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ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL KOTA METRO DALAM PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS

Oleh :

Oca Pawalin

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap
warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara
Indonesia yang berhak memperoleh kedudukan, peran yang sama dan
memiliki hak untuk kehidupan yang layak. Namun pada kenyataannya,
keberadaan penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit, tidak
mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat
lainnya bahkan kurang mendapatkan hidup yang layak. Oleh karena itu,
pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial berperan sebagai salah satu unsure
perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan
penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran
Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan
berfokus pada teori peran dari Jim Ife, yaitu peran fasilitatif, peran
edukatif, peran representasional dan peran teknis sebagai tolak ukur.
Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, studi pustaka,
observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi data sumber digunakan
sebagai teknik keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
peran Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang
disabilitas meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, peran representative
dan peran teknis telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal.
Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum
merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan.
Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Metro
dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

Kata kunci : Peran, Pemberdayaan, PenyandangDisabilitas.



ABSTRACT

THE ROLE OF METRO CITY SOCIAL SERVICE IN THE
EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITY

By :

OcaPawalin

Article 27 paragraph 2 of the Constitution 1945 explains that every citizen
has the right to a job and a decent livelihood for humanity. Persons with
disability as part of an Indonesia citizen has the right to obtain the same
positions and have the right to a decent life. But in fact the presence of
persons with disability is equated with sick people did not receive the
same rights and opportunities as other citizens do not even get a decent
life. Therefore the Government in this role as one of the elements of the
device area which has the scope of the duty to empower persons with
disability.The purpose of this research is to know the role of Metro City
Social Service in the empowerment of persons with disability. This
research uses qualitative and descriptive research type and focuses on the
role of the theory of roles, namely the role of the facilitative role of
educational and technical role as representative benchmark. Data
collection techniques is interview techniques of observation and
documentation. The technique of triangulation data sources were used as
engineering the validity of data.The results of this study indicate that the
role of metro city Social Service in the empowerment of persons with
disability include the role of the facilitator, role of education representative
and technical has performed well but not to it is full potential. It is
characterized by training and social assistance provided has not been
equitable there are still many people with disability who have yet to feel
the training and social assistance. So there has to be an evaluation for the
role of Social Service Metro City in the empowerment of persons with
disability.

Keyword : Role, Empowerment, Persons with Disabilities.
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MOTTO

”Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu,

Namun hanya didapatkan oleh mereka yang

Bersemangat mengejarnya”

(Abraham Lincoln)

“Ketika Anda melihat seseorang yang telah diberikan kekayaan dan

keindahan melebihi Anda, jangan berkecil hati dan lihatlah orang-orang yang

masih mampu bersyukur meski dalam kekurangan”

(HR Muslim)

“Stop dreaming and start doing, no one can see your dreams besides

yourself”.

(Oca Pawalin)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang

sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang

Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2, yakni : “Setiap warga Negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berkaitan dengan itu,

penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang juga

berhak memperoleh kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama untuk

meraih dan memperoleh pendidikan untuk belajar, memiliki hak untuk kehidupan

yang layak, dan mempunyai kemampuan dalam berkarya, menghasilkan sebuah

karya yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan.

Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok

masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan

fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan

bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak

mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah

merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan

masyarakat normal lainnya.
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Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang

Dasar No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap

warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak

memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara,

untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya,

meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun realitanya menunjukkan kondisi

sebaliknya, pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan

yang berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka, mereka pun

dipersulit dengan aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama dan

ketersediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas yang masih terbilang

minim. Hal ini dipertegas menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga
negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum
dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia
merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan
berkembang secara adil dan bermanfaat”.

Para penyandang disabilitas di Kota Metro khususnya masih menghadapi

tantangan dalam memperoleh haknya. Selama ini hak para penyandang disabilitas

belum secara khusus diperhatikan. Urusan kehidupan bermasyarakat pun

pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga belum memberikan

ruang untuk menerima dan memahami arti dari keberadaan para penyandang
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disabilitas. Pada hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah bagi

penyandang disabilitas saat ini masih terbatas. Beberapa sarana umum yang

dibangun dengan mempertimbangkan kaum disabilitas bahkan pada

pelaksanaannya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan bagi mereka

(http://www.radartvnews.com/dprd-kota-metro-gelar-hearing-dengan-pihak-

terkait/ diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 14.13 WIB).

Adanya anggapan juga bahwa disabilitas merupakan aib, memalukan, membuat

pihak keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang

memiliki keterbatasan. Penyandang disabilitasakan disamakan dengan orang sakit

dan tidak berdaya, sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Para

penyandang disabilitas cukup hanya dikasihani dan dirawat untuk kelangsungan

hidupnya. Ruang untuk mendapatkan ilmu atau keterampilan bagi penyandang

disabilitas pun masih minim (http://www.rubrikmedia.com/metro-belum-ramah-

bagi-anak-disabilitas-dprd-kota-bentuk-forum/ diakses pada tanggal 01 maret

2017 pukul 10.18 WIB).

Masyarakat juga masih menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang-

orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, membutuhkan bantuan dalam segala

hal. Dunia kerja pun, sebagian besar masyarakat masih menganggap sebelah mata

kemampuan penyandang disabilitas. Jelas sekali persepsi ini adanya diskriminasi

terhadap penyandang disabilitas terlihat juga dari persyaratan dalam bidang

pendidikan serta persyaratan utama seleksi kerja yang mengharuskan murid dan

karyawannya sehat jasmani, rohani, mental atau dengan kata lain tidak
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diperbolehkan cacat karena berkaitan dengan kinerjanya selama masa pendidikan.

Kebanyakan dalam dunia kerja dan pendidikan enggan untuk menerima seorang

penyandang disabilitas sebagai karyawan dan siswa.

Masyarakat berasumsi bahwa seorang penyandang disabilitas tidak akan mampu

melakukan pekerjaan seefektif seperti karyawan lain yang bukan penyandang

disabilitas. Sehingga bagi para penyedia lapangan pekerjaan, memberikan

pekerjaan untuk para penyandang disabilitas sama halnya dengan mendorong

perusahaan dalam jurang kebangkrutan karena harus rela menyediakan beberapa

alat-alat bantu bagi kemudahan para penyandang disabilitas dalam menunjang

aktivitasnya. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya

sebatas “pelabelan” sebagai kaum yang berbeda sehubungan dengan kondisi

jasmani yang disandangnya namun juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial

yang dihadapinya. Jumlah penyandang disabilitas yang kurang mampu menurut

kecamatan di Kota Metro tahun 2014 dan tahun 2016 yang dinaungi oleh Dinas

Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Disabilitas

Sumber: Pra Riset Februari 2017

No
(1)

Kecamatan
(2)

Tahun
2014
(3)

Tahun
2016
(4)

1 Metro Pusat 77 92
2 Metro Utara 75 76
3 Metro Barat 75 84
4 Metro Timur 71 82
5 Metro Selatan 46 47

Jumlah 344 381
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Berdasarkan tabel di atas,rekapitulasi data dari Dinas Sosial pada tahun 2014 dan

tahun 2016 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penyandang

disabilitas setiap tahunnya. Hal ini sudah seharusnya perlu menjadi perhatian

khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah yang dalam

hal ini melalui Dinas Sosial selaku instansi yang memang menangani masalah

penyandang disabilitas, serta masyarakat agar diskriminasi terhadap penyandang

disabilitas dapat diminimalisir salah satunya melalui upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya

dengan cara mendayagunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang

dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka

nantinya mempunyai bekal untuk dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung

pada orang lain.

Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk

membantu meringankan beban dalam mencapai kesejahteraannya.

