
situasinya hampir selalu
kembali seperti semula.
Perubahan sosial yang sejati
biasanya butuh waktu: sikap
lama tak dapat diubah dalam
semalam. Advokasi yang
berhasil membutuhkan
komitmen yang tetap dalam
waktu lama.

Tindakan-tindakan mendidik:
Apakah kita memiliki fakta-fakta yang kita butuhkan berkaitan dengan pokok persoalan ini (penelitian
dan analisa)?
Bagaimana kita dapat mendorong perhatian masyarakat terhadap suatu persoalan ini (menarik
35

Dikutip dari the Disability Rights Advocacy Workbook, hal. 6. LSN
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perhatian masyarakat)?
Bagaimana kita dapat mengubah sikap orang terhadap permasalahan ini (pendidikan dan
pelatihan)?

Tindakan-tindakan politis:
Bagaimana kita dapat mengarahkan para pembuat kebijakan pemerintah untuk mengubah atau
menjalankan kebijakan yang membahas permasalahan ini (lobi)?

Tindakan-tindakan hukum36:
Apakah undang-undang baru diperlukan untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan ini?
Apakah undang-undang yang ada perlu dicabut?
Apakah undang-undang yang sudah ada perlu ditegakkan oleh pengadilan atau badan-badan
administratif pemerintah?
Advokasi dihasilkan oleh suatu penilaian yang realistis terhadap lingkungan internal maupun eksternal
di mana penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang mewakilinya bekerja. Penilaian semacam
ini harus memperhitungkan kekuatan-kekuatan dan kemampuan internal organisasi, dan mengidentifikasi
ancaman serta peluang dari lingkungan eksternal yang dapat mendukung maupun menghalangi upayaupaya advokasi. Supaya menjadi lebih efektif, upaya-upaya semacam ini menuntut perencanaan strategis
dan metodologi yang telah dipikirkan masak-masak, dimana para pengurus dan anggota organisasi harus
berpartisipasi. Pedoman umum proses perencanaan ini digambarkan dalam bagan berikut37:

Identifikasi
masalah
strategis
kerjasama

Rumuskan posisi Anda dalam
masalah itu dan kumpulkan data
untuk mendukung posisi tersebut

Pelaksanaan:

Pantau dan evaluasi
tindaakan melalui
taggapan dari anggota
koalisi dan sasaran
tindakan

Pengaruhi pembuat dan pelaksana
kebijakan melalui lobi, negosiasi,
mediasi, kerjasama

Lakukan penilaian
atas konteks politik
dan sosial

Bangun koalisi dengan
organisasi-organisasi dengan
posisi yang sama

Buatlah kesepakatan
mengenai tujuan, sasaran,
dan strategi tindakan koalisi

Pelaksanaan:
Ubah pendapat dan sikap
masyarakat melalui keikutsertaan
dalam tindakan publik, kampanye,
konferensi pers, pemogokan,
boikot yaitu: pengorganisiran
basis gerakan

36

37

Cara lain untuk membela hak-hak penyandang disabilitas yang haknya telah dilanggar adalah melalui proses
pengadilan. Namun dalam panduan ini kami hanya menyinggung bentuk advokasi hukum non-litigasi.
Diagram disadur dari Filosofi dan Peran Advokasi: Dalam Mendukung Program Permberdayaan Masyarakat, hal. 5
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Dalam gerakan penyandang disabilitas, advokasi tidak hanya berarti tindakan membela
atau mendukung para penyandang disabilitas. Lebih penting dari itu, advokasi berarti tindakan
menempatkan diri bersama-sama dengan para penyandang disabilitas dalam tindakan-tindakan
yang sistematis dan strategis untuk menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang
positif. Ini berarti bahwa para penyandang disabilitas berbicara atas nama diri mereka sendiri.

BAB II: PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
Tantangan-tantangan yang dihadapi para penyandang disabilitas lebih berhubungan dengan
faktor-faktor eksternal, seperti hambatan mobilitas, kurangnya alat pendukung untuk belajar dan sikap
masyarakat yang kurang menerima keberadaannya. Oleh karena itu, dengan sendirinya para penyandang
disabilitas sendiri yang harus melakukan perubahan-perubahan tersebut. Hal ini dikarenakan merekalah
yang paling paham benar akan hambatan-hambatan nyata yang mereka hadapi untuk berpartisipasi di
masyarakat. Sangatlah penting bagi mereka untuk menjadi aktor utama dalam melakukan perubahanperubahan tersebut.
Penyandang disabilitas yang melakukan tindakan-tindakan positif yang menuju pada kemajuan
yang lebih baik dalam lingkungan masyarakatnya disebut sebagai agen perubahan. Namun untuk dapat
menjadi agen perubahan sosial, para penyandang disabilitas sendiri juga harus mengakui perlunya
perubahan dalam sikap dan perilaku mereka sendiri. Dengan demikian perubahan harus terjadi dalam
dua arah, bukan hanya pada tingkat sosial namun juga pada tingkat internal. Ini mencakup38:

1. Memiliki sikap penerimaan diri yang positif
Seorang penyandang disabilitas yang tidak dapat menerima dirinya sendiri membutuhkan perhatian
khusus dan dukungan dari teman sesama untuk belajar menerima dirinya. Penerimaan diri berarti:





Bangga terhadap diri sendiri, dan mengenali/memahami kemampuannya.
Mencari yang terbaik untuk diri sendiri, mempergunakan sebaik-baiknya apa yang dimiliki.
Berinisiatif untuk memahami sepenuhnya keadaan diri sendiri.
Memperhatikan kesehatan diri sendiri karena penyandang disabilitas seringkali lebih rentan
terhadap penyakit.

Memiliki sikap penerimaan diri yang positif sangat penting terutama bagi penyandang disabilitas
perempuan yang menghadapi lebih banyak tantangan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan
keluarga dan masyarakat mereka.

2. Mendidik diri sendiri
Penyandang disabilitas hendaknya memiliki pemahaman yang jelas dan kuat tentang arti isu disabilitas
sebagai masalah hak asasi manusia. Ini dijelaskan dalam Bagian I, Bab II di atas. Mereka hendaknya
menanamkan hal ini dalam pemahaman mereka tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai
anggota masyarakat.
38

Diadaptasi dari Kontribusi Tulisan dari Bandung Independent Living Center (BILiC)

ADVO-KIT edisi revisi | BAGIAN II: ADVOKASI

3. Mendidik yang lain
Halangan paling serius yang sering dihadapi oleh para penyandang disabilitas adalah kesulitan dalam
mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan nyata dan pandangan-pandangan mereka. Hal ini dapat
dikurangi dengan keterbukaan yang lebih besar dari para penyandang disabilitas, sehingga mereka
menjadi lebih nyaman untuk mengungkapkan diri sendiri dan membagikan pengalamannya untuk
mencari jalan keluar. Keterbukaan semacam ini juga akan membantu para penyandang disabilitas
untuk mencapai kepercayaan diri dan memberikan kepercayaan diri kepada penyandang disabilitas
yang lain untuk mengambil pilihan-pilihan atas kehidupan yang mandiri.
Para tetangga, teman, guru dan bahkan anggota keluarga para penyandang disabilitas itu tidak akan
pernah mengetahui secara persis kondisi seorang penyandang disabilitas, sehingga para penyandang
disabilitas hendaknya secara proaktif memberitahukan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini dapat
diartikan, misalnya, keterbatasan seorang penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas tertentu,
kebutuhan mereka akan bantuan mobilitas khusus, atau seorang asisten pribadi yang barangkali
diperlukan dalam situasi tertentu. Penyandang disabilitas hendaknya menjelaskan bagaimana
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini akan mendorong pengambilan keputusan yang mandiri suatu tanda kebebasan bagi para penyandang disabilitas. Dengan cara tersebut, para penyandang
disabilitas mendidik masyarakat tentang isu disabilitas sebagai bagian wajar dari keragaman manusia.
Mereka dapat menekankan perlunya kepekaan terhadap penyandang disabilitas dan pentingnya
meminta serta memperhatikan secara aktif sumbangan-sumbangan mereka dalam semua hal yang
penting bagi masyarakat.

4. Berpihak kepada semua golongan penyandang disabilitas dan menjadi
bagian dari gerakan dunia
Para penyandang disabilitas di Indonesia pada umumnya membentuk organisasi-organisasi yang
mewakilinya berdasarkan golongan disabilitas mereka. Ini terjadi karena agenda-agenda bersama
mereka yang utama dibentuk oleh kebutuhan-kebutuhan kongkret dan khusus berkenaan dengan
alat bantu, pendidikan, dan pekerjaan. Namun demikian, demi advokasi yang bertujuan untuk
memajukan perubahan sosial, kerjasama antar penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
Organisasi-organisasi penyandang disabilitas perlu memahami posisi mereka dalam gerakan yang lebih
luas, yaitu gerakan orang-orang yang telah kehilangan kesempatan yang setara karena keterbatasanketerbatasan mereka - apakah itu keterbatasan yang seringkali tidak ada namun dianggap orang lain
sebagai ada maupun keterbatasan yang memang benar-benar ada. Organisasi-organisasi penyandang
disabilitas itu sendiri mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip pengikutsertaan atau inklusi
dalam berelasi dengan yang lain. Misalnya, memastikan bahwa organisasi-organisasi penyandang
disabilitas mental atau penyandang lepra (kusta) yang juga melihat dirinya atau dilihat masyarakat
sebagai penyandang disabilitas, secara setara dimasukkan dalam upaya-upaya advokasi.
Dengan cara demikian, para penyandang disabilitas dapat menyampaikan pesan bersama tentang
inklusi dan kemandirian dengan kekuatan yang lebih besar di tengah masyarakat pada umumnya.
Suatu gerakan penyandang disabilitas yang terpecah belah dalam isu masing-masing, apapun itu,
lebih tidak mungkin untuk mewujudkan hak-hak mereka berkenaan dengan isu tersebut.Kurangnya
persatuan tersebut dapat dijadikan oleh para pembuat kebijakan sebagai pembenaran dari
tertundanya tindak lanjut terhadap isu tersebut.
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oleh para pembuat kebijakan sebagai pembenaran dari tertundanya tindak lanjut
terhadap isu tersebut.

BAB III: APA SAJAKAH STRATEGI ADVOKASI?
BAB III: APA SAJAKAH
STRATEGI
ADVOKASI?
Strategi-strategi
advokasi dapat
dijalankan
oleh penyandang disabilitas secara individu maupun
kelompok, atau kelompok yang bekerja bagi dan bersama dengan penyandang disabilitas. Proses advokasi
39
yang dapat
mereka lakukan
digambarkan
sebagai berikut
:
Strategi-strategi
advokasi
dapat dijalankan
oleh penyandang
disabilitas secara individu
maupun
atau kelompok
yang bekerja bagi dan bersama dengan penyandang
Catatan:
classkelompok,
action = gugatan
perwakilan,
disabilitas. Proses advokasi yang dapat mereka lakukan digambarkan sebagai berikut39:
Catatan: class action= gugatan perwakilan,

PROSES LEGISLATIF
& YURIDIS
(Pengajuan proposal,
konsep tanding &
pembelaan)

-draft tandingan
-peninjauan hukum (judical
review)
-class action
-proses pengadilan (hukum
dengan kasus khusus)

PROSES POLITIK &
BIROKRASI
(Mempengaruhi pembuat
undang-undang &
pengambil keputusan)

PROSES
SOSIALISASI &
MOBILISASI
(membentuk pendapat
umum &
kegiatan publik)

-lobi
-negosiasi
-mediasi
-kolaborasi

-kampanye, siaran pers
-unjuk rasa, mogok, boikot
-pengorganisasian basis
-pendidikan politik

-draft
Memperbaharuitandingan
isi perundang- -peninjauan
hukum
undangan.
(judical
review)
-class
action, legal
standing
-proses
PERUBAHAN
Perbaikan dalam
pengadilan
KEBIJAKAN
pelaksanaan
PUBLIK
(hukum
undang-undang
DAN SIKAP
SERTA
dengan
dalam program.
PERILAKU SOSIAL
kasus
khusus

-draft
Perubahan dalam
sikap budaya tandingan
terhadap, dan -peninjauan
penerimaan hukum
terhadap, hukum.
(judical

review)
-class
action, legal
standing
-proses
pengadilan
39
Kontribusi dari Dria Manunggal, Yogyakarta berdasarkan pada Mengubah Kebijakan Publik, hal. 43. Advo-Kit ini menjelaskan
(hukum
beberapa, namun tidak seluruh strategi advokasi yang tercantum dalam bagan di atas. Panduan ini hanya berfokus
pada
strategis advokasi yang paling relevan dengan organisasi berbasis masyarakat di Indonesia.
dengan
kasus
Dalam semua jenis advokasi, pengumpulan data merupakan hal penting untuk mengidentifikasikan
khusus

dan mendokumentasikan persoalan-persoalan yang ingin Anda angkat dengan benar. Penting
untuk dicatat bahwa penelitian advokasi semacam ini hendaknya dijalankan sebagai penelitian
partisipatif dan berorientasi pada tindakan, yang melibatkan penyandang disabilitas dalam seluruh
proses pengumpulan data.
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Kontribusi dari Dria Manunggal, Yogyakarta berdasarkan pada Mengubah Kebijakan Publik, hal. 43. Advo-Kit ini
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Ingat:
Apapun tujuannya, strategi dan skala waktu kampanye Anda, Anda menginginkan:
• Membuat orang membicarakan pokok persoalan
• Menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia
• Menyediakan contoh praktek yang baik (di dalam negeri sendiri atau di luar negeri)
• Melibatkan masyarakat yang semakin luas
• Mendapatkan dukungan dari media dan kelompok profesional yang lain
• Memberikan tekanan kepada wakil politik Anda
• Menghasilkan publisitas yang baik tentang organisasi Anda
• Mengembangkan komitmen, semangat dan rasa solidaritas antar anggota Anda
Sumber: Campaign Resource Kit, Bagian 6, Disability Awareness in Action

BAB IV: ADVOKASI KEBIJAKAN40
Sebelum terlibat dalam advokasi apapun yang berkaitan dengan masalah kebijakan publik, organisasiorganisasi penyandang disabilitas harus mempelajari konteks hukum, kelembagaan dan kebudayaannya,
dan peluang-peluang serta hambatan-hambatan bagi perubahan yang ada dalam konteks tersebut.
Agar dapat memahami lingkungan dengan lebih baik lagi, di mana upaya advokasi itu akan dijalankan,
organisasi-organisasi penyandang disabilitas seharusnya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut ini:

1. Adakah Kebijakan-kebijakan yang Melindungi dan Memajukan Hak Asasi
Penyandang Disabilitas? Jika Ada, Apakah Kebijakan Itu Ditegakkan?
Hukum untuk menegakkan hak dirumuskan oleh pemerintah dan disebut sebagai kebijakan. Para
penyandang disabilitas hendaknya menyadari apakah kebijakan-kebijakan ini melindungi hak
mereka secara layak dan efektif.Ini berarti bahwa mereka harus mempelajari perundang-undangan
dan keputusan-keputusan pemerintah yang telah ada, perjanjian-perjanjian tak tertulis berkaitan
dengan masalah yang menjadi keprihatinannya, dan proses-proses penganggarannya.

2. Struktur-struktur Apa yang Menjalankan Kebijakan Ini?
Para penyandang disabilitas hendaknya mengetahui lembaga-lembaga dan individu yang ber
tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini. Lembaga-lembaga itu meliputi pengadilan,
penjara, birokrasi dan administrasi pemerintah, partai-partai politik. Individu-individu itu meliputi
para hakim, para pengacara, politisi, tentara, pegawai pemerintahan, para anggota dewan. Ini berarti
perlunya bagi organisasi penyandang disabilitas untuk mengetahui anggota-anggota utama dewan
pembuat dan pelaksana kebijakan (yang menjadi kunci dalam pemerintahan) serta mereka yang
memiliki kewenangan anggaran, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan propinsi.
40

Disadur dari Mengubah Kebijakan Publik, hal. 35
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3. Bagaimana Konteks Budayanya?
Organisasi-organisasi penyandang disabilitas hendaknya memahami nilai-nilai dan norma yang
berlaku dalam masyarakat. Persepsi umum, anggapan masyarakat terhadap suatu hukum dan
tanggapan mereka terhadap hukum tersebut sangatlah penting dalam menentukan cara bagaimana
hukum tersebut diterapkan. Mereka yang melakukan pembelaan/advokasi dapat meningkatkan
kapasitas mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mempelajari prosedur formal
bagaimana keputusan-keputusan itu dibuat di tingkat legislatif dan eksekutif (pembuat dan pelaksana
kebijakan). Semakin memahami proses-proses ini, semakin besar pula kemampuan mereka untuk
mempengaruhi isi atau substansi suatu kebijakan, orang-orang yang membuat kebijakan itu, serta
penerapan serta penegakan suatu kebijakan.
Di bawah ini adalah lembaga-lembaga pembuat kebijakan di Indonesia41:
Kebijakan

Lembaga

Undang Undang Dasar

MPR

Undang Undang

DPR dan Pemerintah Pusat

- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Instruksi Presiden

Eksekutif

Keputusan Menteri/Kepres

Menteri

Peraturan Daerah/Perda

DPRD dan Esekutif

Peraturan Gubernur

Gubernur

Peraturan Kabupaten/Kotamadya

DPRD dan Eksekutif

Peraturan Walikota atau Bupati

Walikota

Peraturan Desa

Kepala Desa

Membangun dan menjaga hubungan dengan para pembuat kebijakan terkait, monitoring atas
agenda-agenda sidang Dewan dan Eksekutif, dan memahami proses pengalokasian anggaran di
tingkat nasional maupun daerah, merupakan komponen penting dari strategi advokasi kebijakan.
Lihat Studi Kasus A

BAB V: MENENTUKAN SIKAP42
Sikap adalah sebuah pernyataan mengenai apa yang diyakini oleh sebuah organisasi,
kelompok, atau perorangan tentang pokok persoalan tertentu, dan bagaimana mereka berpikir
untuk melakukan tindakan atas persoalan tersebut. Seringkali ini juga disebut sebagai dokumen
kebijakan atau surat pernyataan sikap. Sangatlah berguna untuk menentukan sikap terlebih
dahulu sebelum terlibat dalam suatu upaya advokasi. Sikap memberikan banyak manfaat:

41
42

Kontribusi dari Winarta, Independent Legal Aid Institute, Yogyakarta
Dikutip dari Practical Action in Advocacy, hal. 54
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1.
2.

3.
4.
5.

Menjernihkan pemikiran tentang persoalan tertentu
Seringkali terjadi bahwa suatu sikap menjadi jelas hanya ketika masalahnya dituliskan.
Penggambaran yang tepat
Mampu memberikan suatu sikap kepada kelompok-kelompok lain seperti media dan parapem
buat kebijakan akan membantu Anda untuk dipahami dan digambarkan secara tepat oleh
mereka.
Konsistensi suara untuk memastikan bahwa semua juru bicara di dalam kelompok menyampai
kan pesan yang sama.
Konsistensi terhadap sikap-sikap yang lain untuk memastikan bahwa sikap Anda terhadap
persoalan tertentu konsisten dengan sikap-sikap Anda terhadap persoalan-persoalan yang lain.
Memperjelas perbedaan untuk membantu Anda mengidentifikasikan bidang utama
ketidakcocokan Anda dengan sikap-sikap orang lain. Hal ini selanjutnya akan memperjelas
bidang utama dari kerja advokasi.

Hal-hal penting yang berkaitan dengan perumusan sikap Anda:












Sikap hendaknya dinyatakan sesingkat mungkin (2-4 halaman) dan langsung kepada pokok
persoalan.
Pusatkan pada apa yang dapat Anda berikan, misalnya bukti, data yang baru atau fakta yang baru
atau unik yang barangkali Anda miliki.
Pastikan informasi yang Anda berikan itu relevan dan sesuai dengan situasi terakhir.
Buatlah argumentasi-argumentasi yang sekiranya menurut Anda merupakan titik-titik lemah
para pembuat kebijakan.
Para pembuat kebijakan perlu mengetahui bahwa mereka dapat bekerja bersama Anda, maka
pastikanlah agar nada dari sikap tersebut menunjukkan bahwa Anda terbuka pada kemungkinan
untuk bekerjasama.
Tuliskanlah rekomendasi jelas yang dapat dijalankan.
Tulislah pernyataan-pernyataan sikap bersama sebagai bagian dari suatu jaringan kerja apabila
menurut Anda hal ini akan membuka lebih banyak kesempatan untuk berhasil.
Namun demikian, perlu disadari bahwa proses pencapaian kesepakatan dapat memakan banyak
waktu.
Pastikanlah bahwa sikap Anda secara tepat mencerminkan pandangan dari mereka yang Anda
wakili.
Sebisa mungkin gunakanlah kertas ber-kop dan mintalah orang lain untuk memeriksa kesalahan
tata bahasa dan ejaan - bentuk dan bahasa pemaparan yang buruk dapat membuat orang enggan
untuk membacanya.

Ingat:
Merumuskan sikap itu penting terutama bagi organisasi penyandang disabilitas yang berbasis
keanggotaan.Di satu sisi, kepemimpinan organisasi penyandang disabilitas memiliki tugas demokratis
untuk berkonsultasi dengan anggota dan mewakili mereka dalam setiap isu tertentu. Di sisi lain
kepemimpinan perlu mendidik anggota mereka dengan menempatkan isu itu sebagai bagian dari
pesan bersama yang lebih luas tentang hak asasi manusia, pesan yang juga melibatkan organisasi
penyandang disabilitas lain. Merumuskan sikap dalam bentuk tulisan akan mendorong para
penyandang disabilitas dan para pemimpin mereka untuk saling belajar secara konstruktif.
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BAB VI: BAGAIMANA MELAKUKAN LOBI?43
1. Apakah yang Dimaksud dengan Kegiatan Lobi?
Kegiatan lobi adalah:
a.

b.
c.

d.

e.
f.

g.

Cara yang bisa ditempuh oleh organisasi masyarakat sipil untuk meminta wakil-wakil pemerintah
agar bertanggung jawab dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas pada bidangbidang tertentu.
Informal. Pertemuan lobi dapat merupakan pertemuan 'kebetulan' yang tidak direncanakan,
maupun pertemuan yang direncanakan.
Terfokus. Pesan yang akan disampaikan dalam lobi haruslah jelas dan fokus,sehingga sebelum
melakukan lobi Anda harus tahu benar mengenai pesan yang akan disampaikan. Pesan yang
umum (“kesempatan yang setara bagi para penyandang disabilitas” atau “hak untuk mendapat
pekerjaan”) lebih efektif jika disampaikan dalam usaha-usaha advokasi publik ataupun massa.
Kesempatan bagi organisasi penyandang disabilitas maupun pengambil keputusan untuk
saling mengenal, sehingga kedua belah pihak dapat membangun suatu hubungan profesional
dalam jangka panjang.
Kesempatan bagi organisasi penyandang disabilitas untuk membuat para pengambil keputusan
peka terhadap wacana yang ada, dengan cara yang bersifat langsung dan personal.
Suatu kesempatan bagi organisasi penyandang disabilitas untuk belajar lebih banyak tentang
mekanisme dan proses yang berlangsung di pemerintahan. Ini merupakan suatu informasi yang
tidak bisa didapatkan di ranah publik.
Suatu tindakan persuasif.

Kegiatan atau pertemuan lobi tidak seharusnya dijadikan sebagai:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kegiatan humas (hubungan masyarakat-public relation)
Konferensi pers atau kegiatan lainnya yang melibatkan pers
Talk show (dialog melalui TV atau radio)
Dengar pendapat (public hearing) atau pelaporan keluhan
Seminar atau presentasi
Debat umum atau debat yang diperuntukan bagi publik
Kegiatan formal atau kegiatan publik lainnya

2. Yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan lobi:
A. Sebelum Pertemuan:
1)

43

Pahami dengan baik perbedaan peran antara orang-orang yang tergabung dalam tim lobi
Anda dan mereka yang akan Anda lobi. Pastikan ada keterwakilan penyandang disabilitas
perempuan dalam tim Anda dan mungkin mereka memiliki hal-hal lain yang ingin
ditambahkan dalam pesan yang akan Anda sampaikan berkaitan dengan masalah gender,
hal ini dapat melengkapi isu Anda. Jika Anda memiliki seseorang yang Anda kenal dalam
sasaran yang akan Anda lobi, gunakan mereka untuk memudahkan akses Anda bertemu

Lih. Lampiran Contoh Lembar Kegiatan Lobi (untuk melihat hasil kegiatan lobi)
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2)

dengan pengambil keputusan yang ada di dalam institusi tersebut. Orang-orang yang
bekerja di institusi yang hendak Anda lobi dapat memberi “informasi dari dalam” serta saransaran mengenai bagaimana Anda harus melaksanakan usaha lobi Anda. Namun, mereka
tidak boleh menjadi anggota tim lobi Anda. Tidak ada nilai tambah atau keuntungan yang
dapat Anda raih dari menjadikan sekutu Anda sebagai target lobi sekaligus.
Persiapkan diri Anda secara intelektual dalam wacana-wacana yang menjadi perhatian Anda.
Dalam wacana umum yang akan Anda lobikan (misalnya pendidikan inklusi), berfokuslah
pada tujuan tertentu, dan nyatakan pesan tersebut kepada tim Anda secara jelas (misalnya,
bagaimana membuat sekolah umum memiliki akses terhadap sumber daya khusus sehingga
mereka bisa mengajar murid penyandang disabilitas bersamaan dengan yang murid bukan
penyandang disabilitas). Buatlah “poin-poin pembicaraan” yang sederhana dan jelas untuk
tim lobi Anda.
a)

Kegiatan lobi merupakan kesempatan untuk membuat pengambil keputusan peka
terhadap suatu wacana yang bersifat umum. Akan tetapi, tujuan utama pertemuan ini
adalah untuk meminta pengambil keputusan mengambil 1 atau 2 tindakan yang realistis,
spesifik, terencana, dan terukur, yang merupakan langkah pertama untuk mencapai
tujuan yang lebih besar.
b) Pastikan pesan Anda sesuai sehingga dapat ditujukan secara tepat pada masing-masing
pengambil keputusan. Anda harus memahami benar apa tugas dan wewenang dari
pengambil keputusan yang Anda pilih sebagai target lobi, terkait dengan pesan yang
akan Anda angkat sebagai topik kegiatan lobi Anda, misalnya:
i)

ii)

c)

Pada saat melobi wakil suatu departemen atau kementrian, akan lebih relevan jika
Anda melobi tentang bagaimana kebijakan dan program diterapkan, atau membuat
mereka sadar dan paham tentang peraturan atau undang-undang tertentu yang
terkait.
Pada saat melobi anggota DPRD, akan lebih relevan jika Anda dapat melobi tentang
kebutuhan untuk mengubah peraturan perundangan tertentu sehingga peraturan
tersebut memasukkan hak asasi para penyandang disabilitas di dalamnya.

Pahami dengan baik semua argumen yang mendukung maupun menyerang posisi
atau sikap Anda. Anda harus meyakinkan pengambil keputusan mengapa argumen
yang Anda buat merupakan argumen yang benar. Pengambil keputusan mungkin tidak
menerima argumen Anda, bahkan mungkin menyerang argumen Anda. Bersiaplah untuk
menanggapi serangan tersebut dengan cara berbicara kepada orang yang sebelumnya
telah berhasil dilobi mengenai wacana terkait.
d) Temukan dan pahami keuntungan-keuntungan apa saja yang dapat diraih oleh pembuat
kebijakan tersebut bila mereka meluluskan permohonan Anda. Apakah mereka
akan mendapatkan sorotan media yang menguntungkan mereka? Apakah dengan
melakukan hal itu mereka akan lebih dihormati oleh politisi lain? Apakah mereka akan
mendapatkan suara lebih banyak di pemilu yang akan datang? Singkatnya, Anda harus
mengerti bagaimana Anda dapat ”menjual” argumen Anda.
e) Bawalah materi lobi yang relevan untuk memperkuat argumen Anda. Kemudian Anda
dapat memutuskan apakah Anda akan meninggalkan beberapa materi tersebut agar
dapat dilihat kembali oleh pengambil keputusan. Materi tersebut mencakup data
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mengenai penerapan terkini kebijakan dan program yang mempengaruhi hak asasi
penyandang disabilitas, fakta-fakta yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam
masyarakat berkaitan dengan pesan yang ingin Anda sampaikan, rekomendasi untuk
mereformasi peraturan perundangan yang terkait, dan informasi singkat mengenai
organisasi Anda serta surat penugasan atau resume mengenai tim Anda.
-

3)

4)

Jangan memberikan informasi yang tidak terkait langsung dengan topik dan
tujuan pertemuan tersebut. Pengambil keputusan tidak akan memiliki waktu untuk
membaca semua informasi yang diberikan kepada mereka. Jadi, berikan dokumen
yang benar-benar perlu saja (singkat, jelas, spesifik, dan langsung berkaitan dengan
topik yang sedang Anda angkat).

Pastikan Anda siap secara psikologis untuk menghadapi pertemuan itu. Anda menempatkan
diri Anda dalam sebuah situasi di mana seseorang yang memiliki kewenangan lebih dari Anda
dapat mempertanyakan dan menyerang tujuan serta pesan yang ingin Anda sampaikan.
Beberapa pengambil keputusan mungkin mengambil sikap membela diri. Mereka mungkin
akan menanggapi Anda dengan mengatakan bahwa tindakan yang telah mereka ambil
sudah cukup memadai, atau mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang
memadai. Mungkin pula pengambil keputusan akan mempertanyakan kredibilitas organisasi
Anda, atau kelayakan Anda untuk mengemukakan argumen yang Anda sampaikan. Jangan
terintimidasi oleh tanggapan seperti itu. Yakinlah pada kebenaran pesan Anda. Pengambil
keputusan tidak mungkin memikirkan argumen Anda secara serius jika Anda tidak memiliki
keyakinan terhadap argumen Anda sendiri.
Sebelum mengadakan pertemuan, lakukan simulasi sesi lobi untuk mempersiapkan diri Anda
secara lebih baik dan untuk memahami dinamika di dalam tim. Akan sangat membantu jika
sebelum pertemuan, Anda dan tim Anda membagi peran, siapa melakukan apa. Misalnya,
siapa yang akan memulai sesi perkenalan atau memberi pengantar, siapa yang bertugas
membuat notulensi. Tidak harus menunjuk salah seorang menjadi ketua secara resmi karena
setiap orang dalam tim Anda berhak untuk berbicara. Namun, salah seorang dari tim Anda
dapat mengambil peran sebagai fasilitator. Orang ini yang akan memastikan semua anggota
tim mendapat kesempatan untuk bicara, dan dapat memberikan pengertian tentang
pandangan tim maupun pengambil kebijakan.

B.

