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ABSTRACT 

 

 

EVALUATION OF PERMANENT SOCIAL ASSISTANCE DISABILITY 

PROGRAM (ASPDB) IN BANDAR LAMPUNG 2015 

 

YUYUN FITRIANI 

 

The research about the diversity of social problems in the city of lampung one of 

these problems with disabilities, that is the low welfare levels of disabled people 

in the city of lampung although there was already permanent social assistance 

disability program (ASPDB) for disabled person. The aims of the research are to 

describe the achievement of a goal of the program aspdb and for factors that 

hampers described the implementation of the program .The research used a 

qualitative approach with descriptive type. Mean while the data collection used 

the documentation and observation.The data analysis technique used in this 

research such as reduction data, the display of data and conclusion. The result 

showed that based on six policy evaluation criteria used in this research other 

three already be achieved well, on the criteria, distribution and responsiveness 

because program in ASPDB resources are maximum used and distribution of 

aspdb program is appropriate and the program targets have felt satisfaction 

programs ASPDB. While three the criteria next namely the effectiveness, 

sufficiency and the accuracy of have not been able to achieved properly as not all 

the purpose of the implementation of the can be achieved , and the results of to the 

point of had been reached has not is able to solve problems concerning the 

treatment of and welfare people with disability.The obstacles in the 

implementation of the program ASPDB this is still the weak supervision by by the 

social city lampung, the limited budget the implementation of the program 

ASPDB and there are still many family people with disability who forgiving that 

they have of families that experienced the disability . 
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ABSTRAK 

EVALUASI PROGRAM ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG 

DISABILITAS BERAT (ASPDB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

YUYUN FITRIANI 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih beragamnya permasalahan sosial di 

Kota Bandar Lampung salah satunya adalah permasalahan mengenai penyandang 

cacat, yakni masih rendahnya tingkat kesejahteraan penyandang cacat di Kota 

Bandar Lampung meskipun telah ada bantuan berupa Program Asistensi Sosial 

Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) bagi penyandang cacat. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pencapaian tujuan dari 

program ASPDB dan untuk mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan 

program. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan 

melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan enam kriteria 

evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini tiga diantaranya sudah 

dapat tercapai dengan baik, yakni pada kriteria efisiensi, pemerataan dan 

responsivitas karena dalam pelaksanaan program ASPDB sumber daya yang 

digunakan sudah maksimal dan pendistribusian program ASPDB sudah tepat 

sasaran serta kelompok sasaran program sudah merasakan kepuasan adanya 

program ASPDB. Sedangkan tiga kriteria yang selanjutnya yakni efektivitas, 

kecukupan dan ketepatan belum mampu tercapai dengan baik karena tidak semua 

tujuan adanya program dapat tercapai, dan hasil dari tujuan yang telah tercapai 

tersebut belum mampu memecahkan permasalahan mengenai perawatan dan 

kesejahteraan penyandang disabilitas. Hambatan dalam pelaksanaan program 

ASPDB ini adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung, keterbatasan anggaran pelaksanaan program ASPDB serta 

masih banyaknya keluarga penyandang disabilitas yang menutup-nutupi bahwa 

mereka memiliki keluarga yang mengalami kecacatan. 

 

Kata Kunci: Evaluasi, Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat 

(ASPDB), penyandang disabilitas 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan jasmani 

maupun rohani seorang individu atau kelompok. Kesejahteraan masyarakat saat 

ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diwujudkan baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu 

indikator penting tercapainya tujuan Negara, seperti yang termuat dalam 

pembukaan UUD 1945. Menurut Suharto (2008: 105) kesejahteraan sosial juga 

termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh 

perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan 

sosial dan tunjangan sosial. 

 

Di Indonesia sendiri tingkat kesejahteraan masyarakat semakin hari justru 

semakin memburuk. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, termasuk 

kenaikan harga BBM, inflasi, dan pelemahan dolar sehingga harga-harga 
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kebutuhan pokok semakin merangkak naik dan masyarakat miskin sulit untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama periode September 2014–Maret 2015, 

jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta sementara 

di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Miskin Daerah Pedesaan dan Perkotaan 

No. Daerah Tahun Jumlah  

1. Perkotaan 2014 10,36 juta 

2. Perkotaan 2015 10,65 juta 

3. Pedesaan 2014 17.37 juta 

4. Pedesaan 2015 17,94 juta 

(Sumber: http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158 diakses pada 27 oktober 2015). 

Kehidupan masyarakat semakin sulit, yang kaya makin kaya dan yang miskin 

makin miskin, sehingga menjadi tugas besar pemerintah untuk mensejahterakan 

kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan 

kesejahteraan yang sesungguhnya pemerintah mengeluarkan berbagai program 

dan kebijakan. Salah satunya pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik 

Indonesia (KEMENSOS RI) menyelenggarakan program kesejahteraan sosial. 

Menurut UU Kesejahteraan Sosial No.11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah “upaya yang terarah, terpadu, 

berkesinambungan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi dan 

kabupaten/kota), dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi 

kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan 

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. 

http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158
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Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial 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; (g) korban tindak kekerasan, 

eksploitasi dan diskriminasi. Dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa 

penyandang disabilitas juga merupakan sasaran dari Undang-Undang ini, 

terutama ditujukan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu agar dapat 

hidup layak. Masyarakat yang juga merupakan penyandang disabilitas terkadang 

menjalani kehidupan sehari harinya dengan sangat sulit, bahkan diantara mereka 

ada yang mengalami pengucilan oleh lingkungan sekitarnya bahkan oleh 

keluarganya sendiri. Padahal para penyandang disabilitas ini sangat membutuhkan 

dukungan, bantuan, dan motivasi dari orang-orang sekitar agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya karena rata-rata penyandang disabilitas berat adalah mereka 

yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga bergantung 

kepada orang lain. 

Indonesia secara umum memiliki kecenderungan tingkat kecacatan yang tinggi 

dengan berbagai sebab. Banyaknya bencana alam, banyaknya penyakit-penyakit 

yang dapat menyerang manusia dan dapat menimbulkan kecacatan karena pola 

hidup yang tidak sehat dan kurangnya asupan makanan yang bergizi menjadi 

penyebab tingginya tingkat kecacatan di Indonesia. Penyakit tersebut antara lain 

folio, cacar, kusta/lepra dan lain-lain. Selain itu rendahnya kemampuan tenaga 
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kedokteran serta kurangnya vaksin untuk penyakit-penyakit tersebut juga menjadi 

penyebab lain dari timbulnya kecacatan yang permanen. 

Melihat realitas yang ada di masyarakat Indonesia pemerintah melalui 

Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi maupun Kota dan kabupaten 

memberikan beberapa bentuk program perlindungan kepada penyandang 

disabilitas. Menurut Suharto (2008:87) perlindungan sosial dapat didefinisikan 

sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, 

maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau 

konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko 

penghidupan dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang 

terpinggirkan didalam masyarakat.  

 

Pelindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam 

memerangi kemiskinan dan ketidaksejahteraan yang dialami oleh kelompok-

kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka 

perlindungan sosial merupakan suatu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada 

berbagai bentuk pelayanan, ketetapan ataupun program yang dikembangkan oleh 

pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang 

beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial, dan politik yang akan 

senantiasa menerpa kehidupan meraka. Bentuk Program perlindungan terhadap 

orang dengan kecacatan berat adalah program Asistensi Sosial bagi Penyandang 

Disabilitas Berat (ASPDB). Bantuan ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab 
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negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan perwujudan dari 

perlindungan sosial pemerintah terhadap warganya. 

 

Tinjauan hukum dari program Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat 

(ASPDB) adalah amanat dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat, yaitu pasal 16 yang menjelaskan “ada 3 kegiatan dalam 

penanganan masalah penyandang cacat yaitu Rehabilitasi sosial, Bantuan Sosial 

dan Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial”. Penjelasan dari pasal tersebut 

meliputi “Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial diarahkan pada perlindungan 

dan pelayanan sosial bagi penyandang cacat yang sudah tidak bisa direhabilitasi 

dan diberdayakan melalui bantuan sosial”.  

 

Penanganan orang dengan kecacatan berat dengan perlindungan sosial melalui 

jaminan sosial telah dilakukan sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 dengan 

nama JSPACA/JSODKB. Mulai tahun 2011 sampai saat ini, bantuan untuk orang 

dengan kecacatan berat yang semula bernama JSODKB berubah menjadi ASPDB 

dan sudah menjadi program prioritas nasional berdasarkan Inpres No. 3 tahun 

2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan Instruksi Presiden 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan 

Nasional Tahun 2011. 