Memberdayakan penyandang disabilitas adalah upaya untuk meningkatkan harkat

dan martabat penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi lemah atau

proses memampukan dan memandirikan disabilitas itu sendiri dengan

mengandalkan kemampuannya sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan

dan keterbelakangan (Kartasasmita dalam Anwar, 2007: 1).Upaya kegiatan

pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro selaku instansi

yang memang menangani masalah penyandang disabilitas berupa kegiatan

pelatihan keterampilan.
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Tabel 2. Pelatihan Ketrampilan bagi penyandang disabilitas Kota Metro:

No.
(1)

Jenis Pelatihan
(2)

Tahun Pelatihan
(3)

Jumlah Peserta
(3)

Jenis Bantuan
(4)

1.

Pelatihan
keterampilan
kuliner (ayam
dan tahu goreng
krispi)

2015 10 orang

-Gerobak dagang
-Kompor gas
-Peralatan
masak/peralatan
menggoreng

2.
Pelatihan
keterampilan
mote-mote

2016
10 orang -bahan membuat

mote-mote

Sumber: Pra Riset Februari 2017, Dinas Sosial Kota Metro di bidang Sosial

Terkait dengan data di atas, kegiatan pelatihan yang diberikan seyogyanya tidak

hanya diberikan setahun sekali, dan bentuk pelatihan yang diberikan juga harus

diperluas tidak hanya dengan pelatihan keterampilan namun dapat berupa

kegiatan pemberdayaan yang memberikan peluang atau akses yang lebih besar

bagi penyandang disabilitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Pada tahun 2015-2016 jumlah peserta hanya terdiri dari 10 orang. Apabila

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Metro,

jumlah penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan keterampilan tersebut

masih sangat minim. Jumlah tersebut bahkan tidak mencapai 20 persen dari

jumlah keseluruhan penyandang disabilitas Kota Metro yakni sebanyak 381

orang.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas.

Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang

tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang belum

tersentuh penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan keterampilan, adanya
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bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang

disabilitas di Kota Metro.

Selama ini Dinas Sosial juga memiliki program pemberdayaan yang terbatas.

Program tersebut hanya berupa program Gebyar Kreatifitas Penyandang

Disabilitas yang diadakan setahun sekali. Program Gebyar Kreatifitas Penyandang

Disabilitas diadakan bagi penyandang disabilitas mulai dari kategori usia 4-18

tahun dan lebih dari 18 tahun ke atas untuk mengekspresikan kreatifitas dari

kualitas diri mereka. Program ini merupakan program yang dirancang kepada para

penyandang disabilitas untuk mengeksplor pelatihan-pelatihan yang telah Dinas

Sosial berikan baik berupa pelatihan keterampilan mote-mote dan pelatihan

keterampilan kuliner. Akan tetapi, program tersebut masih minim untuk

pemberdayaan kaum disabilitas, terutama bagi penyandang disabilitas yang mulai

memasuki masa produktif.

Program ini dinilai belum mampu meningkatkan taraf hidup mereka dari segi

ekonomi dikarenakan program ini tidak dapat menjadi mata pencaharian utama

para penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal tersebut

menjadi penting dikarenakan pada usia produktif setiap manusia tidak terkecuali

penyandang disabilitas harus mulai dapat hidup mandiri dalam memenuhi

kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Selain itu ketidakberdayaan yang dialami penyandang disabilitas meliputi sulitnya

mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan menerima mereka, hal tersebut
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berakibat pada tingkat pendapatan ekonomi yang otomatis akan berkurang dan

membuat keadaan penyandang disabilitas semakin terpojokkan. Dari

ketidakberdayaan yang dialami penyandang disabilitas di atas, maka dapat kita

simpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki masa-masa yang sulit dalam

hidupnya sehingga seringkali membuat mereka putus asa dan enggan untuk mulai

bersikap produktif.

Dinas Sosial selaku dinas yang menaunginya harus mampu berperan secara

maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah

memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi

beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat

pengemis di Kota Metro terutama, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian

penyandang disabilitas itu sendiri.

Menurut hasil pra-riset peneliti menemukan fakta bahwa pada usiadiatas18

tahun,ditemukan penyandang disabilitas yang mengemis dijalanan untuk

mengharapkan sejumlah uang dari belas kasihan. Selain itu juga, peneliti

menemukan bahwa penyandang disabilitas pada usia diatas 18 tahun yang mulai

memasuki tahap produktif hanya berada di rumah, sehingga hanya menjadi beban

tanggungan bagi keluarga. Berikut peneliti sajikan data penyandang disabilitas

menurut usia dan penghasilan/bulan di Kota Metro:
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Tabel 3. Penyandang disabilitas menurut usia dan penghasilan/bulan di Kota
Metro:

No
(1)

Usia
(2)

Penghasilan/bulan (Rp.)
(3)

1. > 18 tahun -

2. 18-25 tahun -

3. 25-50 tahun Rp.200.000 - Rp.600.000
4. > 50 tahun Rp.300.000 - Rp.500.000

Sumber: Pra Riset Februari 2017

Dari data tersebut penulis menitikberatkan penelitian kepada penyandang

disabilitas dengan kategori usia diatas 18 tahun karena pada usia ini, manusia

pada umumnya mulai masuk dalam tahap produktif. Tidak terkecuali bagi

penyandang disabiltas. Untuk itu peneliti akan memfokuskan penelitian pada

penyandang disabilitas yang mulai masuk dalam masa produktif dalam rangka

pemenuhan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat di Kota Metro

bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang

disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak,

kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan

penghidupan demi terwujudnya ketahanan sosial dan kualitas kehidupan

penyandang disabilitas, serta meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab dunia

usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang

disabilitas secara kelembagaan dan berkelanjutan.
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Berdasarkan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah

penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No
(1)

Peneliti
(2)

Tahun
(3)

Jenis
(4)

Judul Penelitian
(5)

1
Gusti
Indah

Pratiwi
2016 Jurnal

Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial
Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru.

2
Maria
Desti
Rita

2016 Skripsi
Peranan KPU dalam Sosialisasi Pemilihan
Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang
Disabilitas Di Kota Bandar Lampung

3
Ari

Pratiwi
2011 Skripsi

Peranan Balai Rehabilitasi Sosial Distrarastra
Pemalang II dalam Mengembangkan
Kemandirian Penyandang Tuna Netra

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, pada penelitian yang pertama

dikembangkan oleh Gusti Indah Pratiwi.Perbedaannya, penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan uji validitas dan realibitas

dalam bentuk kuisioner untuk menjawab masalah penelitian.Penelitian ini juga

berfokus pada peran pemerintah dalam perlindungan sosial bagi penyandang

disabilitas yang mencakup tentang kepedulian yang dilakukan melalui organisasi

(PKPL).

Sementara itu, penelitian kedua yang dikembangkan oleh Maria Desti

Rita.Perbedaannya, penelitian ini mengangkat fenomena tentang kurangnya

sosialisasi dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah
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dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta masih

terdapatnya disabilitas yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di

Kota Bandar Lampung.Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Komisi

Pemilihan Umum dalam pemberian informasi, penyediaan aksesibilitas dan

meningkatkan partisipasi pemilih pada disabilitas di Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya penelitian yang dikembangkan oleh Ari Pratiwi. Pada penelitian ini

sama dengan penelitian kedua menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya

penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Balai Rehabilitasi Sosial Distrarastra

Pemalang II dalam memberikan layanan terhadap tuna netra serta faktor yang

menjadi pendorong dan penghambat bagi Distrarastra dalam mengembangkan

kemandirian penyandang disabilitas.Berdasarkan pemahaman dan referensi

skripsi di atas maka penelitian skripsi ini berfokus pada peran Dinas Sosial dalam

pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Metro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah : Bagaimana peran

Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam

pemberdayaan penyandang disabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan

selanjutnya bagi pengembangan ilmu sosial yang berkaitan dengan

pemberdayaan penyandang disabilitas.