Saat Memulai Pertemuan:
Pastikan adanya transparansi dalam kerjasama antar organisasi serta dalam tanggung jawab dari
seluruh anggota tim Anda. Perkenalkan tim Anda di setiap awal pertemuan dengan pengambil
keputusan, dan bila Anda mewakili lebih dari satu organisasi, maka hal tersebut perlu disampaikan.
Pengambil kebijakan harus merasa nyaman dengan kehadiran Anda.

C.

Selama Pertemuan:
1) Jangan jadikan kegiatan lobi Anda menjadi semacam kegiatan hubungan kemasyarakatan
(public relation). Sesi lobi bukanlah kesempatan untuk berfoto-ria bagi pengambil keputusan
maupun bagi organisasi Anda. Jangan biarkan pengambil keputusan menganggap sepele
atau meremehkan tujuan dari pertemuan tersebut. Di sepanjang pertemuan tersebut,
pastikan bahwa Anda benar-benar tidak melenceng dari pesan utama yang ingin Anda
sampaikan. Sampaikanlah pesan itu dengan serius.
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2)

3)

4)

5)

Untuk menghindar dari keharusan menanggapi suatu argumen, pengambil kebijakan
seringkali berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Mereka mungkin mencoba untuk
mengalihkan Anda dari tujuan utama pertemuan tersebut. Ingatlah bahwa seseorang yang
memiliki wewenang besar dalam institusinya belum tentu memiliki pemahaman tentang isu
spesifik yang sedang Anda sampaikan. Anda harus peka terhadap hal ini. Jadikan pertemuan
lobi sebagai kesempatan untuk memberikan pemahaman kepada pembuat kebijakan.
Jangan menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperlihatkan kepada pembuat
kebijakan bahwa Anda tahu lebih banyak daripada mereka mengenai isu ini. Pastikan Anda
tidak menimbulkan kesan menggurui atau memperlakukan pembuat kebijakan seolah
mereka tidak tahu apa-apa.
Usaha lobi seringkali menyoroti kegagalan-kegagalan implementasi yang dialami pemerin
tah. Karena itu, sampaikan hal tersebut dengan penuh hormat kepada pengambil keputusan.
Jangan menyela pengambil keputusan, dan jangan melontarkan komentar-komentar yang
menyerang atau menjatuhkan. Jangan pernah menjadi emosional pada saat pertemuan lobi.
Jika percakapan menjadi tidak mengenakan, jangan biarkan menjadi lebih parah.
Jangan biarkan hanya satu orang saja dalam tim Anda yang berbicara sepanjang pertemuan
lobi tersebut. Pengambil keputusan harus memahami bahwa hal yang disampaikan
merupakan suatu usaha bersama yang mungkin melibatkan organisasi lain. Mereka juga
harus memahami bahwa Anda memiliki pendukung yang cukup banyak. Semakin banyak
orang dalam tim Anda yang berbicara, akan semakin kuat pula pesan yang Anda sampaikan.
Khususnya, jika tim Anda terdiri dari penyandang disabilitas dan bukan penyandang
disabilitas, pastikan bahwa suara para penyandang disabilitas di dalam tim tidak “tenggelam”
oleh suara wakil-wakil yang berasal dari organisasi-organisasi bukan penyandang disabilitas.
Usaha lobi ini bukan hanya merupakan kesempatan untuk mendidik para pengambil
keputusan tentang kemampuan para penyandang disabilitas bekerjasama dengan bukan
penyandang disabilitas, melainkan juga untuk menunjukkan bahwa penyandang disabilitas
dapat berbicara mewakili diri mereka sendiri.
Jangan membuang waktu para pengambil keputusan. Mereka biasanya merupakan orang
yang sangat sibuk. Oleh karena itu, usahakan agar pertemuan tersebut berlangsung singkat
(tidak lebih dari 1 jam), jangan bertele-tele dalam berbicara; sampaikanlah pesan Anda
secepat mungkin dan tetap berfokus pada topik yang ingin Anda sampaikan.

D. Di Akhir Pertemuan:
Pastikan bahwa apa Anda memahami persis apa saja yang sudah dinyatakan dalam pertemuan
tersebut. Setidaknya satu orang dari anggota tim Anda membuat disabilitasan mengenai hal ini.
Akan sangat membantu jika ada seseorang yang membuat rangkuman dari argumentasi yang
disampaikan untuk memperjelas hal-hal yang kurang jelas atau bermakna ganda.
Ini juga berguna untuk memastikan adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dan tim lobi
tentang tindak lanjut dari pertemuan ini. Tindak lanjut tersebut dapat berupa:
1)
2)

Mengundang pembuat kebijakan untuk mengunjungi organisasi Anda.
Menyarankan adanya pertemuan lanjutan atau pertemuan rutin, jika diperlukan, untuk
mendorong adanya perubahan seperti yang Anda harapkan dan memastikan adanya tindakan
yang kongkrit serta kemajuan yang berarti. Pembuat kebijakan mungkin membutuhkan
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keahlian Anda berdasarkan pengalaman pribadi dan professional Anda dalam isu disabilitas
dalam mengambil tindakan langsung yang membawa perubahan. Jika bantuan keahlian
Anda tidak diminta, namun Anda merasa ini mungkin berguna, jangan segan untuk
menawarkannya (tetapi tentu saja bukan dengan cara yang memberi kesan seolah Anda
tidak percaya dengan kemampuan mereka).
E.

Setelah Pertemuan:
1) Segera setelah pertemuan, kirimkan surat sebagai ucapan terimakasih kepada pembuat
kebijakan yang Anda lobi atas waktu yang telah ia luangkan. Sertakan rangkuman poin-poin
penting yang diangkat dalam pertemuan tersebut. Berikan penekanan pada komitmen atau
janji yang dinyatakan pembuat kebijakan berkaitan dengan topik yang Anda sampaikan.
2) Kira-kira dua minggu setelahnya, tindak lanjuti surat Anda tersebut dengan suatu bentuk
komunikasi seperti melalui panggilan telepon atau kunjungan, untuk menanyakan apakah
pembuat kebijakan itu sudah melakukan apa yang menjadi komitmennya.
3) Jangan segan atau merasa terintimidasi untuk menghubungi mereka dan meminta adanya
pertemuan lanjutan.

BAB VII: MENENTUKAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PENGGERAK
ADVOKASI MEMBANGUN KOALISI44 DAN JARINGAN
Suatu upaya advokasi menuntut keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dari individu
dan kelompok dengan seperangkat keahlian khusus, yang bekerja bersama dalam suatu tujuan sama.
Akan sangat sulit bagi organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk mencapai tujuan mereka secara
maksimal jika mereka berusaha melakukannya sendiri.
Membangun jejaring merupakan upaya membangun hubungan komunikasi dengan organisasiorganisasi lain yang bertujuan untuk berbagi informasi dan mungkin untuk bekerja bersama demi
efektivitas yang lebih besar. Suatu jaringan dapat berfungsi secara informal, seperti melalui hubungan
individual atau dengan mengirimkan informasi yang mungkin menarik. Jaringan juga dapat dilakukan
secara lebih formal, misalnya melalui keikutsertaan atau pembentukan email kelompok (mailinglist) atau
melalui suatu proses pendaftaran keanggotaan.
Koalisi merupakan suatu jaringan yang menghubungkan individu-individu dan organisasi-organisasi
secara lebih erat lagi (bekerja sama dalam suatu sistem koordinasi demi mencapai suatu sasaran atau
tujuan bersama) di mana setiap anggota tetap memiliki otonominya masing-masing.
Koalisi dapat muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sebuah koalisi dapat bersifat permanen
ataupun sementara. Koalisi dapat terbentuk berdasarkan sebuah isu, suatu wilayah kedaerahan tertentu
atau beberapa isu sekaligus. Bentuk suatu koalisi beragam, mulai dari yang sangat cair (tidak mengikat)
atau sangat terstruktur. Pembentukan koalisi membutuhkan sebuah pemahaman mendalam terhadap
situasi yang ada dalam organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan LSM serta Ormas (organisasi
masyarakat) lain, yang bergerak atau memberikan perhatian dalam bidang penyandang disabilitas. Di
tingkat propinsi, organisasi penyandang disabilitas biasanya tergabung dalam federasi yang melakukan
pertemuan-pertemuan rutin. Organisasi penyandang disabilitas hendaknya mendekati wakil-wakil federasi
44
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di tingkat daerah tersebut untuk menyatakan minatnya dalam berbagi informasi yang barangkali mereka
miliki tentang peluang advokasi di wilayah mereka, meskipun mereka bukan anggota federasi tersebut.
Organisasi penyandang disabilitas hendaknya juga menjangkau LSM dan Ormas (organisasi masyarakat)
di luar masyarakat penyandang disabilitas.
Dengan demikian, organisasi penyandang disabilitas akan didorong untuk melihat persoalan “mereka”
sebagai bagian dari isu yang seharusnya dikerjakan oleh organisasi dan lembaga lainnya dalam masyarakat
misalnya organisasi HAM yang bekerja dalam bidang hak reproduksi, lembaga bantuan hukum yang
bekerja bersama kaum miskin, asosiasi arsitek yang bekerja dalam bidang rancangan atau desain untuk
semua, para akademisi yang melakukan penelitian di bidang disabilitas. Hal ini akan menjadi peluang
bagi organisasi penyandang disabilitas untuk menginformasikan organisasi-organisasi ini bahwa mereka
memiliki tanggung jawab yang setara dalam memajukan hak asasi para penyandang disabilitas.
Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam membangun koalisi:
1)

2)

3)

4)
5)

Kunci keberhasilan sebuah koalisi adalah kesetaraan dan
Ingat:
penghargaan. Dalam suatu koalisi yang berhasil, kelompok kecil
dan besar, kelompok yang bersikap longgar dan yang bersikap
Untuk memastikan
tegas, aktivis perempuan dan laki-laki bekerja bersama, saling
pelaksanaan yang
memanfaatkan kekuatan satu sama lain, tanpa mengabaikan
lancar, komunikasi yang
perbedaan yang ada.
terbuka dan rutin antar
Masalah-masalah dalam koalisi seringkali disebabkan oleh
anggota koalisi menjadi
kurangnya kesetaraan. Misalnya, satu atau dua bagian dari
penting. Dengan cara
kelompok mengambil seluruh peran kelompok untuk mencapai
ini, semua pihak dapat
sebuah hasil, atau satu organisasi selalu muncul di media tanpa
bertukar informasi
menyebutkan yang lainnya.
tentang kemajuan,
Diskusikanlah masalah-masalah ini secara terbuka dan yakin
mengidentifikasi masalah
kanlah bahwa setiap LSM mendapatkan sesuatu dari koalisi.
yang mungkin muncul,
Memberikan penghargaan kepada pihak yang layak mendapatkan
dan mendapatkan
penghargaan akan sangat membantu. Sementara, berusaha
kesepakatan tentang jalan
untuk terus-menerus menempatkan organisasi Anda di garis
keluar.
depan agar mendapatkan sorotan utama justru akan merugikan.
Semakin luas suatu koalisi, semakin besar pula dampak yang dapat ditimbulkannya, yang pada
gilirannya akan menarik perhatian para pihak yang berkuasa.
Sepakatilah aturan-aturan dasar dari bekerja secara bersama-sama ini sejak awal upaya
advokasi:
a)

Keputusan manakah yang harus dibuat secara bersama oleh seluruh kelompok dan manakah
yang dapat dibuat oleh sebagian kecil kelompok saja?
b) Siapa sajakah juru bicara koalisi dan apa yang dapat mereka katakan untuk mewakili semua
kelompok?
c) Apa yang semestinya tetap diserahkan kepada masing-masing organisasi untuk mem
bicarakannya secara individual?
d) Berapa sering sebaiknya melakukan pertemuan bersama seluruh kelompok?
e) Bagaimana memastikan bahwa bukan hanya organisasi yang sudah dikenal saja yang akan
diwawancarai dan dikutip oleh media?
f ) Dimana letak batas kerjasama dari kelompok-kelompok yang berbeda?
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Secara garis besar, koalisi dapat dibedakan dalam tiga kelompok yang terdiri satu atau lebih individuindividu, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam masyarakat penyandang disabilitas:
Kelompok garis dasar membangun gerakan dan mengorganisir
Ingat:
anggota masyarakat sipil. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran
merupakan bagian penting dari proses sosialisasi dan Mobilisasi ini.
Upaya advokasi Anda
Sumbangan dari kelompok ini akan memperkuat tekanan sosial dan
merupakan kesempatan
politik dari seluruh upaya advokasi, untuk menjangkau masyarakat
untuk menunjukkan
yang lebih luas.
bagaimana para
Kelompok pendukung menyediakan sumber dana, dukungan
penyandang disabilitas
logistik, pengumpulan data dan penelitian. Penelitian yang dilakukan
dan mereka yang tidak
demi tujuan advokasi hendaknya menekankan penerapan praktisnya.
disabilitas dapat bekerja
Demi upaya advokasi yang berfokus pada perubahan hukum atau
bersama memberikan
perundangan, atau yang berusaha menuntut pertanggungjawaban
sumbangan positip bagi
pemerintah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah
gerakan penyandang
ditentukan oleh hukum atau perundangan lainnya yang sudah sesuai,
disabilitas atau bagi
kelompok ini juga bertanggung jawab untuk melakukan penelitian
masyarakat yang lebih
atas konteks legislatif dan serta memahami peraturan perundangan
luas.
pada tingkat daerah dan nasional, yang dapat diterapkan pada
pokok persoalan dari upaya advokasi ini. Para penyandang disabilitas
hendaknya dilibatkan dalam proses pengumpulan data semaksimal
mungkin, terutama di mana para penyandang disabilitas sendiri menjadi subjek dari penelitian tersebut.
Data hendaknya dikumpulkan dari sebanyak mungkin sumber yang berbeda, dan diproses untuk
mendukung upaya advokasi yang dimaksudkan.
Kelompok garis depan adalah para juru bicara dari upaya advokasi. Ini terdiri dari mereka yang
ditetapkan sebagai juru bicara utama, juru runding, dan pelobi, serta mereka yang terlibat di dalam proses
legislatif. Unit ini membangun dasar penggalangan sekutu.
Kelompok-kelompok ini tidak memiliki hubungan hirarkis satu sama lain. Tak ada satupun kelompok
yang “lebih
atau lebih
penting daripada yang lain. Namun demikian, semua yang terlibat dalam
ADVO-KIT
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upaya advokasi ini hendaknya memiliki kesepakatan bersama berkaitan dengan fungsi masing-masing
kelompok. Hubungan di antara ketiga kelompok ini dapat digambarkan dalam skema berikut45:
Kelompok Pendukung
Penyedia dana, data, analisis,
logistik, penelitian hukum dan
kebijakan.

Kelompok Garis Depan
Juru bicara utama, pelobi,
juru runding, perwakilan politik,
selebriti

Kelompok Garis Dasar
Membangun dukungan massa,
menggalang dan memobilisasi
basismassa.

45

46
Disadur
dari
Filosofi danmaupun
Peran Advokasi:
Mendukung
Program
Ada
keuntungan
resiko Dalam
dari sebuah
jaringan
: Permberdayaan Masyarakat, hal. 6

Keuntungan

Resiko
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Ada keuntungan maupun resiko dari sebuah jaringan46:
Keuntungan

Resiko

* sumber informasi dan analisis yang berguna
serta gabungan keahlian dan sumberdaya
* jaring penyelamat untuk situasi darurat anggota suatu jaringan memiliki
kemungkinan lebih kecil menjadi sasaran
daripada individu yang bekerja sendiri

* dapat menghabiskan waktu untuk saling
berbicara
* persaingan antar kelompok untuk mencari
pujian dari “sukses”

* kuat dalam jumlah berarti bahwa lebih sulit
bagi para penentu kebijakan untuk
mengabaikan tuntutan - dengan demikian
lebih mungkin untuk membawa perubahan
* menghindari penggandaan/duplikasi dan
menghemat waktu serta kerja

* tidak setiap orang akan terbuka tentang
rencana dan pandangan mereka - dan
beberapa hanya akan mengambil manfaat
tanpa memberi sumbangan
* tidak adanya kesepakatan tentang siapa
yang boleh bergabung dalam jaringan

Lihat Studi Kasus B

BAB VIII: MEMADUKAN PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI KE
DALAM UPAYA ADVOKASI
Pemantauan dan evaluasi di semua tingkat dan atas semua kegiatan upaya advokasi merupakan hal
yang penting apabila ingin memastikan agar upaya advokasi tersebut berkelanjutan pada jangka waktu
yang panjang, atau apabila Anda menginginkan agar kegiatan itu diulang di dalam organisasi Anda
maupun oleh organisasi lain.
Suatu kegiatan dipantau untuk mengkaji apakah kegiatan itu dijalankan sesuai dengan rencana.
Pemantauan menilai pelaksanaan kegiatan dan efisiensinya. Ini dapat dilakukan melalui pengamatan
langsung maupun melalui wawancara. Ini akan meliputi penjaringan informasi dari semua pihak yang
terlibat dalam upaya advokasi. Tergantung pada jenis upayanya, pemantauan ini bisa terdiri dari panitia,
para peserta (misalnya para pembicara atau pemapar, moderator atau fasilitator, para pembuat kebijakan,
para pelaku) dan mereka yang hadir.
Jika pemantauan merupakan bagian dari proses kegiatan, maka suatu evaluasi akan lebih memusatkan
perhatian pada hasil-hasil yang dicapai secara keseluruhan dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Suatu kegiatan dievaluasi untuk mengkaji apakah kegiatan tersebut memiliki dampak atau berhasil
mencapai tujuan-tujuannya. Suatu evaluasi dapat dilaksanakan segera setelah kegiatan itu selesai atau
beberapa bulan kemudian, tergantung pada jenis kegiatan dan jenis dampak yang diharapkan. Evaluasi
merupakan suatu analisis atas informasi yang dikumpulkan dari suatu proses pemantauan dan dari
penyelidikan lebih lanjut serta dari penelitian yang dilakukan setelah proses pemantauan, yang biasanya
berbentuk suatu laporan. Evaluasi ini akan menghasilkan suatu pembelajaran bagi penyelenggaraan upaya
advokasi semacam di masa depan. Evaluasi ini juga akan memberikan rekomendasi mengenai cara-cara
dimana perubahan-perubahan yang lebih luas pada tingkat kepemimpinan organisasi, manajemen dan
46
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cara berpikir dapat memberikan dukungan lebih baik terhadap pencapaian tujuan-tujuan advokasi hak
asasi penyandang disabilitas. Analisis semacam ini contohnya adalah:
1)

2)

3)

4)

Mengkaji ulang struktur kepemimpinan dan keanggotaan dalam organisasi Anda - apakah
demokratis; Apakah seharusnya demokratis begitu? Apakah sudah ada kesetaraan gender
didalamnya? Apakah para pemimpin muda, dan yang baru muncul atau perempuan diberi
tanggung jawab utama dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya advokasi? Sejauh mana
mereka proaktif dalam menjangkau organisasi-organisasi di luar masyarakat penyandang
disabilitas?
Menganalisa bagaimanakah disabilitas sebagai persoalan hak asasi manusia dipahami dan
menjadi wacana di dalam maupun di luar organisasi? Apakah yang menjadi motivasi bagi para
pemimpin organisasi dalam menjalankan advokasi semacam ini?
Mengidentifikasi halangan dan rintangan yang dihadapi dalam menjalankan upaya advokasi.
Hal ini akan bermanfaat dalam perencanaan kerja di masa mendatang dengan membantu
mengidentifikasi jalan keluar untuk mengatasi rintangan-rintangan tersebut.
Memberikan tanggapan atau masukan terhadap kepemimpinan organisasi dan para
pendukungnya dari sudut pandang anggota-anggota akar rumput (arus bawah) - apa saja yang
menjadi harapan dan kritik mereka?

Informasi ini dapat diperoleh melalui para petugas pemantau dan evaluator yang berasal dari luar
organisasi yang melakukan upaya advokasi (eksternal), yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan
organisasi penyandang disabilitas penyelenggara, namun yang menghadiri kegiatan itu serta yang dapat
memberikan informasi semacam ini secara lebih obyektif. Informasi ini juga dapat diperoleh dari dalam
organisasi itu sendiri melalui pemantau yang berasal dari organisasi penyandang disabilitas penyelenggara
(internal), yang tidak terlibat dalam kegiatan asalkan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya
jelas dan disusun dengan sedemikian rupa untuk menghindari adanya bias.
Metode-metode pemantauan dan evaluasi meliputi:
a)
b)
c)
d)

Pengamatan langsung.
Survei sederhana, baik dengan maupun tanpa nama responden.
wawancara, baik dengan individu maupun kelompok.
Merekam liputan media.

Upaya pemantauan dan evaluasi yang transparan dan komprehensif, baik itu yang dijalankan
secara internal maupun eksternal, merupakan hal yang penting untuk memastikan pembelajaran
yang dipetik dari upaya advokasi itu akan dipelajari demi upaya advokasi ke depan yang lebih baik.
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Laporan Lobi
Kegiatan advokasi untuk meningkatkan kesadaran pemerintah, DPR, dan para birokrat dalam
mempengaruhi pembuatan kebijakan tentang proses perencanaan yang berkaitan dengan hak disabilitas
terhadap pendidikan inklusi.
Hari/Tanggal:
Lembaga/Institusi yang merupakan target lobi Anda:
Lokasi (Tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan atau tingkat daerah lainnya):
Apa yang Anda inginkan dari target lobi Anda? Garis bawahi hal-hal penting yang ingin dibicarakan.
Jelaskan secara terperinci:

No Informasi sebelum Pertemuan
1

Siapa yang meminta diadakannya pertemuan?

2

Apakah ada organisasi lain (LSM, ORMAS) yang
bergabung dengan Anda dalam pertemuan ini?
Mengapa mereka mau bergabung? Jika Anda
mengundang mereka untuk bergabung, mengapa?
Jelaskan alasan Anda.

3

Apa alasan diadakannya pertemuan? (misalnya: apakah
ada semacam janji awal sebelumnya untuk mengadakan
pertemuan tersebut dari kedua belah pihak? Apakah ada
even lain yang mungkin bisa menjadi media? Apakah
pertemuan ini ada kaitannya dengan kampanye yang
dilakukan oleh organisasi Anda dalam mengangkat isu
hak pendidikan bagi penyandang disabilitas/difabel?)

4

Bagaimana anda memutuskan bahwa pembuat
kebijakan yang akan anda temui ini adalah target yang
tepat atau orang memiliki keterkaitan/ kewenangan
dengan isu yang Anda angkat ? Apakah mereka bersedia
untuk bertemu dengan Anda?

5

Menurut Anda mengapa pembuat kebijakan ingin
bertemu dengan Anda/Organisasi Anda?
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6

Apa jabatan dan tanggungjawab mereka serta
pengaruh mereka terkait isu yang Anda sampaikan?

7

Bagaimana pemahaman/pandangan mereka mengenai
isu yang Anda angkat? Apakah mereka memiliki
persamaan pemahaman/pandangan? Apakah Anda
menyadari atau melihat ada ketidakcocokan atau
pertentangan di antara mereka terkait isu yang Anda
sampaikan?Jika ada ketidakcocokan, mengapa Anda
berpikir mereka bersedia bertemu Anda?

8

Menurut Anda apa saja yang sudah mereka ketahui
tentang organisasi Anda?

9

Sebelum Anda bertemu dengan pembuat kebijakan,
apakah ada informasi lain yang Anda dapatkan
mengenai mereka, sebagai persiapan untuk bertemu
mereka?

No Informasi sesudah Pertemuan
1

Apakah tujuan Anda tercapai? Tujuan yang mana?
Bagaimana Anda mengetahuinya?

2

Apakah menurut Anda apa yang mereka
sampaikan benar adanya atau Anda merasa mereka
menyembunyikan sesuatu/ hanya membuat janji-janji?

3

Apakah pandangan pembuat kebijakan yang bertemu
dengan Anda berbeda: saat bertemu dengan Anda
secara pribadi dan ketika Anda bertemu dengan mereka
di ruang publik?

4

Apakah mereka antusias untuk bekerjasama dengan
Anda? Apa bentuk kerjasama tersebut? Bisakah Anda
sebutkan kira-kira kapan kerjasama ini akan terjadi?

5

Informasi baru apa yang Anda temukan dari mereka
berkaitan dengan isu yang Anda sampaikan? Jelaskan/
Sebutkan!

6

Apakah ada pertemuan lanjutan setelah pertemuan
ini? Langkah apa yang akan Anda tempuh sebagai
kelanjutan dari pertemuan ini?
Catatan penting mengenai hasil pertemuan (yang belum disebutkan di atas):
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Menilai Kampanye Anda47
A. Tujuan
 Apakah kampanye Anda mencapai semua tujuannya, sebagian, atau sama sekali tidak? Apakah
Anda menemukan halangan-halangan untuk mencapai tujuan-tujuan itu dan halangan macam
apakah itu? Bagaimana Anda berusaha mengatasinya?
 Tindakan-tindakan lain manakah yang dapat Anda lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan Anda?
Apakah, misalnya, membuat aliansi baru, meminta dukungan dari pembuat kebijakan, atau
meningkatkan perhatian terhadap media, dapat membantu Anda?
 Entah Anda dapat mencapai tujuan-tujuan Anda secara penuh atau hanya sebagian saja, apakah
hal itu membantu memajukan perwujudan dari hak-hak para penyandang disabilitas sebagaimana
Anda maksudkan? Bagaimana?
 Apakah tujuan-tujuan yang dicapai sama dengan apa yang diharapkan oleh para penyandang
disabilitas di wilayah jangkauan Anda? Bagaimana Anda mengetahuinya?
 Untuk waktu selanjutnya, perlukah Anda mempertimbangkan kembali atau merevisi tujuantujuan yang tidak tercapai? Ataukah Anda masih ingin mencapainya?

B. Pesan dan Audien Sasaran
 Apakah audien Anda memahami dan menangkap pesan dari kampanye anda? Jika tidak,
bagaimana Anda akan memperbaiki pesan agar menjadi lebih mudah ditangkap oleh audien?
 Bagian manakah dari pesan Anda yang mendapatkan tanggapan positif dari audien dan mengapa
demikian?
 Untuk bagian-bagian dari pesan Anda yang tidak mempunyai dampak positif bagi audien Anda
– bagaimana anda akan mengubah pesan Anda sehingga menjadi lebih efektif?
 Jenis bahan publikasi manakah yang berhasil menyebarkan pesan ini? Jenis manakah yang tidak
berhasil dan mengapa? Bagimanakah anda akan mengembangkan bahan-bahan publikasi yang
lebih tepat untuk kampanye yang akan datang?
 Apakah kampanye Anda diliput oleh media? Jika ya, media jenis manakah (cetak, elektronik,
radio, TV)? Berapa banyak? Apakah media itu hanya bersifat lokal?

C. Proses pengambilan keputusan di antara para organisator
 Apakah proses yang Anda gunakan untuk mengorganisir kampanye Anda memajukan
pengambilan keputusan yang terbuka dan transparan? Bagaimana? Jika tidak, apakah Anda akan
akan mengubahnya?

47

Disadur dari Pengantar Advokasi, hlm.187
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 Apakah proses ini mendorong para penyandang disabilitas di wilayah setempat Anda untuk
terlibat dan menyumbangkan sesuatu?
 Sejauh manakah kaum perempuan penyandang disabilitas mempengaruhi proses ini?

D. Jaringan
 Apabila Anda bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain untuk menjalankan kampanye ini,
apakah itu hanya organisasi penyandang disabilitas ataukah juga organisasi-organisasi lain di
luar komunitas penyandang disabilitas?
 Bagaimanakah kerjasama ini telah membantu organisasi Anda dalam mencapai tujuan-tujuan
dari kampanye?
 Apabila penyebaran informasi melalui suatu jaringan merupakan bagian dari upaya
pengorganisasian Anda, apakah informasi tersebut sampai kepada jaringan tepat pada waktunya?
Jika tidak, bagaimana penyebaran informasi itu dapat diperbaiki?
 Adakah ketidakcocokan-ketidakcocokan yang tak terselesaikan dan yang menimbulkan konflik
di dalam jaringan? Apakah Anda dapat menyelesaikannya?
 Bagaimana Anda akan memperbaiki hubungan internal di dalam jaringan?
 Apakah jaringan tersebut mempertahankan ataukah kehilangan anggota selama masa kampanye?
Bagaimanakah Anda berupaya mempertahankan anggota?
 Apakah yang menjadi keuntungan dalam menggunakan suatu jaringan untuk mendukung
kampanye Anda?
 Bagaimanakah Anda akan memperluas jaringan tersebut?

E. Manajemen dan Organisasi
 Bagaimanakah organisasi Anda mendapatkan dana bagi kampanye Anda?
 Apakah organisasi anda mampu mendapatkan seorang akuntan untuk mengelola keuangan dan
membuat laporan kepada lembaga donor?
 Apakah pelaksanaan seluruh kegiatan berjalan dengan lancar? Manakah yang tidak lancar dan
mengapa demikian?
 Apakah organisasi Anda dapat memberikan laporan lengkap kepada lembaga donor tentang
kegiatan-kegiatan kampanye, dan tentang hasil-hasil yang dicapai dan yang tidak tercapai?
 Apakah kegiatan-kegiatan Anda sesuai dengan anggaran yang direncanakan? Apakah terdapat
biaya yang tidak terduga? Biaya-biaya apa sajakah itu dan mengapa tidak terduga?
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BAB I: KEWAJIBAN LEGAL PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN HAK
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah bentuk perundangan tertinggi di Negara
ini, dan menjamin hak asasi setiap warga negaranya. UUD 1945 menetapkannya dalam beberapa pasal
tentang hak asasi manusia. Pasal 31 butir 4 menjamin bahwa minimum 20% dari anggaran nasional atau
daerah (APBN dan APBD) harus dialokasikan untuk pendidikan. Selain itu, pasal 34 menetapkan bahwa:




Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat rentan.
Negara bertanggung jawab pada penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas publik yang
layak.