 

Jumlah penyandang disabilitas berat atau orang yang tidak mampu mengurusi diri 

sendiri berdasarkan data sensus nasional BPS tahun 2012 sebanyak 170.120 orang 

sedangkan yang sudah memperoleh asistensi melalui program ini dari tahun 2006 
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sampai dengan tahun 2014 sebanyak 28.115 orang termasuk di dalamnya 

sejumlah penyandang disabilitas berat yang sudah meninggal, pindah alamat dan 

tidak tepat sasaran yang sudah diganti dengan penyandang disabilitas berat 

lainnya. Sampai dengan bulan maret 2015, usulan penambahan penerima yang 

sudah masuk ke Direktorat RSODK berasal dari 223 kabupaten/kota dengan 

jumlah penyandang disabilitas berat yang diajukan sebanyak 4.731 sebagai daftar 

tunggu. (KEMENSOS RI. 2015. Buku Saku Pedoman pelaksanaan pemberian 

asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat. 2015. Jakarta) 

 

Pelaksanaan program ASPDB ini dilimpahkan kepada provinsi dan kota di 

seluruh Indonesia. Tujuan dari program ini yakni agar terpenuhinya kebutuhan 

dasar hidup dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat (sandang, 

pangan, air bersih, perawatan sehari-hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya dapat 

terpenuhi secara wajar. Bentuk dari program ASPDB berupa uang tunai sebesar 

Rp. 300.000,00 per orang per bulan, yang penyalurannya dilaksanakan dalam 3 

(tiga) tahap, diberikan selama satu tahun. Program ASPDB diberikan kepada 

penyandang disabilitas berat melalui orang tua/wali (pendamping) yang tertera 

baik pada surat keputusan, kartu penerima dan rekening pihak penyalur. Penerima 

ASPDB dapat diberhentikan atau diganti apabila si penerima sudah meninggal, 

penerima pindah alamat ke kabupaten/kota lain, penerima tidak sesuai dengan 

kriteria penyandang disabilitas berat, atau karena si penerima ASPDB tidak 

diambil dalam 3 tahap pencairan secara berturut-turut. 
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Di Provinsi Lampung sendiri pelaksanaan Program ASPDB merupakan tanggung 

jawab Dinas Sosial Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil observasi awal yang 

peneliti lakukan pada tanggal 15 September 2015 di Dinas Sosial Provinsi 

Lampung, peneliti mendapatkan data jumlah penerima program bantuan ASPDB 

Provinsi Lampung sebanyak 918 orang yang tersebar di 11 kabupaten dan kota 

dengan sebaran kabupaten dan kota adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2 

Jumlah Penerima Program ASPDB di Provinsi Lampung Tahun 2015 

No. Kota/Kabupaten Jumlah Penerima ASPDB 

1. Bandar Lampung 25 orang 

2. Tulang Bawang Barat 5 orang 

3. Lampung Selatan 22 orang 

4. Tanggamus 110 orang 

5. Pesawaran 98 orang 

6. Lampung Utara 126 orang 

7. Metro 49 orang 

8. Pringsewu 62 orang 

9. Lampung Tengah 226 orang 

10. Way Kanan 16 orang 

11. Lampung Timur 148 0rang 

      Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2015 

 

Di Kota Bandar Lampung sebanyak 25 orang penyandang disabilitas berat 

mendapatkan program asistensi ini, dengan kisaran umur 2-59 tahun dan dengan 

jenis kecacatan yang diderita berupa kecacatan mental dan fisik. Penerima 

asistensi ini menyebar ke seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung yakni, 

kecamatan Panjang, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Barat, Teluk Betung 

Selatan, Teluk Betung Utara, Kemiling, Sukarame, Kedaton dan Raja Basa. 

(Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2015). 
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Berdasarkan data diatas, peneliti melihat bahwa Bandar Lampung menjadi salah 

satu kota penerima program ASPDB berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial 

Provinsi Lampung. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kota Bandar 

Lampung karena melihat bahwa Kota Bandar Lampung merupakan pusat 

pemerintahan Provinsi Lampung sehingga kehidupan kota sudah sangat maju. 

Selain itu Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat pemerintahan di Provinsi 

Lampung. Namun dibalik megahnya kehidupan kota Bandar Lampung ternyata 

masih banyak masyarakatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan bahkan lebih 

menyedihkan lagi mereka adalah para penyandang disabilitas. Hal itu 

membuktikan bahwa permasalahan sosial di Kota Bandar Lampung masih cukup  

beragam dan membutuhkan penanganan sebaik mungkin, sehingga penyandang 

disabilitas dapat melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan baik dan 

diterima dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya. Tidak jarang peneliti 

menemukan penyandang disabilitas yang mengemis ataupun mengamen di pasar-

pasar tradisional sehingga diharapkan adanya program ASPDB dapat benar-benar 

mampu merubah keadaan ekonomi maupun sosial penyandang disabilitas dan 

mampu meningkatkan kepedulian keluarga maupun masyarakat terhadap 

penyandang disabilitas. Menurut amanat Undang Undang penyandang disabilitas 

yang sudah tidak dapat direhabilitasi lagi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah, yang berarti bahwa 

penyandang disabilitas berat di Kota Bandar Lampung merupakan tanggung 

jawab pemerintah Kota Bandar Lampung. 
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Kota Bandar Lampung sendiri di tetapkan sebagai salah satu kota penerima 

program Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas (ASPDB) sejak tahun 2009 

hingga sekarang. Pada dasarnya program ini hadir untuk merangsang para wali 

atau pendamping untuk lebih memperhatikan kebutuhan dasar  penyandang 

disabilitas agar peningkatan perawatannya lebih terjamin. Namun pada 

kenyataannya di Kota Bandar Lampung implementasi dari program ini kurang 

diketahui oleh masyarakat luas, sehingga transparansi publik dari program ini 

sendiri sangat kurang dan menyebabkan masih kaburnya pencapaian dari program 

ASPDB ini sendiri, apakan sudah maksimal ataukah belum. Melihat hal ini 

peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi sudah sejauh mana pencapaian tujuan 

dari program ASPDB di Kota Bandar Lampung. Menurut Nugroho (2008: 471) 

evalausi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan 

kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh 

mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara 

“harapan” dan “kenyataan”. Tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menyalah-

nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara 

pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah 

bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut 

 

 

 

 



10 
 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pencapaian tujuan program pemberian Asistensi Sosial bagi 

Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung? 

2. Apa sajakah faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian Asistensi Sosial 

bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)  di Kota Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pencapaian tujuan dari program pemberian Asistensi 

Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan program pemberian 

Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar 

Lampung. 
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D. Manfaat Penelitian 
 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara 

mengenai evaluasi kebijakan publik. 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan bagi instansi dan pihak terkait dalam penyempurnaan kebijakan 

terkait penanganan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat yang menga 

lami kecacatan yakni program pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang 

Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone 

dalam Winarno (2012: 20) ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik 

dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan 

lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. 

Dye dalam Winarno (2012: 20) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih 

pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Rumusan lain yang agak mirip 

dengan definisi Dye, dikemukakan oleh dua orang ahli yakni Edwards dan 

Sharkansky dalam Wahab (2008: 51) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 

apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak 

dilakukannya, yakni tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program. 

 

Sementara itu, Amir Santoso dalam Winarno (2012: 22) dengan mengkomparasi 

berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam 

bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan 

mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, 

pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan 
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pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua 

tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua 

menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian 

khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini 

terbagi kedalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik 

sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-

maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai 

memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk ke dalam 

kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain 

menurut kebijakan ini secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, 

implemaentasi, dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah 

“serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan 

yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian 

keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky 

dalam Winarno  (2012: 22) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu 

hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa 

diramalkan. 

 

R.S. Parker dalam Wahab (2008: 51) juga telah berusaha menyajikan suatu daftar 

yang cukup lengkap mengenai berbagai definisi kebijakan publik. Salah satu 

definisi menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau 

serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada 
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suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon 

terhadap suatu keadaan yang krisis. 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan 

publik adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dirumuskan dan dilakukan oleh 

pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu dan sekaligus 

merumuskan cara-cara pencapaian tujuannya, yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi keadaan secara luas khususnya warga negara. 

 

2.Tahap-Tahap Kebijakan 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses yang rumit. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang 

menaruh minat untuk mengkaji kebijakan  publik membagi proses-proses 

penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tahap tahap kebijakan 

publik Dunn dalam winarno (2012: 35) adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Pada tahap ini masalah dipilih dan diangkat kemudian ditempatkan pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih 

dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya 

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. 

Pada Tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, 

sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau 

ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang 

lama. 
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b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diidentifikasi untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaiknya. Pemecahan masalah tersebut 

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama 

halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda 

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif 

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesnsus 

antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan 

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan 

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan 

yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang 

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap 

implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa 
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implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun 

beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.  

e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah 

yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran 

atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan 

publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

Penjelasan tentang tahap-tahap kebijakan publik diatas sebagai penjelasan bahwa 

tahap-tahap kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang saling 

berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tahapan pertama 

adalah tahap penyusunan agenda disinilah masalah diidentifikasi dan dipilih 

apakah masalah tersebut layak untuk dibahas dalam tahapan formulasi kebijakan, 

setelah selesai pada tahap formulasi kebijakan pada tahap adopsi kebijakan akan 

dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi. Setelah alternatif kebijakan 

yang terbaik terpilih selanjutnya kebijakan disahkan dan kemudian 

diimplementasikan untuk mencapai tujuan awal pembuatan kebijakan tersebut. 

Setelah kebijakan diimplementasikan beberapa lama selanjutnya kebijakan 

tersebut dievaluasi apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan 

pembuatan kebijakan atau belum. 

Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan. 

Evaluasi kebijakan dipilih untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan 
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program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar 

Lampung dengan melihat sejauh mana pencapaian tujuan dari program Asistensi 

Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) itu sendiri. 

 

B. Tinjauan Evaluasi Kebijakan 

 

1.Pengertian Evaluasi Kebijakan 

Badjuri dan Yuwono dalam Tangkilisan (2003: 25) mengemukakan bahwa 

tahapan yang cukup penting dan sering terlupakan efektivitasnya dalam konteks 

kebijakan publik Indonesia adalah evalusi kebijkan. Sudah menjadi rahasia umum 

bahwa sebagian besar kebijakan publik di Indonesia secara formal telah dilakukan 

evaluasi dengan baik. Namun secara substansi kebijakan tersebut tidak tercapai 

secara efektif. 