2. Secara Praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau masukan bagi

para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan

juga bagi Pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Abdulsyani (2007: 94), peran adalah suatu perbuatan seseorang

atau atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status)

yang dimilikinya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan status sosialnya, maka hal ini dapat dikatakan individu

tersebut menjalankan suatu peran.Jika seseorang mempunyai status

tertentu dalam kehidupan dimasyarakat, maka terdapat kecenderungan

mengenai adanya suatu harapan-harapan baru.

Peran sebagaimana dijelaskan Soekanto (2006: 212) merupakan aspek

dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh

seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi sosial dalam

masyarakat (status).Peran mencakup tiga hal yaitu :

a. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seorang dalam

kehidupan kemasyarakatan.
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b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan

(tugas) oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku seseorang yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

Peran didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang

diperuntukkan kepada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu.Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat,

maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan

masyarakat di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan di dalam peranan-

peranan yang lain. Peran terdapat dua macam harapan (Berry, 1995: 101),

yaitu :

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang atau kewajiban-

kewajiban dari pemegang peran.

2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap

“masyarakat” atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya

dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran

adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan dapat memberikan angin

segar oleh sekelompok orang terhadap individu yang memiliki status atau

kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa

apabila dikaitkan dengan Dinas Sosial, maka peran Dinas Sosial dalam

pemberdayaan penyandang disabilitas diharapkan dapat meningkatkan
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kemandirian dengan memberikan pembinaan/pelatihan-pelatihan yang

bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan

kemandirian bagi para penyandang disabilitas. Sehingga penyandang

disabilitas dapat hidup bersama dalam kehidupan masyarakat dengan

status yang sama tanpa adanya diskriminasi.

2. Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk

menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial.

Menurut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010, Perangkat

Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang

bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf

Ahli Walikota, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain,

Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dinas Sosial

dalam hal ini merupakan perangkat daerah Kota Metro yang mempunyai

tugas pokok untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas

pembantuan dalam pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial,

pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja.

Selain itu juga menurut Peraturan Daerah Kota Metro Bab VI bagian

Koordinasi dan Pelaksanaan No. 13 Tahun 2016 pasal 83 ayat 1 dan 2

tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang menjadi

dasar bahwa Dinas Sosial harus mampu memenuhi perannya selaku dinas
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yang tugas dan fungsinya pada bidang sosial. Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro selaku pelaksana di bidang

sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial menjalankan fungsi

pelaksanaan, usaha penyantunan, pembinaan, pelatihan dalam rangka

meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya

manusia.

Dinas Sosial memiliki banyak peran yang harus dipenuhi diantaranya

dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas

pada dasarnya bukanlah aib dan berhak mendapatkan perhatian yang sama

dengan masyarakat normal lainnya. Penyandang disabilitas saat ini masih

menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka,

dilihat dari maih sulitnya aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan

yang sama dan ketersediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas

yang masih terbilang minim. Sehingga Dinas Sosial harus dapat memenuhi

perannya, diantaranya memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, melaksanakan program

pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang cacat, keluarga dan

masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama seperti manusia

normal lainnya dan lain sebagainya sesuai dengan tugas, fungsi dan

program yang dibuat ditiap daerah.
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3. Teori Peran Jim Ife (2008)

a. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif merupakan peran yang dicurahkan untuk

memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan

kerja yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok, dan

masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Membangun

kesepakatan dengan sesama pihak untuk melakukan kerjasama dalam

rangka pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok,

dan masyarakat.

Menurut Jim Ife dalam peran fasilitatif terdapat tujuh peran khusus,

yaitu animasi sosial, mediasi dan negoisasi, pemberian dukungan,

membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber

daya dan mengorganisasi.

1) Animasi Sosial

peran yang dapat dijalankan sebagai animasi sosial adalah memberi

semangat, mengaktifkan, memberikan kekuatan, memberi inspirasi,

motivasi kepada orang untuk melakukan sesuatu.

2) Mediasi dan Negoisasi

Program pengembangan masyarakat sering kali dihadapkan pada

sebuah konflik kepentingan maupun konflik nilai.Saat itulah peran

mediator sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan

permasalan.
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3) Pendukung

Sering kali masyarakat tidak cukup mempunyai kepercayaan diri

untuk memaksimalkan kemampuannya, untuk itu dukungan dari

pelaku perubahan sangat diperlukan.

4) Pembangun Konsensus

Membentuk consensus adalah kelanjutan dari peran

mediasi.Tujuannya adalah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan

yang ada dimasyarakat.

5) Fasilitator Kelompok

Agar masyarakat dapat melakukan tugasnya secara maksimal perlu

adanya peran fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat.

6) Pemanfaatan Sumber Daya

Pelaku perubahan harus bisa mengidentifikasi dan memanfaatkan

berbagai keterampilan dan sumber daya dalam masyarakat.

7) Mengorganisasi

Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku

perubahan untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan,

hal mana yang perlu dilakukan sendiri dan yang harus

diprioritaskan.

b. Peran Edukasi

Dinas Sosial memainkan peran dalam penentuan agenda sehingga

tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas

akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam
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rangka penigkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi

individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Peran

pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran,

memberikan informasi, melakukan pelatihan individu-individu,

kelompok-kelompok, dan masyarakat.

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Membangkitkan kesadaran masyarakat diawali dengan upaya

menghubungkan antara individu dan struktur yang lebih

makrososial dan politik.Hal ini bertujuan membantu individu

melihat permasalahan dari sudut pandangan individu melihat

permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas. Peningkatan

kesadaran dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran

kepada penyandang disabilitas akan pentingnya pengetahuan untuk

memperbaiki keadaan ekonomi yang berdampak pada peningkatan

tingkat pemberdayaan penyandang disabilitas.

2) Memberikan Informasi

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, pelaku perubahan juga

harus memberikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh

masyarakat.Informasi yang disampaikan hendaknya informasi yang

relevan dan bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan

masyarakat.

3) Mengkonfrontasi

Teknik konfrontasi dilakukan jika memang sudah tidak ada solusi

lain. Teknik konfrontasi ini haruslah dipertimbangkan terlebih
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dahulu sebelum digunakan karena kadangkala teknik ini bisa

merugikan relasi antara pelaku perubahan dan masyarakat

sasarannya.

4) Pelatihan

Pelatihan merupakan peran edukasional yang paling spesifik

karena secara mendasar memfokuskan pada upaya menagajarkan

masyarakat bagaimana melakukan suatu hal. Dalam hal ini pelaku

perubahan tidak selalu berperan sebagai orang yang memberi

pelatihan. Tetapi pelaku perubahan lebih banyak bertindak sebagai

penghubung guna mencarikan tenaga yang kompeten untuk

melakukan pelatihan.

c. Peran Representasional

Dinas Sosial melakukan interaksi dengan badan-badan dimasyarakat

yang bertujuan bagi kepentingan individu-individu, kelompok-

kelompok, dan masyarakat. Peranan ini dilakukan, antara lain dengan:

mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai

perimbangan yang matang, seperti bantuan modal usaha, pelatihan

pengembangan potensi dari berbagai donator. Melakukan advokasi

untuk membela kepentingan-kepentingan individu-individu,

kelompok-kelompok, dan masyarakat seperti mendukung upaya

implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut.

Memanfaatkan media masa untuk memperkenalkan hasil produksi.

Selain itu juga bertujuan menerima dukungan dari pihak lain yang
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lebih luas; membuka jaringan kerja, dengan mengembangkan relasi

dengan berbagai pihak, kelompok dan berupaya mendorong mereka

untuk turut serta dalam upaya pengembangan potensi, seperti

pemerintah, pengusaha, dan masyarakat’ selain itu pula, Dinas Sosial

berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan stakeholder.