Saat Pemerintah Republik Indonesia belum meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas,
pada Oktober 2005 Pemerintah Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Dengan demikian, secara legal pemerintah memiliki kewajiban untuk “mencapai secara progresif” hakhak yang diabadikan di dalam pakta hak asasi manusia yang penting ini. Pemerintah diwajibkan untuk
mencapai pemenuhan hak tersebut sampai pada “batas maksimum sumberdaya yang tersedia”, dan
melalui bantuan Internasional secara ekonomi dan teknis (pasal 2). Pemerintah Indonesia berkewajiban
untuk mengirimkan laporan pertama tentang pelaksanaan kewajiban ini kepada PBB pada tahun 2007
tetapi belum melakukannya.
Kovenan hak-hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial dan Budaya) mencakup hak-hak semua orang tanpa
diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Hak-hak yang diuraikan dalam pakta ini meliputi bidangbidang yang sangat penting bagi para penyandang disabilitas: kondisi kerja yang adil dan layak, keamanan
sosial termasuk jaminan sosial, standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi, pendidikan yang dapat
meningkatkan partisipasi dalam masyarakat yang terbuka, dan standar hidup yang memadai.
Prinsip pelaksanaan progresif mengakui bahwa Negara Pihak tidak dapat memenuhi kewajibankewajiban di atas dalam waktu singkat. Sebaliknya, prinsip ini mewajibkan Pemerintah Indonesia agar
segera mengambil langkah-langkah untuk memulai proses pencapaian hak-hak tersebut secara bertahap.
Ini berarti bahwa pemerintah Indonesia harus membuktikan kemajuan terus menerus dalam upaya-upaya
yang dilakukan pada ranah tersebut. Salah satu cara dimana Pemerintah dapat membuktikan kemajuan
yang terus menerus ini adalah dengan mengambil langkah-langkah yang lebih maju untuk memastikan
bahwa penyandang disabilitas mendapatkan manfaat yang sama dari program dan pelayanan publik
sebagaimana dinyatakan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah, sehingga rencanarencana tersebut dapat berkontribusi terhadap pencapaian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi
penyandang disabilitas. Sangat tergantung kepada penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi
mereka sendiri bagaimana mereka mengarahkan penafsiran tentang prinsip pencapaian progresif ini,
dan bagaimana mendidik para wakil pemerintah mengenai langkah maju seperti apakah yang mestinya
dijalankan.
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BAB II: MEMAHAMI PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
ALOKASI ANGGARAN UNTUK MEMBANTU MEWUJUDKAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS
Pada 10 November 2011 pemerintah secara resmi telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang
Disabilitas (UNCRPD) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi Konvensi tersebut akan
sangat berpengaruh pada penegakan hukum dan kebijakan yang berhubungan dengan disabilitas.
Anggaran merupakan hal penting bagi pelaksanaan serta penegakan hukum dan kebijakan. Bahkan
ketika sebuah undang-undang secara penuh melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam masalahmasalah tertentu, undang-undang semacam ini tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada anggaran
yang cukup bagi lembaga/instansi terkait yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan
pelayanan. Suatu kewajiban hukum tanpa disertai dengan anggaran yang mendukungnya, akan berarti
bahwa hak-hak penyandang disabilitas secara formal diakui, namun tidak diwujudkan secara nyata dan
penyandang disabilitas tidak akan dapat secara efektif menikmati haknya.
Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan anggaran sangat penting untuk
memastikan bahwa alokasi anggaran pemerintah mencerminkan kebutuhan penyandang disabilitas,
yang sebagaimana warga negara yang lain dan berdasarkan UUD 1945, berhak atas alokasi anggaran
yang adil dan layak untuk memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi.
Namun demikian, proses perencanaan dan penganggaran pada tingkat nasional dan daerah
saat ini tidak menyediakan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dan
mempengaruhi proses tersebut. Penyandang disabilitas menghadapi hambatan fisik dan komunikasi
untuk mengakses proses perencanaan dan penganggaran. Hambatan tersebut meliputi:
1.

2.
3.
4.
5.

Ketiadaan akses untuk informasi yang akurat dan tepat waktu karena Organisasi Penyandang
disabilitas pada umumnya tidak diundang oleh Pemerintah di tingkat Desa, Kecamatan,
kabupaten/ kota, dan provinsi atau tidak mendapatkan informasi tentang pertemuan tersebut;
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) digelar di ruang publik yang tidak
aksesibel.
Lokasi yang sulit dicapai pertama-tama karena alat transportasi yang tersedia tidak aksesibel bagi
orang yang lemah dalam mobilitas.
Pertemuan tanpa gambar atau penerjemah bahasa isyarat.
Dokumentasi resmi tidak tersedia dalam huruf Braille atau format elektronik.

Desentralisasi, yang dikenal sebagai penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom (Kabupaten/Kota) sehingga daerah dapat mengelola urusan mereka sendiri, membuka ke
sempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendesak Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian
yang lebih besar kepada kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas. UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pihak berwenang pada daerah otonom harus mengelola
pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyandang disabilitas, sebagai anggota masyarakat,
mempunyai hak yang sama agar aspirasinya tercantum dalam alokasi APBD. UU No. 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjamin dan berupaya untuk mengoptimalkan
partisipasi masyarakat, dan mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan mereka dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran dan dalam seluruh aspek proses perencanaan pembangunan.
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BAB III: ANGGARAN NASIONAL (APBN) DAN ANGGARAN DAERAH (APBD)48
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) disusun secara terpisah di setiap tingkatan pemerintahan (di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/
kota). Hubungan antara anggaran daerah dan anggaran nasional adalah bahwa salah satu sumber dari
anggaran daerah berasal dari anggaran nasional. Sumber itu disebut Dana Perimbangan dan dialokasikan
ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam penyelenggaraaan desentralisasi.
Jumlah pendapatan dari Pemerintah Pusat ini diputuskan pada tingkat nasional. Namun demikian,
Organisasi Penyandang Disabilitas dapat memberikan pengaruh tentang bagaimana pendapatan
tersebut dibelanjakan pada tingkat daerah. Mengenai hal ini pantaslah dicatat bahwa:Dana Perimbangan
yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum (DAU) seringkali merupakan bagian terbesar sumber
penerimaan/ pendapatandalam APBD. DAU dialokasikan kepada daerah untuk memastikan persamaan
dan keseimbangan kemampuan keuangan masing-masing daerah dan untuk mendanai kebutuhan
daerah. Karena itu Organisasi Penyandang Disabilitas harus mencoba mencari data tentang jumlah
pendapatan/ penerimaan di Kabupaten/Kota atau Provinsi mereka.
Bagian dari APBD Kabupaten/Kota atau Provinsi juga berasal dari tingkat daerah mereka sendiri.
Bagian ini merujuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk di dalamnya pendapatan pajak daerah,
retribusi dan pajak tol, pendapatan dari pengelolaan sumber daya daerah, dan lain-lain.
Terlepas dari pendanaan yang menjadi bagian dari APBD, Pemerintah Daerah juga mengelola dana
dari Pemerintah Pusat yang dikenal sebagai Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Karena dana ini
dibelanjakan menurut ketentuan dari Pemerintah Pusat dan sebagaimana ditentukan dalam anggaran
nasional, maka tidak ada kesempatan bagi Organisasi Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah
untuk memberikan pengaruh tentang bagaimana alokasi di tingkat daerah ini semestinya dibelanjakan,
meskipun mereka harus tetap terlibat dalam melakukan monitoring terhadapnya. Oleh karena itu
advokasi Organisasi Penyandang Disabilitas terhadap alokasi anggaran akan lebih produktif difokuskan
pada bagaimana pendapatan dari sumber lain dalam APBD dialokasikan dan dibelanjakan.
Pada saat yang sama pantaslah dicatat bahwa komitmen tingkat nasional yang jelas terhadap hakhak asasi penyandang disabilitas oleh lembaga-lembaga/ kementerian pada Pemerintah Pusat yang
bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, penganggaran dan penyelenggaraan pelayanan
publik yang adil, misalnya di bidang pendidikan atau jaminan kesehatan, juga penting untuk memastikan
bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi.

BAB IV: BAGAIMANA ANGGARAN DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH
DIALOKASIKAN?
Alokasi APBD dan APBN ditentukan dari:
•
•
•
•
•
48

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah
Prioritas Program

“Daerah ” mengacu kepada beberapa tingkat dalam Pemerintah yang bukan pada tingkat Nasional. Dapat berarti
provinsi dan/atau kabupaten dan/atau kecamatan dan/atau desa atau kelurahan.
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Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan rencana anggaran, baik di Pemerintah Pusat maupun di
Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan prosedur standard sebagaimana dinyatakan di dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping dasar
aturan tersebut, setiap tahun Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran disusun berdasarkan
kebijakan pembangunan dan rencana kerja yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu proses dan
kebijakan penganggaran tidak bisa dipisahkan dari proses dan kebijakan pembangunan.
Ada tiga bagian utama dari anggaran, yakni Pendapatan, Belanja dan Biaya. Demi tujuan advokasi
anggaran, bagian yang paling penting adalah yang berkaitan dengan Belanja, yang meliputi baik belanja
langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari biaya operasional dan biaya
rutin seperti gaji, tunjangan, kemanfaatan dan fasilitas khusus bagi pegawai negeri sipil. Belanja langsung
terdiri dari belanja publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan sosial dan masyarakat,
pertanian serta pemberian layanan dasar lainnya.
Berkaitan dengan hal ini pentinglah bahwa para penyandang disabilitas yang sebagian besar
bertempat tinggal di tingkat desa menyadari Peraturan Pemerintah N0. 72 tahun 2005 tentang Desa
yang mengatur komposisi Alokasi Dana Desa (ADD). Pasal 68 paragraf 1C menyatakan bahwa “Dana-dana
dari Kabupaten/Kota diberikan secara langsung kepada Desa untuk dikelola oleh pemerintah desa. 30%
darinya digunakan untuk biaya operasional dan BPD, dan 70% darinya digunakan untuk biaya penguatan
masyarakat”49.
Namun, kenyataannya, dalam penelitian tentang alokasi anggaran daerah, rasio biaya operasional
dibandingkan dengan biaya penguatan masyarakat biasanya justru sebaliknya, yakni 70% untuk biaya
operasional dan 30% untuk biaya penguatan masyarakat, atau tidak lebih dari 60% dibanding 40%.
Alokasi anggaran yang besar dan tidak transparan untuk pembiayaan pegawai negeri sipil dan gaji ini
tidak memiliki dampak yang berarti bagi penyediaan kebutuhan dasar penduduk dan menjadikannya
sulit untuk memperkirakan alokasi yang akurat bagi kaum miskin50. ADD merupakan bagian keuangan
desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima kabupaten. Tujuan ADD adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan desa, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan, pemerataan pembangunan
dan untuk mendorog peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB V: PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PROSES PENGANGGARAN
Bagan yang sederhana dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan dan rencana
kerja pada tingkat daerah digambarkan di bawah ini. Proses ini menentukan dokumen hasil utama dan
pemangku kepentingan kunci dalam perspektif kesempatan partisipasi bagi Organisasi Penyandang
Disabilitas51 :
49
50

51

Untuk informasi tentang Anggaran Desa lihat: Alokasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat Desa 2006, hal 29.
Membedah ketimpangan Anggaran: Studi Kasus APBD Kota Tangerang, Kota Semarang dan Kota Surakarta 2005, hal
157
Disadur dari Kita Bisa Awasi APBD: Melibatkan Masyarakat dalam Kebijakan APBD, Pattiro. Agustus 2007
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Dilaksanakan di tingkat Kelurahan/ desa untuk
menyepakati rencana kerja tahun anggaran
selanjutnya tentang bagaimana membelanjakan
Alokasi Dana Desa (ADD) dan daftar kegiatan
yang diprioritaskan yang harus diusulkan dalam
Musrenbang pada tingkat Kecamatan.

1. Musrenbang
Kelurahan/ Desa

Dalam Musrebang Kelurahan/ Desa juga akan
dipilih wakil-wakil pemerintah dan msyarakat
yang akan mengikuti Musrenbang tingkat
Kecmatan.

Deskripsi

No Tahapan

Ketua RT/RW,
Kepala Dusun,
LPMK/BPD, Kepala
Adat, kelompok
perempuan,
pemuda,
petani, nelayan,
penyandang
disabilitas, sektor
swasta, Komite
Sekolah, Pemerintah
Desa, Pemerintah
Kecamatan, Kepala
Puskesmas, Kepala
Sekolah, LSM.

Pemangku
Kepentingan

Lima delegasi yang
akan mewakili Desa
dalam Musrenbang
Kecamatan.

Daftar Prioritas Kegiatan
yang diusulkan untuk
didanai oleh APBD
melalui Musrenbang
Kecamatan.

Daftar Prioritas Kegiatan Pemerintah Desa/
tingkat Kelurahan/
Kelurahan.
Desa yang dibiayai
Alokasi Dana Desa.

Keluaran

Lembaga
Pemerintah
yang
Bertanggung
jawab

(berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

Catatan tentang perencanaan dan penganggaran daerah
dan partisipasi masyarakat
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3. Forum SKPD

2. Musrenbang
Kecamatan

Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), seperti transportasi, pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan mendiskusikan prioritas
kegiatan dalam forum internal mereka. Rencana
Kerja (Renja) Departemen mencerminkan
masing-masing fungsi serta tugas sektoral
Departemen dan disusun berdasarkan draf
awal Rencana Kerja Pemerintah dari Bappeda
dan menggunakan Rencana Strategis (Renstra)
SKPD yang disusun dari proses perencanaan
pembangunan 5 tahunan.

Menentukan perwakilan yang akan mengikuti
Musrenbang di tingkat Kabupaten/ Kota

Untuk mengumpulkan prioritas dari Musrenbang
Kelurahan/ Desa dan untuk memutuskan
kegiatan bersama yang dilaksanakan lintas desa
(lebih dari satu desa).
Hal ini memperbesar kemungkinan bahwa
kegiatan-kegiatan ini akan dibawa ke tingkat
selanjutnya. Hasil dari Musrenbang Kecamatan
adalah dasar utama bagi Organisasi Masyarakat
Sipil sebagai masukan untuk Forum SKPD dan
sebagai persiapan bagi partisipasi Organisasi
Masyarakat Sipil dalam Forum SKPD.
Pemilihan 5 delegasi
yang mewakili
Kecamatan pada
Musrenbang
Kabupaten/ Kota dan
pada Forum SKPD.

Bappeda dan SKPD.

Daftar Prioritas
Pemerintah Ke
Kegiatan Kecamatan
camatan.
yang diusulkan untuk
didanai oleh APBD
melalui Forum SKPD dan
Musrenbang Kabupaten.

Delegasi Kecamatan, Renja SKPD
Organisasi
Masyarakat
Sipil (termasuk
petani, nelayan,
buruh, Organisasi
Penyandang
Disabilitas), Kepala
SKPD, Bappeda,
anggota DPRD,
akademisi dan ahli.

Delegasi dari
Musrenbang
Desa/Kelurahan,
Organisasi
Masyarakat Sipil di
tingkat Kecamatan,
Bappeda, Perwakilan
SKPD, Kepala UPT
Pelayanan Publik
Kecamatan, anggota
DPRD dan LSM.
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Organisasi
Masyarakat Sipil,
Kepala SKPD, DPRD,
akademisi dan ahli
serta Bappeda.

Delegasi
Musrenbang
Kecamatan, delegasi
Forum SKPD,
SKPD, DPRD, LSM
yang bekerja di
tingkat Kabupaten/
Kota, Perguruan
Tinggi, Perwakilan
Bappeda Provinsi,
Tim Penyusun RKPD,
Tim Penyusun
Renja SKPD, Panitia
Anggaran Eksekutif
dan DPRD.

Di beberapa daerah, aturan mengijinkan masingmasing Renja Departemen didiskusikan dalam
Forum Multi-Stakeholder bidang tertentu. Ini
adalah forum yang terbuka dimana organisasi
masyarakat sipil dan pimpinan masyarakat juga
dapat memberikan pandangannya tentang
Renja pada pejabat Departemen. Forum Multi
Stakeholder ini berisi Dinas-dinas terkait yang
relevan, lembaga lain yang terkait dengan sektor
tersebut, dan organisasi masyarakat sipil yang
dapat dibuat dan atau dihubungkan dengan
kebijakan yang terkait dengan sektor tersebut.

5. Musrenbang Kota/ Tahap ini mensinkronkan Draft RKPD dan
Kabupaten
Renja SKPD. Ini adalah pertemuan pokok bagi
kelompok masyarakat sipil untuk memberi
masukan dalam penyusunan Final RKPD beserta
anggarannya. Setelah Musrenbang ini, tidak ada
lagi kesempatan selanjutnya bagi Organisasi
Masyarakat Sipil untuk memberikan masukan
bagi proses perencanaan atau penganggaran
hingga Pembahasan RAPBD di DPRD.

4. Forum Multi
Stakeholder

Bappeda.

RKPD Kota/ Kabupaten, Bappeda.
yang memuat mengenai
arah kebijakan
pembangunan daerah,
arah program dan
kegiatan prioritas SKPD
beserta perkiraan
anggarannya, kerangka
ekonomi makro dan
keuangan, prioritas
program dan kegiatan
yang akan dibiayai
oleh APBD Kabupaten/
Kota, APBD Provinsi dan
sumber biaya lainnya,
rekomendasi peraturan
dari pemerintah provinsi
dan pusat, serta alokasi
anggaran untuk ADD.

Organisasi Masyarakat
Sipil dapat menyusun
Kertas Posisi (lihat
Bagian II Bab V) atau
Kertas Kerja yang berisi
rekomendasi kepada
SKPD.
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7. KUA/PPAS

6. Musrenbang
Provinsi

Terdapat dua bagian pada Musrenbang Provinsi:
1. Penyusunan RKPD Provinsi dengan peserta
delegasi Forum SKPD dan perwakilan dari
Kabupaten/Kota. Pada bagian ini terdapat
kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil
untuk berpartisipasi.
2. Mensinkronisasi RKPD Provinsi dengan RKPD
Kabupaten/Kota, peserta adalah pemerintah,
perwakilan dari Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Tidak ada kesempatan bagi keterlibatan
organisasi masyarakat sipil.
1. Pada tahap inilah proses perencanaan dan
penganggaran terintegrasi.
2. RKPD adalah dasar bagi Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun
Kebijakan Umum Anggaran (KUA). KUA
mengatur kebijakan mengenai pendapatan,
belanja, pembiayaan dan perkiraan umum
untuk satu tahun. KUA juga menjadi dasar bagi
TAPD untuk menyusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).
3. KUA dan PPAS dikirimkan oleh Pimpinan
Daerah di tiap Daerah kepada DPRD untuk
didiskusikan.
4. Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007,
DPRD diminta menyelenggarakan dengar
pendapat (public hearing). Namun begitu
beberapa DPRD tidak mengikuti persyaratan
tersebut. Maka Organisasi Penyandang
Disabilitas harus meminta pada DPRD dan
mengingatkan mereka tentang kebutuhan
untuk menggelar dengar pendapat.
Pimpinan Daerah
dan DPRD.

Nota Kesepakatan
tentang KUA/PPAS.

Delegasi dari Forum RKPD Provinsi
SKPD Kabupaten/
Kota, Perwakilan dari
Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota,
Bappeda, Perwakilan
Pemerintah Pusat
dan Organisasi
Masyarakat Sipil di
tingkat provinsi.
TAPD, DPRD

Bappeda Provinsi.
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5. Pimpinan Daerah dan DPRD mencapai
kesepakatan tentang KUA dan kemudian mem
bahas PPAS.
6. Pembahasan ini terdiri dari 3 tahap sebagai
berikut: Membedakan mana yang termasuk
program wajib dan mana yang pilihan;
Memutuskan urutan pada tiap program;
Menyusun prioritas anggaran pada setiap
program.
7. Draf KUA dan PPAS disahkan setelah dinego
siasikan antara Pimpinan Daerah dan DPRD
selama diskusi pendahuluan tentang RAPBD.
8. Penyusunan RKA KUA dan PPAS yang telah disepakati menjadi
SKPD oleh masing- dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran
masing SKPD;
(RKA) yang komprehensif untuk semua SKPD. RKA
dan memadukan berisi anggaran yang termasuk gaji PNS dan biaya
dalam RKA SKPD
yang terinci pada setiap kegiatan. Dokumen ini
yang komprehen- pada umumnya tidak terbuka untuk uji publik.
sif
Bagaimanapun karena pada tahap yang detail ini
penting bagi Organisasi Masyarakat Sipil untuk
mencoba mengakses RKA SKPD dari masingmasing SKPD atau dari anggota TAPD.
9. Penyusunan
KUA/PPAS dan RKA SKPD adalah dasar untuk
RAPBD
penyusunan Rancangan APBD. Proses ini
tertutup, baik untuk Organisasi Masyarakat
Sipil maupun untuk anggota SKPD (yang tidak
termasuk TAPD). Keputusan tentang alokasi
anggaran dibuat pada tahap ini. TAPD juga dapat
menolak dan menerima kegiatan agar dapat
memastikan apa yang mereka tetapkan di dalam
alokasi anggaran di tiap SKPD dan mencocokkan
nya dengan dokumen perencanaan yang lain.
RKA SKPD

TAPD
RABPD
Kepala Daerah
mempunyai
pengaruh yang kuat
dalam proses ini.

Kepala SKPD untuk
memfinalisasi RKA.
TAPD untuk
menghimpun
RKA SKPD yang
komprehensif dari
tiap SKPD.

Ketua TAPD

Kepala SKPD
Ketua TAPD
(Sekretaris Daerah /
Sekda)
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12. Penyusunan DPASKPD

11. Penetapan APBD

10. Pembahasan
RAPBD

1.Kepala Daerah memasukkan RAPBD ke DPRD
dan mereka membahasnya bersama.
2.DPRD diminta untuk menyelenggarakan
dengar pendapat (public hearing) selama
pembahasan itu. Namun begitu tidak semua
DPRD melakukannya.
Oleh karena itu, organisasi penyandang
disabilitas hendaknya meminta diadakannya
dengar pendapat untuk memastikan bahwa
mereka memiliki kesempatan untuk memberi
masukan.
3.Organisasi masyarakat sipil mempunyai
hak untuk memberi masukan baik dalam
bentuk tertulis maupun tidak tertulis selama
pembahasan RAPBD (UU No.32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Melanjutkan persetujuan antara Pimpinan
Daerah dan DPRD, Pimpinan Daerah dan DPRD
menandatangani Perda tentang APBD.
Setelah penandatanganan Perda, Kepala tiap
SKPD menyiapkan DPA-SKPD untuk masingmasing sektor. DPA-SKPD adalah dokumen yang
komprehensif yang memuat detail anggaran
untuk program dan kegiatan tiap SKPD. Setelah
itu RKA SKPD disahkan Badan/Dinas Pengeloalaan
Keuangan Daerah dan didistribusikan kembali
kepada tiap SKPD untuk dilaksanakan.
Kepala SKPD
Badan/Dinas
Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pimpinan Daerah
DPRD.

Pemerintah Daerah,
DPRD, Organisasi
Masyarakat Sipil di
tingkat Kabupaten /
Kota.

DPA SKPD

Perda APBD

Kepala SKPD;
Kepala Badan/
Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah
(nama tergantung
daerah masingmasing) mensahkan
versi akhir DPA
SKPD dan memberi
kuasa belanja untuk
dilaksanakan.

Pimpinan Daerah
DPRD

DPRD
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14. Pembuatan
Laporan Pertang
gung-jawaban
Pelaksanaan APBD

13 Memonitor
Pelaksanaan

Laporan ini menggambarkan pembelanjaan
anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan
mengevaluasi kinerja semua jajaran Pemerintah
dan termasuk Dinas. Proses ini melibatkan
pertemuan di DPRD tidak lebih dari 6 bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Organisasi Masyarakat Sipil dapat memantau
persiapan laporan ini dan menggunakan media
atau DPRD untuk menyoroti ketidaksesuaian
(anggaran).
Organisasi Masyarakat Sipil harus berpartisipasi
dalam Rapat di DPRD terutama di Rapat Paripurna
untuk memastikan bahwa laporan evaluasi
mereka didengar oleh Pemerintah. Hal ini sangat
penting karena DPRD tidak lagi mempunyai ke
kuatan untuk meminta pertanggungjawaban
Pemerintah untuk tidak terpenuhinya tujuan dari
APBD.

Pada titik ini Organisasi Penyandang Disabilitas
harus mencoba untuk mendapatkan dokumen ini
dari tiap SKPD.
Organisasi Masyarakat Sipil melakukan
penelusuran anggaran publik seperti proses
pengadaan barang dan jasa; lembaga pemerintah
mempunyai proses internal untuk memonitor
dan evaluasi.

SKPD,
Pemerintah Daerah,
DPRD,
Organisasi
Masyarakat Sipil.

Organisasi
Masyarakat Sipil,
Media,
Lembaga
Pemerintah,
Pelaksana Program.
Laporan Pertanggung
jawaban Pelaksanaan
APBD.

Dokumen Monitoring
dan Evaluasi Internal
dan eksternal.

Kepala Daerah

Kepala SKPD,
SekDa,
Organisasi
Masyarakat Sipil.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal
81 tentang perubahan anggaran, dan aturan yang lebih tinggi tercantum dalam UU No.17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, pasal 28(3), suatu daerah dapat mengubah APBD/APBN di dalam program
yang sedang berjalan bahkan ketika sudah ditandatangani sebagai Undang-undang, apabila:
a.
b.
c.

Terdapat perubahan yang tak terduga pada tingkat makro ekonomi.
Terdapat perubahan keadaan sosial politik atau bencana alam.
Jika terjadi ketidakakuratan dalam perkiraan biaya dan mengharuskan terjadinya 		
penambahan dan pengurangan terhadap volume kegiatan dan penggunaan dana.

Kemungkinan perubahan ini merupakan peluang bagi Organisasi Masyarakat Sipil untuk mempertajam
dan meningkatkan capaian tujuan anggaran seperti menaikkan alokasi untuk kegiatan mereka atau
penerima manfaatnya. Kecuali dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah tidak dapat menambah
program.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan setiap tahun tentang Pedoman
Penyusunan APBD (seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012) perubahan APBD
harus dilakukan setelah penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran berjalan dan laporan semester pertama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan ditetapkan paling lambat akhir bulan September,
dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

NO

URAIAN

WAKTU

KETERANGAN

1.

Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan
PPAS kepada DPRD

Minggu pertama
Agustus

_

2.

Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara
Kepala Daerah dan DPRD

Minggu kedua
Agustus

7 hari

3.

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan
APBD
Penyampaian Raperda APBD berserta
lampiran kepada DPRD

Minggu ketiga
Agustus
Minggu kedua
September

_

Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan
kepala daerah terhadap Raperda Perubahan
APBD
Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/
Gubernur untuk dievaluasi

3 bulan sebelum
tahun anggaran
berakhir
3 hari kerja

Akhir September

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur
tentang hasil evaluasiPAPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota TA 2013

15 hari kerja

Pertengahan Oktober

4.
5.

6.
7.

_

-
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NO
8.

9.

10.

URAIAN

WAKTU

KETERANGAN

Pengesahan Perda PAPBD yang telah
dievaluasi dan dianggap sesuai dengan
ketentuan
Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi
apabila dianggap bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan yang lebih
tinggi
Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak
dilakukan penyempurnaan

Pertengahan
Oktober

_

7 hari kerja

Minggu ke-III Oktober

7 hari kerja setelah
pemberitahuan
untuk
penyempurnaan
sesuai hasil
evaluasi
7 hari kerja

Minggu ke-IV Oktober

11.

Pencabutan Raperda

P-APBD

12.

Pemberitahuan untuk penyampaian
rancangan perubahan DPA-SKPD

3 hari kerja setelah
P-APBD disahkan

Minggu ke-I
Nopember
Minggu ke-III Oktober

BAB VI: MUSRENBANG DAN SKPD52
Dari Konvensi
“Negara dapat…. menempatkan dalam anggaran perlindungan dan promosi hak-hak asasi
penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program….
“ Dalam pembangunan dan pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan untuk melaksanakan Konvensi
saat ini, dan pada proses pembuatan kebijakan lain mengenai isu yang berkaitan dengan
penyandang disabilitas, Negara Pihak dapat secara dekat berkonsultasi dengan dan secara aktif
melibatkan penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas anak
melalui perwakilan organisasi mereka.”
Pasal 4, Kewajiban Umum
….
“Negara dapat ….mempromisikan secara aktif lingkungan dimana penyandang disabilitas
dapat secara efektif dan berpartisipasi penuh dalam melaksanakan urusan publik,
tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesamaan dengan yang lain.”
Pasal 29, Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik

52

Informasi detail tentang partisipasi dalam Musrenbang dan proses perencanaan pembangunan tercantum dalam
Good Governance brief lampiran, dan websites berikut ini: www.bappenas.go.id; http://www.pbet.org; http://www.
lgsp.or.id/publication/index.cfm?fuseaction=throwpub&id=71;http://www.ireyogya.org/
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang biasa disebut Musrenbang adalah forum untuk
konsultasi publik yang digelar sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional. Konsultasi
ini merupakan jalan utama di mana aktor-aktor masyarakat sipil dapat mempengaruhi proses perencanaan
pembangunan dan proses pengalokasian anggaran. Musrenbang diadakan setiap tahun dari tingkat Desa
hingga tingkat nasional. Pada tingkat daerah diselenggarakan oleh Bappeda. Semua Musrenbang harus
selesai pada bulan April.

1. Sebelum Musrenbang: Bagaimana Seharusnya Persiapan Organisasi
Penyandang Disabilitas?

Organisasi-organisasi
penyandang
disabilitas

Tim
Penyelenggara
Musrenbang

Badan Perencanaan
Pembangunan:
Bappenas
Bappeda Propinsi dan
Kabupaten/Kota
Perwakilan Pemerintah:
Pemerintah Kecamatan
Pemerintah
Desa/Kelurahan

Peran struktur pemerintah:
Dari tingkat desa sampai tingkat nasional, para pejabat pemerintah akan membentuk suatu tim yang
akan mengadakan Musrenbang berdasarkan petunjuk yang diterbitkan dalam Surat Edaran Bersama
(SEB) antara Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri serta Petunjuk Teknis Musrenbang dari Bupati/
Walikota. Kepala Desa, Camat, Walikota, Bupati dan Gubernur masing-masing mempunyai kewajiban
untuk memilih anggota tim.

Tugas tim:
1.
2.
3.
4.
5.

Membuat jadwal dan agenda Musrenbang.
Mengumumkan rapat, mengundang semua peserta termasuk narasumber 7 hari sebelum
pertemuan sehingga peserta dapat menyiapkan diri.
Menyiapkan bahan-bahan keperluan rapat.
Mengumpulkan daftar kegiatan yang muncul dari Musrenbang dari daerah tingkat sebelumnya.
Menyiapkan Forum SKPD tergantung pada tingkatannya.

Bagaimana organisasi penyandang disabilitas harus mempersiapkan diri
untuk terlibat:
1.

Organisasi Penyandang Disabilitas pertama-tama harus menyiapkan secara internal:
a.

Jika mereka bagian dari jaringan mereka harus menggelar pertemuan internal dengan
anggota dan pengurus dari tingkat terendah sampai pengurus tingkat cabang untuk meng
informasikan APBD, meningkatkan kesadaran untuk terlibat dan mengusulkan kebutuhan
dan kepentingan mereka. Mereka harus merencanakan bagaimana pembagian upaya
advokasi mereka di berbagai tingkat dan menunjuk orang yang akan bertanggung jawab
pada setiap tingkat untuk memastikan keberlanjutan.
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b.

c.

Memutuskan dan membagi, prioritas masalah mana yang bersifat umum dan biasa yang
dihadapi oleh orang yang bukan penyandang disabilitas dan masalah mana yang khusus
yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Memutuskan siapa staf mereka yang akan berpartisipasi dan memastikan bahwa perempuan
penyandang disabilitas terwakili dalam delegasi. Hal ini akan lebih memungkinkan bahwa
perempuan penyandang disabilitas dapat terpilih sebagai wakil di Musrenbang di tingkat
yang lebih tinggi.