 

Anderson dalam Winarno (2012: 229) mengemukakan evaluasi kebijakan dapat 

dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 

yang mencakup substansi, implementasi  dan dampak  merupakan langkah 

terakhir dalam suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu 

kegiatan yang fungsional. Evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan 

masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak 

kebijakan. Selanjutnya Dunn dalam Tangkilisan (2003: 28) mengemukakan 

bahwa dalam pengertian umum evaluasi berkaitan dengan pengukuran terhadap 

hasil-hasil (outcomes) dari tindakan kebijakan. Sedangkan dalam pengertian yang 
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lebih khusus evalusi berkaitan erat dengan “the value of world of policy 

outcomes”.  

 

Menurut Winarno (2012: 23) evaluasi kebijakan dipandang sebagai usaha untuk 

menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya dari kebijakan pada kondisi 

kehidupan nyata. Sedangkan, Nugroho (2008: 471) menyatakan bahwa evalusi 

kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan 

publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan 

dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan 

“kenyataan”. Tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, 

melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan 

harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi 

atau menutup kesenjangan tersebut. Menurut Nugroho (2008: 472) evaluasi 

kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkan kinerja 

kebijakan. 

b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana 

kebijakan dan target kebijakan. 

c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. 

d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. 

e. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan 

merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan. Evaluasi kebijakan 

pada dasarnya adalah kegiatan pemeriksaan dari pelaksanaan kinerja atau 
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pelaksanaan suatu program kebijakan yang dapat digunakan untuk mengukur 

sejauh mana pencapaian tujuan dari program tersebut dan bagaimana dampaknya 

terhadap sasaran program kebijakan.   

   

2. Pendekatan Evaluasi Kebijakan 

Terdapat tiga pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, menurut Dunn dalam 

Suharno (2013: 223) yakni evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi 

keputusan teoritis. Selanjutnya masing-masing pendekatan akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Evaluasi Semu 

Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan yang meggunakan 

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid 

tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan 

manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan 

masyarakat dalam skala luas. Analis yang menggunakan pendekatan ini 

mengasumsikan bahwa nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan akan 

terbukti dengan sendirinya serta diukur dan dirasakan secara langsung, 

baik oleh individu, kelompok, maupun masyarakat. Metode-metode yang 

banyak digunakan dalam pendekatan evaluasi semu adalah rancangan 

quasi-eksperimen, kuesioner, random sampling, dan teknik-teknik 

statistik. Pendekatan evaluasi semu ini relevan dengan seluruh pendekatan 

pemantauan kebijakan, yakni akuntansi sistem sosial, eksperimentasi 

sosial, pemeriksaan sosial, dan sintesis riset-praktik. 
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b.  Evaluasi Formal 

Evaluasi formal (formal evaluation) adalah pendekatan yang 

menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghimpun informasi 

yang valid mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas 

hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan 

diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga 

administratif kebijakan. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa tujuan dan 

target yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal merupakan 

ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu 

kebijakan. 

c. Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi keputusan teoritis (decision-theoretic evaluation) adalah kegiatan 

evaluasi yang menggunakan metode-metode deskritif untuk 

mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel tentang hasil 

kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. 

Evaluasi jenis ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan 

dengan nilai-nilai dari para pelaku kebijakan tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan 

pendekatan evaluasi kebijakan yang bersifat formal karena evaluasi ini didasarkan 

pada tujuan program ASPDB yakni (1) terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan 

perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat (sandang, pangan, air bersih, 

perawatan sehari-hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara 

wajar; (2) tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat dalam melakukan 

perawatan dan bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas berat; (3) tumbuhnya 
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upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pendekatan evaluasi 

formal menjadikan tujuan program atau kebijakan sebagai alat ukur yang efektif 

untuk melakukan evalusi. 

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan 

Kriteria untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan sangat terkait 

dengan kriteria rekomendasi kebijakan. Yang membedakan kriteria tersebut bagi 

keduanyaa adalah orientasi waktunya, pada kegiatan rekomendasi kebijakan, 

kriteria tersebut ditetapkan secara prospektif, sedangkan pada kegiatan evaluasi 

bersifat retroaktif. Kriteria evaluasi kebijakan menurut Suharno (2013:223) 

dengan demikian terdiri dari 6 aspek, yaitu: 

a. Efektivitas. Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada 

pencapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu 

kebijakan sudah tercapai. Menurut Dunn (2003: 433) efektivitas 

berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk 

atau layanan atau nilai moneternya. 

b. Efisiensi. Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni 

seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil 

yang diinginkan. Menurut Dunn (2003: 434) efisiensi yang merupakan 

sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara 

efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. 

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil 

dinamakan efisiensi. 
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c. Adekuasi (kecukupan). kriteria ini lebih mempersoalkan pada hasil 

kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh 

pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.  

d. Kemerataan atau ekuitas. Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan 

manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, 

khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat. Menurut 

Dunn  (2003: 434) Kebijakan yang banyak direkomendasikan atas dasar 

kriteria kesamaan adalah mengenai pendapatan, kesempatan pendidikan 

atau pelayanan. Suatu program tertentu mungkin tidak dapat dikatakan 

efektif, efisien dan mencukupi namun mungkin ditolak karena 

menghasilkan distribusi yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam 

beberapa kondisi. Mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

e.  Responsivitas. Kriteria ini lebih menyoal aspek kepuasan masyarakat 

khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan 

yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak. 

Menurut Dunn (2003: 437) kriteria responsivitas adalah penting karena 

analis yang dapat memuaskan semua kriteia lainnya yakni efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi 

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya 

suatu kebijakan. Misalnya program rekreasi dapat menghasilkan distribusi 

fasilitas yang merata tetapi tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok 

masyarakat tertentu (misalnya penduduk usia lanjut). 
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f. Ketepatan. Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang manfaat dari suatu 

kebijakan, yakni apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna bagi 

masyarakat khususnya kelompok sasaran. 

4. Alasan Evaluasi Kebijakan  

Dalam Suharno (2013: 221) terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa 

perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan 

menjadi dua dimensi, internal dan eksternal. 

a. Internal 

1) Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya 

evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu 

kebijakan sukses atau sebaliknya. 

2) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi 

kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan 

mencapai tujuannya atau tidak. 

3) Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (guarantee 

to non-recurrence). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah 

hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar 

tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang 

serupa atau kebijakan yang lain pada masa yang akan datang. 

b. Eksternal 

1) Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian 

terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah 

satu bentuk pertanggungjawaban pengambil kebijakan kepada 
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publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan 

implementasi kebijakan. 

2) Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan 

adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya 

kelompok sasaran dan penerima manfaat dapat mengetahui 

manfaat kebijakan secara lebih luas. 

 

C. Tinjauan Tentang Program 

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. 

Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap 

program dijelaskan mengenai: 

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 

2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 

3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 

4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 

5. Strategi pelaksanaan. 

 

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih 

mudah untuk dioperasikan. Hal ini sesuai dengan pengertian program adalah 

kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integral untuk mencapai sasaran 

kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. 

 

Program dapat pula dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal tujuan yang ingin 

dicapai. Program tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai 
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tujuan yang diinginkan. Contoh dari program adalah ketika terdapat kebijakan 

managemen bencana, maka program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan, 

yaitu untuk meminimalisir dampak bencana, dilaksanakan program mitigasi 

bencana. Mitigasi bencana tersebut dapat dipecah dalam berbagai kegiatan lain 

yang disebut proyek. 

 

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk 

mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang 

untuk mengidentifikasi suatu aktivis sebagai program atau tidak yaitu: 

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau 

sebagai pelaku program. 

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya 

juga diidentifikasikan melalui anggaran. 

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat 

diakui oleh publik. 

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis 

yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan 

memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang 

serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi 

solusi terbaik. 
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D. Tinjauan Tentang Program Asistensi Soaial Bagi Penyandang Disabilitas 

Berat (ASPDB) 

 

1. Ruang Lingkup Kegiatan 

 

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) adalah kebijakan 

pemerintah dalam bentuk bantuan langsung yang diberikan kepada penyandang 

disabilitas berat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup dan 

perawatan sehari-hari berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,00 per orang per 

bulan, yang penyalurannya dilaksanakan dalam tiga tahap, diberikan selama 1 

tahun. Asistensi ini dpaat diperpanjang, dihentikan atau dialihkan pada program 

lain, disesuaikan dengan ketersediaan APBN dan kebijakan Pemerintah Pusat. 

ASPDB diberikan kepada penyandang disabilitas berat melalui orang tua/wali 

yang tertera baik pada Surat Keputusan, Kartu Penerima dan Rekening pihak 

penyalur untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan 

sehari-hari penyandang disabilitas berat.  

 

2. Tujuan 

 

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari 

penyandang disabilitas berat (sandang, pangan, air bersih, perawatan 

sehari hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara 

wajar. 

b. Tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat dalam melakukan 

perawatan dan bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas berat. 
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c. Tumbuhnya upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandnag disabilitas 

berat. 