1) Mendapatkan Sumber

Sumber yang dimaksud misalnya sumber pendanaan, tenaga,

peluang pekerjaan, lembaga terkait ataupun sumber-sumber

lainnya.Sumber-sumber dari luar tersebut dapat menunjang sistem

sumber yang berasal dari luar tersebut dapat menunjang sistem

sumber yang berasal dari masyarakat guna mencapai kesejahteraan

masyarakat.

2) Advokasi

Advokasi kepentingan-kepentingan masyarakat pada dasarnya

dapat dilakukan untuk membela kepentingan-kepentingan

masyarakat yang tertindas dan termarjinalkan agar hak-hak

masyarakat dapat terpenuhi.

3) Memanfaatkan Media Massa

Media massa bisa menjadi pendukung yang sangat efektif terhadap

tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Memanfaatkan media massa bisa

berupa menyampaikan berita atau melakukan promosi melalui

media cetak, elektronik, maupun media internet.



22

4) Hubungan Masyarakat

Kegiatan dalam peran ini adalah terlibat dalam suatu pertemuan

dengan LSM, pertemuan dengan pemerintah, kelompok

masyarakat lainnya ataupun bisa seperti menyebar poster, leaflets

dan lain sebagainya.

5) Jaringan Kerja

Membangun jaringan kerja berarti mengembangkan relasi dengan

berbagai pihak dan berupaya mendorong mereka ikut serta dalam

proses pemberdayaan.

6) Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman

Dalam peran ini harus didasari dengan asumsi bahwa masyarakat

tidak dianggap sebagai pihak yang tidak mengetahui apa-apa,

namun masyarakat dianggap sebagai pihak yang sebenarnya

menyimpan potensi dan pengetahuan yang dapat dipelajari.

d. Peran Teknis

Kemampuan pegawai Dinas Sosial melakukan pengumpulan dan

analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan

melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis, manajemen serta

melakukan pengendalian finansial, dan melakukan need assessment

terhadap pengembangan potensi individu-individu, kelompok-

kelompok dan masyarakat. Peran-peran ini dapat dilakukan Dinas

Sosial bersama individu-individu, kelompok-kelompok dan

masyarakat melakukan mendapatkan informasi dan data yang dapat
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digunakan baik untuk mengundang perhatian dari stakeholders untuk

mengembangkan potensi tetapi juga membantu mempromosikan.

Dengan demikian, Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting

dalam pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok

dan masyarakat.

1) Pengumpulan dan Analisa Data

Bisa juga dikatakan sebagaiperan peneliti sosial dengan

menggunakan berbagai metodologi yang sesuai. Penelitian sosial

dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan masyarakat dan

kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara cepat.

2) Menggunakan Komputer

Kemampuan menggunakan komputer sangat penting untuk

menunjang berbagai kegiatan seperti menyimpan data, analisis

data, membuat proposal, laporan dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang

memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk

memberikan pengaruh yang lebih besar diarena politik secara lokal

maupun nasional (Hulme dan Turner dalam Adisasmito, 2007: 174).

Sedangkan menurut Widjaja (2002: 77), Pemberdayaan atau empowerment
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adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian

otonomi kejajaran bawah.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan

dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya (berupa sandang, pangan)

sehingga mereka memilki kebebasan, dalam artian bukan saja bebas

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari

kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber

produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka

perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2006: 58).

Pemberdayaan adalah upaya membangun dengan cara mendorong,

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya

serta berupaya untuk mengembangkannya.

“As a term, empowerment contributes to the discourse on social
problems, since it exposes the extent of oppression, discrimination and
stigma in the lives of vulnerable populations, especially in a society with
an egalitarian democratic vision. In conversations about empowerment,
reservations are expressed as well. Some people refuse to accept
powerlessness as a starting-point for empowerment” (Sadan, 2004: 19).

Memberdayakan pula mengandung arti melindungi.Dalam proses

pemberdayaan, harus dicegah bahwa yang lemah menjadi bertambah

lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat

(Sugandi, 2011: 182-182). Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan
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kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan.

Melindungi tidak berarti menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan

mengkerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi

harus dilihat sebagai upaya mencegah eksploitasi yang kuat atas yang

lemah.

Sementara itu, pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya membangun

kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia

(SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan

prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan

pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total

masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan terjadi

di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali

ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan nonfisik yang diperlukan

masyarakat (Vitayala dalam Zubaedi, 2013: 79).

Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual pada

intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas

berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk

membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Nasdian, 2014:

90). Dengan kata lain, mendorong seseorang atau individu untuk

menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya

mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga individu tersebut

mempunyai kesadaran penuh untuk membentuk masa depannya.
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Kegiatan pemberdayaan pada setiap individu, merupakan suatu siklus

kegiatan yang terdiri dari: Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri

seseorang untuk berubah dan memperbaiki kehidupannya untuk menjadi

lebih baik. Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk

melepaskan diri dari hambatan-hambatan yang dirasakan untuk

mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya

perubahan yang diharapkan. Ketiga, mengembangkan kemauan dalam

kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat. Keempat, peningkatan

peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Kelima, peningkatan

efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan dan peningkatan

kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan

(Wilson dalam Poerwoko dan Totok, 2012: 122).

Pada intinya pemberdayaan memfokuskan pada hal yaitu“memandirikan”.

Hal tersebut merupakan hal yang penting dalam proses pemberdayaan,

dimana “memandirikan” merupakan tahap untuk menguatkan diri

khususnya mereka yang lemah serta mereka yang masih termarginalkan

dalam kehidupan bermasyarakat dengan melalui partisipasi dari

masyarakat yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan

akan dirinya untuk aktif dan ikut andil dalam kehidupan sosial melalui

penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan kemampuan yang ada

sehingga tercipta kemandirian.

Tentu saja kegiatan pemberdayaan dilakukan demi terwujudnya taraf

hidup yang lebih baik. Pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan
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untuk merubah kehidupannya, dari yang belum mampu menjadi mampu,

belum berdaya menjadi berdaya dan lain-lain. Semua hal tersebut akan

terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang diberdayakan turut

berpartisipasi aktif untuk melakukan perubahan yang nyata dalam

kehidupannya. Pemberdayaan dilandasi oleh keadilan yang pada akhirnya

akan meningkatkan kemampuan baik itu kemampuan fungsional,

vokasional, pendidikan dan kemampuan sosialnya, rasa percaya diri serta

kemandirian (Ika Susilawati dalam jurnal Pemberdayaan Masyarakat

Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif

“Limbah Singkong”. 2016).

Upaya-upaya pemberdayaan untuk mensejahterakan kaum yang lemah

khususnya penyandang disabilitas sedikit banyak telah dilakukan oleh

pemerintah maupun non pemerintah. Baik itu melalui peminjaman modal,

pembinaan, pendidikan inklusi, pengembangan karakter, dan lain-lain. Hal

tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan penyandang

disabilitas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Terkait dengan

pembinaan terhadap penyandang disabilitas, pemerintah bertugas untuk

memfasilitasi, yang dimaksud memfasilitasi adalah upaya memberdayakan

melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Harapan adanya pembinaan dan dukungan dari pemerintah daerah dan

instansi terkait terhadap penyandang disabilitas ini hendaknya dapat terus

dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan dalam kehidupannya dapat

terwujud.
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Demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dalam arti

sesungguhnya merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,

pemberdayaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk memperkuat

kemandirian kelompok lemah yang ada pada masyarakat, termasuk

penyandang disabilitas dan kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan

mengarah pada hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu

masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa ekonomi maupun sosial

seperti rasa percaya diri,mampu menyampaikan aspirasi dalam kehidupan

sosial dan mandiri dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya.

2. Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan

Untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui

terlebih dahulu konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan

yang dialaminya.Ketidakberdayaan disebabkan oleh faktor seperti:

ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik,

ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, dan

ketiadaan pelatihan-pelatihan.Beberapa kelompok yang dapat

dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya (Suharto, 2006:

60-61) meliputi:

a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender

maupun etnis.