2.

Memulai dari awal: Organisasi Penyandang Disabilitas harus berupaya keras untuk terlibat dalam
Musrenbang sejak tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini akan menempatkan mereka
untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam Forum SKPD karena forum-forum tersebut
menggunakan dokumen perencanaan yang dihasilkan dalam Musrenbang di tingkat sebelumnya
sebagai dasar.
Pada tingkat desa sangatlah mungkin bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam
kapasitas mereka sebagai pribadi meskipun mereka tidak tergabung dalam organisasi penyandang
disabilitas, dengan cara meminta undangan dari Panitia Musrenbang Desa.

3.

Memperkenalkan organisasi-organisasi mereka terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan tantangan dan kebutuhan penyandang disabilitas, melalui pendekatan dengan lembaga
berikut ini:
a.
b.
c.

Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) di Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi.
Kantor Kecamatan.
Kantor Kelurahan/ Desa.

4.

Buatlah agar Bappeda menjadi peka bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang
sama dengan orang lain untuk berpartisipasi dan menggunakan forum sebagai panggung
untuk menyuarakan kepedulian mereka; dan bahwa partisipasi ini barangkali menuntut
beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan rapat untuk mengakomodasi kebutuhan khusus
yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang ingin hadir. Kadang-kadang pihak Bappeda
menanyakan apa dasar yang akan mereka gunakan untuk memasukkan isu penyandang
disabilitas dalam pembahasan APBD. Kalau organisasi penyandang disabilitas menemui hal ini,
ada baiknya disampaikan mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan juga Surat Menkokesra,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial yang menginstruksikan pelaksanaan Konvensi tersebut.
(Lihat Lampiran)

5.

Carilah informasi dari Bapeda tentang Musrenbang, kapan Musrenbang akan digelar, prosedur
pendaftaran dan nara sumber yang akan hadir.

6.

Analisislah pembangunan ekonomi di wilayah mereka, dan analisislah tujuan serta target dari
kebijakan dan program pembangunan:
i.
ii.

7.

Apakah memiliki kepekaan terhadap penyandang disabilitas?
Apa akar masalah yang menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas masih diabaikan?

Identifikasikan dan buatlah prioritas masalah yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas
di wilayah mereka sendiri dan wilayah sekitarnya. Putuskanlah prioritas-prioritas melalui diskusi
di antara Organisasi Penyandang Disabilitas di berbagai tingkat berbeda sehingga organisasi
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penyandang disabilitas mendapatkan posisi bersama lintas berbagai tingkat wilayah tentang isuisu bersama.Rumuskanlah pernyataan sikap.
8.

Prakarsailah diskusi dengan sekurang-kurangnya satu narasumber sebelum pelaksanaan
Musrenbang karena mereka dapat mengarahkan proses pembuatan prioritas kegiatan selama
Musrenbang. Organisasi Penyandang Disabilitas harus meyakinkan bahwa nara sumber
memahami skala prioritas dan tantangan para penyandang disabilitas, bukan hanya pada
masalah khusus yang mereka perhatikan melainkan juga dalam hal upaya organisasi penyandang
disabilitas saat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Jika diperlukan, Organisasi
Penyandang Disabilitas sebaiknya datang dalam pertemuan persiapan dengan nara sumber
dengan disertai data yang lengkap dan akurat tentang penyandang disabilitas di wilayah tersebut
untuk mendukung argumentasi mereka.

9.

Berikanlah pemahaman kepada panitia penyelenggara tentang bagaimana membuat bahan
dan ruang pertemuan yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Organisasi penyandang
disabilitas harus menyiapkan panduan sederhana tentang aksesbilitas kepada tim. Mereka harus
menawarkan untuk melakukan pemeriksaan aksesbilitas pada ruang pertemuan. Panitia harus
menyediakan daftar hadir sehingga mereka akan mengetahui kehadiran perwakilan organisasi
penyandang disabilitas dan dengan jenis disabilitasnya.

10. Perempuan penyandang disabilitas harus bergabung dengan kelompok hak-hak perempuan
yang menuntut adanya anggaran yang peka gender. Kelompok-kelompok semacam ini
memiliki visibilitas dan pengalaman yang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan dan
penganggaran. Ini juga akan menjadi peluang untuk menegaskan kebutuhan para penyandang
disabilitas secara umum dalam mengakses program-program pemerintah.

2. Selama musrenbang: Apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi
penyandang disabilitas?
•

•

•

Temui peserta: narasumber, ahli independent dan akademisi, perwakilan pemerintah, anggota
SKPD dan Bapeda, pelaku sektor swasta atau anggota kelompok masyarakat sipil seperti
perwakilan kelompok perempuan, pemuda, petani dan nelayan. Bagi perwakilan DPRD,
Musrenbang di tingkat Kecamatan berguna untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat yang
datang dari daerah masing-masing. Di tingkat provinsi, peserta juga meliputi para anggota
Bappenas. Peserta bermacam-macam lintas daerah tapi mereka dapat berpartisipasi baik dalam
kapasitas sebagai perorangan maupun kelompok.
Bertukarlah informasi dan berbagilah pengalaman dengan peserta yang bekerja di isu lain, seperti
yang berkaitan dengan perempuan, petani dan nelayan, masyarakat miskin, buruh. Nyatakanlah
bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari semua sektor di masyarakat, termasuk
dalam sektor yang mereka perhatikan. Organisasi penyandang disabilitas harus membantu
anggota kelompok-kelompok tersebut untuk mengerti pentingnya mengintegrasikan isu
disabilitas dalam kerja mereka, dan memunculkan disabilitas sebagai isu lintas sektor.
Siapkanlah argumentasi untuk mendukung posisi mereka. Para penyandang disabilitas seringkali
diberi stigma sebagai minoritas dan disabilitas sebagai masalah hak asasi manusia seringkali
tidak dipahami dengan baik oleh banyak peserta. Organisasi penyandang disabilitas hendaknya
menyebarkan surat pernyataan sikap mereka kepada semua peserta.
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•

•

•

Tampilkan dan paparkanlah data untuk mendukung argumentasi. Misalnya biaya aksesibilitas
yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap bangunan umum lebih banyak memberi manfaat
bukan hanya untuk penyandang disabilitas namun juga untuk wanita hamil dan kepentingan
publik yang lebih besar.
Munculkanlah isu aksesibilitas serta hambatan yang dihadapi oleh organisasi penyandang
disabilitas dalam berpartisipasi dalam proses ini, dan perubahan yang dapat dibuat agar lebih
banyak organisasi penyandang disabilitas dapat berpartisipasi.
Tetapkanlah rekomendasi untuk Pemerintah Daerah tentang kegiatan apakah yang harus
diprioritaskan, dan anggaran manakah yang harus dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan
tersebut, demi suatu rencana pembangunan yang lebih peka terhadap isu disabilitas.

3. Setelah musrenbang: Bagaimana seharusnya organisasi penyandang
disabilitas menindaklanjuti?
Setiap Musrenbang akan menghasilkan daftar nama delegasi yang akan turut serta dalam Musrenbang
di tingkat selanjutnya. Ini berarti bahwa organisasi penyandang disabilitas pada tingkat daerah apapun,
dengan berpartisipasi di Musrenbang, terdapat kesempatan bagi organisasi penyandang disabilitas
untuk berpartisipasi secara kurang lebih sama di tingkat selanjutnya. Organisasi penyandang disabilitas
hendaknya berikhtiar untuk memiliki perempuan penyandang disabilitas sebagai delegasi yang dipilih
untuk mewakili organisasi dalam tingkat selanjutnya. Jika suatu organisasi penyandang disabilitas tidak
dapat berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat selanjutnya, mereka harus berkomunikasi dengan
organisasi penyandang disabilitas lainnya yang dapat berpartisipasi, untuk memastikan bahwa isu mereka
akan ditindaklanjuti dan diteruskan untuk dimunculkan dalam level selanjutnya.
Setiap Musrenbang juga akan menghasilkan dokumen yang akan berdampak pada proses perencana
an dan penganggaran di tingkat selanjutnya. Kadang-kadang mengakses dokumen tersebut tidaklah
mudah, namun dokumen ini penting untuk diperoleh, agar dapat mengukur jangkauan sejauh mana
masalah prioritas bagi penyandang disabilitas telah dicerminkan dalam perencanaan pembangunan.
Misalnya, jika organisasi penyandang disabilitas berpartisipasi di Musrenbang tingkat Desa tapi
kemudian mereka tidak dapat mewakili desa mereka pada Musrenbang di tingkat Kecamatan, mereka
harus bertemu dengan rekan mereka pada tingkat kecamatan dan membagi informasi tentang hasil
Musrenbang tingkat Desa yang mereka hadiri, masalah yang muncul dan prioritas isu.
Hal ini akan menjamin posisi yang konsisten dari kelompok kepentingan organisasi penyandang
disabilitas lintas wilayah. Dengan demikian terdapat kemungkinan lebih besar bahwa prioritas organisasi
penyandang disabilitas akan tercerminkan sebagai salah satu prioritas di semua Rencana Kerja tingkatan
daerah dan di dalam dokumen hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan daerah - draf APBD.

4. Forum SKPD
Bagaimana hubungan antara Musrenbang dan Forum SKPD?
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah lembaga/badan/dinas pemerintahan di tingkat
Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menangani sektor tertentu seperti Urusan Sosial, Pendidikan,
Kesehatan, dan Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan menjalankan program
serta kegiatan.
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Dinas-dinas tersebut juga berfungsi sebagai forum internal sektoral, yang bertanggung jawab untuk
mengklarifikasi alasan untuk menerima atau menolak daftar rekomendasi kegiatan yang muncul dari
Musrenbang di tingkat Kecamatan, menggunakan dasar:
a.
b.

Draf Renja Sektoral yang muncul dari Draf Pertama RKPD di tingkat Kabupaten/kota.
Anggaran yang telah ditetapkan untuk SKPD dari Bappeda.

Forum SKPD adalah bagian dari proses Musrenbang seluruh tingkat daerah. Delegasi berjumlah 5
orang akan dipilih dari setiap Musrenbangcam tingkat kecamatan untuk berpartisipasi di Forum SKPD.
Forum SKPD adalah kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil yang mengkhususkan diri dalam tematema SKPD yang relevan untuk mempengaruhi penyusunan Renja SKPD. Oleh karena itu, organisasi
penyandang disabilitas hendaknya mencoba untuk berpartisipasi dalam Forum SKPD yang berhubungan
dengan Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Pekerjaan Umum. Setiap
Kepala SKPD akan mengumumkan Forum SKPD kepada semua organisasi yang terdaftar di SKPD.
Forum SKPD bekerja dengan Bappeda untuk mengorganisir kembali daftar rekomendasi kegiatan
pada tiap SKPD. Dengan demikian, setiap SKPD menyiapkan Renja akhir yang disesuaikan dengan fungsi
masing-masing sektor.
Dalam hal ini Forum SKPD memainkan peran pengantara yang penting, yang menghubungkan hasil
Musrenbang pada tingkat di bawahnya dengan kewajiban kerja dan ketersediaan anggaran lembaga
pelaksana tugas pemerintahan pada tingkat di atasnya. Dalam proses sinkronisasi, beberapa kegiatan
yang diusulkan dari Musrenbangcam akan dihapus.

Apa beda antara musrenbang dan forum SKPD?
Forum SKPD bagaimanapun juga merupakan Forum utama untuk pengambilan keputusan, bukan
konsultatif. Berdasarkan draf akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Bappeda, SKPD
memperkirakan biaya setiap kegiatan untuk satu tahun dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran
(KUA). Karena itu Forum SKPD mempengaruhi proses penganggaran. Musrenbang tidak terfokus pada
pengalokasian anggaran, namun hanya merupakan sebuah mekanisme konsultatif saja.
Musrenbang mempunyai agenda yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan bersifat umum. Forum
SKPD di sisi yang lain selalu merupakan sektor khusus, dan langsung berdasarkan pada Rencana Kerja
berdasarkan sektor masing-masing.
Musrenbang merupakan rapat khusus berdasarkan wilayah geografis yang diselenggarakan oleh
Pejabat Pemerintah Daerah. Forum SKPD dilakukan dalam masing-masing SKPD.
Forum SKPD hanya dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Musrenbang dilaksanakan
di semua daerah dan tingkat nasional.

Apa peran organisasi penyandang disabilitas dalam hubungannya dengan
Forum SKPD dan Forum SKPD multi pihak?
Daftar kegiatan yang menjadi hasil dari setiap Musrenbang dan dimaksudkan untuk ditempatkan
ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara progresif berkurang pada setiap tingkatan wilayah
ketika daftar ini melewati proses dari Musrenbang ke SKPD atau Musrenbang di tingkat selanjutnya. Maka
pentinglah bagi organisasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses demi memastikan bahwa
prioritas kegiatan dari mereka tidak dihilangkan dari agenda. Karena tanggung jawab utama dari Forum
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SKPD, di beberapa daerah, anggota masyarakat sipil telah berupaya untuk memperluas pertimbangan
dalam SKPD menjadi lebih terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Di daerah-daerah ini, forum ini
telah menghasilkan terbentuknya "Forum SKPD Multi Pihak" dimana masyarakat sipil memiliki dampak
yang lebih besar terhadap dokumen yang dihasilkan - Renja SKPD dan RAPBD.
Organisasi penyandang disabilitas harus memanfaatkan kesempatan dari forum-forum tersebut
untuk melobi pejabat pemerintahan, membangun koalisi dengan anggota masyarakat sipil lainnya yang
mengkhususkan diri pada isu yang berkaitan, dan menambah pengalaman.
Para peserta yang meliputi narasumber dari DPRD yang mewakili Komisi yang memiliki rekanan
dengan SKPD, Bappeda maupun Organisasi Masyarakat Sipil dan ahli independen. Forum multi-pihak di
bidang pendidikan, misalnya, akan melibatkan perwakilan dari Forum SKPD bidang Pendidikan dan Dewan
Pendidikan, penyedia jasa pendidikan, orang tua murid, Serikat Guru, Komite Sekolah, Kelompok Kerja
Kepala Sekolah. Forum Multi-Pihak di bidang kesehatan akan melibatkan perwakilan dari Forum SKPD di
bidang kesahatan seperti Asosiasi Rumah Sakit Pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Bidan
Indonesia.
Meskipun Forum SKPD adalah sektor-khusus, akan akan lebih baik apabila organisasi penyandang
disabilitas yang mempunyai fokus pada sektor itu juga berpartisipasi dalam Forum SKPD Multi-Pihak.
Demikian juga akan lebih baik bila organisasi penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam
Musrenbang juga berpartisipasi dalam Forum SKPD Multi-Pihak.
Organisasi penyandang disabilitas harus berupaya untuk hadir, dan berpartisipasi dalam kedua jenis
Forum dan menjalankan kesamaan hak mereka untuk mempengaruhi proses-proses tersebut. Organisasi
penyandang disabilitas harus mengupayakan audiensi dengan Kepala SKPD selama waktu yang dijadwalkan
untuk Forum SKPD. Pertemuan-pertemuan tersebut pada umumnya memang tidak terbuka untuk publik
namun jika Kepala SKPD mengetahui tentang organisasi penyandang disabilitas dan menganggap
mereka itu penting, Kepala SKPD dapat mengijinkan organisasi penyandang disabilitas untuk menghadiri
Forum SKPD. Dalam situasi ini, terdapat banyak kesempatan bagi organisasi penyandang disabilitas untuk
memberikan masukan ke dalam proses membuat perkiraan umum untuk anggaran secara keseluruhan.

BAB VII: HAMBATAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM FORUM TERSEBUT
DAN BAGAIMANA ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS
MENGATASINYA
Proses perencanaan pembangunan tidak dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang
disabilitas, atau kaum marjinal pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I bahwa akses
terhadap informasi yang peka waktu dan tempat pertemuan merupakan hal yang penting, namun
penyandang disabilitas di setiap tingkat wilayah dan di semua forum menghadapi hambatan fisik dan
komunikasi. Ditambah lagi, terdapat kekurangan pemahaman penyandang disabilitas terhadap rumitnya
prosedur yang mengatur proses pengambilan kebijakan. Akhirnya semua itu tergantung kepada sikap
penyandang disabilitas sendiri terhadap keseluruhan proses, dan kebutuhan untuk lebih proaktif. Solusi
untuk mengatasi hambatan partisipasi tersebut, sebagian berada pada komunitas organisasi penyandang
disabilitas itu sendiri:
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•

•
•

•

•

•

Organisasi Penyandang Disabilitas harus mendidik diri mereka sendiri tentang dasar perencanaan
dan proses pengambilan kebijakan yang mempunyai dampak langsung untuk komunitas
mereka.
Organisasi Penyandang Disabilitas harus mendidik diri mereka sendiri untuk menganalisis
anggaran.
Perencanaan ke depan, pencapaian lebih banyak dan kreativitas merupakan hal yang penting jika
organisasi penyandang disabilitas akan menemukan jalan untuk mengakses proses ini. Organisasi
penyandang disabilitas perlu memulai persiapan lebih awal daripada hanya menunggu surat
edaran pemerintah diterbitkan.
Organisasi penyandang disabilitas perlu mendekati, belajar dan bekerjasama dengan organisasi
masyarakat sipil yang memiliki lebih banyak pengalaman- ini akan meningkatkan akses organisasi
penyandang disabilitas untuk mendapatkan sumber informasi yang relevan dan informasinya
juga lebih tepat waktu.
Organisasi penyandang disabilitas harus melibatkan diri dan tetap terlibat. Belajar melalui
pengalaman adalah penting bagi organisasi penyandang disabilitas. Perlulah memahami secara
lebih jelas agar mereka tidak menyerah begitu saja terhadap proses karena menghadapi berbagai
tantangan.
Akhirnya, organisasi penyandang disabilitas harus secara terus menerus menuntut langkah dan
perkembangan positif dari perwakilan Pemerintah, hal ini termasuk:
-

-

Buatlah agar Pemerintah mengerti bahwa proses ini bukan semata-mata sebuah formalitas.
Ingatkan Pemerintah bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk melibatkan semua
pemangku kepentingan (lihat pada tulisan di kotak di halaman ini tentang Kepmen No. 59
tahun 200753) dan perlunya melakukan analisis komprehensif dari pemangku kepentingan.
Soroti kewajiban Pemerintah untuk membuat bangunan umum yang aksesibel54.
Sediakanlah petunjuk dan informasi yang khusus tentang bagaimana dokumen dan rapat
dapat menjadi aksesibel bagi peserta yang tuli dan buta.
Yakinkan bahwa agenda diumumkan dan disebarkan secara luas sehingga kelompok
marginal dapat menjangkau dan mengetahuinya.

Menghendaki perubahan positif seperti itu merupakan kesempatan berharga bagi penyandang
disabilitas untuk mendidik pengambil kebijakan tentang pentingnya membuat penyesuaian terhadap
lingkungan dari proses pengambilan kebijakan. Melalui partisipasi langsung dalam Musrenbang dan Forum
SKPD atau Multi-Stakeholder Forum, penyandang disabilitas dapat memperlihatkan kepada pemerintah
cara yang sederhana yang mana pemerintah dapat meningkatkan aksesbilitas lokasi dan dokumen rapat,
dengan cara demikian memungkinkan penyandang disabilitas membagi kepedulian mereka terhadap
keadaan masyarakat.

BAB VIII: TETAP TERLIBAT
1. Ketika draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) diajukan kepada DPRD, Organisasi Penyandang
Disabilitas harus menemui pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk membuat mereka
mengetahui pendapat Organisasi Penyandang Disabilitas tentang anggaran.
53
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2.

3.

Dalam proses diskusi Rancangan APBD di DPRD biasanya
terdapat dengar pendapat (public hearing). Organisasi
Penyandang Disabilitas harus menyiagakan diri agar mengetahui
pengumuman tentang hearing ini, menghadirinya dan terlibat
aktif di dalamnya. Organisasi Penyandang Disabilitas dapat pula
meminta DPRD untuk menyelenggarakan dengar pendapat
ini. Selain dengar pendapat dan konsultasi publik, Organisasi
Penyandang Disabilitas dapat pula hadir dalam rapat di Komisi D
DPRD, berdiskusi dengan Panitia Anggaran DPRD dan berdiskusi
dengan masing-masing fraksi untuk mengusulkan daftar prioritas
mereka.
Bersama dengan SKPD melakukan tindak lanjut dalam pelaksanaan
kegiatan yang tercantum dalam APBD, misalnya mengusulkan
penyandang disabilitas yang memenuhi.
kualitas sebagai penerima beasiswa. Menelusuri anggaran
belanja dan mengawasi pelaksanaannya untuk menentukan,
misalnya, apakah sejumlah anggaran telah dibelanjakan dan
apakah penerima manfaatnya tepat sasaran.

4.

Mendapatkan laporan tahunan tentang pemenuhan kewajiban
yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD yang
dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi).
Menganalisis LPKJ sebelum DPRD membahasnya dan memutuskan
apakah dapat diterima, untuk menjawab pertanyaan berikut ini:
a)

Untuk Diingat:
Hal terbaik untuk belajar
proses perencanaan dan
penganggaran adalah
melakukannya secara nyata.
Membangun pengalaman
dalam hai ini memakan
waktu namun akan
menghasilkan hasil yang
optimal. Sekali Organisasi
Penyandang Disabilitas
berpartisipasi untuk pertama
kalinya, walaupun bila di
tingkat Musrenbang Desa,
mereka akan mendapat
pengakuan yang berharga
dari kawan organisasi di
luar komunitas organisasi
penyandang disabilitas.
Mereka juga akan mendapat
pengalaman berharga dan
menjadi mudah untuk
berpartisipasi dalam forum di
tahun berikutnya.

Sudahkah Pemerintah mempertimbangkan perwakilan
penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan?
b) Apakah penerima manfaat yang dimaksudkan sesuai dengan
target yang direncanakan?
c) Apakah penyandang disabilitas diabaikan sebagai penerima manfaat yang sama dari kegiatan
yang ada?
d) Apakah laporan dibuat mencerminkan data penyandang disabilitas yang telah dikumpulkan
dari lapangan?
e) Apakah dampak dari kegiatan dapat diukur untuk menunjukkan perkembangan yang
konkret bagi kesejahteraan penyangdang disabilitas?
Jika terdapat ketidaksesuaian, penyandang disabilitas hendaknya terlibat dalam upaya advokasi
untuk meminta perubahan dalam laporan.
5.

Menentukan apakah belanja untuk kegiatan yang memperhatikan penyandang disabilitas
mencerminkan alokasi sebagaimana terdapat dalam APBD untuk kegiatan tersebut. Jika terjadi
ketidaksesuaian antara pelaksanaan dari kegiatan dan uang yang dialokasikan untuk kegiatan,
maka organisasi penyandang disabilitas dapat mengambil tindakan sebagai berikut:
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a)

Jika mengenai korupsi, maka mereka harus menginformasikan kepada Kejaksaan Negeri dan
Kejaksaan Tinggi, Polisi dan KPK (badan independent di tingkat nasional untuk memberantas
korupsi yang berada langsung di bawah Presiden).
b) Jika mengenai pelanggaran prosedur administratif dan produktivitas yang lemah maka
Organisasi Penyandang Disabilitas harus menyampaikan komplain kepada Badan Pengawas
Daerah/Bawasda (atau Inspektorat Daerah).
c) Jika mengenai pelanggaran prosedur keuangan maka Organisasi Penyandang Disabilitas
harus menyampaikan komplain kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) atau Badan Permeriksa Keuangan (BPK).
d) Bukti dari ketidaksesuaian dapat menjadi dasar untuk upaya advokasi dengan target
Pemerintah Daerah selama Pemilu di waktu mendatang dan bekerjasama dengan media
masa untuk mempublikasikan masalah tersebut.

Memanfaatkan masa evaluasi raperda tentang APBD
sebagai upaya perbaikan rencana APBD
Organisasi Penyandang Disabilitas yang sudah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan
dan alokasi anggaran baik melalui forum Musrenbang maupun forum lainnya mungkin menghadapi
kenyataan bahwa rencana pembangunan dan alokasi anggaran pemerintah daerah belum memasukkan
kebutuhan penyandang disabilitas. Apabila terjadi seperti itu, bukanlah akhir perjuangan kita untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah agar memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Masih
ada jalan lain untuk mengubah rencana pembangunan dan alokasi anggaran. Dalam proses pembahasan
Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD), adanya persetujuan bersama antara KepalaDaerah
dan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD menjadi Perda
APBD bukan berarti rencana kegitan dan alokasi anggaran yang tercantumAPBD tidak dapat dikoreksi.
Koreksi terhadap isi dokumen APBD tersebut masih berpeluang dilakukan. Hal Sama juga dapat dilakukan
pada saat Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD telah menyetujui Raperda Perubahan APBD menjadi Perda
Perubahan APBD setelah tujuh bulan berlakunya APBD Tahun Anggaran berjalan.

Dasar hukum
Peluang koreksi atas dokumen Raperda tentang APBD di atas dimungkinkan dengan adanya masa
evaluasi setelah suatu Raperda tentang APBD mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
Pimpinan DPRD. Masa evaluasi ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah provinsi dan pengawasan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota.
Hal tersebut diatur dalam:
1.
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri
melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi, sedangkan Gubernur melakukan evaluasi
terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten/ Kota.
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Pengertian Evaluasi dan Akibat Evaluasi atas Raperda tentang APBD
Evaluasi ini merupakan tindakan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk melakukan
pencermatan terhadap Raperda tentang APBD, termasuk materi perencanaan pembangunan dan alokasi
anggaran yang tercantum dalam dokumen APBD. Ada dua aspek yang diperhatikan ketika melakukan
evaluasi terhadap dokumen APBD, yakni: (1) apakah APBD bertentangan dengan kepentingan umum?
Dan (2) apakah APBD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?
Apabila APBD bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, maka Menteri Dalam Negeri atau Gubernur dapat meminta kepada Kepala
Daerah dan DPRD untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaianAPBD sesuai hasil evaluasi.Apabila
Kepala Daerah dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagai tindak lanjut hasil
evaluasi, maka Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Raperda tentang APBD Provinsi dan Gubernur
membatalkan Raperda tentang APBD Kabupaten/ Kota.

Tahapan Pelaksanaan Evaluasi
Evaluasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur melalui tahapan sebagai berikut:
No. Kegiatan
1.

2.

3.

Waktu

• Gubernur menyerahkan Raperda tentang APBD Provinsi
yang telah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan
Pimpinan DPRD kepada Menteri dalam Negeri

• Paling lambat 3 (tiga) hari
sejak Raperda tentang APBD
Provinsi yang telah mendapat
persetujuan Kepala Daerah dan
Pimpinan DPRD

• Bupati/ Walikota menyerahkan Raperda tentang APBD
Kabupaten/ Kota yang telah mendapat persetujuan
Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD kepada Gubernur

• Paling lambat 3 (tiga) hari
sejak Raperda tentang APBD
Kabupaten/ Kota yang
mendapat persetujuan Kepala
Daerah dan Pimpinan DPRD

• Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap
Raperda tentang Raperda tentang APBD Provinsi

• Dalam waktu 15 hari sejak
dokumen Raperda diterima
menteri Dalam Negeri

• Gubernur melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang
APBD Kabupaten/ Kota

• Dalam waktu 15 hari sejak
dokumen Raperda diterima
Gubernur

• Menteri Dalam Negeri menyerahkan hasil evaluasi
• Dalam waktu 15 hari sejak
terhadap Raperda tentang Raperda tentang APBD Provinsi
dokumen Raperda diterima
kepada Gubernur
menteri Dalam Negeri
• Gubernur menyerahkan hasil evaluasi terhadap Raperda
tentang APBD Kabupaten/ Kota Kepada Bupati/ Walikota

• Dalam waktu 15 hari sejak
dokumen Raperda diterima
Gubernur
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4.

5.

• Gubernur dan DPRD menindaklanjuti dengan melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian Raperda tentang APBD
Provinsi sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri

• Dalam waktu 7 (tujuh) hari
sejak hasil evaluasi diterima

• Bupati/ Walikota dan DPRD menindaklanjuti dengan
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Raperda
tentang APBD Kabupaten/ Kota sesuai hasil evaluasi
Gubernur

• Dalam waktu 7 (tujuh) hari
sejak hasil evaluasi diterima

• Menteri Dalam Negeri membatalkan Raperda tentang
APBD Provinsi apabila Gubernur dan DPRD tidak
menindaklanjuti hasil evaluasi

• Setelah jangka waktu 7 (tujuh)
hari berakhir Gubernur dan
DPRD tidak meninaklanjuti
hasil evaluasi

• Gubernur  membatalkan Raperda tentang APBD
• Setelah jangka waktu 7 (tujuh)
Kabupaten/ Kota apabila Bupati/ Walikota dan DPRD tidak
hari berakhir Bupati/ Walikota
menindaklanjuti hasil evaluasi
dan DPRD tidak meninaklanjuti
hasil evaluasi

Bagaimana Memanfaatkan Masa Evaluasi?
Hal terpenting yang harus kita dilakukan adalah merumuskan permasalahan yang ada dalam dokumen
APBD bahwa ada kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Kepala
Daerah dan DPRD ketika APBD tidak/ kurang memasukkan kebutuhan penyandang disabilitas dalam
rencana kegitan dan alokasi anggarannya. Kita dapat menyampaikan alasan-alasan yang tepat misalnya
kegiatan yang direncanakan pemerintah tidak memadai dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya
dilakukan (cantumkan kegiatan dan anggaran yang telah dibuat dalam APBD dan bandingkan dengan
persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas). Kita juga dapat mengemukakan bahwa rencana kegiatan
pemerintah daerah tidak singkron dengan prioritas program pemerintah pusat. Kemukakan keberadaan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang
Disabilitas yang secara tegas memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memenuhi hakhak penyandang disabilitas. Untuk lebih memperkuat alasan, ingatkan adanya Surat Menkokesra, Surat
Menteri Dalam negeri dan Surat Menteri Sosial yang memerintahkan kepada daerah (gubernur/ bupati/
walikota) untuk mengimplementasikan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.
Apabila APBD tidak memasukkan kebutuhan penyandang disabilitas secara berkeadilan dan progresif
maka APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan.Jangan lupa untuk memberikan masukan kongkrit bagi penyempurnaan APBD.
Sebaiknya organisasi penyandang disabilitas mengirim masukan untuk Menteri Dalam Negeri (APBD
Provinsi) atau Gubernur (APBD Kabupaten/ Kota) paling lambat 3 (tiga) hari sejak Kepala Daerah dan
DPRD membuat persetujuan Raperda tentang APBD, agar diperhatikan dan cukup waktu bagi Menteri
Dalam Negeri atau Gubernur. Apabila memungkinkan lakukan audiensi dengan pihak yang berwenang
melakukan evaluasi agar mereka lebih dapat memahami permasalahan yang kita sampaikan
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Musrenbang sebagai Instrumen Efektif
dalam Penganggaran Partisipatif
Isu-isu Utama dan Perspektif Peningkatan Mutu Musrenbang
di Masa Depan
I. Pendahuluan
Pendekatan konsultasi akar rumput (grassroot) telah lama dipandang sebagai cara terbaik untuk menumbuhkan rasa
memiliki masyarakat atas proyek-proyek berbasis warga,mengembangkan dan memelihara lembaga-lembaga demokrasi,
mengurangi konflik kepentingan, mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam satu
dekade terakhir, konsultasi akar rumput telah dilaksanakan di Indonesia dalam berbagai bentuk. Akan tetapi
penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas,dan biasanya masih berupa seremonial
dan acara rutin belaka.
Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah
pembangunan daerah atau Musrenbang sebagai
sarana untuk melibatkan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan di daerah. Berbagai
prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk
meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat,
antara lain dengan melembagakan prosedur
Musrenbang dalam Peraturan Daerah (Per da);
pengembangan Perda transparansi dan partisipasi;
keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses
perencanaan; kerjasama dengan organisasi
masyarakat sipil (OMS) untuk fasilitasi pembahasan
anggaran; serta pelatihan metodologi dan teknik
prioritisasi alokasi anggaran bagi fasilitator
Musrenbang.