 

3. Sasaran Kegiatan ASPDB  

Berdasarkan pedoman pelaksanaan pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang 

Disabilitas Berat kriteria sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat 

direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari 

dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, tidak 

mampu menghidupi diri sendiri dan tidak mampu melakukan aktivitas 

sosial. 

b. Tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, 

mandi, dan lain-lain (selalu memerlukan bantuan orang lain). 

c. Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber 

penghasilan tetap baik dari sendiri maupun dari orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan dasar. 

d. Berusia antara 2 sampai 59 tahun pada saat pendataan awal dan 

penggantian calon penerima ASPDB. 

e. Tidak dapat berpartisipasi secara layak baik dalam aktivitas keluarga di 

rumah maupun di masyarakat. 

f. Tidak diberikan kepada kelayakan yang sedang mendapat pelayanan 

dalam panti. 

g. Terdaftar sebagai penduduk setempat. 

h. Diutamakan penyandang disabilitas berat dari keluarga tidak mampu. 
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4. Tahapan Pelaksanaan 

Berdasarkan pedoman pelaksanaan pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang 

Disabilitas Berat tahapan pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut: 

a. Sosialisasi kegiatan 

Sosialisasi kegiatan adalah penyampaian informasi dan penjelasan tentang 

pelaksanaan Kegiatan Pemberian (ASPDB) melalui pertemuan yang 

sifatnya formal, informal melalui media informasi baik cetak maupun 

elektronik. 

 

b. Pemutakhiran Data 

Seluruh data penerima ASPDB yang telah ditetapkan akan menjadi data 

dasar utama (master data base) ASPDB dan merupakan daftar resmi. 

Pemutakhiran data ini dapat dilakukan melalui: 

1) Pendataan. Adalah proses pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang akurat tentang calon penerima ASPDB dan 

keluarganya. Pendataan dilakukan dengan menggunakan instrumen 

pendataan penyandnag disabilitas dari Kementrian Sosial Republik 

Indonesia, yakni berupa: 

a) Foto seluruh badan satu lembar yang menggambarkan kondisi 

kedisabilitasan 

b) Kondisi foto rumah atau tempat tinggal penyandang disabilitas. 

c) Foto copy kartu keluarga satu lembar. 

d) Foto copy akta kelahiran/keterangan lahir atau KTP bagi 

penyandang disabilitas bagi yang sudah memiliki satu lembar. 

e) Foto copy KTP wali satu lembar. 
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2) Pengusulan dan penetapan penerima ASPDB. 

a) Dinas atau instansi sosial kabupaten/kota melakukan verifikasi 

usulan calon penerima ASPDB dengan cara melakukan penelaahan 

data calon penerima ASPD. Data yang sudah diverifikasi 

selanjutnya diinput kedalam daftar hasil verifikasi usulan calon 

penerima ASPDB dalam bentuk soft copy. 

b) Daftar hasil verifikasi usulan calon penerima ASPDB 

ditandatangani oleh Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota 

yang selanjutnya diusulkan kepada dinas/instansi provinsi untuk 

divalidasi. 

c) Dinas Sosial Provinsi melakukan validasi kelayakan penerima 

ASPDB berdasarkan pada daftar hasil verifikasi usulan calon 

penerima ASPDB yang diajukan dinas/instansi sosial 

kabupaten/kota yang disertai data dukungnya. 

d) Kementrian Sosial RI menetapkan dan mengesahkan penerima 

ASPDB melalui penerbitan surat keputusan. 

e) Data dukung identitas calon penerima ASPDB diserahkan dan 

diarsipkan di dinas sosial provinsi dan dikirim melalui email ke 

Kementrian Sosial RI Cq Direktorat RSODK dalam bentuk file 

pdf. 

f) Apabila dalam masa penyaluran ASPDB terjadi penggantian 

penerima maka pengusulan dilakukan oleh dinas/instansi sosial 

kabupaten/kota ke Kementrian Sosial RI cq. Direktorat RSODK 
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untuk dilakukan penetapan yang ditembuskan ke dinas sosial 

provinsi. 

g) Apabila sampai pada tanggal penetapan pada tahun berjalan 

dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota tidak 

menyerahkan data baru untuk penetapan penerima ASPDB maka 

daata penerima lama akan ditetapkan sebagai penerima ASPDB 

tahun berjalan. 

h) Apabila pada pelaksanaannya ditemukan kesalahan dalam 

penetapan penerima ASPDB, maka Kepala Dinas/Instansi Sosial 

Kabupaten/Kota mengajukan usulan penggantian kepada 

Kementrian Sosial RI. 

3) Pemberhentian dan penggantian penerimaan ASPDB. 

a) Pemberhentian penerima ASPDB dapat dilakukan jika: 

1. Penerima meninggal dunia, yang dinyatakan dengan surat 

keterangan kematian dari kepala desa/lurah. 

2. Penerima pindah alamat ke kabupaten/kota lain yang bukan 

merupakan wilayah kegiatan ASPDB, dengan surat 

keterangan pindah alamat dari desa/kelurahan. 

3. Penerima tidak sesuai dengan kriteria penyandang disabilitas 

berat berdasarkan laporan hasil resertifiasi, supervisi, 

monitoring dan evalusi petugas, maupun pengaduan 

masyarakat. 

4. Dana ASPDB tidak diambil dalam 3 tahap pencairan secara 

berturut-turut maka akan dilakukan penggantian kepada calon 
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penerima pada daftar tunggu kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 

5. Pemberhentian penerima ASPDB dilakukan dengan 

menerbitkan berita acara pemberhentian ASPDB. 

b) Penggantian penerima dilakukan dengan cara: 

1. Pendamping melaporkan dan mengajukan penggantian 

kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota. 

2. Dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengusulkan 

penggantian penerima ASPDB dan menyampaikan ke 

Kementrian Sosial RI dengan tembusan ke dinas/instansi 

sosial provinsi. 

3. Kementrian sosial menetapkan dan mensahkan penggantian 

penerima ASPDB sebelum tahap pencairan melalui surat 

keputusan dan menyampaikan ke pihak penyalur pusat 

dengan tembusan kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota 

dan dinas/instansi sosial provinsi. 

4. Pihak penyalur pusat menerbitkan nomor rekening untuk 

penerima pengganti. 

c. Penggantian wali dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan 

ASPDB oleh wali, wali pindah alamat, wali sulit ditemui atau 

bekerja diluar daerah atau meninggal dunia. 

 

c. Penyaluran asistensi sosial 

1) Penyaluran akan dilaksanakan apabila penerima bantuan telah 

ditetapkan melalui surat keputusan rehabilitasi sosial orang dengan 
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kecacatan dan juga telah mendapatkan nomor rekening dari pihak 

penyalur. 

2) Apabila penerima meninggal dunia pada tahun berjalan sebelum 

menerima bantuan, maka bantuan tersebut masih menjadi haknya 

hingga pada saat bulan yang bersangkutan meninggal dunia 

berdasarkan surat keterangan kematian. 

3) Apabila penerima meninggal dunia pada penyaluran tahap ke tiga 

dan tidak ada usulan penggantian maka dana ASPDB dikembalikan 

ke kas negara. 

4) Apabila dana ASPDB tidak dicairkan selama tiga tahappencairan, 

maka diberikan waktu pengambilan dana hingga akhir bulan maret 

berikutnya. Jika sampai batas waktu tersebut dana ASPDB tidak 

diambil, maka akan dikembalikan ke kas negara. 

 

d. Pengaduan melalui unit pengaduan masyarakat 

Warga masyarakat atau organisasi sosial yang ingin menyampaikan 

pengaduan dan atau saran-saran berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 

pemberian ASPDB dapat menyampaikan melalui telepon atau fax ke: 

1) Dinas/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota setempat. 

2) Kementrian sosial cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan 

Kecacatan di Jakarta melalui nomor telepon: 021-3913335 faksimile: 

021-3100438 email: odk@kemsos.go.id. 

 

e. Sanksi 

Diberikan kepada: 

1) Pelaksana Provisi dan kabupaten/kota apabila: 

mailto:odk@kemsos.go.id
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a) Mengajukan dana tidak sesuai dengan kebutuhan program/data 

fiktif/manipulasi data atau tidak sesuai kriteria, maka akan 

dilakukan evaluasi kelayakan untuk dapat menerima program 

ASPDB pada tahun berikutnya. 

b) Tidak mengirimkan laporan pelaksanaan ASPDB pada tahun 

berikutnya akan dilakukan evaluasi kelayakan untuk dapat 

menerima program ASPDB pada tahun berikutnya. 

c) Melakukan pemotongan atau pungutan tidak resmi terhadap 

bantuan dimaksud maka akan diproses secara hukum. 

d) Melakukan pemotongan atau tidak membayar honor pendamping 

program ASPDB maka akan diproses secara hukum. 

2) Pendamping apabila: 

a) Tidak melakukan tugas-tugas pendampingan. 

b) Melakukan pelanggaran atau tidak melaporkan adanya pelanggaran 

hak-hak penyandang disabilitas (misalnya:melakukan 

penelantaran, pelecehan, tindak kekerasan, eksploitasi, dsb) 

c) Mengajukan data tidak sesuai dengan kebutuhan program/data fikir 

atau tidak sesuai kriteria. 

d) Melakukan pemotongan atau pungutan tidak resmi terhadap 

bantuan ASPDB. 

Sanksi berupa: 

(1) Teguran lisan 

(2) Teguran tertulis 

(3) Mengembalikan uang hak penerima ASPDB 

(4) Diberhentikan sebagai pendamping 



34 
 

(5) Diproses secara hukum 

3) Pihak penyalur dana apabila tidak menyalurkan dana ASPDB sesuai 

dengan kesepakatan dan pihak penyalur harus mengembalikan bantuan 

yang tidak tersalurkan kepada kas negara melalui Direktorat 

Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan. 

4) Dinas/Instansi Sosial kabupaten/kota apabila: dana ASPDB tidak 

terserap sampai akhir tahun anggaran penyaluran maka program 

ASPDB pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan akan dialihkan 

kepada Kabupaten/Kota lain. 