29

b. Kelompok lemah khusus, seperi manula, anak-anak dan remaja,

penyandang disabilitas, gay dan lesbian, serta masyarakat terasing.

c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami

masalah pribadi dan/atau keluarga.

Penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok lemah khusus,

mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang

hanya membebani orang lain karena keterbatasan yang dimilikinya. Dalam

upaya penangannya pun berbeda, mereka membutuhkan perhatian lebih

dari pemerintah dibandingkan dengan masyarakat normal lainnya.

Sementara itu, ketidakberdayaan mereka merupakan juga akibat dari

adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan

tertentu.

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah meningkatkan kemandirian

masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan,

baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun

karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak

adil). Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat

yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial

seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai
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mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2006: 60).

Pemberdayaan pada intinya ditujukan guna:

“To help clients gain power of decision and action over their own lives
by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing
power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by
transferring power from the environment to clients” (Payne dalam Adi,
2008: 77).

Pemberdayaan dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

orang-orang yang lemah dan tidak beruntung seperti salah satunya yakni

penyandang disabilitas. Tujuan lainnya, pemberdayaan bertujuan untuk

menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kemandirian dalam

pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan, serta juga meningkatkan

kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang

dapat menunjang perekononmiannya (Suhartini dkk, 2011: 7-8). Meskipun

demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri dapat berbeda sesuai

dengan bidang pembangunan yang dikerjakan. Tujuan pemberdayaan

bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan dibidang

pendidikan ataupun dibidang sosial.

a. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran

dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk

siklus pemasaran yang relatif stabil;

b. Pada bidang pendidikan tujuan pemberdayaan adalah agar kelompok

sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan
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memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk mengatasi

permasalahan yang Ia hadapi. Sedangkan;

c. Tujuan pemberdayaan pada bidang sosial, misalnya, agar kelompok

sasaran tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai

dengan peran dan tugas sosialnya (Adi, 2008: 78-79).

Pada intinya tujuan pemberdayaan dilakukan melalui berbagai proses

untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang dianggap kurang berdaya

dengan memanfaatkan berbagai peluang melalui kemandiriannya. Selain

itu tujuan pemberdayaan adalah sebagai bentuk penguatan bagi

masyarakat dalam meningkatkan kemandirian, agar mereka mampu

mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya

sebagai warga masyarakat yang berdaulat, sehingga sampai pada

kehidupan yang sejahtera.

4. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui

beberapa penerapan pendekatan pemberdayaan (Suharto, 2006: 67), yaitu :

a. Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu

membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang

menghambat.

b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
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kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-

kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat

yang menunjang kemampuan diri mereka. Dengan mengembangkan

kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan

pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal,

informasi pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kerja dan

memberikan pendapatan yang layak.

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, mencegah terjadinya

eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan

harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan

dominasi yang tidak menguntungkan pihak yang lemah.

d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak

terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan

terpinggirkan.

e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh

kesempatan berusaha.
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Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama menuju

suatu keberlanjutan baik secara ekonomi dan sosial yang dinamis, serta

menuju kepada sebuah kemandirian. Keberhasilan pemberdayaan juga

dapat meningkatkan harkat dan martabat mastyarakat yang sebelumnya

belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya menjadi secara mandiri

dapat memenuhi kebutuhannya.

C. Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan kedepannya dapat memberi

pengaruh pada seluruh masyarakat atau lingkungan yang dilakukan oleh

seseorang karena status atau kedudukan yang dimilikinya. Permasalahan yang

dihadapi terkait dengan penyandang disabilitas di Kota Metro adalah tentang

masih terdapatnya pengabaian hak penyandang disabilitas, dalam artian

penyandang disabilitas masih mengalami tantangan untuk memperoleh

aksesibilitas, pekerjaan, kehidupan yang layak dan lain-lain. Hak penyandang

disabilitas masih belum secara khusus diperhatikan, dalam hal aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas masih minimnya sarana pelayanan sosial,

kesehatan, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat

mempermudah kehidupan difabel dimana sebagaian besar hambatan

aksesibilitas tersebut berupa hambatan aksitektural yang membuat kaum

difabel kesulitan dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan bagi penyandang

disabilitas ini sebagai suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan tugas pokok
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dan fungsinya untuk mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan

perilaku penyandang disabilitas untuk bekerja bersama-sama dalam mencapai

tujuan yang di kehendaki yakni kemandirian. Pemberdayaan terhadap

penyandang disabilitas perlu dilakukan oleh Dinas Sosial guna meningkatkan

kemandirian penyandang disabilitas sehingga mereka tidak lagi hanya

bergantung pada orang lain. Dinas Sosial dalam menjalankan suatu peran

dibutuhkan suatu tanggung jawab untuk menjalankan sebuah organisasi

sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan

pembinaan dibidang sosial dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

D. Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas

Penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu melakukan kegiatan dan

hanya menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat, dikarenakan keterbatasan

gerak mereka. Hal ini menimbulkan masalah mental dan sosial bagi

penderitanya. Dinas Sosial selaku pihak yang menaungi penyandang

disabilitas mempunyai program yang terkait dengan pemberdayaan bagi

penyandang disabilitas yakni, program penyuluhan dengan memberikan

bimbingan dan dukungan agar penyandang disabilitas mampu menjalankan

peranan dan tugas kehidupannya sehingga tidak terjatuh dalam keadaan dalam

kondisi lemah dan terpinggirkan. Selain itu program yang dibuat Dinas sosial

adalah memberikan kegiatan pelatihan berupa pelatihan keterampilan kuliner,

seperti membuat ayam dan tahu goring krispi serta pelatihan kerajinan tangan,

seperti keterampilan mote-mote. Program tersebut dilaksanakan setiap satu

tahun sekali.
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Program selanjutnya yaitu Gebyar Kreatifitas Penyandang Disabilitas yang

dilaksanakan satu tahun sekali. Program yang ditujukan untuk

mengekspresikan kreatifitas dari dalam diri penyandang disabilitas tersebut

diikuti oleh penyandang disabilitas dengan kategori usia dari 4-18 tahun dan

lebih dari 18 tahun ke atas.

Program tersebut berupa kegiatan penampilan karya seni mulai dari membaca

puisi, tari serta band yang semua pesertanya merupakan penyandang

disabilitas. Ada pula kegiatan kerajinan yang ditampilkan dari penyandang

disabilitas usia 18 tahun ke atas berupa kerajinan batik ciprat, kerajinan mote-

mote dalam bentuk kegiatan bazar. Namun program tersebut dinilai masih

minim, terutama bagi penyandang disabilitas dalam usia produktif

dikarenakan pada program yang diadakan untuk setiap satu tahun sekali ini

belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, dan program ini juga

tidak dapat menjadi sumber mata pencaharian utama bagi para kaum

disabilitas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

E. Tinjauan Tentang Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Masyarakat mengenal istilah disabilitas atau difabel sebagai seseorang

yang menyandang cacat.Masyarakat kebanyakan mengartikan penyandang

disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh

seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya.Menurut definisi

yang diberikan oleh World Health Organization (WHO), disabilitas adalah
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keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi

kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan

aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level

individu (Murtie, 2016: 88).

Dalam Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) tahun

2007 di New York, Amerika Serikat, negara di dunia telah menyepakati

bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan

fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang

menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penekanan makna

disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan fungsi yang

berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi dimasyarakat

(https://www.bps.go.id/diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 09.13

WIB).

“Disability refers to an inability to perform a personal or socially
necessary task because of that impairment or the societal reaction to it.
Although it has been common in the past to also use the term handicap to
refer to the social disadvantage that accrues to an individual due to an
impairment or disability, handicap as a concept is rarely used in
scholarly or activist circles these days, largely because it has negative
connotations when used to refer to persons with disabilities as inferior or
deficient in some way” (Miller dkk dalam Berger, 2013:6-7).

Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki

perbedaan kemampuan adalah masalah yang paling jarang mendapatkan

perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Terabaikannya masalah

kaum disabilitas ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain

faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang
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memihak komunitas difabel. Penyandang disabilitas tetap merupakan

kelompok yang paling rentan dan termarjinalkan dalam setiap kehidupan

bermasyarakat (Rahayu Repindowaty Harahap dkk, dalam

jurnalPerlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

MenurutConvention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd).

Secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir, sebagian besar

mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa iba orang lain. Mereka

belum mendapatkan hak untuk beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka

dan memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dengan masyarakat

normal non disabilitas lainnya. Namun, meskipun dikatakan memiliki

keterbatasan kelompok penyandang disabilitas bukanlah orang

sepenuhnya bergantung kepada orang lain dan tak mampu berbuat apapun

bagi diri mereka sendiri ataupun dikehidupan bermasyarakat. Kecacatan

atau keterbatasan yang mereka alami seharusnya tidak menjadi

penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan

hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas tak jarang

memiliki kemampuan lebih dibidang lainnya sehingga mereka tetap bisa

berkarya dengan segala keterbatasannya, melalui pembelajaran yang tepat

dan pelatihan konsisten terhadap keterampilan yang dimilikinya, maka

penyandang disabilitas bahkan bisa memiliki prestasi melebihi orang

normal lainnya.
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2. Jenis-jenis Disabilitas

Dalam membahas mengenai penyandang disabilitas atau orang

berkebutuhan khusus, tidak hanya berpacu pada keterbatasan fisik seperti

orang dengan pengguna kursi roda saja, namun ada jenis lain yang

termasuk penyandang disabilitas. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1

Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa

ragam dari penyandang disabilitas meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik;

b. Penyandang Disabilitas intelektual;

c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Semenara itu, dalam istilah yang lebih umum, disabled world memberikan

delapan kategori disabilitas (http://www.disabled-world.com diakses pada

tanggal 15 Januari 2017 pukul 19.44 WIB), diantaranya:

1. Hambatan gerak dan fisik

2. Disabilitas tulang belakang

3. Disabilitas cedera kepala-otak

4. Disabilitas penglihatan

5. Disabilitas pendengaran

6. Disabilitas kognitif atau belajar

7. Gangguan psikologis

8. Disabilitas tak terlihat
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Terdapat pula beberapa jenis penyandang disabilitas/kebutuhan khusus.Ini

terlihat bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-

masing dimanadari kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan

berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

a. Disabilitas Fisik :

1. Tuna Netra adalah hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai

akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit (Sastya Eka

Pravitasari dkk, dalam jurnal Pemberdayaan Bagi Penyandang Tuna

Netra Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia, 2014).  Buta total,

tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi

penglihatan), memiliki sisa penglihatan (low vision), seseorang yang

dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat

benda dalam jarak satu meter.

2. Tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat

hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan fungsi bicara baik

disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Jenis

kecacatan ini terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, dan tuna

wicara.

3. Tuna Daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau

terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang,

otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat

disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh

pembawaan sifat lahir (Soemantri, 2006: 121).
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b. Disabilitas Mental :

1. Tuna Laras, seseorang yang mengalami gangguan emosi. Sukar

mengendalikan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang

berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka

menyerang teman, dan lainnya.

2. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan

mental yang berada di bawah normal. Dengan kata lain cacat pikiran;

lemah daya tangkap (Ekawati Rahayu Ningsih dalam jurnal

Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat, 2014).

c. Disabilitas Ganda :

merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keterbatasan,

misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang

tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Disabilitas menurut World Health Organization (WHO), adalah keterbatasan

atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik

atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih

dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu Penyandang

disabilitas yang kita ketahui banyak mengalami diskriminasi karena

keterbatasan mental dan fisik yang dialaminya. Keterbatasan tersebut
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membuat mereka berada dititik ketidakberdayaan yang salah satunya

mengakibatkan sulit mendapatkan pekerjaan.Mereka kerap terpinggirkan

untuk mengakses dunia kerja dan usaha. Keberadaan penyandang disabilitas

juga dianggap kurang bisa memberikan peran lebih dalam kegiatan yang

bersifat individual maupun yang membutuhkan orang banyak dan dipandang

sebelah mata karena keterbatasan yang dimilikinya.

Penyandang disabilitas di Kota Metro yang menganggur atau hanya berada di

rumah didominasi oleh penyandang disabilitas usia produktif, sehingga hanya

menjadi beban tanggungan bagi keluarga.Idealnya, penyandang disabilitas

memang sudah seharusnya diberdayakan dan mendapat perhatian khusus dari

pemerintah. Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi harus mampu berperan

secara maksimal dalam pemberdayaan para penyandang disabilitas terutama

yang telah memasuki usia produktif.

Pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya pada usia produktif

merupakan rangkaian upaya untuk meminimalisasi diskriminasiterhadap

penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota

Metro. Oleh karena itu Dinas Sosisal memiliki peranan yang sangat penting

dalam upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Adanya peran Dinas

Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ini diharapkan

dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas.

Pemberdayaan sebagai upaya untuk menjadikan penyandang disabilitas

mandiri. Untuk itu maka, peneliti akan meneliti bagaimana peran Dinas Sosial

dalam memberdayakan penyandang disabiilitas di Kota Metro. Untuk
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mengetahui hal tersebut maka peneliti akan menggunakan teori Jim Ife

(Rukminto Adi, 2008) sebagai berikut:

1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif merupakan peran yang dicurahkan untuk memperkuat,

mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh

penyandang disabilitas. Membangun kesepakatan dengan sesama pihak

untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi

penyandang disabilitas.Memfasilitasi penyandang disabilitas dalam

meningkatkan produktivitas.

2. Peran Edukasi

Dinas Sosial memainkan peran dalam penentuan agenda sehingga tidak

hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas akan tetapi

lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka penigkatan

pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi penyandang disabilitas.

Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan meningkatan kesadaran,

memberikan informasi, melakukan pelatihan terhadap penyandang

disabilitas.

3. Peran Representatif

Dinas Sosial melakukan interaksi dengan badan atau lembaga-lembaga

dimasyarakat yang bertujuan bagi kepentingan penyandang disabilitas.

Peran ini dilakukan, antara lain dengan : mendapatkan sumber-sumber dari

luar, seperti bantuan modal usaha dari berbagai donatur, pelatihan
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pengembangan potensi. Melakukan advokasi untuk membela penyandang

disabilitas seperti mendukung upaya implementasi program dan berupaya

merealisasikan program tersebut serta melakukan pembelaan terhadap

penyandang disabilitas yang mendapat tindakan diskriminasi dari

masyarakat umum. Memanfaatkan media masa untuk memperkenalkan

hasil produksi. Selain itu juga bertujuan menerima dukungan dari pihak

lain yang lebih luas; membuka jaringan kerja, dengan mengembangkan

relasi dengan berbagai pihak, kelompok dan berupaya mendorong

penyandang disabilitas untuk turut serta dalam upaya pengembangan

potensi, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat’ selain itu pula,

Dinas Sosial berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan stakeholder.

4. Peran Teknis

Kemampuan pegawai Dinas Sosial melakukan pengumpulan, analisis data,

kemampuan menggunakan komputerserta kemampuan secara teknis dalam

penyelenggaraan kegiatan pelatihan maupun acara-acara bakti

sosialterhadap pengembangan potensi penyandang disabilitas. Peran teknis

dalam pengumpulan data ini dapat dilakukan Dinas Sosial bersama

individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat untuk

mendapatkan informasi dan data penyandang disabilitas yang dapat

digunakan untuk mengundang perhatian dari stakeholders untuk

membantu. Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam

pengembangan potensi penyandang disabilitas.
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Dengan menerapkan teori peran menurut Jim Ife (2008) yakni, Peran

Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Representasional, Peran Teknis oleh

Dinas Sosial Kota Metro menjadi sebuah acuan tolak ukur untuk melihat

berperan atau tidaknya Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang

disabilitas.

Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Teori Peran Jim Ife meliputi :

1. Peran Fasilitatif
2. Peran Edukasi
3. Peran Representasional
4. Peran Teknis

Berperan Tidak berperan



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan

mengklasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial berdasarkan

fakta yang ada dengan jalan mendeskripsikan dan menggambarkan secara

terperinci yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti kemudian

dituangkan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami

(Faisal, 2010: 20). Sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian

yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, gaya serta tindakan

(Moleong, 2012:6).

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mengelola dan

menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak

yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Dasar argumen peneliti menggunakan

metode penelitian deskriptif kualitatif ini selain berkaitan dengan judul yang

diteliti, metode ini pada pelaksanaannya tidak hanya sebatas mengumpulkan

data, melainkan juga menganalisis, dan mengamati suatu fenomena secara

terperinci sehingga dapat menginterpretasikan data-data yang diperoleh di
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lapangan baik itu dari transkripsi wawancara, dokumen dan lain-lain

(Kurniawan, 2012: 23).

Penelitian kualitatif ini juga tidak hanya mengungkapkan peristiwa yang nyata

namun lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai

tersembunyi. Penelitian kualitatif ini juga digunakan karena beberapa

pertimbangan. Pertama, penelitian ini menyajikan secara langsung dasar

hubungan antara peneliti dan responden. Kedua, penelitian ini lebih peka dan

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2012: 6). Penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai peran instansi

pemerintah yakni Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas

di Kota Metro melalui proses wawancara mendalam dengan informan-

informan terkait, serta data-data lainnya yang diperoleh peneliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yakni pembatasan masalah dan topik dalam sebuah penelitian

yang lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan

dipecahkan (Sugiono, 2015: 34). Penelitian ini meneliti tentang peran Dinas

Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dengan berfokus pada

teori peran dari Jim Ife (2008), yaitu :

1. Peran Fasilitatif

Terkait peran Dinas Sosial dalam hubungan kerja sama dengan pihak lain,

serta memfasilitasi untuk memperkuat potensi penyandang disabilitas.
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2. Peran Edukasi

Terkait dengan pemberian informasi yang dibutuhkan penyandang

disabilitas, peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi

penyandang disabilitas dalam rangka membantu pelaksanaan proses

peningkatan produktivitas penyandang disabilitas.

3. Peran Representasional

Terkait peran Dinas Sosial melakukan advokasi untuk membela

penyandang disabilitas yang mendapat tindakan diskriminasi, membuka

jaringan kerja dengan mengembangkan relasi dari berbagai pihak dalam

meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, serta upaya

Dinas Sosial dalam memperkenalkan hasil produksi dari penyandang

disabilitas.

4. Peran Teknis

Mengacu pada kemampuan pegawai Dinas Sosial dalam melakukan

pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, serta

kemampuan secara teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan

maupun acara-acara bakti sosial.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian itu dilakukan. Lokasi yang

menjadi tempat penelitian adalah Dinas Sosial Kota Metro. Lokasi ini dipilih

untuk tempat penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang
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diangkat dengan alasan Dinas Sosial kota metro merupakan wadah yang

mengkoordinasikan dan membina penyandang disabilitas untuk mengatasi

masalah kesejahteraan sosial di Kota Metro.

D. Jenis Data

Data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini yang bersumber pada

data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung di

lapangan oleh peneliti baik dengan menggunakan teknik wawancara

maupun observasi (Sugiono, 2014: 225). Dalam penelitian ini data primer

yang didapat melalui teknik wawancara dilakukan dengan memberikan

sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu masalah dalam penelitian

kepada informan-informan yang telah ditentukan. Data yang telah

diperoleh dapat direkam atau dicatat oleh peneliti (Sarwono, 2006: 209).

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil

wawancara dengan menggunakan panduan wawancara dari sub bagian

Dinas Sosial Kota Metro dalam bidang sosial, Lembaga Koordinasi

Kesejahteraan Sosial, serta pihak keluarga penyandang disabilitas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang

ada, artinya sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

data (Sugiono, 2014: 225). Data sekunder digunakan sebagai pendukung
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guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk

melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh.

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa surat kabar,

website, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, dan referensi-referensi yang

berkenaan.

Pada penelitian ini data sekunder yang peneliti dapatkan adalah dengan

mengumpulkan berbagai literatur/buku-buku yang berkenaan sebagai

penunjang, dokumen-dokumen seperti Peraturan Daerah Kota Metro

Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Metro nomor 07 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata

kerja perangkat daerah Kota Metro, Undang-Undang Nomor 08 Tahun

2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang 1945 tentang Hak

Asasi Manusia serta situs-situs internet Radar Tv News, Rubrikmedia,

Disabled world, dan BPS.

E. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive

sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel

secara sengaja dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2014: 218).

Berikut akan disajikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ibu Wiwik Setyorini. AKS. selaku Kasi Disabilitas, Ketunaan Sosial dan

Korban Tindak Kekerasan/Korban Perdagangan Orang

2. Ibu Ellya Lusiana. S.Pd. selaku Wakil Ketua II Lembaga Koordinasi

Kesejahteraan Sosial Kota Metro
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3. Ibu Asmaning selaku Keluarga Penyandang Disabilitas Kota Metro

Kecamatan Metro Selatan

4. Bpk. Usman selaku Keluarga Penyandang Disabilitas Kota Metro

Kecamatan Metro Timur

5. Bpk. Edwin Anggi selaku Keluarga Penyandang Disabilitas Kota Metro

Kecamatan Metro Utara

6. Bpk. Sabar selaku Keluarga Penyandang Disabilitas Kota Metro

Kecamatan Metro Barat

7. Bpk. Bono selaku Keluarga Penyandang Disabilitas Kota Metro ditiap

Kecamatan Metro Pusat

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk

mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data

penelitian. Teknik pengumpulan data antara lain melalui wawancara,

observasi dan dokumentasi (Suwartono, 2014: 41). Teknik pengumpulan data

di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,

2012: 186). Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan
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panduan wawancara sebagai alat bantu peneliti dalam mengumpulkan

data.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

wawancara terbuka, yaitu peneliti tidak membatasi responden dalam

menjawab pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan peran Dinas Sosial

pemberdayaan penyandang disabilitas ini. Teknik ini diharapkan dapat

memperoleh informasi seluas-luasnya tanpa ada yang disembunyikan.

2. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik dalam memperoleh data melalui

pengamatan terhadap suatu obyek atau orang (Firdaus, 2012: 39). Jadi

observasi merupakan teknik melakukan pengamatan langsung atau turun

lapangan untuk mengamati objek penelitian guna mendapatkan data yang

diperlukan. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik

observasi terus terang atau tersamar, dimana peneliti melakukan

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa

peneliti akan melakukan penelitian.

Selain itu, peneliti dalam suatu saat juga tidak terus terang atau tersamar

dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau ada suatu data yang

dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau

dilakukakan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk

melakukan observasi. Sehingga pada penelitian ini, peneliti mengamati
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segala kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan

penyandang disabilitas di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan arsip tertulis mengenai berbagai informasi

tertentu yang berupa surat kabar, website, perundang-undangan

berhubungan dengan masalah penelitian (Arikunto dalam Suwartono,

2014: 73). Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data

sekunder melalui peninggalan/arsip tertulis yang berkaitan dengan

pemberdayaan penyandang disabilitas. Studi dokumen bisa disebut

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

penelitian kualitatif yang dapat membantu peneliti mengumpulkan

informasi yang berkenaan untuk mengetahui berperan atau tidaknya Dinas

Sosial dalam pemberdayaan disabilitas.