“…… diperlukan perbaikan yang mendasar dalam pelay anan
masyarakat di semua daerah, melalui pola pengelolaan pemerintahan
yang lebih demokratis ,ber tanggungjawab, profesional dan responsif,
serta terdesentralisasi. Pada hakikatnya desentralisasi dan otonomi
adalah untuk makin mendekatkan pemer intah kepada rakyatnya.
Dengan demikian, P emerintah akan dapat memberikan pelayanan
dan melaksanakan keinginan seluruh rakyat secara lebih baik,lebih
cepat dan lebih tepat.......”
Presiden Susilo BambangY udhoyono dalam keterangan pemerintah tentang kebijakan pembangunan daerah di depan sidang
paripurna DPR RI pada tanggal 23 agustus 2005)

Meskipun terdapat komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peranan,fungsi dan jurisdiksi
organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan penganggaran belum didefinisikan secara jelas.Keadaan ini
membatasi efektifitas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Dalam konteks untuk mengatasi permasalahan di atas, ringkasan ini memaparkan beberapa hal sebagai berikut:
a) status dari kerangka perencanaan pembangunan partisipatif di Indonesia;deskripsi tentang Musrenbang, peraturan
dan berbagai upaya terkait;
b) isu-isu utama dalam upaya meningkatkan dampak pengambilan keputusan demokratisasi pembuatan keputusan
dalam Musrenbang terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah; dan
c) perspektif untuk meningkatkan kualitas Musrenbang berdasarkan rekomendasi dari lokakarya Musrenbang
yang dilakukan LGSP.
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II. Status Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif
Sejak diterapkannya proses desentralisasi pada tahun 1999, Pemerintah Pusat telah melakukan usaha-usaha, melalui
serangkaian regulasi dan berbagai tindakan, untuk mendorong penerapan pendekatan partisipasi dalam perencanaan
pembangunan daerah,ser ta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan kepemerintahan
daerah. Pemerintah Daerah mendukung usaha-usaha di atas dengan melaksanakan praktek-praktek perencanaan
partisipatif.

A. Apa itu Musrenbang?
Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas
kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses neg osiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi
perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus menca pai konsensus bersama
mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.
Pada tingkat masyarakat (desa), Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas program SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan
Alokasi Dana Desa (ADD),serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang
tingkat kecamatan.
Pada tingkat kecamatan ,peran dan fungsi
Musrenbang ialah untuk mencapai
konsensus dan kesepakatan mengenai
(a) prioritas program dan kegiatan SKPD
untuk dibahas dalam Forum SKPD; (b)
penentuan perwakilan dari kecamatan
yang akan menghadiri Musrenbang
kabupaten.
Pada tingkat kabupaten/kota,Musrenbang
bertujuan untuk mencapai konsensus
dan kesepakatan tentang draft f inal
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah). Dokumen ini berisikan (a) arah
kebijakan pembangunan daerah;(b) arah
program dan kegiatan prioritas SKPD
berikut perkiraan anggarannya atau
Renja (Rencana Kerja) SKPD; (c)
kerangka ekonomi makro dan keuangan;
(d) prioritas program dan kegiatan yang
akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi,
dan sumber-sumber biaya lainnya; (e)
rekomendasi dukungan peraturan dari
Pemerintah Provinsi dan Pusat;(f) alokasi
anggaran untuk ADD.

Warga dan pejabat pemerintah daerah mendiskusikan rencana pembangunan dalam
Musrenbang di Probolinggo.(Photo: Ahmad Fuadi)

Selain itu pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan serupa yang disebut Forum SKPD,yang
membahas sektor-sektor spesifik seper ti kesehatan dan pendidikan.Kegiatan ini memungkinkan setiap SKPD memadukan program-program mereka dengan perspektif dan prioritas masyarakat. Hasil dari Musrenbang kecamatan
menjadi bahan diskusi pada Forum SKPD, dan hasilnya ke mudian dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota untuk
dibahas lebih lanjut.
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B. Regulasi yang Mengatur Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan perundangan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
proses resmi perencanaan dan penganggaran daerah. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:
Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; meletakkan partisipasi masyarakat sebagai
elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam
pengelolaan pemerintahan daerah; menjamin terdapatnya transparansi, akuntabililitas dan kepentingan umum;
perumusan program dan pelayanan um um yang memenuhi aspirasi masyarakat.
Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Per encanaan Pembangunan Nasional; melembagakan
Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, par tisipatif,
teknokratis, ’bottom-up’ dan ’top down’ dalam perencanaan pembangunan daerah.
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam
Negeri (Mendagri)Tahun 2006 tentang PetunjukT eknis Penyelenggaraan Musrenbang; mengatur titik
masuk (entry point) partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Surat edaran bersama
ini juga mempedomani tata cara, capaian, prosedur,pr oses, dan mekanisme penyelenggaraan Musrenbang dan forum
multistakeholder SKPD.
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menciptakan kerangka bagi Musrenbang
untuk dapat mensinkronisasikan perencanaan ‘bottom-up’ dengan ‘top down’ dan merekonsiliasikan berbagai
kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
daerah.

C. Regulasi Tentang Penganggaran Berbasis Kinerja yang Memungkinkan
Masyarakat untuk Lebih Mudah Memantau Pengelolaan Keuangan
Daerah
Regulasi lain yang memungkinkan masyarakat untuk dapat lebih memantau dampak pengeluaran pemerintah daerah,
seperti pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan dan penguatan peran perempuan, adalah sebagai berikut:
Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah No.58/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,dan Peraturan Mendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; melembagakan elemen-elemen penting dari tata pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas,
transparansi,efisiensi dan efektifitas alokasi sumber dana,keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan
kinerja seperti perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Peraturan dan perundangan ini berpeluang untuk
memberikan kerangka yang lebih baik bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses penganggaran.
Peraturan Pemerintah No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelay anan
Minimal; ditujukan untuk memberikan kerangka yang lebih berkelanjutan bagi perbaikan pelayanan publik.Peraturan
ini memberikan peluang dan instrumen bagi penguatan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat marjinal untuk
lebih menyuarakan kebutuhannya akan pelayanan publik, adv okasi dalam proses penyusunan perencanaan dan
pengelolaan pelayanan,dan pengawasan terhadap implementasi pelayanan publik.Ini juga akan memungkinkan konsultasi
yang lebih efektif dengan SKPD yang ber tanggung jawab dalam penyediaan pelayanan dasar, memudahkan pemantauan
dan evaluasi kinerja pelayanan, serta analisis alokasi anggaran terutama untuk kaum perempuan dan mengatasi
kemiskinan.
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Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa; mengatur tentang sumber dana untuk desa, termasuk
Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya minimal 10 persen dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan
Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan diberikan ke desa secara proporsional. Peraturan ini memberikan
peluang bagi pendalaman demokratisasi proses perencanaan pembangunan desa. Surat Edaran Mendagri 2005
tentang Pedoman Penerapan Alokasi Dana Desa memberi pedoman tentang pengaturan besaranADD,prinsipprinsip pengelolaanADD terutama partisipasi masyarakat dalam pengelolaanADD,institusi pengelola,sistem,prosedur
dan mekanisme penyaluran dan penggunaan, pelaporan dan pengawasan ADD.

D. Prakarsa Daerah Mendukung Pe rencanaan Partisipatif
Berbagai prakarsa di sejumlah daerah untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan
penganggaran daerah, antara lain:
Perda transparansi dan par tisipasi.Sejumlah daerah mengatur transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
Perda guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses
pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran daerah.
Forum Multistakeholder SKPD.F orum multistakeholder pada tingkat SKPD menyediakan kerangka yang lebih
baik demi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pelayanan publik. Di berbagai daerah
dibentuk forum independen seperti dewan pendidikan, komite sek olah, forum peduli kesehatan yang bertujuan
untuk mempererat kerjasama antara SKPD dengan masyarakat.Forum ini memainkan peranan yang penting dalam
pengawasan implementasi pelayanan publik.
Alokasi Dana Desa untuk mendukung pr oses perencanaan desa. Sejumlah daerah telah m ulai
mengimplementasikan desentralisasi fiskal ke desa melalui ADD. Hal ini telah menjadi instrumen penting untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dan usaha mengatasi kemiskinan.
Perda tentang Musrenbang.Daerah-daerah telah mengesahkan prosedur Musrenbang dalam bentuk Perda tentang
Musrenbang atau Perda Partisipasi dan Transparansi demi memastikan keterwakilan yang lebih baik dari seluruh
pemangku kepentingan. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam
Musrenbang tentang alokasi sumberdaya anggaran. Di Surakarta, misalnya, Pe rda tentang Musrenbang menekankan
kewajiban keterwakilan peserta perempuan setidaknya 30 persen dalam setiap kegiatan Musrenbang. Di Kabupaten
Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam, klinik perencanaan dan anggaran diperkenalkan untuk memper oleh
sinkronisasi yang lebih baik antara usulan dari“bawah” dan “atas”. Sementara di Sumedang, Jawa Barat ser ta Solok
dan Bukittinggi di Sumatera Barat, formula perbandingan 40:40:20 digunakan dalam alokasi APBD untuk memenuhi
usulan masyarakat, SKPD,dan DPRD.
Peranan lebih besar dari organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan penganggaran
daerah. Sejumlah daerah mengalokasikan danaAPBD bagi organisasi non pemerintah untuk membantu menfasilitasi
proses Musrenbang; kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dan DPRD untuk advokasi alokasi anggaran.
Keterlibatan lebih besar DPRD. Peranan dan keterlibatan DPRD dalam Musrenbang dan proses perencanaan
dan penganggaran sangat penting demi memperbaiki perumusan kebijakan dan program. Di sejumlah daerah,
keterlibatan aktif DPRD dan kerjasama DPRD dengan organisasi masyarakat sipil dalam menyediakan informasi,
fasilitasi proses penganggaran,dan pemantauan belanja pemerintah daerah telah memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap efektifitas alokasi anggaran untuk kepentingan publik.

III. Isu kunci dalam demokratisasi pengambilan keputusan
perencanaan dan penganggaran daerah
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat
maupun Daerah, penera pan perencanaan partisipatif yang efektif masih menghadapi sejumlah tantangan. P eraturan
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dan perundangan baru tidak selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada kenyataannya, masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi
dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah; terbatasnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan DPRD
dalam proses perencanaan dan penganggaran; masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran atas pengurangan
kemiskinan dan kepentingan kaum per empuan;serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya
pada pemantauan dan evaluasi anggaran.Kelompok masyarakat umumnya memiliki pemahaman yang sangat terbatas
atas proses perencanaan dan penganggaran daerah yang cukup kompleks.
Komitmen pimpinan daerah yang tidak merata. Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan
tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan daerah.Tingkat kemauan dan komitmen menerapkan perencanaan dan
penganggaran partisipatif sangat bervariasi antar daerah.Lemahnya komitmen antara lain disebabkan oleh pemahaman
yang terbatas atas peranan dan manfaat jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan; sukar membedakan antara partisipasi masyarakat dan partisipasi politik.Tindak korupsi dan
pengaruh partai politik dalam proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan.
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran. Sementara legislatif sekarang lebih aktif
dalam proses penganggaran; ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang dan proses perencanaan dan
penganggaran serta keterbatasan dalam penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit banyak
menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan anggaran.
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran. Faktor yang antara lain membatasi
efektifitas Musrenbang untuk mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya kualitas dan
transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah bagi peser ta Musrenbang; kurangnya keterwakilan stakeholders dalam proses penganggaran, dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif dan DPRD dengan pengaruh
partai politik yang kuat dalam kebijakan anggaran;terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang proses
penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya atas pembangunan daerah.
Penguatan Par tisipasi Masyarakat dalam ADD. Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan
akuntabilitas penggunaan dana yang memadai.Dominasi elit desa dalam pengambilan keputusan penggunaan dana
ADD perlu dikurangi dengan lebih meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat, terutama kaum perempuan dan
kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan penggunaan dana ADD yang efektif.
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk memahami proses perencanaan dan
mendorong perubahan. Terdapat k eterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil dalam memahami proses
penganggaran yang cukup panjang dan kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah. Kepentingan kaum perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali
kurang terwakili dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran. Juga terdapat kekurangpercayaan dari masyarakat
bahwa proses Musrenbang akan mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka; masyarakat seringkali
melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan
oleh elit daerah. Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara melakukan advokasi, penelitian, dan
analisis informasi untuk berpar tisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu,kendala
dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran.
Kompleksitas isu pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti perbaikan
kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan malnutrisi;kesejahteraan anak;
keamanan; penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah; peningkatan keamanan, keteraturan;
konflik daerah, sosial dan etnik; revitalisasi sektor pertanian; pengembangan ekonomi lokal; dan degradasi kualitas
lingkungan hidup.Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang demokratis melainkan juga pemahaman
teknis dan analisis permasalahan;penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan efektif;ser ta keseimbangan
prioritas antardaerah, antara provinsi dan kabupaten/kota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas.
Dari seluruh penjelasan di atas,jelaslah bahwa reevaluasi efektifitas mekanisme Musrenbang dan partisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan dan enganggaran daerah amat diperlukan.
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IV. Perspektif Peningkatan Kualitas Musrenbang
Dalam konteks tantangan dan permasalahan di atas, LGSP menyelenggarakan lokakarya sehari “Musrenbang sebagai
Instrumen Efektif dalam Penganggaran Par tisipatif ” pada tanggal 14 Februari 2007. Lebih dari 100 peserta dari
berbagai kalangan terkait hadir dalam lokakarya tersebut, antara lain perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah,
organisasi masyarakat sipil,dan akademisi.Mereka memperbincangkan dua isu strategis berkaitan dengan Musr enbang
dan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran daerah:
Secara umum,peser ta menyimpulkan bahwasanya penguatan Musrenbang oleh Pemerintah memerlukan dua aspek
keefektifan dalam prosesnya:
(a) penerapan prinsip inklusif dan ‘broad base participation’ di semua tahapan dan peringkat proses
pengambilan keputusan yang meliputi konsultasi pada peringkat kebijakan, perencanaan, alokasi sumber daya,
implementasi, pemantauan, dan evaluasi
(b) Ketersediaan dan kelengkapan analisis teknis, termasuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah
antarsektor dan tingkat pemerintahan (nasional, provinsi,kabupaten/k ota,kecamatan,dan desa) disertai dengan
forum pembahasan yang partisipatif untuk memastikan bahwa program dan kegiatan efektif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat
Berangkat dari kedua hal tersebut di atas,peserta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan ef ektifitas dan
kualitas proses Murenbang. Dua hal yang perlu mendapatkan prioritas perhatian adalah penguatan regulasi baik di
peringkat nasional maupun di daerah serta kejelasan, penguatan peranan, dan pengembangan kapasitas organisasi
masyakarat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran.

A. Regulasi Nasional
Surat Edaran Bersama tentang Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Negara/Kepala BAPPENAS perlu diganti dengan regulasi yang lebih permanen untuk menjamin kepastian dan
keberlanjutan.Ini akan membantu mengatasi ketidakseragaman komitmen dari pimpinan pemerintahan di sejumlah
daerah terhadap perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang par tisipatif dan yang bersikap men unggu
diterbitkannya regulasi untuk melakukan tindakan yang lebih nyata.
Regulasi yang diterbitkan hendaknya:
a)

b)

c)
d)
e)

mengembangkan prinsip inklusif dan ‘broad
based participation’ yang mengikutsertakan
semua kelompok masyarakat yang relevant
(perempuan , masyarakat miskin, k elompok
marjinal dan dunia usaha )
mempertegas peranan,fungsi dan jurisdiksi dari
masing-masing stakeholder (organisasi
masyarakat sipil dan DPRD) dalam pr oses
perencanaan dan penganggaran,terutama dalam
penyiapan dan perumusan anggaran
bersifat luwes untuk mengakomodasikan
praktek-praktek yang baik di daerah
Pejabat daerah dan warga mendiskusikan isu pelayanan publik pada
lokakar ya LGSP di Pinrang Sulawesi Selatan. (Photo:LGSP staff)
memastikan pemenuhan standar konsultasi
publik
mewujudkan kondisi bagi pengembangan penganggaran partisipatif

Pengembangan regulasi tersebut perlu mengikut sertakan semua pemangku kepentingan yang sesuai, termasuk
pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil yang telah mengimplementasikan praktek-praktek Musrenbang
yang baik.
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B. Regulasi Daerah
Berdasarkan regulasi nasional tersebut di atas, pemerintah daerah hendaknya membuat peraturan daerah tentang
Musrenbang yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Hal ini untuk memastikan dan menguatkan komitmen dari
manajemen puncak di daerah, DPRD, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengimplementasikan perencanaan
partisipatif .Apabila dirancang dengan baik, maka regulasi ini akan mampu meningkatkan pemantauan dan pengawasan
organisasi masyarakat sipil terhadap anggaran publik dan memperbaiki transparansi anggaran serta meningkatkan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
Peraturan daerah yang dibuat antara lain perlu mengakomodasikan hal-hal berikut:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

kejelasan proses perencanaan partisipatif
akomodasi penganggaran partisipatif dalam prosesnya
bagan alir dan kalender yang jelas tentang proses perencanaan dan penganggaran daerah
arahan struktur dan keanggotaan organisasi penyelenggara Musrenbang
ketersediaan anggaran APBD yang memadai untuk menyelenggarakan musrenbang
kalender kegiatan penyusunan rencana dan anggaran tahunan
tipologi stakeholder yang akan diundang atau dilibatkan, termasuk pengarusutamaan gender
peranan, fungsi, dan jurisdiksi masing-masing stakeholder
keterlibatan aktif DPRD dalam semua tapan proses perencanaan
peranan dan fungsi forum konsultasi multistakeholder SKPD
publikasi APBD di media

C. Kualitas Musrenbang
Kualitas Musrenbang perlu diperbaiki guna mencapai suatu standar konsultasi publik yang baik dalam perencanaan
partisipatif.Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

meningkatkan kualitas fasilitator, antara lain melalui bantuan teknis dan pelatihan fasilitator
memastikan representasi perempuan dan kelompok marjinal sebagai stakeholder
meningkatkan keterkaitan dengan forum konsultasi multistakeholder SKPD
meningkatkan kualitas dan kekinian informasi yang disediakan bagi peserta,termasuk informasi tentang perkiraan
anggaran
mendokumentasikan secara baik kesepakatan yang dicapai dalam Musrenbang
pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu perumusan kebutuhan dan aspirasi stakeholder dan
meningkatkan realisasi usulan
memperbaiki koordinasi waktu dan logistik Musrenbang
menciptakan mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas Musrenbang seperti pengembangan indikator untuk
memantau kinerja proses pasca Musrenbang; seper ti persentase usulan Musrenbang yang direalisasikan dalam
APBD (terutama yang berkaitan dengan usulan perbaikan atau pengembangan pelayanan dasar untuk masyarakat
miskin)

D. Peranan dan Fungsi Organisasi Masyarakat Sipil
Peranan dan tanggung jawab organisasi masyarakat sipil dalam Musrenbang perlu diperjelas. Kemungkinan peranan
dan fungsi OMS:
a)
b)
c)

pengembangan koalisi strategis dan jaringan yang efektif untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam
proses perencanaan dan penganggaran di daerah untuk menerapkan penganggaran partisipatif
menjadi fasilitator Musrenbang
memberikan advokasi, pelatihan, pendampingan, penelitian, dan analisis anggaran
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

menyediakan dan meningkatkan akses masyarakat pada informasi perencanaan dan penganggaran agar mereka
lebih peduli dan aktif berkontribusi dalam prosesnya.
menciptakan forum publik untuk mendorong pembahasan APBD sebelum APBD disetujui dan disahkan
melakukan kampanye untuk mendorong transparansi anggaran
memantau dan mengevaluasi anggaran dan kinerja pelayanan publik
membantu DPRD untuk melakukan tinjauan (review) dan penilaian terhadap dampak anggaran yang diusulkan
pemerintah daerah, terutama dampak anggaran bagi usaha pengentasan kemiskinan dan penerapan standar
pelayanan minimal
bekerjasama dengan media untuk memastikan tujuan-tujuan perencanaan dan penganggaran partisipatif, proses,
dan hasil-hasilnya dipublikasikan lebih baik

E. Peranan dan Fungsi DPRD
Terdapat k ebutuhan untuk menguatkan keterlibatan DPRD dalam Musrenbang khususnya dan semua tahapan proses
perencanaan pada umumnya. Di samping itu, jadwal waktu reses DPRD perlu disinkronisasikan dengan jadwal waktu
Musrenbang dan kalendar perencanaan dan penganggaran daerah.Dengan demikian DPRD dapat berkontribusi aktif
dan efektif dalam Musrenbang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.
Peranan dan fungsi DPRD perlu diperkuat dalam hal-hal sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)
e)

keterlibatan aktif dari komisi, komite DPRD yang relev an dalam diskusi,peninjauan,dan evaluasi usulan masyarakat
dalam Musrenbang
pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat disuarakan dalam Musrenbang dan memberikan
masukan atas prioritas program berdasarkan prioritas masayarakat
memastikan terdapatnya konsistensi dan keseimbangan antara program dan anggaran tahunan daerah dengan
prioritas nasional dan provinsi dan antara prioritas sektoral dengan alokasi anggaran
memastikan bahwa Musrenbang menerapkan standar konsultasi publik yang sesuai
mencermati kebutuhan pengembangan regulasi untuk dimasukkan dalam program Renja DPRD mendukung
program dan kegiatan yang diprioritaskan di Musrenbang

Implementasi rekomendasi ini akan sangat bergantung pada usaha semua pemangku kepentingan – pemerintah
pusat,pe merintah daerah , DPRD,dan organisasi masyarakat sipil. Institusi eksternal dapat pula membantu mendukung
pelatihan,bantuan teknis,dan pertukaran pengalaman. Secara keseluruhan,me wujudkan kesadaran bahwa masyarakat
memiliki hak untuk menyuarakan keinginan dan pendapat serta terdapatnya akuntabilitas pejabat penyelenggara
pemerintahan akan menghasilkan Musrenbang yang dapat menjadi pendorong utama perencanaan dan penganggaran
partisipatif. (Disusun oleh Widjono Ngoedijo, Planning Advisor LGSP)

Tentang LGSP
Local Governance Support Program (LGSP)
atau Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah menyediakan bantuan teknis
bagi pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia guna mendukung kerangka kerja untuk
pemerintahan yang lebih adil dan demokratis.
LGSP bekerjasama dengan lebih dari 60
pemerintah daerah terpilih di sembilan
provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Tim ur, Sulawesi Selatan,dan Pa pua Barat.
LGSP dilaksanakan melalui kemitraan dengan
B APPENAS (Badan Perencanaan P emba-

ngunan Nasional), Departemen Dalam
Negeri,Departemen Keuangan,pemerintahpemerintah daerah, dan organisasi
masyarakat sipil di provinsi sasaran. LGSP
didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan
dijalankan oleh RTI International (RTI)
bekerjasama dengan International City/
County management Association (ICMA),
Democracy International (DI), Computer
Assisted Development Incorporated
(C ADI),dan Indonesia Media Law and Policy
Centre (IMPLC). Pelaksanaan program ini

dimulai pada 1 Maret 2005 dan diproyeksikan
berlangsung hingga 30 September 2009.

LGSP National Program Office
Jakarta Stock Exchange BuildingT
, ower
1, Lantai 29, Jl. J end. Sudirman,Kav 52 –
53 Jakarta 12190 • Telephone :+62
(21) 515 1755 Fax : +62 (21) 515 1752
• e-mail : info@lgsp.or.id • Website :
www.lgsp.or.id
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BAB I: MENGAPA KITA MEMBUTUHKAN MEDIA
Media dapat membantu Anda menyampaikan pesan kepada sejumlah orang yang lebih banyak
daripada yang dapat Anda jangkau secara individual atau melalui jaringan Anda sendiri. Media merupakan
forum untuk mendidik masyarakat dan para pembuat kebijakan mengenai CRPD dan pentingnya CPRD
baik pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat negara.
Sebuah strategi advokasi berfokus media sungguh berguna ketika tujuan Anda adalah mendorong
aksi atau perubahan kebijakan pemerintah melalui pemberitaan publik, misalnya untuk memastikan
bahwa pemerintah daerah memenuhi komitmen Konstitusional untuk mengalokasikan 20% anggaran
mereka untuk pendidikan. Para politisi sangat memperhatikan kesan publik mereka dan media dapat
menjadi cara efektif untuk mempengaruhi mereka agar memenuhi komitmen yang demikian ini.
Dari Konvensi, Menumbuhkan kesadaran, Ayat 8:
“Negara hendaknya…
Menumbuhkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga,
Tentang para penyandang disabilitas, dan mendorong penghormatan terhadap
Hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas
…
Mendorong kesadaran akan kemampuan dan sumbangan para penyandang disabilitas
…
Mendorong semua organ media untuk menggambarkan para penyandang disabilitas
dengan cara yang konsisten dengan tujuan dari Konvensi ini.”

Strategi advokasi berfokus media juga berguna ketika tujuannya adalah mengubah cara pandang
publik terhadap masalah tertentu. Karena persepsi yang keliru tentang disabilitas telah menyebar di
antara masyarakat, menggunakan media untuk mengubah persepsi yang keliru ini merupakan cara yang
efektif untuk menjangkau audien yang lebih luas dan mendidik mereka tentang hak-hak para penyandang
disabilitas. Seringkali para penyandang disabilitas disikapi hanya dengan cara negatif di tengah masyarakat,
sehingga Organisasi Penyandang Disabilitas harus memanfaatkan media untuk menyampaikan gambaran
yang positip tentang para penyandang disabilitas yang oleh sebagian besar masyarakat sering tidak
dilihat. Ini merupakan kunci untuk mengubah persepsi yang keliru yang seringkali merupakan penyebab
diskriminasi dan peminggiran terhadap para penyandang disabilitas.
Menggunakan media sebagai strategi advokasi berarti bahwa Organisasi Penyandang Disabilitas
mempunyai tanggungjawab tambahan untuk mendidik perwakilan media itu sendiri tentang disabilitas
sebagai persoalan hak asasi manusia. Sebagian besar wartawan belum mempunyai pengalaman langsung
untuk berinteraksi dengan, untuk mewawancarai, dan yang paling penting, menulis tentang para
penyandang disabilitas dan masalah disabilitas. Panduan yang dilampirkan55 bertujuan untuk membantu
media dalam meliput masalah disabilitas secara penuh hormat dan akurat. Ini dapat diterapkan oleh
55
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Organisasi Penyandang Disabilitas dalam konteks lokal mereka dan dapat digunakan untuk disebarkan
kepada agen-agen media56. Ini juga merupakan kesempatan untuk terlibat dalam menumbuhkan
kesadaran dan upaya advokasi yang mengarah kepada para perwakilan media itu sendiri.

BAB II: BAGAIMANA MENDAPATKAN LIPUTAN MEDIA
Apa yang dimaksud dengan berita? Sebuah kamus mendefinisikan berita sebagai: “sesuatu yang
cukup menarik bagi masyarakat pada umumnya yang perlu dilaporkan.”
Kisah yang menarik tentang peristiwa, tindakan atau orang-orang merupakan berita. Wartawan
bergantung kepada kisah yang bagus. Kisah harus berisi informasi baru dan pendekatan yang segar.

1. Bagaimana memastikan bahwa wartawan mengangkat kisah Anda
Tidak ada yang menggantikan terjaganya hubungan yang baik dengan media. Kemampuan Anda untuk
mendapatkan liputan media yang luas akan sangat tergantung kepada hubungan personal Anda dengan
para reporter, penulis dan perwakilan-perwakilan media yang lain. Jarang sekali Organisasi Penyandang
Disabilitas yang memiliki wakil dengan tanggung jawab resmi untuk mengkaji, membangun dan menjaga
hubungan dengan media. Namun demikian, membangun hubungan semacam ini tidak membutuhkan
sumber dana yang besar dan harus dijalankan oleh semua Organisasi Penyandang Disabilitas dengan caracara sederhana dan bertahap. Misalnya, para penyandang disabilitas harus memperkenalkan diri mereka
kepada media dengan jalan mengunjungi tempat-tempat berkumpul para wartawan atau menemukan
cara lain di mana kesempatan-kesempatan untuk berinteraksi secara inormal dengan para wartawan
dapat berkembang.
Sebagaian besar wartawan, terutama mereka yang berasal dari media nasional, mengikuti berbagai
mailing list. Merupakan gagasan yang baik bila orang-orang yang memiliki perhatian terhadap disabilitas
juga melakukan hal yang sama. Beberapa mailing list yang memiliki anggota paling besar adalah
wartawanme@yahoogroups.com dan mediacare@yahoogroups.com Keduanya bagus baik bagi para
wartawan maupun kaum profesional media secara umum, dan dalam banyak kasus, keduanya cukup
memberikan pertukaran informasi.57
Orang-orang media menyukai kisah-kisah kasuistik sehingga jika ada, misalnya, kasus individual
tentang diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, kirimkanlah ini ke media. Ini barangkali akan
diliput dalam kolom singkat meskipun tak tertutup kemungkinan untuk diluput secara lebih panjang.
Para penyandang disabilitas dapat memulai hubungan mereka dengan menulis kepada surat kabar
lokal untuk mengekspresikan cara pandang mereka tentang artikel yang secara tidak akurat meliput
masalah disabilitas.
Kegiatan-kegiatan lain juga dapat dibagikan ke mailing list. Seringkali para wartawan memiliki
sudut pandang yang berbeda terhadap kegiatan-kegiatan ini. Mungkin bagi para aktivis hal itu hanya
sekedar kegiatan, namun bagi para wartawan, kegiatan itu memiliki potensi untuk menarik perhatian
masyarakat.
56
57
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2. Daftar Pers58
Daftar Pers itu penting. Anda sekurang-kurangnya harus memiliki nomor kontak koordinator reporter
perusahaan media.Merekalah orang yang berwenang untuk memutuskan para reporter untuk meliput
topik atau kegiatan khusus, bukan para editor utama. Apabila nomor-nomor kontak para koordinator
semacam ini sangat sulit didapatkan dari berbagai jenis agen media, sekurang-kurangnya memiliki
nomor-nomor kontak dari para koordinator radio dan media onlineBiasanya media lain mengikuti liputan
radio dan media online. Dua jenis media ini sejauh ini merupakan yang paling cepat dalam mencari semua
jenis cerita.Ketika Anda membaca, melihat, atau mendengarkan media yang melaporkan sesuatu yang
berkaitan dengan masalah Anda, catatlah nama reporter atau korespondennya.
Secara rutin perbaharuilah daftar pers, melalui telepon yang agak sering dan melalui kontak yang
rutin dengan orang-orang pers. Dengan cara ini Anda akan mengetahui ketika orang mengubah posisi
atau meninggalkan perusahaan media.