5. Organisasi Pelaksana 

1. Tim Pemantau 

a. Tingkat Pusat 

1) Menteri Sosial 

2) Ketua umum PPDI 

b. Tingkat Provinsi 

1) Gubernur 

2) Ketua DPD PPDI 

c. Tingkat Kabupaten/Kota 

1) Bupati/Walikota 

2) Ketua DPC PPDI 

3) Lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas setempat 

 

2. Unsur-unsur pelaksana 

a. Lembaga/Instansi di tingkat pusat 
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1) Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, Ditjen 

Rehabilitasi Sosial, Kementrian Sosial sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan kegiatan pemberian ASPDB. 

2) KPPN, Ditjen Perbendaharaan Negara, Kementrian Keuangan 

sebagai penanggung jawab. 

3) Pihak penyalur dana sebagai penanggung jawab penyaluran. 

4) DPP PPDI sebagai pemantau pelaksanaan kegiatan. 

b. Lembaga/instansi tingkat provinsi 

1) Dinas/instansi sosial provinsi sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan kegiatan di provinsi. 

2) DPD PPDI sebagai pemantau pelaksanaan kegiatan di provinsi. 

c. Lembaga/instansi kabupaten/kota 

1) Dinas/instansi sosial kabupaten/kota sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota. 

2) DPC PPDI atau orsos kecacatan setempat sebagai pementau 

pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota. 

3) Kecamatan: seksi kesejahteraan sosial atau seksi suku dinas sosial 

kecamatan atau sederajat sebagai penanggung jawab pelaksanaan 

kegiatan di kecamatan. 

4) Desa/kelurahan: kepala desa/lurah sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan. 

5) Unsur masyarakat sebagai sumber informasi, baik secara 

perseorangan, kelompok ataupun organisasi seperti: tokoh agama, 

organisasi-organisasi penyandang disabilitas lokal, karang taruna, 
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forum komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan 

Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Rehabilitasi berbasis 

Masyarakat, dan tim penggerak PKK. 

d. Pendamping 

1) Pendamping adalah penduduk setempat yang berstatus bukan 

pegawai negeri sipil antara lain: 

a) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). 

b) Organisasi sosial penyandnag disabilitas. 

c) Pengurus karang taruna. 

d) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

e) Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RMB) 

f) Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

2) Kompetensi Pendamping adalah: 

a) Berpendidikan minimal SLTA/sederajat. 

b) Diutamakan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam 

menangani masalah kedisabilitasan. 

c) Memiliki motivasi tinggi dan komitmen untuk melaksanakan 

tugas. 

d) Memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin relasi sosial 

yang harmonis dengan berbagai pihak di lingkungan masyarakat. 

e) Tidak sedang menjadi pendamping Program Keluarga Harapan 

(PKH) dan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). 
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3) Seleksi dan pengangkatan pendamping dilakukan oleh dinas/instansi 

sosial kabupaten/kota. Pendamping ditetapkan melalui surat 

keputusan kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota, serta 

berkoordinasi dengan dinas/instansi sosial provinsi. Adapun tugas 

pendamping adalah sebagai berikut: 

a) Mensosialisasikan kegiatan pemberian ASPDB kepada 

keluarga/wali dan masyarakat lingkungannya tentang bantuan 

dana dari kementrian sosial. 

b) Membantu menginformasikan pencairan dana ASPDB. 

c) Melakukan kunjungan kepada keluarga/wali ASPDB sesuai 

dengan kebutuhan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, 

dengan mengisi format yang telah ditetapkan. 

d) Menyusun laporan kegiatan dan hasil kunjungan ke penerima 

ASPDB sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan 

kegiatan dibuat dalam rangkap dua, dikirim kepada pelaksana 

kabupaten/kota dan arsip sebagaiamana format yang telah 

disediakan. 

e) Melakukan pendataan/pemutakhiran data untuk penggantian 

penerima ASPDB bagi yang sudah meninggal, tidak sesuai 

kriteria dan pindah alamat. Penggantian penerima harus sesuai 

dengan kriteria dan dilengkapi persyaratan antara lain: 

a. mengisi formulir pendataan melalui wawancara dengan 

keluarga/wali  
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b. membuat foto berwarna calon penerima ASPDB seluruh 

badan dan foto tempat tinggal wali/keluarga. 

c. Melampirkan semua persyaratan seperti foto copy kartu 

keluarga dan kartu tanda penduduk. 

 

E. Tinjauan Tentang Cacat dan Penyandang Cacat 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cacat merupakan kekurangan 

yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang 

terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak). Dalam hal ini kecacatan tubuh 

merupakan kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota 

badan,baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk, maupun berkurangnya 

fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa 

hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas 

hidup dan penyesuaian diri. Sedangkan definisi Penyandang Cacat Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang cacat adalah setiap orang 

yang mempunyai kelainan fisik dan/mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, 

yang terdiri dari: 

1. Penyandang cacat fisik 

a. Cacat Tubuh 

Karakteristik kecacatan fisik berdasarkan derajat kedisabilitasannya 

dibagi ke dalam tiga kategori (kecuali cacat tubuh yang disebabkan 

penyakit kronis), yaitu: 
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1) Disabilitas tubuh ringan, mereka yang menyandangnya tidak 

memerlukan pertolongan orang lain dalam menjalankan aktivitas 

kehidupan sehaari-hari (misalnya: amputasi tangan atau kaki ringan 

pada salah satu bagian, celebral palcy ringan, layuh salah satu kaki, 

tangan/kaki bengkok dan sebagainya). 

2) Disabilitas tubuh sedang, mereka yang menyandangnya memerlukan 

pelatihan terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas kehidupan 

sehari-harinya, sehingga untuk seterusnya dapat melakukan tanpa 

bantuan orang lain (misalnya:celebral placy sedang, amputasidua 

tangan atas siku, musle destrophy sedang, scoliosis dan sebagainya) 

3) Disabilitas tubuh berat, mereka yang menyandangnya selalu 

memerlukan pertolongan orang lain dalam melakukan aktivitas 

kehidupan sehari-harinya (misalnya amputee dua kaki atas lutut dan 

dua tangan atas siku, celebral placy berat, layuh dua kaki dan 

tangan, paraplegia berat dan sebagainya. 

b. Karakteristik sosial psikologis penyandang disabilitas tubuh secara 

umum memiliki kecenderungan dan karakteristik sosial psikologis antara 

lain: 

1) Rasa ingin disayang yang berlebihan dan mengarah over protection; 

2) Rendah diri; 

3) Kurang percaya diri; 

4) Mengisolir diri; emosi labil; 

5) Cenderung hidup senasib; 

6) Agresif; ada perasaan tidak aman; 
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7) Cepat menyerah; 

8) Apatis; 

9) Kekanak kanakan; 

10) Melakukan mekanisme pertahanan diri. 

c. Disabilitas netra 

Penyandang cacat netra memiliki karakteristik umum yang merupakan 

sterotip-stereotip, yaitu perilaku yang terbentuk karena adanya keinginan 

dari dalam untuk bergerak. Gerakan tersebut antara lain: 

1) Menggerakkan badan ke depan dan ke belakang; 

2) Meletakkan kepalan atau jari ke mata; 

3) Mengayunkan jari kedepan mata; 

4) Berputar-putar dengan cepat; 

5) Menundukkan kepala dalam-dalam. 

d. Disabilitas rungu wicara 

Penyandang cacat rungu wicara, yang terdiri dari cacat rungu total dan 

kurang dengar, memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Pada waktu bicara, tidak jelas kata/kalimat yang diucapkan. 

2) Pada waktu bicara diikuti dengan gerakan anggota badan seperti 

kepala, tangan, bibir dan lainnya yang melambangkan isyarat. 

3) Sulit memahami ucapan orang lain kecuali dengan gerakan bibir 

atau gerakan tangan. 
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2. Penyandang cacat mental 

Penyandang cacat mental, biasanya memiliki karakteristik: 

a. Fisik; terdapat indikasi, bahwa semakin berat tingkat kecacatan 

semakin dimungkinkan disertai hambatan koordinasi isomotorik 

yang kurang harmonis dan kecekatan gerak yang kurang. Pada 

tipologi tertentu, menunjukkan cirri-ciri: down syndrome 

kretinisme (tubuh pendek), mikrosipalis (kepala kecil), 

makrosipalis (kepala besar) dan schapa siphalus (kepala gepeng). 

b. Mental psikologis; intelijensi di bawah rata-rata, daya ingat kurang 

kuat, kesulitan dalam menerima pelayanan, perhatian/konsentrasi 

mudah terganggu, daya duga kurang dan kontrol diri perlu 

pengawasan orang lain. 

c. Sosial, kematangan sosial tidak tidak selaras dengan usia nyata, 

bergaul lebih menyukai dengan anak-anak kecil normal, dalam 

Activity Daily Living (ADL) memerlukan bantuan orang lain, 

kurang mampu mengembangkan peran sosial dalam keluarga dan 

masyarakat, mudah terpengaruh dan lebih menguasai keterampilan 

yang sederhana dan nyata. 

 

3. Penyandang cacat fisik dan mental 

Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang mengandung dua 

jenis kecacatan sekaligus. 
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F. Kerangka Pikir 

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) sudah menjadi program 

prioritas nasional berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang program 

pembangunan yang berkeadilan dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas 

berat di seluruh Indonesia dengan cara pemberian program asistensi berupa 

pemberian bantuan berbentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000 per bulan dengan 

pencairan selama 4 bulan sekali dan pengambilan bantuan ini melalui kantor pos. 

Di Kota Badar Lampung sendiri program ini tergolong penting untuk membantu 

menaikkan taraf hidup penyandang disabilitas berat yang pada dasarnya rata-rata 

memang adalah keluarga miskin.  

 

Penelitian mengenai evaluasi program Asistensi Sosial Dengan Penyandang 

Disabilitas Berat (ASPDB) ini menggunakan model evaluasi Dunn dalam Suharto 

(2013: 223) dengan model evalusi formal. Evaluasi formal (formal evaluation) 

adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk 

menghimpun informasi yang valid mengenai hasil kebijakan dengan tetap 

melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah 

ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga 

administratif kebijakan. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa tujuan dan target 

yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal merupakan ukuran yang 

paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan. Yang menjadi 

ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah terpenuhinya kriteria 
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untuk evaluasi kebijakan yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, kepemerataan, 

responsivitas dan ketepatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Bagan Kerangka Pikir 

Inpres No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang 

berkeadilan dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 

Tahun 2011 

Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas 

Berat (ASPDB) 

Kesejahteraan bagi 

penyandang disabilitas berat 

Hambatan dalam 

pelaksanaan program 

efektivitas, efisiensi, kecukupan, 

kepemerataan, responsivitas dan 

ketepatan.  

 

Evaluasi Program Asistensi Sosial Penyandang 

Disabilitas Berat Di Kota Bandar Lampung 

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari 

penyandang disabilitas berat (sandang, pangan, air bersih, perawatan 

sehari hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara 

wajar. 

b. Tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat dalam melakukan 

perawatan dan bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas berat. 

c. Tumbuhnya upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 

berat. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Tresiana  (2013: 14) 

memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur statistik atau dengan cara-cara lain keantifikasi (pengukuran). Penelitian 

kualitatif menunjukkan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah 

laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau 

hubungan kekerabatan. Sementara itu Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2007: 4) 

berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-

kata hasil wawancara, gambar, cacatan di lapangan, foto, atau dokumen pribadi. 

Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada 

dengan jalan memaparkan data secara kata-kata dan  gambar.  Penulis menggunakan 

metode ini dengan maksud ingin mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman 
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menyeluruh dan mendalam  tentang program pemberian Asistensi Soial bagi 

Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung, apakah tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tercapai dengan baik atau belum. Sehingga 

peneliti akan mengevaluasi program pemberian Asistensi Sosial Disabilitas Berat di 

Kota Bandar lampung dengan melihat data-data yang peneliti peroleh dari lapangan 

dan menggunakan metode kualitatif. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

 

Dalam sebuah penelitian kualitatif maupun kuantitatif fokus penelitian menjadi satu 

hal yang sangat penting karena fokus penelitian akan memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya. Menurut Moleong (2007: 93-94) dalam penelitian 

kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus 

memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga 

dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi 

tujuan penelitian. 

 

Penelitian ini akan menggunakan fokus yaitu pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran 

program Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota 

Bandar Lampung dengan memperhatikan bagaimana proses pelaksanaan program 

sehingga dapat menghasilkan keluaran yang baik yakni tercapainya tujuan dari 

program ASPDB itu sendiri. Fokus dari penelitian menggunakan kriteria evaluasi 

kebijakan menurut William Dunn yang meliputi enam aspek ini antara lain: 
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1. Efektivitas. Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada 

pencapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan 

sudah tercapai. 

2. Efisiensi. Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa 

banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. 

3. Adekuasi (kecukupan). Kriteria ini lebih mempersoalkan kememadaian hasil 

kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian 

hasil dapat memecahkan masalah kebijakan. 

4. Kemerataan atau ekuitas. Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat 

telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya 

kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat. 

5. Responsivitas. Kriteria ini lebih menyoal aspek kepuasan masyarakat khususnya 

kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai 

telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak. 

6. Ketepatan. Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang manfaat dari suatu 

kebijakan, yakni apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat 

khususnya kelompok sasaran. 

 

Dan fokus penelitian yang terakhir adalah mengenai faktor penghambat dalam  

pelaksanaan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di 

Kota Bandar Lampung. 
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C. Lokasi Penelitian 

 

 

Pada setiap penelitian lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan 

penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu. Menurut 

Sugiyono (2014: 216) Purposive atau lokasi penelitian dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. 

Sedangkan Menurut Moleong (2007: 128) mendefinisikan lokasi penelitian 

merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap 

fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam 

rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilakukan di 

dalam lingkup wilayah Kota Bandar Lampung yaitu di Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung dan Rumah penyandang disabilitas yang menerima program ASPDB. Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung merupakan organisasi pelaksana dari program pemberian 

Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar 

Lampung. Dengan demikian diharapkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dapat 

menjadi rujukan bagi penelitian. Letak Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

sendiri sangat strategis yaitu terletak di Jl. Panglima Polim No. 1 Kelurahan Gedung 

Air Kecematan Tanjung Karang Barat, yang termasuk jalan protokol. Selain itu 

penelitian mengenai evaluasi program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat 

ini juga dilakukan di kediaman penyandang disabilitas yakni di kelurahan Rajabasa 

Jaya, Kaliawi, Pasir Gintung, Pidada, Panjang, dan Sumber Rejo. 
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D. Informan Penelitian 

 

 

Dalam Tresiana (2013:81) informan dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah 

convenience sampling (sampel yang memuaskan peneliti atas pertimbangan 

ketepatan) . Sampel ini didasarkan pada pertimbangan purposif sampel artinya 

penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. 

Penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan secara 

khusus. Jumlahnya tergantung dari apa yang ingin diketahui peneliti, mengapa hal itu 

ingin diketahui, dan sumber daya apa yang dimiliki dan harus disediakan untuk 

melakukan penelitian. Orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 

orang yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan program pemberian Asistensi 

Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung dan yang 

menjadi objek dari program ASPDB ini sendiri. Berikut adalah daftar informan dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3 

Informan Penelitian 

 

NO

. 

Nama Jabatan Alamat 

1 Muzarin Daud Kepala Bidang Rehabilitasi 

Sosial Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung 

Jl. Panglima Polim No. 1 

Kelurahan Gedong Air 

Kecamatan Tanjung 

Karang Barat 

2 Evazati Seksi Pelayanan Sosial Anak, 

Lansia dan Rehabilitasi 

Penyandang Cacat 

Jl. Panglima Polim No. 1 

Kelurahan Gedong Air 

Kecamatan Tanjung 

Karang Barat 

3 Surtiah Nenek dari penyandang 

disabilitas yang bernama Asih 

Jl. Raden Fatah gang Ciruas 

III Lk. II Rt. 10 Kelurahan 

Kaliawi Kecamatan 
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Tanjung Karang 

4 Enjoh Nenek dari penyandang 

disabilitas yang bernama 

Witriyani 

Kampung Sukajadi Rt. 12 

Kelurahan Pidada 

Kecamatan Panjang 

5 Mardiyanah Ibu dari penyandang disabilitas 

yang bernama Inka Abelia 

Jl. Raden Fatah 8 Tirtayasa 

Rt. 7 Lk. II No. 9 

Kelurahan Kaliawi 

Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat 

6 Eflin Susanti Ibu dari penyandang disabilitas 

yang bernama Khodijah 

Pasar Panjang Blok E Rt. 7 

Kelurahan Panjang Utara 

Kecamatan Panjang 

7 Ekawati Hanani Ibu dari penyandang disabilitas 

yang bernama Haviza 

Jl. Padat Karya gang 

Sepakat Lk. II Rt. 5 

Kelurahan Rajabasa Jaya 

Kecamatan Rajabasa 

8 Ribut Riyanto Ayah dari penyandang disabilitas 

yang bernama Gunawan 

Jl. Karet gang Perintis Lk. I 

Rt. 17 Kelurahan 

Sumberrejo Kecamatan 

Kemiling 

9 Uniyah Ibu dari penyandang disabilitas 

yang bernama Dedi yang pernah 

menerima program ASPDB 

Jl. Mangga Atas  No. 44 Rt. 

II Lk. II Kelurahan Pasir 

Gintung Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat 

10. Ika TKSK sekaligus Pendamping 

program ASPDB di Kota Bandar 

Lampung 

Perumahan Way Halim 

Permai 

Sumber: Diolah oleh Peneliti tahun 2016 

E. Jenis dan Sumber Data 

 

 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran atau 

pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. 

Menurut Loftland dalam Moleong (2007: 157) sumber data utama penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 
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1. Data primer 

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kesemuanya 

berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil pengumpulan 

peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh 

peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara 

mendalam dan observasi. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung 

dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen- dokumen 

tertulis yang terkait dengan program Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas 

Berat di Kota Bandar Lampung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain sebagai berikut: 

a. Profil Kota Bandar Lampung. 

b. UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social. 

c. Inpres No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan 

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011. 

d. Data Jumlah penerima Program ASPDB Kota Bandar Lampung. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab 

permasalahan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penealitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Seperti diungkap Esterberg dalam Sugiyono (2014: 231) wawancara 

yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Dalam 

penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai 

informan kunci. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

terstruktur dan penentuan informan ditentukan secara purposive dimana peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap dengan pengumpulan datanya. Informan yang diwawancarai adalah orang 

yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program pemberian Asistensi 

Sosial Penyandang Disabilitas Berat di Kota Bandar Lampung, seperti informan 

yang berasal dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, penyandang disabilitas jika 

memungkinkan, dan wali atau pendamping. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2014: 231) Dokumen merupakan cacatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
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monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitaif. Teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berupa 

peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan program ASPDB di Kota 

Bandar Lampung, dan jumlah penerima program ASPDB yang diperoleh dari 

institusi yang menjadi lokasi penelitian, yakni Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung.  

3. Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan 

secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan 

dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam kutipan 

Sugiyono (2014: 226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk 

mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari objek penelitian yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi ini mengkaji tentang 

pelaksanaan program pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas 

Berat di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung selaku penanggung jawab program. Penelitian di lapangan dilakukan 

dengan mewawancarai informan yang benar-benar mengetahui mengenai seluk 

beluk program ASPDB dan yang bertanggung jawab atas program tersebut. 

Observasi mengenai program Asistensi Sosial Penyandnag Disabilitas Berat 
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(ASPDB) ini peneliti lakukan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan di 

Kelurahan Sumber Rejo, Kaliawi, Panjang, Pidada, dan Rajabasa Jaya yang 

merupakan kediaman penyandang disabilitas berat yang mendapatkan program 

ASPDB. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

 

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007: 248) analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman dalam Sugiyono 

(2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data (reduction data). 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Pada 
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penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan di rangkum untuk disesuaikan 

kembali dengan fokus penelitian tentang program pemberian Asistensi Sosial 

Bagi Penyandang Disabilitas Berat di Kota Bandar Lampung. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk 

memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian 

tertentu dari penelitian.  Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut.  Batasan yang diberikan dalam penyajian data 

adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian 

data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau 

gambar dan sejenisnya.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan 

selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang 

kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga dapat 

diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil penelitian yang 

diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta 

dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan mengenai kebenaran 
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dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya 

terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. 

 

   Periode Pengumpulan   

 

Reduksi Data 

   Antisipasi  Selama    Setelah 

 

  Display Data               ANALISIS 

  Selama    Setelah 

 

 

  Kesimpulan/Verivikasi 

  Selama    Setelah 

 

 

 

Gambar 2 

Komponen dalam Analisis Data menurut Miles and Huberman 

 

 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.  Menurut 

Moleong (2007: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data                              . 

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehigga 

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat 
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kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa 

dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu: 

a. Triangulasi 

Menurut Moeleong (2007: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya 

untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang 

diperoleh dengan sumber lainya. Menurut Denzin dalam Moleong (2007: 330) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan 

teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa tekhnik 

pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama.  Triangulasi 

penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Adapun 

triangulasi yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber. 
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Tabel 4 

Contoh tabel triangulasi kriteria Efektivitas 

 

 

No. Informan Wawancara Observasi Dokumen 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Surtiah 

(Nenek 

Penyandang 

Disabilitas) 

 

 

 

 

 

 

 

adanya program ASPDB 

yang dilaksanakan oleh 

Dinas Sosial banyak 

membantu untuk 

memenuhi kebutuhan 

cucunya. Salah satunya 

digunakan untuk membeli 

kebutuhan popok dewasa 

yang setiap hari 

digunakan oleh cucunya, 

karena tergolong dalam 

penyandang disabilitas 

tingkat berat yang 

mengalami kelumpuhan 

sehingga tidak dapat 

melakukan banyak 

aktivitas seperti buang air 

kecil sehingga kebutuhan 

akan penggunaan popok 

dewasa sangatlah penting. 

Peneliti melakukan 

observasi langsung ke 

lapangan mengenai 

pelaksanaan program 

Asistensi Penyandang 

Disabilitas Berat di Kota 

Bandar Lampung, yakni 

melakukan observasi ke 

kediaman beberapa 

penyandnag disabilitas 

yang mendapatkan program 

ASPDB dan ke Dinas 

Sosial Kota Bandar 

Lampung. Penggunaan 

dana ASPDB oleh keluarga 

sudah tepat karena dana 

tersebut digunakan untuk 

membeli berbagai macam 

kebutuhan penyandang 

disabilitas mulai dari obat-

obatan, popok bayi, hingga 

kursi roda. 

     

 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti tahun 2016 

b. Kecukupan referensial                                                                     . 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-

catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan 

patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

2.  Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data  

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan 

konteks tempat penelitian diselenggarakan.  Derajat keteralihan dapat dicapai 
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lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan 

konteks antara pengirim dan penerima. 

 

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan  

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang 

nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap keseluruhan proses penelitian.  Sering terjadi peneliti tidak melakukan 

proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data.  Peneliti seperti ini 

perlu diuji dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar 

atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. 

 

4.  Kepastian data 

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui pemeriksaan yang cermat terhadap 

seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Dalam hal ini yang 

melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan 

kota terbesar di provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota 

terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang 

menurut jumlah penduduk. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang 

utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, 

memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian 

logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke 

dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.167.101 

jiwa (berdasarkan data tahun 2014), kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² 

dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 

2030. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan 

perekonomian di Provinsi Lampung. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
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B. Perubahan jumlah kecamatan 

Dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 

1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung diperluas dengan 

pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. 

Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 

1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 

1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar Lampung, maka kota 

Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, kota Bandar 

Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. 

Lalu, pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, 

diresmikanlah kecamatan dan kelurahan baru di wilayah kota Bandar Lampung 

sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan 

Kecamatan. Kota Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. 

Adapun 7 kecamatan baru hasil pemekaran terdiri dari: 

1. Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton. 

2. Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah 

Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan. 

3. Kecamatan Kemiling pemekaran dari Kecamatan Tanjung karang barat. 

4. Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Kemiling. 

5. Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Pusat. 

6. Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Timur. 
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7. Kecamatan Telukbetung Timur pemekaran dari Kecamatan Telukbetung 

Barat. 

8. Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Selatan. 

C. Visi Kota Bandar Lampung 

Guna menyelaraskan seluruh seluruh aspirasi, langkah strategik, energi 

masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah 

yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif, maka 

ditetapkan Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2010-1015 yaitu 

“Terwudnya Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju 

dan Modern.”  

D. Misi Kota Bandar Lampung 

Dalam rangka pencapaian visi pemerintah Kota Bandar Lampung 2010-2015, 

yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi 

yang dirumuskan dalam arah kebijakan dan program prioritas dlam 

mengalokasikan sumber daya daerah, maka ditetapkanlah misi pemerintah Kota 

Bandar Lampung yakni sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan 

perdagangan, berbasis pada ekonomi kerakyatan. 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, penguasaan Iptek dan nilai-nilai 

ketaqwaan, perkembangan kreatifitas seni dan budaya serta peningkatan 

prestasi olah raga. 

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. 
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4. Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja birokrasi yang bersih, 

profesional, berorientasi kewirausahaan dan bertata kelola yang baik. 

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

6. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dengan mengedepankan 

penataan wilayah, pembangunan sarana dan prasarana kota wisata yang 

maju dan modern. 

 

E. Kondisi Penduduk Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung kepadatan penduduk 

Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen). Penduduk 

Kota Bandar lampung pada tahun 2013 berjumlah 942.039 jiwa. Penyebaran 

penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2013 paling banyak terkonsentrasi di 

Kecamatan Panjang sebanyak 71.495 jiwa. sedangkan penduduk paling sedikit 

berada di Kecamatan Enggal, sebanyak 27.019 jiwa. Secara lengkap, disajikan 

pada tabel jumlah penduduk berikut ini:  

Tabel 5 

Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Kecamatan dan Jenis 

Kelamin 

 

No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Bumi Waras 27.882 26.713 54.595 

2. Enggal 13.179 13.840 27.019 

3. Kedamaian 25.603 24.998 50.601 

 4. Kedaton 23.592 23.605 47.197 

5. Kemiling 31.479 31.674 63.153 

6. Labuhan Ratu 21.772 21.373 43.145 

7. Langkapura 16.498 16.159 32.657 

8. Panjang 36.346 35.149 71.495 

9. Rajabasa 23.570 22.640 46.210 

10. Sukabumi 28.274 26.908 55.182 

11. Sukarame 27.436 27.329 54.765 

12. Tanjung Karang Barat 26.702 25.938 52.640 

13. Tanjung Karang Pusat 24.332 24.857 49.189 
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14. Tanjung Karang Timur 17.838 17.865 35.703 

15. Tanjung Seneng 22.056 21.986 44.042 

16. Teluk Betung Barat 14.797 13.874 28.671 

17. Teluk Betung Selatan 19.224 18.640 37.864 

18. Teluk Betung Timur 20.608 19.462 40.070 

19. Teluk Betung Utara 25.603 24.311 48.679 

20. Way Halim 29.483 29.679 59.162 

 Jumlah 475.039 467.000 942.039 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2014 

 

F. Pendapatan Perkapita Masyarakat Kota Bandar Lampung 

Salah satu alat ukur sebagai indikator kemajuan perekonomian satu wilayah 

adalah pendapatan regional perkapita yang biasanya digunakan sebagai indikator 

dari tingkat perkembangan kesejahteraan ekonomi. Pencapaian tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita penduduk, apabila desertai dengan 

upaya pengendalian jumlah penduduk. 

 

Dalam kenyataannya, meskipun PDRB perkapita tidak dapat sepenuhnya 

menggambarkan peningkatan pendapatan perorang penduduk setempat, namun 

indikator ekonomi ini masih dapat digunakan untuk menilai apakah upaya 

pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai 

tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. 

Dasar pendekatan untuk menghitung pendapatan regional perkapita Kota Bandar 

Lampung menggunakan PDRB harga konstan tahun 2000. 
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Dari kemajuan ekonomi satu wilayah yang digambarkan oleh peningkatan tingkat 

kesejahteraan dan pendapatan perkapita memiliki dampak kedepan (forward 

linkage), seperti tingginya pola permintaan akan barang-barang kebutuhan untuk 

dikonsumsi dan peluang ini dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah 

melalui pajak. 

 

Kemajuan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat berhubungan positif 

pada penerimaan pemerintah yaitu melalui sumber penerimaan dari pajak. 