3. Kirimkanlah berita kepada para reporter
Para reporter selalu mencari gagasan baru untuk berita. Mereka ingin
mendengar dari Anda tentang topik baru dan cara yang terbaik untuk
meliput berita. Tugas Anda adalah memastikan bahwa informasi yang
Anda berikan kepada mereka relevan dengan masalah yang biasanya akan
mereka liput. Ini berarti Anda harus mempelajari dan mengidentifikasi
liputan agen-agen media ini baik pada tingkat nasional maupun lokal
sebelum Anda menghubungi mereka. Ini akan membantu Anda untuk
mengangkat berita Anda secara lebih baik.

Ingat:
Dengan memberikan
kutipan, Anda sedang
memberikan kredibilitas
Pada pesan Anda

Telepon menjaga jalur paling langsung untuk berkomunikasi dengan para wartawan. Tujuan dari
telepon langsung adalah menawarkan gagasan berita, wawancara atau liputan atas suatu peristiwa.
Mungkin Anda harus meninggalkan pesan di telepon, sehingga Anda perlu memiliki panduan untuk
membuka pesan tersebut dengan baik.
Ingatlah bahwa para wartawan merupakan kaum profesional yang sibuk. Tenggat waktu selalu
tetap.Jangan menyia-nyiakan waktu mereka. Sebelum Anda memulai atau melakukan panggilan pers,
siapkanlah bahan-bahan latar belakang yang sesuai, nama-nama jurubicara dan kontak-kontak yang lain,
serta nomor-nomor di mana mereka dapat dihubungi pada saat itu. Sediakanlah informasi itu sementara
sedang berbicara dengan para reporter.

4. Kiat untuk menyampaikan berita
Hubungilah orang yang tepat. Anda semestinya menjalin kontak dengan perwakilan-perwakilan
media. Jika tidak, pastikanlah bahwa Anda secara terus-menerus merekam siapa yang meliput masalahmasalah disabilitas, masalah hak asasi manusia, masalah hukum, atau sesuatupun yang harus dilakukan
berkaitan dengan kebijakan sosial, dan pastikanlah Anda menjalin kontak personal dengan mereka.

58
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5. Jangan mengabaikan radio
Anda hendaknya menempatkan perwakilan organisasi anda untuk berbicara dengan para programer
diskusi radio, yang sering secara cepat menanggapi munculnya masalah-masalah nasional. Ketika
“memesan” talk show radio, hubungilah produser acara dan para peneliti, juga penyiar yang memandu
acara.
Penempatan waktu dan kemampuan untuk menempatkan berita anda dalam terma sudut pandang
berita lokal mereka merupakan hal penting.

6. Hendaklah ringkas dan persuasif
Karena para wartawan itu sibuk, Anda hanya memiliki satu menit atau kurang untuk menyatakan
maksud Anda. Apabila Anda menyampaikan suatu laporan atau siaran pers, nyatakanlah hal-hal yang
pokok, termasuk mengapa mereka semestinya meliput. Mulailah dengan menanyakan apakah mereka
memiliki waktu beberapa menit – jika ya dan mereka tidak sedang dikejar tenggat waktu, Anda dapat
melanjutkan dengan hal-hal yang lebih detail. Siapkanlah beberapa kalimat penting yang menguraikan
pesan Anda yang barangkali berguna bagi Anda dalam wawancara. Ketika berbicara dengan para
wartawan, pastikanlah untuk menginformasikan poin-poin kunci terlebih dahulu, kemudian anda dapat
menjelaskan latar belakangnya.

7. Sampaikanlah gagasan berita secara ramah
Para wartawan tidak menyukai apabila orang mengatakan apa yang harus mereka tulis.

8. Meneleponlah pada pagi hari
Ini memberi Anda kesempatan yang lebih baik untuk berbicara langsung dengan para reporter
daripada dengan asisten mereka atau seseorang yang menyampaikan pesan kepada mereka. Ini juga
merupakan waktu di mana sebagian besar editor dan produser mengambil keputusan tentang apa yang
akan diliput dalam berita sore mereka atau koran esok harinya. Siang hari di ruang berita berarti tenggat
waktu, ketika tak seorangpun memiliki waktu untuk berbicara.

9. Tindaklanjuti dengan informasi tertulis
Kirimkanlah salinan laporan atau siaran pers Anda, jika diperlukan. Tanyakanlah seandainya Anda
dapat menyediakan bahan-bahan lainnya (lembar fakta, pidato, dsb). Periksalah kembali nomor faximili
dan alamat email, dan kirimkanlah semua bahan tertulis baik melalui faximili maupun email. Sebenarnya
semua bentuk utama media memiliki akses terhadap internet. Orang sudah jarang sekali melakukan
pertemuan langsung, karena mahal dan lebih suka berkomunikasi melalui email. Buatlah sebagian besar
informasi dalam teknologi informasi. Blog juga baik digunakan sebagai sumber komunikasi.
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BAB III: PERANGKAT MEDIA
Tujuan dari perangkat media adalah untuk memastikan bahwa para wartawan memperoleh
informasi-informasi pokok mengenai pokok persoalan yang ingin Anda angkat. Tujuan akhirnya adalah
agar kampanye Anda diliput oleh media cetak, radio, atau stasiun TV.
Perangkat media harus:










sederhana, faktual, jelas, dan mudah untuk dibaca sekilas.
Disusun dalam bentuk poin-poin, ditulis dalam paragraf-paragraf pendek dengan banyak ruang
kosong.
Menyertakan latar belakang serta data mengenai pokok persoalan tersebut yang dipandang
menjadi hal penting dalam meliput kampanye tersebut — tidak semua informasi harus
dicantumkan.
Bangkitkan minat, janganlah bertele-tele.
Gunakan judul, sub judul dan kotak-kotak untuk memandu pembaca dalam membaca dokumen
Anda.
Tuliskan point-point utama dengan huruf tebal atau berilah kotak agar tampak menonjol.
Jagalah agar segala sesuatunya singkat dan sederhana.
Gunakan tata letak yang jelas untuk membantu Anda menyampaikan cerita Anda secara logis.

Perangkat media sebaiknya terdiri dari lembaran-lembaran terpisah yang berisi informasi sebagai
berikut:











Pernyataan tentang tujuan dan latar belakang organisasi Anda.
Lembar fakta: Satu lembar latar belakang dan kumpulan fakta mengenai berbagai aspek dari
pokok persoalan yang dibahas. Jika Anda bekerja dengan media lokal, informasi khusus tentang
wilayah, seperti statistik, tidak akan berguna bagi media. Informasi ini sebaiknya sesedikit
mungkin memuat angka, dan jika mungkin informasi statistik disajikan dalam bentuk grafik atau
chart.
Daftar kontak: Nama-nama para wakil serta para pakar baik dari dalam maupun dari luar organisasi
Anda yang dapat memberi informasi lebih lanjut mengenai pokok persoalan tersebut. Cantumkan
informasi mengenai kontak selengkap mungkin, termasuk no telepon kantor dan faksimili serta
alamat email.
Sumber-sumber tambahan: Daftar buku-buku terkait, artikel maupun publikasi lain, serta rekaman
yang dapat diperoleh dari organisasi Anda maupun dari tempat lain. Pastikan untuk mendaftar
semua situs Web atau mailing list yang relevan.
Kliping Pers: Tiga atau empat artikel terbaik dari majalah atau koran yang menampilkan atau
menyebutkan organisasi Anda, atau editorial dan kartun yang menyajikan pokok persoalan Anda
menurut cara pandang Anda. Seringkali reporter menyalin satu sama lain dan mendapatkan ide
dari artikel yang telah lampau.
Tempatkan informasi kontak di setiap lembar yang Anda masukkan dalam paket.
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BAB IV: BAGAIMANA MENYIAPKAN SIARAN PERS
Press release harus menjawab lima pertanyaan penting:
Siapa?

Subyek harus diidentifikasikan dan digambarkan - ini bisa berarti orang, kelompok,
even atau kegiatan.

Apa?

Apa yang terjadi dan apa yang perlu diketahui oleh media.

Di mana?

Tempat di mana kegiatan atau konferensi pers akan diselenggarakan – alamat
persis lokasi, dan jika mungkin peta dengan petunjuknya.

Kapan?

Waktu penyelenggaraan kegiatan atau konferensi pers harus dinyatakan dengan
jelas, termasuk tanggal, hari, dan jam dimulainya kegiatan tersebut.

Mengapa?

Mengapa kegiatan tersebut penting.

Sebuah press release harus:
•
•
•
•
•

Pendek
Ringkas
Kongkrit
Mengandung informasi baru bagi para wartawan dan bukan hanya pendapat Anda mengenai
suatu topik.
Tidak pernah lebih dari dua halaman

Kirimkanlah selalu siaran pers kepada orang-orang tertentu. Jika media yang Anda kirimi siaran
pers tidak memiliki wartawan khusus untuk meliput pokok masalah yang Anda kirimkan, Anda dapat
mengirimkannya kepada editor yang bertugas untuk masalah itu.

1. Isi
Bagian pertama siaran persharus berisi fakta-akta yang paling penting yang ingin Anda sampaikan.
Ini adalah kesempatan Anda untuk “membawa” wartawan agar menulis berita dengan cara yang paling
Anda kehendaki.
Bagian utama siaran pers memuat informasi tambahan serta kutipan-kutipan yang merupakan
argumen bagi topik utama. Saat menulis siaran pers, pastikan bahwa informasi yang Anda berikan adalah
informasi terkini.
Sebuah siaran pers harus memuat informasi yang memadai sehingga wartawan dapat menulis suatu
berita dari siaran pers tersebut. Semoga dengan demikian wartawan menginginkan informasi lebih
lanjut.
Pastikanlah Anda memberikan kutipan khusus dari pakar yang sudah dikenal di bidang tersebut,
misalnya: “Berdasarkan penelitian oleh … (sebut nama pakar atau organisasi), statistik menunjukkan
bahwa ada … (tulis angka ini atau itu…)”.
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Ketahuilah bahwa sesuai dengan kaidah wartawantik umumnya, wartawan atau editor akan mengedit
informasi Anda untuk mereka gunakan pada tulisan mereka, sehingga setiap komentar yang Anda buat
harus dapat berdiri sendiri.
Mestinya Anda dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan berikut:
•
•
•

Apakah saya memberikan informasi baru?
Apakah informasi ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum organisasi saya serta pesan yang ingin
saya sampaikan?
Apakah informasi ini menarik dan dapat disampaikan dengan cara menarik

2. Format
Format dan isi sama pentingnya. Usahakanlah untuk menggunakan kalimat dan kutipan yang pendek
agar siaran pers mudah dibaca dalam sekejap mata. Berilah batas tepi 20-30 millimeter agar wartawan/
editor dapat menulis komentar di tepi kertas. Gunakanlah kertas “berkepala surat organisasi” dengan
nama organisasi Anda pada judulnya atau tuliskan alamat lengkap di sudut kiri atas kertas. Hal itu akan
menolong wartawan/editor untuk mengenali organisasi Anda sebagai sumber informasi.Di sudut kanan
atas cantumkan nama kontak lengkap dengan nomor telepon, nomor telepon genggam, dan alamat
email. Di bagian kiri atas, di bawah alamat, tuliskan tanggal ketika siaran pers tersebut dipublikasikan.
Ini merupakan informasi yang sangat penting dan Anda perlu menggunakan huruf tebal untuk
menandainya.
Tuliskanlah informasi paling penting dalam huruf kecil untuk menarik perhatian pembaca.
Mulailah naskah dengan judul yang ditulis dalam huruf besar di bawah alamat.
Mulailah menulis siaran pers pada sepertiga bagian dari halaman atas. Kalimat pertama perlu berisi
kepala berita.
Jawaban untuk empat pertanyaan pertama (siapa, apa, kapan, dan di mana) sebaiknya ada di paragraf
pertama.
Bagian “mengapa” ini biasanya dalam tanda petik.
Teks siaran pers sebaiknya “sedikit menggunakan tab” dan diketik dengan spasi ganda.
Lihatlah Contoh Siaran Pers dalam Lampiran

BAB V: BAGAIMANA MENYELENGGARAKAN KONFERENSI PERS
Konferensi pers sangat berguna ketika:
•
•

Informasi yang akan Anda bagikan adalah “berita besar” dan paling baik jika diberikan kepada
semua media pada waktu yang bersamaan.
Anda memiliki seorang selebritis atau cerita visual dan media yang menjadi target Anda adalah
televisi.
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1. Sebelum konferensi pers:
•

•

•
•

•
•

Buatlah daftar 2-3 pembicara yang memiliki keahlian dalam pokok masalah yang ingin Anda
sampaikan dan dapat menjawab pertanyaan tentang hal itu. Sebuah konferensi pers bukanlah
diskusi atau forum panel. Setiap orang yang berbicara harus memberikan sumbangan yang
berarti bagi berita.
Kirimkan “Permintaan Liputan” tiga hari sebelum konferensi pers dilaksanakan. Tanda permintaan
peliputan media (media alert) sebelum konferensi pers dimaksudkan untuk mengundang pers
agar meliput berita, sekaligus memberi informasi mengenai konferensi pers tersebut. Media alert
TIDAK menyajikan secara penuh isi konferensi pers.
Hubungilah melalui telepon para wartawan dan editor kunci untuk memastikan bahwa mereka
menerima undangan Anda. Pada saat Anda menelepon, lontarkan berita dan isi konferensi pers.
Sehari sebelum konferensi pers berlangsung, cek ulang melalui telepon apakah wartawan dari
media yang telah diberi informasi akan hadir dalam konferensi pers Anda dan siapa orangnya.
Keputusan untuk meliput konferensi pers Anda dibuat sehari sebelumnya atau pada hari
pelaksanaan.
Pers pada umumnya tidak menyukai konferensi pers yang panjang, maka jika informasi yang
Anda sampaikan itu kompleks, cara terbaik adalah meminta pertemuan singkat satu demi satu.
Pastikanlah bahwa orang-orang dengan keterbatasan pendengaran dan penglihatan dapat
mengakses informasi yang sama pada saat yang sama: gunakanlah penerjemah bahasa isyarat
atau teks berjalan di layar, dan berikanlah dokumen dalam huruf Braile. Periksalah tempat
konferensi pers yang prospektif demi aksesibilitas fisik. Dengan cara ini proses konferensi pers
itu sendiri akan menjadi memperlihatkan kepada media bagaimana para penyandang disabilitas
dapat berpartisipasi.

2. Pada saat konferensi pers:
•

•
•

•

•

Isi konferensi pers harus disajikan dalam waktu tidak lebih dari 20 - 30 menit. Dengan demikian,
ada cukup waktu bagi wartawan untuk bertanya. Begitu sesi tanya jawab berakhir, wartawan bisa
meminta wawancara satu per satu dengan juru bicara Anda untuk memperoleh kutipan atau
pernyataan yang lebih tepat.
Siaran Pers yang lengkap dan jika relevan, teks tertulis atau pernyataan tertulis harus Anda
bagikan pada saat konferensi pers.
Beberapa organisasi membagikan suatu press kit berisi informasi latar belakang. Press kit juga
dapat berisi suvenir seperti pensil atau buku catatan dengan nama organisasi dan bahan
kampanye. Jika Anda memilih memberikan press kit semacam itu kepada para wartawan, pastikan
agar siaran pers adalah hal pertama yang akan dilihat oleh wartawan ketika mereka membuka
paket.
Periksalah kembali ruangan, peralatan dan aksesibilitasnya : mikropon dan pengeras suara, layar
untuk video/presentasi PowerPoint dan teks berjalan, air minum untuk pembicara, meja untuk
meletakkan bahan informasi.
Pastikanlah bahwa ada seseorang dari organisasi Anda yang menyambut para wartawan ketika
mereka datang, yang menjelaskan topik, dan membagikan bahan konferensi kepada mereka.
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•

•
•

Siapkanlah daftar hadir para wartawan, mintalah mereka mengisinya sehingga Anda dapat
mengetahui siapa yang datang. Tanyakanlah kepada mereka apakah laporan kegiatan Anda
mungkin untuk disiarkan dan apakah Anda dapat mendapatkan salinannya.
Tulislah nama dan jabatan dari seluruh pembicara dan letakkan di depan mereka sehingga
wartawan mengetahui siapa yang mereka tanya.
Moderator sebaiknya:
-

•

•

•

•

Idealnya adalah seseorang yang mengenal pers.
Mengucapkan selamat datang kepada audiens, memperkenalkan para pembicara konferensi,
dan mengarahkan pertanyaan para wartawan.
Meminta para wartawan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan media yang
diwakilinya serta menyebutkan kepada siapa pertanyaan mereka diajukan.
Membatasi agar setiap wartawan hanya mengajukan satu atau dua pertanyaan sehingga
yang lainnya juga memperoleh kesempatan untuk bertanya.
Meminta wartawan untuk bertemu dengan para pembicara setelah konferensi jika mereka
memiliki pertanyaan tambahan, menginginkan penjelasan atau mewawancarai beberapa
peserta.

Kumpulkanlah semua kliping berita yang meliput kegiatan Anda dan simpanlah dalam arsip Anda
baik sebagai pengingat tentang media mana saja yang melaporkan kegiatan Anda, sekaligus
sebagai pengingat tentang apa saja yang Anda katakan pada saat itu.
Tidak ada informasi “yang tidak boleh disiarkan [off the record]” saat Anda berbicara dengan
wartawan. Apapun yang Anda katakan dapat mereka gunakan untuk menambah berita yang
mereka tulis.
Jika Anda tidak suka melihat ke arah kamera, lihatlah bagian atas lensanya. Hal itu akan membuat
Anda seolah-olah menatap langsung ke kamera. Hal ini hanya berlaku jika jarak kamera dengan
Anda dua meter atau lebih.
Janganlah menggunakan singkatan atau jargon karena tidak semua orang memahami istilah
yang Anda gunakan. Jangalanlah berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Pemahaman adalah
tujuan utama yang sedang Anda coba raih. Gunakanlah bahasa yang jelas dan sederhana. Ini
akan membantu para wartawan untuk mencatat dengan baik dan menghindari salah paham.

3. Evaluasi
Apabila memungkinkan, berbicaralah dengan para wartawan untuk melihat mana yang baik dan
mana yang lemah (jangan pernah menggunakan istilah “salah”) dari konferensi tersebut dan berusahalah
menggunakan saran-saran mereka untuk memperbaiki apa yang Anda lakukan di masa mendatang.

ADVO-KIT edisi revisi | LAMPIRAN BAGIAN IV: Media

LAMPIRAN BAGIAN IV
 Bagaimana memberitakan penyandang disabilitas
di media
 Daftar kontak AJI
 Contoh press release
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Bagaimana Memberitakan
Penyandang Disabilitas di Media
Ketakutan karena tidak dikenali, pengalaman yang minim, informasi yang tidak tepat atau menyim
pang, dan kurangnya pengetahuan adalah beberapa faktor yang membentuk penghalang dalam
bentuk sikap atau perilaku yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika mereka terjun ke dalam
masyarakat.
Orang-orang yang bekerja di media membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap bagaimana
penyandang disabilitas dipahami. Penting artinya bagi penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari
kelompok masyarakat luas bahwa mereka diberitakan secara realistis dan disabilitas mereka digambarkan
secara tepat. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan.
Kiat-kiat dalam Memberitakan Penyandang Disabilitas:
•

•
•
•
•
•

Tekankan kepada orangnya, bukan keadaan dan disabilitasnya. Gunakan “penyandang disabilitas”
ketimbang “orang disabilitas”. Aturan pemakaian istilah ini mungkin berbeda dalam beberapa
komunitas, misalnya ada yang lebih memilih istilah ”difabel” daripada “penyandang disabilitas”.
Hindari untuk menyebut disabilitas seseorang, kecuai jika hal itu terkait dengan cerita.
Ceritakan penyandang disabilitas yang hidup dalam aktivitas kesehariannya, jangan hanya
penyandang disabilitas dengan prestasi yang luar biasa.
Pilihlah kata-kata yang menggambarkan secara tepat, dan tidak memiliki konotasi yang
menghakimi.
Manfaatkan penyandang disabilitas sebagai sumber informasi dan istilah yang tepat, terutama
untuk menghindari stereotype di media.
Jika Anda tidak yakin mengenai sebutan apa yang harus digunakan bagi seorang penyandang
disabilitas tertentu, sebaiknya Anda menanyakan kepada mereka mengenai bagaimana sebaiknya
anda menyebut atau memanggil mereka.

Penyandang disabilitas hidup dalam keseharian dan harus digambarkan sebagai anggota yang
memberi sumbangan kepada masyarakat. Penggambaran tersebut sebaiknya:
•

•
•
•

Menggambarkan bahwa penyandang disabilitas juga merasakan suka dan duka yang dialami
orang lain dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pekerjaan, rumah tangga, pendidikan,
olahraga, dan kegiatan bermasyarakat lainnya.
Sekiranya memungkinkan, tampilkan penyandang disabilitas dengan berbagai jenis disabilitas,
bukan hanya penyandang disabilitas yang dengan mudah dikenali oleh masyarakat umum.
Gambarkan pekerja penyandang disabilitas yang sedang bekerja sama dengan pekerja lain atau
atasan yang bukan penyandang disabilitas.
Gambarkan penyandang disabilitas sebagai manusia biasa yang memiliki kelebihan dan
kekurangan.

ADVO-KIT edisi revisi | LAMPIRAN BAGIAN IV: Media

Kata-kata yang Tidak Tepat Dipakai saat memberi gambaran mengenai penyandang disabilitas:
•

•

•

Jangan gunakan kata-kata:
KORBAN gunakan ORANG YANG MEMILIKI/MENGALAMI atau ORANG DENGAN.
DIRUNDUNG gunakan MEMILIKI/MENGALAMI.
PENYANDANG DISABILITAS gunakan PENYANDANG DISABILITAS
NORMAL sebagian besar orang, termasuk penyandang disabilitas menganggap dirinyanormal.
PASIEN berkonotasi sakit, lebih baik gunakan kata ORANG YANGMEMILIKI/MENGALAMI.
MENDERITA gunakan MENGALAMI.
Hindari kata-kata:
TERKUNGKUNG DI KURSI RODA gunakan MEMAKAI KURSI RODA atau PEMAKAI KURSI RODA.
PEKERJA YANG TERKUNGKUNG DI RUMAH lebih baik gunakan BEKERJA DI RUMAH.
Gunakan dengan hati-hati kata-kata:
BERANI, TABAH, INSPIRATIF, dan kata-kata serupa yang umum digunakan untuk mendeskripsikan
penyandang disabilitas. Beradaptasi dengan disabilitas tidak harus berarti bahwa seseorang
mencapai atau memperoleh sifat/karakteristik semacam itu.

Mewawancarai Penyandang Disabilitas
Santailah saat mewawancarai seorang penyandang disabilitas.
Kiat-kiat berikut dapat digunakan untuk meningkatkan sensitivitas para wartawan yang belum
terbiasa dengan isu-isu disabilitas, namun ingin mewawancarai penyandang disabilitas.
Lakukan wawancara seperti halnya dengan orang lain. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang jelas
dan jujur serta mintalah klarifikasi mengenai suatu istilah atau wacana jika diperlukan. Terus teranglah
mengenai tenggat waktu (deadline), fokus cerita, serta kapan dan di mana cerita tersebut akan dimuat.

Etiket Wawancara
•

•
•

•
•
•
•

Jabatlah tangannya ketika Anda memperkenalkan diri kepada seorang penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas dengan tangan yang terbatas atau yang menggunakan lengan buatan
juga berjabatan tangan.
Berbicaralah langsung kepada penyandang disabilitas, jangan hanya melalui orang yang
mendampinginya.
Jangan sungkan untuk menggunakan ungkapan seperti “memandang masa depan”, “berjalan di
tempat”, atau “berlari mengejar mimpi”. Ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan umum dan
tidak mungkin melukai hati.
Jika Anda menawarkan bantuan, tunggulah sampai tawaran Anda diterima.
Pertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas saat merencanakan suatu pertemuan atau
kegiatan.
Lakukan wawancara dalam gaya yang menekankan kemampuan, prestasi, dan kualitas pribadi.
Jangan menekankan perbedaan dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang
yang layak ditinggikan.
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Ketika mewawancari tunarungu
•
•
•

•
•

Tariklah perhatian penyandang disabilitas tersebut dengan menepuk pundaknya atau dengan
melambaikan tangan ke arahnya.
Jika Anda mewawancari seseorang yang kehilangan sebagian pendengarannya, tanyakan di
mana Anda sebaiknya duduk agar ia dapat mendengarkan dengan baik.
Jika penyandang disabilitas tersebut dapat membaca gerak bibir, tataplah lurus kepadanya serta
berbicaralah dengan pelan dan jelas. Jangan melebih-lebihkan gerakan bibir Anda atau berteriakteriak. Berbicara secara ekspresif, karena ekspresi wajah, isyarat tangan, maupun gerakan tubuh
akan membantunya untuk memahami perkataan Anda.
Posisikan diri Anda menghadap sumber cahaya dan sebaiknya Anda tidak sedang memegang
atau mengunyah makanan saat berbicara dengannya.
Jangan malu-malu gunakan bahasa isyarat alami yang Anda pahami, jika belum menguasai
bahasa isyarat khusus tunarungu. Tunarungu akan mengerti semua isyarat alami, atau menuliskan
di kertas pertanyaan Anda. Jangan lupa tanyakan kembali kepada mereka apakah mereka
memahami apa yang Anda sampaikan.

Saat mewawancarai tunanetra
•
•
•
•

Sebutkan diri Anda dan semua orang yang hadir di situ.
Saat menawarkan jabat tangan, katakan, “Bisakah kita berjabat tangan?”
Saat menawarkan kursi atau tempat duduk, letakan tangan penyandang disabilitas tersebut pada
punggung atau sandaran kursi.
Beritahukan kepada penyandang disabilitas tersebut jika Anda bergerak atau perlu mengakhiri
percakapan.

Saat mewawancarai tunawicara
•
•
•

Tanyakan pertanyaan pendek yang membutuhkan jawaban sesingkat mungkin.
Jangan berpura-pura memahaminya. Susun ulang pertanyaan Anda jika diperlukan.
Siapkan kertas dan bulpen yang dapat digunakan tunawicara untuk membantu mereka
menyampaikan sesuatu kepada Anda.

Saat mewawancarai penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda
atau kruk (alat bantu untuk berjalan)
•
•
•

Jangan bersandar pada kursi rodanya. Kursi tersebut merupakan bagian dari tubuh penyandang
disabilitas.
Duduk atau berlututlah untuk menempatkan diri Anda sejajar dengan penyandang disabilitas
yang Anda wawancarai.
Pastikan bahwa tempat wawancara dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Periksalah:
-

jalan masuk yang rata dan landai (ramp) atau jalan yang bebas-tangga
lift jika wawancara tidak diselenggarakan di lantai dasar
kamar kecil atau toilet yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas

Jangan lupa untuk memberitahu penyandang disabilitas yang akan Anda wawancarai jika ada
masalah dengan lokasi wawancara. Diskusikan apa yang harus dilakukan dan buatlah rencanarencana alternatifnya.
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Press Release
30 April 2008
Untuk informasi lebih lanjut:
Yuni Farida (Yayasan Talenta) (085-642014092)
Muhammad Ismail (Gerkatin Solo) (085-63725214) khusus sms

Organisasi penyandang disabilitas melobi Pemerintah Kota Surakarta
bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional
Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), pada hari Jumat 2 Mei, Gerakan
untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Wicara Indonesia (Gerkatin) Cabang Solo bersama dengan Paguyuban
Orang Tua Penyandang Disabilitas (POPCA) Kota Surakarta, Yayasan Talenta, dan Krengket Productions
akan mengagendakan pertemuan dengan pejabat-pejabat kunci pemerintah Kota Surakarta (Pemkot)
untuk memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah
umum.
Menurut Muhammad Ismail, yang mengkoordinir upaya lobi ini, setiap warga negara berhak
mendapatkan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Memperoleh pendidikan merupakan hak
asasi setiap manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, penyandang disabilitas juga harus
memperoleh pendidikan yang sama dengan warga negara lainnya, tanpa adanya diskriminasi. Perlakuan
dan tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan pendidikan
melanggar HAM. Untuk itu sistem pendidikan inklusi perlu dikaji demi mewujudkan dan mengembangkan
sistem pendidikan inklusi yang tidak diskriminatif, namun sebaliknya yang demokratis, kritis, kreatif dan
berakar pada budaya lokal.
Sekarang ini, ada beberapa sekolah umum negeri di kota Surakarta yang menerima siswa berkebutuh
an khusus, namun kenyataannya masih belum menerapkan pendidikan inklusi dengan baik. Hal tersebut
belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung termasuk guru yang berkompeten dan sarana pendidikan
yang aksesibel. Permasalahan lainnya adalah sangat sedikitnya jumlah sekolah negeri yang menerapkan
pendidikan inklusi - hanya bisa dihitung dengan jari.
Persoalan mendasar pada tataran implementasinya, siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah
di sekolah inklusi menjadi agak terganggu dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah karena
ketidaktahuan guru-guru di beberapa sekolah umum yang menerima siswa berkebutuhan khusus
tersebut. Salah satu contohnya, siswa tuna rungu wicara yang merupakan siswa yang memiliki hambatan
cukup besar dalam mengikuti pendidikan di sekolah umum.
Bila persoalan-persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin sekolah-sekolah
yang lain yang belum menerima siswa berkebutuhan khusus akan berpikir seribu kali untuk menerima
siswa berkebutuhan khusus. Kemungkinan lainnya, sekolah yang sudah menerapkan pendidikan inklusi
akan membatasi jumlah siswa berkebutuhan khusus.
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Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan progresif dari Pemkot Surakarta bahwa pendidikan inklusi
bukan hanya pada tataran konsep namun juga sampai pada tersedianya sarana dan fasilitas pendukung.
Guna mendukung terciptanya pendidikan inklusi, Gerkatin Solo telah melakukan kegiatan-kegiatan
kampanye. Salah satunya adalah dengan seminar guna memperoleh rumusan permasalahan mendasar
atas kebutuhan fasilitas pendidikan yang aksesibel bagi tuna rungu.
Sebagai bagian dari kampanye ini, mereka telah melobi tiga institusi yang terkait – Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Tingkat Kotamadya, SMP Negeri 12, dan Pemkot Surakarta. Untuk menindaklanjuti
upaya lobi ini, serta untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Pemkot yang berkenaan dengan pendidikan
inklusif di Surakarta, Gerkatin Solo, POPCA, Krengket Productin dan Yayasan Talenta– semuanya adalah
organisasi-organisasi yang bergerak dalam uapaya memajukan hak penyandang disabilitas di Solo- akan
menyelenggarakan dengar pendapat secara kolektif dengan Pemkot, bertepatan dengan Hari Pendidikan
Nasional pukul 09.00 WIB.
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BAB I: PENGANTAR59
Dalam panduan ini pengertian kampanye adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam jangka
waktu tertentu dan direncanakan untuk memberikan dampak yang maksimal bagi suatu tujuan yang
spesifik dan terbatas. Kampanye dapat berarti kegiatan yang spesifik, berjangka pendek yang dapat
diikuti dengan aktivitas yang lain, untuk mencapai perubahan jangka panjang60. Kampanye peningkatan
kesadaran merupakan salah satu upaya advokasi yang:






Mencari cara paling tepat untuk memaksimalkan penyampaian pesan.
Memiliki unsur mendidik yang kuat.
Melibatkan masyarakat baik sebagai target maupun sekutu.
Mengerahkan orang baik dari dalam maupun dari luar gerakan disabilitas.
Menggunakan media massa dan bahan-bahan publikasi secara strategis.

Berkampanye berarti menyuarakan, menarik perhatian masyarakat kepada, dan membangun
kesadaran mengenai suatu pokok persoalan penting, dan mengarahkan para pembuat keputusan
untuk memberikan jalan keluar. Karena kampanye sungguh-sungguh merupakan kegiatan publik, maka
waktunya diatur dengan baik untuk membuat sebanyak mungkin kesempatan mampu menarik perhatian
maksimal dan mendidik orang tentang suatu masalah tertentu. Karena disabilitas sebagai sebuah persolan
hak asasi manusia masih sangat kurang dimengerti oleh masyarakat, maka kampanye merupakan strategi
advokasi yang efektif bagi organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk melakukannya, karena
kampanye memungkinkan organisasi-organisasi penyandang disabilitas lebih fokus untuk mengubah
perilaku orang-orang di sekitar mereka.
Berikut ini adalah garis besar langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyelenggarakan
kampanye peningkatkan kesadaran dalam masyarakat. Hal ini dipaparkan dalam bentuk daftar pertanyaan
dan contoh yang diusulkan mengenai bagaimana tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan. Sebagai
catatan, urutan bagaimana menjalankan tindakan ini tidak harus mengikuti apa yang ada di bawah ini,
dan beberapa langkah di antaranya mungkin perlu dilakukan secara bersamaan.

BAB II: MENGIDENTIFIKASI POKOK MASALAH/PERSOALAN STRATEGIS
1.

2.

Di mana letak kesenjangan antara harapan-harapan para penyandang disabilitas tentang suatu
masalah dan kenyataan yang ada, antara kebutuhan para penyandang disabilitas dan sumberdaya
untuk memenuhi kebutuhan itu?
Rumuskan sikap Anda tentang isu atau masalah itu, perhitungkanlah konteks politik dan sosialnya,
dan kumpulkanlah data untuk mendukung sikap itu.

Beberapa contoh sikap adalah sebagai berikut:
a.

59

60

Bahwa terdapat pemahaman yang tidak memadai tentang pendekatan hak asasi manusia
terhadap disabilitas dan tentang kewajiban pemerintah yang diakibatkan oleh pendekatan ini.

Disadur dari: “Building Capacities of Local Self Governments, CSOs and the Domestic Business Sector to participate in the
national PRS and MDG process in Macedonia”, Training Manual Volume 5: Advocacy and Campaign, hal. 7
Sumber: Webster Illustrated Contemporary Dictionary-Encyclopedic Edition, 1987, J.G. Ferguson Publishing Company
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b.

c.
d.

Bahwa terdapat kurangnya kesadaran tentang kewajiban-kewajiban CRPD, tentang perbedaan
antara penandatanganan dan ratifikasi, dan tentang proses bagaimana CRPD dapat menjadi
undang-undang.
Bahwa media massa menyoroti gagasan yang menyederhanakan dan membuat stereotype
tentang penyandang disabilitas yang memperkuat peminggiran terhadap mereka.
Bahwa penyandang disabilitas masih dianggap sebagai orang yang bergantung pada bantuan
demi pemenuhan kebutuhan bagi kesejahteraannya, dan sebagai warga negara mereka dianggap
tidak mampu untuk diberi tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada kehidupan
masyarakatnya.

BAB III: MENGGERAKKAN MITRA DAN SEKUTU
Sudahkah Anda menemukan sekutu yang:
1.
2.
3.

Memiliki kepentingan yang sama dengan Anda dalam mendukung hak asasi penyandang
disabilitas?
Mewakili berbagai macam golongan penyandang disabilitas?
Berasal dari luar gerakan penyandang disabilitas, misalnya mereka yang bekerja dalam isu hak
asasi manusia pada umumnya, dalam proses pemilihan, dalam menyediakan bantuan hukum,
hak perempuan, anak-anak, kelompok lokal?

Adapun cara menggerakkan mitra dan sekutu dapat dilihat kembali di Bagian II Bab VII. (Lihat Studi
Kasus C)

BAB IV: MENENTUKAN TUJUAN DAN STRATEGI KAMPANYE
Pesan apakah yang ingin Anda sampaikan dalam kampanye peningkatan kesadaran yang Anda
selenggarakan?
Tanpa tujuan yang jelas, suatu kampanye mungkin akan tertarik ke banyak arah, tak mampu
menentukan jalannya sendiri. Strategi yang Anda pilih untuk mencapai tujuan-tujuan ini hendaknya secara
jelas enguraikan bagaimana Anda akan menyampaikan pesan Anda. Organisasi-organisasi penyandang
disabilitas yang menjalankan strategi ini hendaknya dapat memahami bagaimana mereka bekerja sebagai
agen perubahan di dalam komunitasnya.
Tujuan-tujuan hendaknya diuraikan sesuai dengan kriteria yang sungguh-sungguh tegas.
Contoh dari seperangkat kriteria ini adalah SMART, yang dapat membantu untuk memastikan tujuantujuan kampanye Anda bersifat Spesific (Khusus),Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai),
Relevant (sesuai), dan Time-bound (ada batas waktunya).
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Ingat:
• Supaya efektif, strategi Anda janganlah rumit. Hindarilah untuk terlibat dalam kegiatan yang
umumnya dilakukan, seperti seminar dan lokakarya, yang beresiko kurangnya keterlibatan dari
masyarakat di luar gerakan para penyandang disabilitas. Seringkali kampanye dengan dampak
paling besar adalah yang sederhana namun inovatif, yang menggunakan cara yang tidak biasa
untuk menunjukkan gambaran jelas tentang para penyandang disabilitas dalam kehidupan
masyarakat pada umumnya.
• Usahakan untuk berfokus pada persoalan nyata dan spesifik yang dihadapi oleh komunitas
penyandang disabilitas di daerah Anda.
• Gunakan segala sumber daya dan potensi yang ada di daerah dan komunitas Anda secara
maksimal dalam kegiatan Anda.
• Pastikan adanya cukup keterwakilan dari perempuan penyandang disabilitas di antara panitia
penyelenggara.

S-SPECIFIC/KHUSUS - APAKAH TUJUANNYA TERPERINCI, JELAS, BERORIENTASI PADA TINDAKAN?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

M-MEASURABLE/DAPAT DIUKUR - DAPATKAH ANDA MEREKAM PERKEMBANGANNYA, PERUBAHAN DAN
KEBERHASILANNYA? BAGAIMANA CARANYA?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A-ACHIEVABLE/DAPAT DICAPAI - DAPATKAH INI DILAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU
DENGAN SUMBERDAYA YANG TERSEDIA?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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R-RELEVANT/SESUAI KONDISI - APAKAH INI SESUAI DENGAN TUJUAN DAN KERJA ORGANISASI ANDA?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

T-TIME BOUND/ADA BATAS WAKTU - ADAKAH BATAS WAKTU YANG JELAS UNTUK MENCAPAI TUJUAN INI?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Strategi kampanye Anda dapat terdiri dari salah satu atau lebih tindakan-tindakan yang dianjurkan di
bawah ini:
1.

Lakukan demonstrasi damai di tempat di mana Anda ingin menarik perhatian publik terhadap
situasi atau praktek yang melanggar hak asasi penyandang disabilitas, misalnya di tempat ibadah
yang tidak dapat diakses.
2. Selenggarakan program pelayanan masyarakat yang melibatkan kerja sama antara penyandang
disabilitas dan masyarakat untuk memajukan kehidupan masyarakatnya. Misalnya, membersihkan
taman kota, membuat lukisan dinding di tempat umum yang tidak digunakan/terawat, menanam
pohon di tempat yang tidak terawat.
3. Buatlah petisi dan tandatangani surat untuk menarik perhatian publik terhadap masalah atau
pokok persoalan tertentu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di tengah masyarakat
Anda, misalnya suatu kebijakan atau program bagi penyandang disabilitas yang tidak dijalankan,
seorang atasan yang terlibat dalam praktek diskriminasi, sekolah yang tidak aksesibel, program
asuransi kesehatan yang tidak menanggung kebutuhan penyandang disabilitas.
4. Buatlah database untuk menyoroti masalah tertentu yang mempengaruhi kehidupan penyandang
disabilitas, misalnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, atau perbandingan
bangunan-bangunan publik yang tidak dapat diakses dan yang dapat diakses. Kumpulkanlah
data tentang situasi-situasi semacam itu dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam upaya
pengumpulan data.
5. Rumuskanlah strategi jaringan dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas di propinsi
lain untuk meminta pemerintah Indonesia agar meratifikasi CRPD.
6. Publikasikan suatu situasi yang menggambarkan bagaimana pemberian kesempatan yang setara
bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam masyarakat memiliki dampak positip tidak
hanya pada para penyandang disabilitas melainkan juga pada mereka yang bukan penyandang
disabilitas.
7. Publikasikan perilaku positif organisasi-organisasi bukan penyandang disabilitas melalui
pemberian penghargaan dan melalui media berikanlah dorongan dan penghargaan kepada
anggota masyarakat Anda yang telah berjasa dalam mengintegrasikan/melibatkan penyandang
disabilitas ke dalam masyarakat.

133

134

ADVO-KIT edisi revisi | BAGIAN V: IMPLEMENTASI KAMPANYE PENYADARAN PUBLIK

8.

Nyatakanlah dengan tegas pentingnya mengubah sikap sosial terhadap penyandang disabilitas
dalam acara-acara publik pada umumnya. Pastikan setiap orang mengetahui bahwa ini merupakan
masalah yang menjadi perhatian organisasi Anda. Pancing dan doronglah debat publik karena
inilah satu-satunya cara untuk memulai mengubah sikap.
9. Lakukan kunjungan-kunjungan bersama penyandang disabilitas dari berbagai golongan ke
Musrenbang dan pertemuan pemerintah lain yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas,
untuk menunjukkan bagaimana penyandang disabilitas disisihkan dari proses pengambilan
keputusan dan bagaimana penyandang disabilitas menuntut adanya perubahan. Pastikan
kunjungan-kunjungan tersebut diliput oleh media alias terpublikasikan dengan baik.
10. Lakukanlah lobi mengenai perubahan-perubahan kebijakan dan program sehingga kewajibankewajiban CRPD dapat masuk ke dalamnya.
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

Pilihlah program atau layanan tertentu dalam pemerintahan atau sektor swasta yang secara
khusus dirancang untuk para penyandang disabilitas. Berikanlah saran-saran kongkret
(jelas dan nyata) tentang bagaimana pelaksanaannya dapat diubah untuk mencerminkan
pendekatan berbasis hak asasi manusia dan bukan pendekatan berbasis belas kasihan.
Pilihlah suatu program atau layanan tertentu yang dijalankan oleh pemerintah atau sektor
swasta dalam melayani masyarakat di dalam masyarakat umum. Berikanlah saran-saran
kongkret (jelas dan nyata) tentang bagaimana hal ini hendaknya dirancang untuk memasti
kan program atau layanan tersebut dapat diakses oleh penyandang disabilitas atas dasar
yang sama seperti halnya bagi mereka yang bukan penyandang disabilitas.
Tunjuklah “pengawas” yang dapat memantau agenda Sidang Dewan Perwakilan Rakyat
pada tingkat nasional dan daerah dan yang dapat memberitahu masyarakat penyandang
disabilitas ketika isu prioritas mereka sedang dibahas.
Rumuskan amandemen-amandemen (usulan perubahan) terhadap Peraturan Daerah (Perda)
apabila peraturan tersebut mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bekerjasamalah dengan
lembaga bantuan hukum pada umumnya dan organisasi-organisasi HAM untuk mengajukan
rancangan bayangan sebagai bahan pertimbangan.
Cermatilah APBD & APBN dan usulkanlah cara-cara khusus serta kongkret mengenai
bagaimana anggaran hendaknya dialokasikan sehingga sumberdaya ini secara langsung
bermanfaat bagi penyandang disabilitas.
Terlibatlah dalam pertemuan-pertemuan Musrenbang.
Lakukanlah lobi dengan pemerintah, secara langsung melalui pertemuan-pertemuan
personal, telepon atau surat-surat pribadi (fax, e-mail), dan secara tidak langsung lewat partai
politik melalui pemberian suara dalam pemilu atau melalui kampanye-kampanye bersasaran
politik (sebuah kampanye yang bertujuan untuk mengubah sikap).

BAB V: MENENTUKAN SASARAN KAMPANYE
1.

Siapa yang ingin Anda pengaruhi? Mengapa?
a. Pemerintah, pembuat kebijakan.
b. Organisasi masyarakat sipil yang lain.
c. Lembaga-lembaga yang membentuk kehidupan pribadi dan kehidupan umum masyarakat
Anda sekolah, rumah sakit, bank, perpustakaan, dsb.
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2.

Bagaimanakah latar belakang sasaran Anda? Misalnya tingkat pendidikan mereka, jabatan
profesional, umur.
a.
b.

Analisislah apa yang akan membuat mereka tertarik.
Dengan cara ini Anda dapat menentukan strategi kampanye manakah yang akan menjadi
paling efektif. Misalnya, buatlah pertunjukan visual atau drama bagi anak-anak, perlombaan
bagi para arsitektur untuk merancang gedung yang aksesibel, forum diskusi bagi aktivis LSM
dan Ormas, acara hiburan lain apabila sasaran Anda adalah masyarakat yang lebih luas, tidak
hanya sebatas para ahli.

BAB VI: MERENCANAKAN DAN MENGORGANISIR KAMPANYE61
1.
2.

3.

Mulailah membuat perencanaan lebih awal, segera setelah Anda mengerti tujuan Anda. Setelah
itu tentukan jangka waktu yang jelas, dengan tanggal dimulai dan tanggal selesai.
Pastikanlah bahwa rencana dan proses pelaksanaannya tidak mengenyampingkan penyandang
disabilitas dengan jenis disabilitas tertentu, dan adanya peran serta penyandang disabilitas
perempuan.
Bentuklah sebuah panitia pelaksana kampanye dengan tim yang dapat berbagi tanggung jawab,
membuat kesepakatan mengenai suatu tindakan, dan menyumbangkan keahlian, pengalaman
serta waktu beberapa individu ke dalam kampanye62. Dalam kampanye peningkatan kesadaran,
tugas-tugas panitia meliputi, misalnya:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.
5.
6.
7.
8.

Lakukanlah pertemuan rutin di mana peran masing-masing orang menjadi jelas.
Pastikan tiap pertemuan ada notulensinya, dan keputusan-keputusan yang dibuat serta tindakan
yang diusulkan direkam atau dicatat
Susunlah sasaran-sasaran yang memerinci tujuan-tujuan Anda ke dalam langkah-langkah yang
dapat dilaksanakan.
Tunjuklah seorang koordinator kampanye yang akan memastikan bahwa setiap orang mengetahui
tanggung jawab masing-masing.
Undanglah orang-orang terkenal yang akan menyebarluaskan pesan kampanye Anda secara
lebih luas:
a.
b.

61
62

Mendukung secara administrasi.
Mencetak, memfotokopi, mengetik, menulis paket informasi, merancang poster.
Mencari sumber dana.
Melakukan upaya publikasi.
Bertanggung jawab atas para sukarelawan, mendapatkan ijin resmi dari pihak yang
berwenang.
Berkoordinasi dengan media massa.

Buatlah daftar tokoh masyarakat yang dihormati dan berpengaruh.
Telitilah latar belakang mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki tujuan
politik yang terlalu kuat, atau memiliki tujuan politik pribadi terhadap kegiatan Anda.

Campaigns Resource Kit #3, Bagian 5
Lih. Bagian II Advo-Kit, Bab VII mengenai Peran dan Tanggung Jawab Penggerak Advokasi yang memberi pedoman
tentang kelompok-kelompok yang berbeda.
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c.

d.

Setelah menghubungi mereka, berikanlah informasi kepada mereka untuk memastikan
bahwa mereka sepenuhnya memahami persoalan yang ingin diangkat melalui kampanye
Anda dan bahwa mereka menyetujui pesan yang ingin Anda usung.
Tugaskan seorang anggota panitia pelaksana kampanye untuk menyertai mereka selama
kampanye dan yang akan menindaklanjuti hasil kampanye tersebut dengan mereka di
kemudian hari.

BAB VII: MENYIAPKAN MEDIA KAMPANYE (BAHAN-BAHAN PUBLIKASI)
Bagaimanakah cara terbaik untuk menyampaikan pesan kampanye Anda?
Tidak seperti upaya advokasi yang murni berbasis kebijakan, publikasi merupakan bagian penting
dari kampanye peningkatan kesadaran. Bahan-bahan publikasi ini hendaknya memberikan informasi yang
jelas dan mudah dipahami. Pilihlah kata-kata yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan,
dan usia sasaran kampanye Anda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gunakan poster, pamflet, spanduk, selebaran, kaos dan cara-cara sederhana lainnya untuk
menyebarluaskan suatu slogan.
Pastikan bahwa bahan-bahan ini menarik secara visual dan mudah dibaca.
Buatlah iklan atau artikel di surat kabar dan angkatlah informasi ini dalam pertemuan-pertemuan
publik atau komunitas, berikanlah data aktual (lembaran fakta).
Buatlah agar pesan untuk masyarakat itu sederhana, jelas, singkat, memberi dorongan, dan
berorientasi pada tindakan.
Gunakanlah lambang-lambang dan gambar-gambar yang bisa menarik perhatian massa.
Sementara pesan Anda harus disesuaikan dengan masyarakat luas, pastikanlah bahwa dalam
upaya advokasi itu rekan-rekan Anda yang tunanetra dan tunarungu telah mendapatkan
kesempatan untuk memahaminya terlebih dahulu sebelum bahan-bahan publikasi tersebut
dipublikasikan. Untuk memudahkan masyarakat dari berbagai kalangan dapat memahami
pesan Anda, bisa digunakan bahasa sehari-hari/bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat di
daerah Anda. Dengan demikian, diharapkan pesan yang disampaikan mudah diingat dan lebih
luas menjangkau masyarakat.

Lihat Studi Kasus D

BAB VIII: MEMANTAU DAN MENGEVALUASI KAMPANYE
1.

2.
3.

Selama kampanye, pastikanlah bahwa semua masalah komunikasi atau kesalahpamahan di
antara para panitia ditangani sesegera mungkin, jangan menunggu sampai selesainya kampanye.
Kemudian, usahakan agar dalam waktu yang tersisa tersebut kegiatan kampanye dapat dilakukan
dengan lebih baik.
Buatlah catatan yang baik mengenai penyelenggaraan kampanye Anda - daftar hadir, kwitansi,
lembar pertanyaan.
Lampirkanlah lembar tanggapan sederhana agar semua yang hadir dapat mengisi dan
mengembalikannya kepada Anda, tak perlu disertai nama apabila mereka menghendaki
demikian.
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4.
5.

6.

Catatlah media apa saja yang meliput selama dan segera setelah kampanye selesai.
Buatlah pertemuan di akhir penyelenggaraan kampanye Anda untuk mengetahui pembelajaran
yang dapat dipetik. Usahakanlah untuk selalu transparan mengenai hasil-hasil dari pertemuanpertemuan ini63.
Sangat sulit untuk dapat mengukur dampak nyata jangka panjang dari satu kegiatan kampanye
saja. Oleh karena itu, kampanye harus dilihat sebagai salah satu bagian saja, dari serangkaian
upaya yang saling berhubungan, dalam menciptakan perubahan positif. Satu kali kegiatan
kampanye yang Anda lakukan tidak mungkin dapat menghasilkan perubahan tersebut. Jadi,
sebuah indikator penting untuk mengukur efektivitas dari satu kegiatan kampanye adalah apakah
kegiatan kampanye tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan lain sebelumnya yang
berhubungan dengan, dan yang mengangkat isu sama, dan apakah akan ada kegiatan kampanye
lainnya yang berkelanjutan. Sebagai contoh, kampanye mengenai penyandang disabilitas
perempuan harus diveluasi untuk mengetahui sejauh mana kampanye tersebut berhubungan
dengan kegiatan berikutnya yang akan mengambil tema sama, yaitu penyandang disabilitas
perempuan.

Lihat Studi Kasus E

SEMOGA BERHASIL!

63

Lih. Lampiran Contoh Kuesioner Penilaian Kampanye
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LAMPIRAN BAGIAN V
 Studi kasus A - CIQAL
 Studi kasus B – Interaksi
 Studi kasus C – dcare
 Studi kasus E - Matahariku
 Studi kasus F – HWPCI Sulawesi Selatan
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Studi Kasus A
Peraturan Daerah Sleman Mengenai Aksesibilitas
Sekitar tahun 2000-2001 rekan-rekan difabel di Yogya bersatu untuk mendorong adanya Raperda
(Rancangan Peraturan Daerah) mengenai Aksesibilitas di Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu
Kabupaten di Propinsi DIY. Perjuangan rekan-rekan ini berhasil dengan disahkannya Perda No 11 Tahun
2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan Difabel oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman.
Dari pengalaman teman-teman tersebut banyak hal yang bisa kita pelajari, mulai dari bagaimana
melakukan advokasi awal untuk mendorong disahkannya Perda (Peraturan Daerah) ini sampai dengan
advokasi yang harus tetap dilakukan setelah Perda tersebut disahkan, dengan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda tersebut.
Ada 2 tahap penting yang harus kita ingat yaitu:
Tahap Awal: Mendorong Pengesahan Perda
1)

2)

Membentuk koalisi dari beberapa lembaga disabilitas dan beberapa tokoh akademisi yang
mempunyai komitmen untuk membantu perjuangan difabel di Yogyakarta dalam menyusun
draft Perda, dengan menyiapkan draft Narasi Akademik Perda
Membagi tanggung jawab dalam koalisi
 Tim Lobi (Kelompok garis depan). Kelompok ini bertugas melakukan lobi ke pihak eksekutif
dan legislatif, serta melakukan audiensi dengan mereka. Langkah pertama ketika melobbi
adalah terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada pihak eksekutif dan legislatif
tentang isu disabilitas. Hal ini penting untuk dilakukan agar mereka memahami bahwa Perda
tersebut merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Selain
itu rekan-rekan dalam koalisi ini juga melakukan pemetaan politik untuk mencari partai
mana yang bisa memberikan dukungan paling besar dan memasukkan isu disabilitas dalam
program kerja mereka. Akhirnya, tim ini dapat membangun sekutu dengan partai untuk
membantu perjuangan Perda ini.
 Tim penyusun draft Naskah Akademik Raperda (Kelompok pendukung). Kelompok ini
menyusun draft Naskah Akademik dan mengumpulkan data-data yang diperlukan guna
mendukung advokasi disahkannya Raperda menjadi Perda. Tim ini melibatkan kalangan
Akademisi dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta.
 Tim penggerak massa (Kelompok garis dasar). Kelompok ini berguna untuk mencari
dukungan massa bagi disahkannya Raperda ini. Kelompok ini penting karena dalam kegiatan
advokasi semakin banyak orang yang mengusung isu ini maka makin cepat pula mendapat
respon. Seperti dalam kasus Perda Sleman ini, setelah satu tahun sejak kegiatan advokasi
awal dilakukan, ternyata proses pengesahannya semakin berlarut-larut; maka kemudian
tim ini menggalang dukungan masa dengan melakukan kegiatan demo untuk mendorong
disahkannya Perda ini, dan juga melibatkan media massa untuk mengangkat masalah ini
sehingga menarik perhatian.
Kerjasama antara ketiga kelompok kerja ini berhasil sehingga disahkannya Raperda menjadi
Perda.
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Tahap Berikutnya: Pengawalan terhadap implementasi Perda
Setelah Perda tersebut disahkan ternyata sama sekali tidak ada implementasi dari Pemerintah Sleman,
jadi selama ini hanya lip service saja. Oleh karena itu beberapa lembaga disabilitas yang ada di Kabupaten
Sleman mengambil tanggung jawab dengan melakukan kegiatan advokasi pemantauan implementasi
Perda tersebut.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa DPO antara lain PPCS (Persatuan Penyandang
Disabilitas Sleman), Pertuni Sleman, ITMI Sleman, BPOC Sleman, Sekolah Luar Biasa Se Kabupaten Sleman
(23 SLB Swasta dan 1 SLB Negeri), K3S Sleman (Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial); dan didukung
oleh beberapa LSM antara lain Dria Manunggal, CIQAL, dan SIGAB. Walaupun pemantauan tidak dilakukan
secara serentak, namun masing-masing lembaga disabilitas tersebut saling berkoordinasi dalam melakukan
kegiatan advokasi. Untuk pemantauan selanjutnya, Koalisi menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab ini
kepada rekan-rekan DPO di Sleman.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah :
1)

2)
3)

4)

Gabungan DPO di Sleman melakukan pemantauan bersama pelaksanaan Perda dengan selalu
mengingatkan dinas terkait terhadap bangunan gedung baru di Kabupaten Sleman, walaupun
sampai saat ini belum ada hasilnya.
Audiensi dengan memanfaatkan acara-acara khusus saat Bupati/ wakil Bupati datang seperti
peringatan Hari Anak Nasional, HKSN. Audiensi bertujuan untuk mengangkat isu disabilitas.
Bersama-sama dengan LSM dan DPO serta Fak Teknik Arsitektur UGM menyampaikan surat
permohonan resmi untuk mengadakan audiensi dengan pihak Legislatif, yang diterima oleh
Komisi D Bidang Kesra DPRD Sleman, dan pihak Eksekutif yaitu Bupati Sleman. Kita melakukan
koordinasi dan monitoring sudah sejauh mana usulan yang telah kita berikan kepada pihak
Legislatif maupun Eksekutif tersebut telah dilaksanakan.
Menjalin komunikasi secara proaktif dengan media massa untuk mengangkat isu disabilitas dan
kepentingan penyandang disabilitas baik di media cetak lokal dan nasional seperti BERNAS dan
Kedaulatan Rakyat, Kompas, Radar; Maupun media elektronik seperti Radio Sonora, PTDI Medari,
RRI, Trijaya FM, TVRI Yogya, Jogja TV, RBTV, TV7.

Dari semua kegiatan tersebut, kita dapat mengambil poin pentingnya yaitu bahwa:
1)
2)
3)

Kegiatan advokasi untuk mendorong adanya sebuah Perda bagi difabel tidak hanya berhenti
atau selesai pada saat Perda tersebut disahkan.
Pengesahan Perda tersebut merupakan titik awal perjuangan kita untuk melakukan advokasi
berikutnya, yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan Perda tersebut oleh pemerintah daerah.
Kelemahan-kelemahan sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perda Sleman yang harus
diperhatikan oleh pelaku kegiatan advokasi hak difabel, yaitu:
• Sanksi hukum atas pelanggaran dan tidak dipenuhinya kewajiban yang tercantum dalam
Perda masih lemah.
• Tidak adanya kewajiban untuk mensosialisasi isi Perda kepada berbagai pihak, terutama
dinas terkait yang menjadi pelaksana penerapan Perda tersebut.
• Pengesahan Perda tersebut hanya lebih sebagai pelengkap kebijakan di Kabupaten Sleman
daripada suatu kewajiban moral bagi pemerintah Sleman dalam pelaksanaannya (yang
menjadikannya hanya sebagai lip service saja).

Narasumber: Ibu Nuning Suryatiningsih, CIQAL, Yogyakarta
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Studi Kasus B
Advokasi Hak Ekonomi Penyandang Disabilitas
dalam Perencanaan Pembangunan dan Proses Penganggaran
Secara garis besar ada 2 strategi yang dilakukan oleh InterAksi dalam advokasi hak ekonomi
penyandang disabilitas Solo:
1.

2.

Pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas dengan cara memfasilitasi pembentukan
Asosiasi Difabel Usaha Mikro (ADUM) pada tanggal 5 April 2002. Kepengurusan ADUM diwakili
oleh berbagai komunitas penyandang disabilitas di Solo baik dari tuna daksa, tuna netra maupun
tuna rungu sepertiGerkatin dan Pertuni. Asosiasi ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak
perjuangan sekaligus sebagi rujukan belajar bagi kelompok lain dalam memperjuangkan hak-hak
ekonomi. Tentu saja untuk mengarah ke sana perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengurus
maupun anggota ADUM melalui pelatihan-pelatihan advokasi, leadership training, monitoring
dan evaluasi serta melakukan studi banding pada kelompok lain.
Pendekatan kepada berbagai kelompok terutama kepada para penentu kebijakan. Strategi
ini dipilih karena selama ini terdapat kesan bahwa ada jarak yang begitu jauh antara kelompok
penyandang disabilitas dan pemerintah, yang mengakibatkan tidak adanya hubungan interaktif
yang wajar. Akibatnya, penyandang disabilitas cenderung terlewatkan dalam proses penyusunan
perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan masalah tersebut, ADUM tergabung dalam
kegiatan-kegiatan berikut ini:
a.

Lobbying: ADUM menyampaikan gagasan-gagasan alternatif mengenai bagaimana
membangun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas
dalam pertemuan dengan institusi pemerintah untuk memperkenalkan diri di hadapan
institusi-institusi kunci pemerintah Solo yang meliputi:
i.
ii.
iii.
iv.

b.