Kemajuan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandar 

Lampung dapat dilihat pada perkembangan tingkat pendapatan perkapita 

masyarakat Kota Bandar Lampung periode tahun 2005 – 2010 pada Tabel.4 . 

dibawah ini: 

 

Tabel 6 

Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Bandar Lampung (%) 

 
Tahun Pendapatan Regional 

Perkapita 

 

Pertumbuhan 

% 

 

2009 6.151.069 16,98 

2010 6.540.521 17,08 

2011 6.967.851 17,17 

2012 7.423.369 17,22 

2013 7.905.567 17,30 

Sumber: Badan Pusat statistik (BPS) Kota Bandar Lampung tahun 2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

 

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program Aistensi Sosial Penyanang 

Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung 

 

a. Efektivitas 

 

Efektifitas pelaksanaan program ASPDB di Kota Bandar Lampung belum dapat 

tercapai dengan baik karena hanya satu dari ketiga tujuan yang tercapai dengan 

baik yakni tujuan program pada poin pertama terpenuhinya kebutuhan dasar hidup 

dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat agr taraf kesejahteraannya 

dapat terpenuhi secara wajar sedangkan dua tujuan lainnya yakni tumbuhnya 

kepedulian keluarga dan masyarakat dalam melakukan perawatan dan bimbingan 

sosial bagi penyandang disabilitas berat dan tumbuhnya upaya-upaya pemenuhan 

hak penyandang disabilitas belum dapat tercapai.  

 

b. Efisiensi 

Efisiensi pelaksanaan program ASPDB terbagi atas dua indikator yakni 

pemanfaatan Sumber daya manusia dan tingkat penggunaan anggaran. 
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Berdasarkan kedua indikator tersebut efisiensi pelaksanaan program ASPDB 

sudah dapat dikatakan tercapai karena sumber daya manusia dan sumber daya 

anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program ASPDB sudah maksimal.  

 

c. Kecukupan 

 

Kecukupan dalam pelaksanaan program ASPDB belum mampu tercapai dengan 

baik. Karena hasil kebijakan belum mampu memecahkan permasalahan 

kesejahteraan penyandang disabilitas, dan hanya sampai pada taraf meringankan 

beban pemenuhan kebutuhan hidup penyandang disabilitas. 

 

d. Kepemerataan 

Kriteria pemerataan dalam pelaksanaan program ASPDB di Kota Bandar 

Lampung sudah tercapai dengan baik, karena program ASPDB sudah 

didistribusikan secara merata kepada sasaran program yakni penyandang 

disabilitas berat yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

 

e. Responsivitas 

 

Responsivitas membahas mengenai kepuasan kelompok sasaran program. Dalam 

hal ini kepuasan penyandang disabilitas dan keluarga yang menjadi fokus 

responsivitas pelaksanaan program ASPDB di Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian responsivitas pelaksanaan program ASPDB sudah 

tercapai dengan baik karena kelompok-kelompok sasaran merasakan kepuasan 

dengan adanya program ASPDB 
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f.  Ketepatan 

Ketepatan dalam pelaksanaan program ASPDB belum mampu tercapai dengan 

baik karena hasil yang telah dicapai belum mampu benar-benar berguna bagi 

kelompok sasaran program yakni penyandang disabilitas berat.  

 

2. Hambatan-hambatan pelaksanaan program Asistensi Sosial Penyandang 

Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung 

 

a. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung sehingga masih terjadi pelanggaran berupa penyalahgunaan 

wewenang dengan melakukan pungutan liar kepada keluarga penyandang 

disabilitas. 

b. Keterbatasan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program ASPDB 

berdampak pada terbatasnya pula jumlah penerima program ASPDB. 

Pemerintah daerah kurang tanggap dalam memberikan suntikan anggaran 

program ASPDB meskipun program sangat berguna bagi penyandang 

disabilitas berat. 

c. Keterbatasan akses informasi yang diketahui oleh keluarga penyandang 

disabilitas sehingga saat ditemukan pelanggaran mereka tidak dapat membuat 

aduan karena tidak mengetahui harus kepada siapa mereka melapor. 

d. Seringnya keterlambatan pencairan dana ASPDB sehingga merugikan 

kelompok penerima program yakni penyandang disabilitas berat. 
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e. Masih banyaknya keluarga penyandang diabilitas yang menutup-nutupi 

kenyataan bahwa mereka memiliki anggota keluarga yang mengalami 

kecacatan karena dianggap memalukan dan menjadi aib keluarga. 

f.  Kurangnya kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan kepada 

penyandang disabilitas yang memang membutuhkan perawatan khusus sesuai 

dengan jenis kecacatan yang dialaminya.  

 

B. Saran 

 

Setelah melakukan penelitian dengan berbagai macam metode peneliti memiliki 

beberapa saran guna memperbaiki kualitas pelaksanaan program Asistensi Sosial 

Penyandang Disabilitas Berat agar kedepannya tujuan-tujuan program dapat 

terlaksana dengan baik dan keberadaan program  ASPDB dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapi penyandang disbilitas.  

1.  Dalam hal pengawasan seharusnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

sebagai pihak penanggung jawab program ASPDB di Kota Bandar 

Lampung dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi kepada 

seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program sehingga tidak 

akan ada lagi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab. 

2. Dalam hal anggaran seharunya pemerintah daerah bersama dinas sosial 

provinsi maupun kota bisa memberikan anggaran tambahan khusus bagi 

pelaksanaan program ASPDB di Kota Bandar Lampung. Anggaran 

tersebut dapat diambil dari pajak daerah ataupun anggaran pembelanjaan 

yang lain yang kurang bermanfaat seperti penggantian mobil dinas para 
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pejabat setiap beberapa tahun sekali, agar dapat dialihkan ke dalam 

pelaksanaan program ASPDB yang lebih dibutuhkan bagi kelompok 

penerima program yakni penyandang disabilitas berat. 

3. Dalam hal sosialisasi program sebaiknya dinas sosial kota dan provinsi 

dapat bekerja sama dengan melakukan sosialisasi yang lebih sering kepada 

keluarga penyandang disabilitas agar tidak hanya TKSK saja yang menjadi 

satu-satunya sumber informan bagi keluarga penyandang disabilitas. 

Keterbatasan akses informasi membuat keluarga penyandang disabilitas 

kesulitan untuk membuat aduan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab. 

4. Dalam hal seringnya keterlambatan waktu pencairan dana ASPDB 

seharusnya pemerintah pusat dapat lebih jeli melihat kelemahan ini. 

Anggaran yang memang sudah dianggarkan untuk program ASPDB 

sebaiknya segera dicairkan dan dikirim ke bank terkait dan pihak penyalur 

agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dana di daerah-daerah seperti 

yang terjadi di Kota Bandar Lampung. 

5. Mengenai banyaknya pihak keluarga yang menutupi bahwa mereka 

memiliki keluarga yang mengalami kecacatan seharusnya pemerintah 

dapat memberikan sosialisasi bahwa penyandang disabilitas bukanlah aib. 

Selain itu pemerintah juga dapat merubah cara berfikir keluarga, maupun 

lingkungan dan masyarakat luas bahwa penyandang disbailitas adalah aib 

dengan memberikan kemudahan akses pendidikan, sarana dan prasarana 

lain yang juga dapat diakses oleh penyandang disabilitas, agar penyandang 



135 
 

disabilitas dapat hidup normal seperti morang pada umumnya dan tidak 

lagi dikucilkan oleh lingkungan. 

6. Dalam hal perawatan penyandang disabilitas berat sebaiknya dinas sosial 

kota maupun provinsi dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan 

memberikan program pelatihan perawatan bagi benyandang disabilitas 

berat kepada keluarga penyandang disabilitas agar perawatan hidup sehari-

hari penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan baik oleh keluarga 

penyandang disabilitas. 

 



 
 
 
 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

SumberBuku: 

 

 

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis kebijakan Publik. Malang: UMM Press. 

Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

KEMENSOS RI. 2015. Pedoman pelaksanaan pemberian asistensi sosial bagi 

penyandang disabilitas berat. Jakarta. 

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya Offset. 

 

Nugroho, Riant. 2008. Publlic policy, Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses 

Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam 

Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian 

Kebijakan. Jakarta. Elex Media Komputindo. 

 

Parsons, Wayne. 2005. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. 

Jakarta. Prenada Media Grup. 

 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

 

Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. Penerbit Ombak. 

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta. 

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta. 

Yayasan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset. 

Tresiana, Novita. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung:   Universitas 

Lampung 2013. 

 

Winarno, Budi. 2012. KebijakanPublik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: 

BukuSeru. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Sumber Peraturan Perundang-Undangan: 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang 

Berkeadilan. 

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan Nasional Tahun 2011. 

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentangPenyandangCacat 

 

Sumber Internet 

 

Bpskotabandarlampung.go.id diakses pada 8 maret 2016 pukul 20.00 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29235/3/Chapter%20II.pdf diakses pada 

15 september 2015 pukul 20.00 WIB 

http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158 diakses pada 27 oktober 2015 pukul 09.27 WIB 

http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=33 diakses pada 16 februari 2015 pukul 10.03 

WIB. 

Tinjauan tentang program:http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source 

=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK8c2zrIrLAhUBj44KHUV2CLgQFghi

MAg&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F292

35%2F3%2FChapter%2520II.pdf&usg=AFQjCNH8TykAFGdQGt0ILb2W8qtgOWJB

Aw&sig2=XAP34TpBck6qE9Cbzsk_oQ diakses pada 5 maret 2016 pukul 11.23 WIB 

 

 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29235/3/Chapter%20II.pdf
http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158