BAPPEDA
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanaan
Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian

Perencanaan bersama dinas terkait: ADUM menemui institusi ini untuk membangun
program-program secara bersama sehingga program-program ADUM dan pemerintah dapat
disinkronkan. Keterlibatan mereka dalam hal ini sangat diperlukan karena ada kecenderung
an bahwa pemerintah lebih senang membuat program-program yang sifatnya bagi-bagi
duit saja, sementara aspek pemberdayaan masih sangat diabaikan.

Setelah adanya hubungan interaktif yang wajar antara ADUM dan dinas-dinas terkait, agenda-agenda
ADUM dijadikan sebagai rujukan pembuatan program. Bahkan pemerintah memfasilitasi kegiatankegiatan ADUM dalam rangka peningkatan kapasitas jaringan kerja ADUM.
Adapun tahapan yang dilakukan oleh ADUM pada proses ini adalah:
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1.

2.

3.

Melakukan needs assessment. ADUM bersama dengan anggota mengumpulkan semua persoalan
yang dihadapi oleh para anggota ADUM di bidang usahanya. Setelah itu, melakukan analisis
terhadap persoalan-persoalan tersebut.
Menyusun tim advokasi. Tim ini melakukan lobby kepada lima dinas yaitu Dinas Tenaga kerja,
Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Perempuan serta Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian,
Dinas Koperasi, dan BAPPEDA. Lobby ini berusaha untuk memasukkan hak ekonomi penyandang
disabilitas ke dalam area rencana kerja Dinas yang relevan.
Berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dalam Forum SKPD. ADUM berhasil
melakukan lobby kepada BAPPEDA untuk memasukkan sejumlah tertentu penyandang disabilitas
(kuota) dalam pertemuan ini.
a.

b.
c.

d.
4.

5.

Sebelum memasuki tahapan Forum SKPD, Tim advokasi ADUM menghadiri forum
Multistakeholder. Forum Multistakeholder merupakan forum yang diselenggarakan oleh
Bappeda. Forum ini diikuti oleh berbagai kelompok dan organisasi, di antaranya adalah
kelompok perempuan, kelompok anak, paguyuban PKL, Gerkatin, Pertuni, dan masih banyak
lagi.
ADUM dan organisasi lain kemudian mengisi blangko ajuan program dan biaya yang
diberikan oleh Bappeda. Blanko ini kemudian disampaikan dalam forum SKPD.
Tim advokasi ADUM kemudian menghadiri forum SKPD guna mengawal dan memonitor
hasil lobby. Peserta forum SKPD ini merupakan Dinas-dinas serta kelompok-kelompok yang
berpartisipasi dalam forum Multistakeholder. Dalam forum ini, kelompok-kelompok tersebut
menyesuaikan masukan-masukan mereka agar menjadi sinkron dengan program yang
dibuat oleh Dinas. Forum ini juga mulai membahas rancangan anggaran.
Ternyata, dari lima Dinas tersebut, empat Dinas di antaranya secara riil memasukkan isu hak
ekonomi difabel dalam usulan program Dinas.

Pemantauan (monitoring) hasil lobby. Dalam sebuah forum yang difasilitasi oleh Bappeda, ADUM
memberitahukan kepada publik mengenai kegiatan advokasi mereka di stasiun TV lokal, talk
show di radio, koran, dan Lokakarya masyarakat.
Evaluasi. Setiap tahun ADUM melakukan evaluasi program sesuai dengan APBD yang
telah ditetapkan. Ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan BAPPEDA dalam bentuk
pertemuan satu hari dengan mengundang semua dinas untuk mempresentasikan hasil
kerjanya. Dalam evaluasi ini ditemukan bahwa alokasi dana untuk penyandang disabilitas
masih terlalu kecil. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi upaya advokasi mereka
selanjutnya.

Narasumber: Pamikatsih, InterAksi, Solo
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Studi Kasus C
Memasukkan Isu Disabilitas
ke dalam Jaringan Keadilan Sosial
Harus disadari bahwa isu penyandang disabilitas belum menjadi prioritas dalam kerangka perencanaan
dan pembangunan di Indonesia. Bahkan dalam berbagai gerakan kelompok marjinal seperti perempuan,
anak, dan buruh, isu penyandang disabilitas jarang dimasukkan ke dalam agenda kegiatan yang harus
diperjuangkan. Faktanya, penyandang disabilitas ada dalam semua kelompok, baik kelompok perempuan,
laki-laki, anak-anak, muda sampai tua, miskin, maupun kaya. Dengan demikian, isu penyandang disabilitas
seharusnya tidak eksklusif dan terpisah dari isu-isu kelompok lainnya.
Gerakan kelompok penyandang disabilitas seolah-olah seperti tanpa kemajuan. Oleh karena itu,
kami memikirkan strategi baru dengan berjejaring dan memasukkan isu penyandang disabilitas ke dalam
gerakan kelompok yang lain.
Untuk itu, ada beberapa langkah awal yang dilakukan dCare di Surabaya:
1.
2.
3.
4.

Mengumpulkan informasi mengenai lembaga/LSM yang ada di wilayah Surabaya beserta ruang
lingkup kegiatannya untuk menetapkan tujuan serta target sasaran.
Mengundang lembaga-lembaga tersebut dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh dCare.
Turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain.
Memberikan penyadaran kepada organisasi-organisasi lain bahwa isu disabilitas merupakan
bagian dari isu-isu lain. Melontarkan isu-isu relevan yang terkait dengan penyandang disabilitas
dalam kelompok sasaran yang tepat.

Berikut ini adalah beberapa contoh usaha dCare dalam upaya mewujudkan adanya inklusi:

I. Jejaring Kelompok Anak
1.

Dalam kelompok ini dCare berusaha mengangkat semua isu yang terkait dengan isu penyandang
disabilitas anak (seperti hak pendidikan, hak bermain, perlindungan hukum terhadap penyandang
disabilitas anak, dll).Sebagai anggota jejaring kelompok anak, dCare bergabung dalam program
TESA (Telepon Sahabat Anak) 129 bersama dengan lembaga lain, di antaranya: Save the Children,
Surabaya Children Crisis Center (SCCC), Plan Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa
Timur, Genta Surabaya, World Vision Indonesia, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur, Pusat
Hak Asasi (PUSHAM) Universitas Airlangga, Pusat Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas
Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Surabaya, Lembaga Sosial, Kajian dan Bantuan Hukum
(LSKBH), Sanggar Alang-Alang (kelompok untuk melindungi anak jalanan).
TESA (Telepon Sahabat Anak) 129 adalah program layanan telepon bebas pulsa nasional yang
dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan pilot
project di 4 kota, yaitu Banda Aceh, DKI Jakarta, Makassar dan Surabaya. Tujuan program ini adalah
memberikan pelayanan terpadu kepada anak korban kekerasan melalui jaringan yang terkait.
Program ini merupakan program nasional kerjasama antara Departemen Sosial, Departemen
Pemberdayaan Perempuan, Departemen Informasi dan Komunikasi, PT. Telkom Indonesia dan
Plan Indonesia.
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Dalam program ini dCare ikut aktif dalam tahap persiapan hingga pelaksanaan antara lain
dengan:





Menjadi peserta lokakarya hak anak: ”Mewujudkan Telepon Sahabat Anak 129”.
Menjadi anggota Badan Pekerja TESA 129 yang menyiapkan rumusan statuta dan mekanisme
kerja.
Berpartisipasi dalam workshop penyiapan Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja TESA
serta Statuta dan Standar Operasional Prosedurnya.
Mengajukan para penyandang disabilitas menjadi relawan dalam tim TESA 129.

Pada awalnya, program ini hanya menggunakan telepon sebagai sarana komunikasi bagi
anak-anak untuk menceritakan masalah mereka, tetapi kemudian dCare membawa isu bahwa
tuna rungu tidak dapat mengakses pelayanan TESA. Hasilnya, pelayanan TESA 129 kemudian
dikembangkan menjadi pelayanan SMS dan surat, sehingga tuna rungu dapat mengakses
program ini, untuk menyampaikan masalah mereka. Meskipun belum ada operator telepon
seluler yang memberikan tanggapan, pihak PT. Pos Indonesia di Surabaya telah memberikan
tanggapan dengan mengirimkan utusan untuk menghadiri workshop penyiapan pelayanan TESA
129.
dCare bekerjasama dengan guru-guru SLB dan sekolah inklusif di Surabaya untuk memastikan
bahwa workshop TESA untuk anak-anak juga melibatkan anak-anak dengan berbagai jenis
disabilitas, seperti: tuna rungu, tuna netra, tuna daksa, dan tuna grahita. Dengan demikian,
dCare memfasilitasi dimasukkannya kebutuhan mereka dalam workshop menjadi workshop yang
inklusif.
2.

Dalam kegiatan lain yang berhubungan dengan isu anak, dCare diminta untuk mengirimkan
perwakilan penyandang disabilitas anak dan mendampingi mereka dalam kegiatan,
seperti:




Konggres Anak Jawa Timur.
Peluncuran buku ”Saatnya Anak Bicara”.
Peringatan Hari Anak Indonesia.

3.

dCare terlibat dalam kegiatan anggota jaringan anak yang lainnya dengan menangani kasuskasus tertentu yang melibatkan penyandang disabilitas anak, misalnya kasus anak autis yang
ditelantarkan oleh orangtuanya.

4.

dCare juga menjadi peserta dalam pelatihan advokasi step-by step hak anak bagi organisasiorganisasi yang bergerak dalam isu anak. Dalam pelatihan ini, seluruh peserta kemudian
membentuk dan menjadi anggota jaringan yang diberi nama “Child mainstream” yang menyikapi
isu-isu seperti, Ujian Nasional, home schooling.

Untuk pertama kali inilah isu anak dimunculkan dalam sebuah forum nasional untuk anak. Keterlibatan
dCare dalam membantu anak-anak menarik perhatian peserta lain dalam forum ini. dCare juga memberikan
pesan moral kepada mereka untuk melibatkan penyandang disabilitas anak dalam kegiatan-kegiatan
mereka, bahwa tidak perlu ada kegiatan khusus untuk penyandang disabilitas anak, tetapi yang harus
dilakukan adalah bagaimana membuat kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang inklusif bagi penyandang
disabilitas anak.
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II. Jejaring Kelompok Perempuan
Perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi ganda, karena dia perempuan dan
sekaligus penyandang disabilitas. Perempuan dan anak-anak adalah korban utama kekerasan dalam
rumah tangga. Oleh karena itu isu perempuan dan anak-anak berhubungan erat. Banyak lembaga yang
memfokuskan kegiatan mereka pada isu perempuan dan anak sekaligus, seperti Savy Amira (SA), KPPD
(Kelompok Perempuan Pro Demokrasi), Sebaya, Hotline Surabaya, Fatayat NU, Peace and Justice, PPT Jawa
Timur.
Dalam jejaring ini, dCare bekerjasama dengan organisasi yang bergerak dalam isu hak perempuan
secara umum. Wilayah kerjasamanya berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, hak seksualitas
dan reproduksi, perdagangan perempuan, akses terhadap keadilan dan rencana penyusunan RUU KUHP.
Dalam prosesnya, dCare juga mengajak jaringan kelompok perempuan ini untuk mengadvokasi isu-isu
tersebut, khususnya yang berfokus pada penyandang disabilitas perempuan.
Dalam hubungannya dengan kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan, terutama
pelecehan seksual, dCare menekankan bagaimana agar kasus ini tetap berlanjut secara obyektif tanpa
intervensi dari penegak hukum. dCare berkonsultasi dan mendapatkan dukungan dari organisasiorganisasi lain mengenai strategi-srategi dalam menangani dan menguatkan korban kasus-kasus
tersebut dalam usahanya untuk bertahan, dan bagaimana melaporkan kasus seperti ini kepada
organisasi-organisasi yang dapat memberikan dukungannya seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa
Timur, Savy Amira (SA), Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) dan Lembaga Bantuan Hukum.
Dalam hubungannya dengan akses terhadap peradilan, dCare diundang untuk hadir dalam forum
diskusi mengenai tantangan penyandang disabilitas perempuan dalam menghadapi penegak hukum
dan polisi. Forum diskusi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Perempuan Indonesia dan Keadilan (APIK)
Jakarta, bekerjasama dengan Pusham Universitas Airlangga. dCare berkontribusi dalam diskusi ini dengan
memberikan analisis mengapa pengadilan belum mengambil tindakan dan tindakan seperti apa yang
seharusnya diambil. dCare juga mengungkapkan pengalaman dalam berelasi dengan para penegak
hukum/ staf pengadilan yang tidak memiliki keahlian untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam
mengakses peradilan. Hal ini sering dialami oleh tuna rungu karena staf penegak hukum tidak memahami
bahasa isyarat. Tuna grahita dianggap tidak mampu memberikan kesaksian di depan hukum.
Dalam hubungannya dengan hak seksualitas dan reproduksi, serta perdagangan perempuan
(trafficking), dCare bergabung dalam sebuah diskusi terbatas mengenai “Hak Kesehatan Reproduksi dan
Seksualitas Perempuan” dalam RUU KUHP dan diskusi untuk advokasi Undang-Undang anti Trafficking,
yang diselenggarakan pada bulan Maret 2007, dengan:





Pusat Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Airlangga
Pusat Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Surabaya
Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD)
Fatayat NU

Dalam diskusi ini, dCare mengemukakan bahwa dalam RUU KUHP tidak ada kata yang merujuk pada
penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlindungan yang seharusnya diberikan sesuai dengan UU
HAM No 39 th 1999 masih jauh dari harapan. Pasal 41 dari UU ini menyatakan bahwa ”setiap penyandang
disabilitas, orang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan
perlakuan khusus”, ini dapat berarti bahwa penyandang disabilitas berhak mendapat perlindungan khusus

145

146

ADVO-KIT edisi revisi | LAMPIRAN BAGIAN V: Studi Kasus

sebagai kelompok yang beresiko tinggi, sehingga, mereka dapat berpartisipasi secara penuh sebagai
warga negara dalam kehidupan masyarakat mereka.

III. Jejaring Kelompok Buruh (Forum Buruh Surabaya)
Dalam jejaring ini, dCare:




Mendukung hak penyandang disabilitas untuk bekerja.
Memberikan pendampingan untuk penyandang disabilitas yang terkena pemutusan hubungan
kerja.
Memberikan pendampingan bagi karyawan yang menjadi disabilitas karena kecelakaan kerja.

dCare berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Buruh Surabaya:







Kursus Hukum Perburuhan.
Moderator dalam Focus Group Discussion dengan anggota DPR Komisi III yang membidangi
hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanantentang ”Potret Buruk Perburuhan dan
Praktek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)” dan “Hak Bekerja bagi Penyandang
Disabilitas”.
Advokasi dan Pendampingan terhadap kasus-kasus perburuhan.
Mendesakkan adanya kuota 1% seperti yang tercantum dalam UU No 4 tahun 1997 Tentang
Penyandang Disabilitas.
Perlindungan bagi penyandang disabilitas yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

IV. Mengembangkan Hubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum
Dalam hal ini, dCare membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan dalam kasuskasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, baik sebagai korban maupun sebagai tersangka.

V. Mengadvokasi Hak Seluruh Manusia
Untuk menunjukkan solidaritas dengan organisasi keadilan sosial lainnya, dCare juga memberikan
dukungan moral serta terlibat sebagai anggota dalam usaha advokasi umum. Sebagai refleksi bahwa
disabilitas memiliki lingkup yang luas, dCare bergabung dengan jaringan yang lebih luas untuk memajukan
keberagaman dan hak asasi kelompok yang terpinggirkan. Hal ini meliputi:
a)

Melakukan advokasi APBD Kota Surabaya yang berpihak kepada rakyat miskin (pro poor budgeting)
karena penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. dCare bekerjasama
dengan Solidaritas Masyarakat Surabaya, Masyarakat Bantuan Hukum. Kami mengidentifikasi pos
anggaran di beberapa Dinas, khususnya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.
Kami membandingkan persentase alokasi anggaran antara anggaran bagi masyarakat dan
anggaran bagi pegawai pemerintah. Kami juga mengkaji ulang rencana kerja tahunan mereka
dan turun ke jalan untuk meminta audiensi dengan kepala Dinas mengenai rencana kerja tahunan
ini. Ketika itu kami tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, kemudian kami
mendokumentasikan hal tersebut dan menginformasikannya kepada DPR. Bersama dengan
rekan-rekan penyandang disabilitas lainnya, kami juga melakukan demonstrasi di depan kantor
walikota untuk meminta adanya transparansi anggaran. Saat itu, pada akhirnya kami berhasil
menemui walikota dan beberapa kepala dinas untuk mendapatkan penjelasan.
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c)

Menjadi anggota Solidaritas Masyarakat Surabaya (SMS) antara lain dengan kelompok mahasiswa
(BEM) Universitas Airlangga, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Negeri Surabaya untuk
mengenalkan isu penyandang disabilitas di kalangan mahasiswa.
d) Turut mendukung peringatan Hari Anti Trafficking. Kami bergabung dalam sebuah Aksi Bersama di
bandara Juanda, pelabuhan, dan tempat-tempat lain yang biasanya menjadi titik awal trafficking.
Kami menggelar spanduk dan menyebarkan leaflet untuk meningkatkan kesadaran mengenai
bagaimana mengenali sebuah trafficking dan cara mencegahnya.
e) Mengajukan upah minimum regional di Jawa Timur. dCare bekerjasama dengan Forum Buruh
Surabaya dan kelompok buruh lainnya dalam sebuah usaha massal untuk bertemu dengan
Gubernur Jawa Timur di kantornya pada tahun 2005. Kami diminta untuk menyiapkan CD
dokumentasi yang digunakan oleh kelompok buruh lainnya di Indonesia, mengenai langkahlangkah untuk melakukan advokasi upah minimum regional di wilayah masing-masing.

VI. Tergabung dalam Aksi Lain untuk Memajukan Keterlibatan Penyandang
Disabilitas
a)

Mengikuti diskusi dan menjadi anggota kelompok kerja advokasi RUU Kewarganegaraan.
Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang harus dilindungi haknya
sebagaimana warga negara lainnya.
b) Memajukan toleransi etnis dan keagamaan. Kami menjadi anggota Komunitas Anti Kekerasan
Jawa Timur bersama lebih dari 35 lembaga lainnya, baik dari kelompok Agama Islam, Kristen,
Budha, Hindu maupun kelompok Etnis Cina. Dalam kerjasama ini dCare mendukung hak untuk
beribadah sesuai dengan agama masing-masing, dengan isu-isu berikut: Bagaimana pengguna
kursi roda atau kruk dapat masuk ke masjid? Bagaimana seorang penyandang disabilitas dapat
menjadi imam? Bagaimana ijab Kabul oleh tuna rungu? Bagaimana mendapatkan penerjemah
bahasa isyarat untuk kebaktian di gereja? Mengikuti seminar tentang pelayanan publik sehingga
dapat mengadvokasi dan berhasil memasukkan hak aksesibilitas dalam Peraturan Daerah (PERDA)
Jawa Timur No. 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik.
c) Menjadi peserta diskusi dalam RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan anggota
DPR RI untuk mendesakkan bahwa diskriminasi juga dialami oleh penyandang disabilitas dan
kelompok lain, sehingga RUU ini harus diperluas menjadi Penghapusan Diskriminasi (tidak hanya
terbatas pada ras dan etnis).
d) Membuat film dokumenter tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, bekerjasama
dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Jadi, keanekaragaman kegiatan yang diikuti oleh dCare mencerminkan keanekaragaman kelompok
penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari masalah yang kita hadapi. Kami termasuk dalam kelompok
siswa, buruh, perempuan, anak-anak, birokrat, pemuka agama, dan guru. Tujuan kami adalah membangun
jejaring yang lebih luas sehingga penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas dapat saling
mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyandang disabilitas merupakan bagian
dari masyarakat, maka isunya tidak eksklusif dan terpisah dari kelompok lain. Apabila kondisi seperti ini
sudah terwujud, maka masyarakat yang seperti ini dapat disebut sebagai masyarakat yang inklusif.
Narasumber: Wuri Handayani, dCare, Surabaya

147

148

ADVO-KIT edisi revisi | LAMPIRAN BAGIAN V: Studi Kasus

Studi Kasus D
Mendidik Anak-anak Tuli untuk Menghadapi Gempa
Organisasi saya, Matahariku SVG, adalah sebuah organisasi yang dijalankan oleh rekan-rekan tuli dan
bekerja untuk meningkatkan pengetahuan mereka serta memberikan informasi kepada masyarakat akan
kebutuhan mereka. Dengan cara ini Matahariku membantu orang-orang tuli memperoleh haknya untuk
berpartisipasi dalam masyarakat dan untuk mendapatkan akses yang sama dengan anggota masyarakat
lainnya, seperti akses untuk mendapatkan pendidikan.
Pada tahun 2007, Matahariku SVG bekerja sama dengan organisasi lain, yaitu Arbeiter-SamariterBund (ASB), sebuah organisasi Jerman yang ada di Yogyakarta, memberi pelatihan kepada guru-guru SLB
tentang bagaimana mengajar anak-anak tuli supaya siap ketika menghadapi gempa.
Untuk keperluan pelatihan ini, kami menyiapkan materi pengajaran. Materi yang disiapkan berupa
film yang dibuat oleh rekan-rekan tuli sendiri. Film ini menggunakan bahasa isyarat sehingga dapat
dimengerti oleh komunitas tuli. Di dalam film tersebut digambarkan bagaimana seorang guru sedang
mengajar di kelas, memberikan penjelasan kepada anak-anak tuli tentang gempa.
Selain itu, ada juga pelatihan untuk mengajar guru-guru bagaimana cara mengajar anak tuli dengan
menggunakan komunikasi yang menyeluruh (total communication), misalnya dengan menggunakan
bahasa isyarat, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan pantomim. Kami juga membuat poster bergambar yang
berisi 11 saran untuk anak-anak tuli tentang apa yang harus mereka lakukan kalau terjadi gempa.
Sesudah latihan tersebut, untuk memastikan bahwa informasi kami dimengerti oleh anak-anak tuli,
kami berkunjung ke semua SLB-SLB di D.I.Y. dan mengamati simulasi evakuasi yang dilakukan oleh guru
dan murid-murid di sana. Kebayakan anak-anak tuli dapat menyelamatkan diri dengan baik sesuai dengan
informasi yang mereka pelajari dari film.
Kerjasama antara Matahariku dengan ASB dalam program kesiapan sekolah dalam menghadapi
bencana berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan ASB dalam proyek ini sangat didukung dan diperkuat
oleh Matahariku dengan kontribusinya dalam mengembangkan materi pelatihan bagi anak-anak tuli dan
dalam mendampingi penyampaian materi pelatihan tersebut di SLB-SLB.
Narasumber: Ruqi Al Hazmi, Matahariku SVG, Yogyakarta

Dalam tulisan ini digunakan istilah ’tuli’ karena kata itu juga digunakan oleh anak-anak tuli.
’tunarungu’ berarti ”tidak bisa mendengar” (’hearing impaired’), tetapi kami lebih suka fokus pada
apa yang bisa kami lakukan. Kami bangga dengan identitas tuli kami.
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Studi Kasus E
Kampanye Peningkatan Kesadaran Mengenai Lapangan Kerja
bagi Penyandang Disabilitas di Anjungan Pantai Losari
Dalam rangka memperingati hari Penyandang Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember, maka
HWPCI Propinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan dari Handicap Internasional dan PPCI mengadakan
kegiatan kampanye peningkatan kepedulian masyarakat terhadap situasi penyandang disabilitas,
khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan pengembangan keahlian. Kegiatan ini diselenggarakan
pada tanggal 2-5 Desember 2007, bertempat di Anjungan Pantai Losari – Makassar. Kegiatan yang kami
selenggarakan adalah “Pekan Bursa Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan Pameran Kreativitas”.
Alasan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah menjawab kenyataan bahwa sebenarnya ada banyak
penyandang disabilitas yang memiliki keahlian, keterampilan, dan pendidikan yang tinggi, namun media
yang tepat bagi mereka untuk mengekspresikan atau “menjual” kemampuan mereka masih kurang. Hal ini
mengakibatkan kurang diakuinya kemampuan penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
Sebelum melakukan kegiatan kampanye, terlebih dahulu kami menyepakati tujuan-tujuan dari
kegiatan ini, yaitu:
1.
2.
3.
4.

Memberikan pemahaman kepada pemerintah, pengusaha dan masyarakat luas tentang potensi
dan keahlian yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.
Meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat mengenai perlunya mengatasi masalah
keterbatasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menjadikan kegiatan ini sebagai ajang promosi hasil karya penyandang disabilitas.
Menjadikan kegiatan ini sebagai ajang bursa kerja bagi penyandang disabilitas.

Untuk melakukan kegiatan tersebut, maka langkah-langkah yang diambil adalah:
1.
2.
3.
4.

Pembentukan panitia pelaksana.
Mengumpulkan data penyandang disabilitas yang memiliki pendidikan dan keterampilan namun
masih “menganggur”.
Membuat daftar instansi pemerintah/BUMN/perusahaan swasta yang diharapkan menjadi
narasumber.
Mengadakan audiensi dengan Walikota dan juga dengan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota
Makassar untuk membicarakan kegiatan ini.

Kami mengundang 20 perusahaan untuk berpartisipasi sebagai nara sumber dalam sesi dialog.
Sayangnya, hanya 2 perusahaan yang bersedia menjadi narasumber. APINDO yang pada awalnya sudah
menyatakan kesediaannya untuk hadir, pada saat pelaksanaan kegiatan pun tidak hadir. Demikian pula
dari 5 BUMN yang diundang, tak satupun yang hadir. Sementara itu, dari 5 Instansi pemerintah yang kami
undang, hanya Walikota dan kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar yang benar-benar hadir.
Setelah kegiatan selesai, kami mengevaluasi kampanye dan menganalisis beberapa kelemahan
berikut:
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

Kurang terlibatnya media massa, baik dalam promosi maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
Hal ini disebabkan oleh tidak adanya staf humas atau orang yang ditunjuk secara khusus untuk
berkoordinasi dengan media massa. Kegiatan ini hanya diliput oleh beberapa media yaitu TVRI
Stasiun Sulawesi Selatan, Radio Makassar FM, dan Radio Delta FM, sehingga meskipun berlangsung
selama empat hari, kegiatan ini tidak terpublikasikan secara luas.
Hasil karya penyandang disabilitas yang dipamerkan kurang memiliki nilai jual dan kurang dapat
memenuhi permintaan pembeli.
Pembagian tugas yang kurang tegas di antara semua panitia, membuat sering terjadinya salah
pengertian.
Kinerja panitia masih sangat kurang terutama dalam follow-up narasumber. Administrasi surat
menyurat telah dilaksanakan dengan baik, namun follow-up dari panitia untuk memastikan
kesedian narasumber untuk hadir masih kurang sehingga nara sumber yang diharapkan, tidak
hadir. Hal ini disebabkan oleh kurang adanya pembagian tugas yang jelas antar panitia.
Kurangnya waktu bagi sekolah-sekolah untuk mempersiapkan diri agar dapat berpartisipasi
dalam pameran karena undangan sangat terlambat diterima.
Faktor cuaca juga merupakan kendala tersendiri, terutama pada sesi dialog yang dilaksanakan di
tempat terbuka pada sore hari, dimana pada saat-saat itu rawan turun hujan.

Namun, penting untuk diingat bahwa disamping kelemahan-kelemahan tersebut di atas, kegiatan ini
cukup memukau pengunjung Anjungan Pantai Losari, khususnya pada malam hari, karena diisi dengan
berbagai pertunjukan kesenian. Kami mengharapkan paling tidak ada sekitar 50 penyandang disabilitas
berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di luar prediksi panitia, ternyata jumlah penyandang disabilitas yang
berpartisipasi dalam kegiatan ini melebihi harapan kami, begitu pula dengan masyarakat luas. Ini memberi
inspirasi bagi kami bahwa kegiatan kampanye peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang
keberadaan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui pertunjukan seni budaya yang terintegrasi.
Narasumber: Ibu Maria Un, HWPCI Sulawesi Sellatan
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L e m b a r Ta n g g a p a n
Formulir ini hendaknya diisi oleh perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas yang telah menerima
Advo-Kit baik secara langsung dari HI maupun melalui pihak ketiga dan yang memiliki tanggungjawab
praktis untuk menjalankan upaya advokasi di tingkat masyarakat
Nama

: _ _________________________________________________________________

Organisasi

: _ _________________________________________________________________

Jabatan dan tanggung jawab
dalam organisasi : _ _________________________________________________________________
Jenis Organisasi

: _ _________________________________________________________________

Alamat

: _ _________________________________________________________________

No

Pertanyaan – Lingkarilah jawaban yang sesuai

1.

Apakah isi Advo-Kit ini sesuai dengan pekerjaan anda?
a. Dapat diterapkan
b. Sedikit dapat diterapkan
c. Tidak dapat diterapkan

2.

Apakah Advo-Kit ini mudah dipahami?
a. Mudah dipahami
b. Tidak terlalu mudah dipahami
c. Sulit dipahami

3.

Kai topiki yang ada dalam setiap Bab:
a. Jelas
c. Membingungkan
b. Kadang-kadang jelas
d. Diulang-ulang tanpa ada gunanya

4.

Bagian dari Advo-Kit ini apa yang Anda pikirkan berkenan dengan advokasi dan kampanye?
a. Ya
b. Tidak

5.

Bagaimana bahasa yang digunakan dalam Advo-Kit ini?
a. Jelas dan sederhana
b. Tidak konsisten – bahasa beberapa Bab lebih rumit daripada yang lainnya
c. Secara umum terlalu rumit untuk topik-topik yang dimaksudkan oleh Advo-Kit ini

6.

Setelah membaca Advo-Kit ini, apa yang Anda pikirkan berkenaan dengan advokasi dan
kampanye?
a. Kampanye adalah bagian dari advokasi
b. Advokasi merupakan bagian dari kampanye
c. Kampanye dan advokasi adalah dua cara yang berbeda untuk membangun kesadaran
d. Kampanye dan advokasi pada dasarnya merupakan hal yang sama
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No

Silahkan memberi komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut. Gunakan kertas
tambahan jika perlu

1.

Jika ada, bidang tema manakah dari Advo-Kit ini yang perlu dirinci dan dikembangkan lebih
jauh?

2.

Sambil mengingat tujuan dari Advo-Kit ini sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar, adakah
masalah tambahan khusus yang sebaiknya diperhatikan?

3.

Bagian mana dari Advo-Kit ini yang menurut Anda sangat berguna, Mengapa?

4.

Bagian mana dari Advo-Kit ini yang menurut Anda paling tidak berguna, Mengapa?

5.

Berilah contoh tentang bagaimana Anda telah menggunakan Advo-Kit ini:

6.

Adakah komentar lainnya?

Tanggal:

Tanda Tangan:
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