Pada penelitian ini dokumentasi yang peneliti dapatkan adalah dokumen-

dokumen seperti Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas.Selain itu peneliti juga melengkapi dokumen untuk penelitian

ini seperti liputan berita dimuat hariandetiknews.com diakses pada 30

Agustus 2017 pukul 18:51, info.metrokota.go.id diakses pada pada 30

Agustus 2017 pukul 20.36.
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G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang

disebutkan adalah:

1. Editing

Yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah

diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk

menghindari kekeliruan dan kesalahan (Moleong, 2012: 36). Tahap editing

yang dilakukan dalam penelitian ini yakni berupa kalimat-kalimat yang

pada awalnya kurang baku setelah tahapan editing tersebut kalimat-

kalimat yang disajikan kemudian menggunakan kalimat baku namun tetap

dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga dapat dimengerti oleh

pembaca, serta menyalin ulang hasil dari wawancara dengan informan

yang berupa data mentah berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam

pemberdayaan disabilitas. Pada tahap ini juga data yang dianggap tidak

relevan dengan data yang diinginkan harus disingkirkan.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk menafsirkan arti dan makna yang

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan

(Moleong, 2012: 36). Proses interpretasi atas hasil penelitian pada skripsi

ini yaitu dengan menghubungkan hasil dari wawancara bersama informan

dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari

lapangan. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan
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penjelasan berupa kalimat yang bersifat deskriptif. Data yang telah

memiliki arti dan makna akan dilanjutkan ketahap analisis data.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut (Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2014:

247) meliputi :

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada tahapan ini

peneliti memilih dan memilah data yang sesuai dengan penelitian yang

akan dilakukan (Sugiyono, 2015: 92). Hasil penelitian dari lapangan

sebagai bahan mentah kemudian dirangkum lalu disusun supaya lebih

sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil-hasil penelitian

untuk mempermudah penelitian.

Peneliti mewawancarai informan yaitu Kasi Disabilitas Dinas Sosial Kota

Metro, Wakil Ketua II Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota

Metro, dan keluarga penyandang disabilitas Kota Metro menggunakan

pertanyaan yang setipe tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang

sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak

sesuai dengan fokus penelitian.
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2. Penyajian data (Data Display)

Pada tahap ini data yang sudah dipilih dan dipilah selanjutnya disajikan

agar mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan untuk

selanjutnya merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami

tersebut (Sugiyono, 2015: 95). Peneliti melakukan pengumpulan data yang

telah melalui proses reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada

saat di lapangan. Catatan-catatan di lapangan, kemudian disajikan dalam

bentuk uraian singkat untuk mempermudah pembaca memahami secara

praktis.

3. Verifikasi data (Verification)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah

disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih beresifat sementara, dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitiatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono,

2015: 99).
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Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan

menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses

reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan

kesimpulan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas

Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas telah

berperan namun belum berjalan secara maksimal karena pada kriteria-

kriteria peran fasilitatif, peran edukatif, peran representatif, dan peran

teknis belum sepenuhnya terpenuhi dan merata diberikan kepada

penyandang disabilitas.

Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu

data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data,

setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus

masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk

disimpulkan.

I. Teknik Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan kriteria derajat

kepercayaan (credibility). Pada penelitian ini tingkat keabsahan lebih

menekankan pada data yang telah diperoleh, maka credibility hasil data

penelitian memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan

penelitian itu sendiri (Moleong, 2012: 327). Peneliti dalam memeriksa

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara
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terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang

ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai

kejadian dari berbagai pandangan. Adapun teknik triangulasi yang digunakan

adalah teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda (Paton dalam Moleong, 2012: 330). Untuk itu maka peneliti dapat

melakukannya dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan

dengan data hasil wawancara; (2) membenadingkan apa yang dikatakan orang

di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3)

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat

(4) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan (Moleong, 2012: 331).

Pada penelitian ini peneliti melakukan proses keabsahan data dengan

memperoleh data dari beberapa sumber yang berbeda berkaitan dengan Peran

Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.



IV. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KOTA METRO

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembatuan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

sosial.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.

4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.

5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana

teknis (UPT) dinas.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan

fungsinya.
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B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal pokok yang harus ada dalam setiap

lembaga. Tak terkecuali Dinas Sosial, berikut ditampilkan struktur organisasi

Dinas Sosial sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Metro
Sumber : Diolah oleh peneliti (2017)
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1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

perencanaan,penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian

serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan,

penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.

2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan.

3. Penatausahaan keuangan.

4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.

5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran

tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan

dan penatausahaan keuangan lingkup dinas.

2. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan.
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3. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA),

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), rencana strategis

(RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan

lainnya.

4. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas.

5. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan

perbendaharaan.

6. Melaksasakan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan,

neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya.

7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran

tugas berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian

lingkup dinas.

2. Melaksanakan penatausahaan surat – menyurat.

3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas.

4. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan

asset dinas.

5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.

6. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian.

7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian.
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8. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana.

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

c. Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial memiliki tugas

refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap

masyarakat yang mengalami masalah sosial. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menyelenggarakan

fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan

pemberdayaan sosial.

2. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial

3. Pelayanan terhadap permasalahan anak dan lanjut usia.

4. Pemberian pelayanan terhadap penyandang diabilitas dan masyarakat

yang mengalami ketunaan sosial.

5. Pemberian pelayanan terhadap korban tindak kekerasan (KTK) dan

Korban Perdagangan Orang (KPO)

6. Pengembangan terhadap lembaga kesejahteraan sosial(LKS).

7. Upaya penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial.

8. Pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial

(LKS) dalam usaha kesejahteraan sosial.



63

2. Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak

Kekerasan/ Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO).

Seksi pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak

kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) memiliki lingkup tugas

memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan

sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang

(KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitatif dan represif.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, seksi pelayanan diabilitas, ketuhanan

sosial dan KTK/KPO memiliki tugas :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas,

ketunaan sosial dan KTK/KPO.

2. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang

disabilitas, ketunaan dan KTL/KPO yang bersifat bantuan sosial

maupun vokasional.

3. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi

penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial.

4. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak

kekerasan maupun ketunaan.

5. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO.

6. Melaksanakan kerjasa sama dengan instansi lain dalam melaksanakan

penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun

perbuatan kekerasan.
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7. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke

lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan.

8. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunanan sosial.

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.



VI.SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat

menarik simpulan bahwa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas telah

melaksanakan perannya namun belum maksimal karena melihat dari segi

jumlah penerima bantuan dari empat perannya yaitu peran fasilitatif, peran

edukatif, peran representatif, dan peran teknis yang dilaksanakan Dinas Sosial

belum secara merata, dibuktikan dengan pelatihan dan bantuan sosial yang

diberikan masih terbilang minim bahkan tidak mencapai 20 persen dari

jumlah keseluruhan penyandang disabilitas Kota Metro yakni sebanyak 381

orang.

Selain itu Dinas Sosial telah menjalankan perannya dalam memberdayakan

penyandang disabilitas di Kota Metro yaitu dengan memfasilitasi para

penyandang disabilitas seperti memberikan bantuan berupa sembako

danbantuan kursi roda kepada penderita tuna daksa. Selain itu dari segi

peningkatan pengetahuan keterampilan peran Dinas Sosial yakni dengan

melakukan pelatihan seperti salon untuk 10 penyandang disabilitas, dan pijat

untuk 10 penyandang tuna netra dengan mendatangkan ahli sebagai

narasumber sekaligus instruktur bagi mereka. Selain itu juga peran yang
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dilakukan Dinas Sosial yaitu hasil produksi penyandang disabilitas diikut

sertakan dalam ajang pameran tingkat Kota, Provinsi dan Nasional, diikut

sertakan juga dalam event desain mewakili Kota Metro, pemasaran produk

dengan melakukan MOU, dan diterbitkan surat edaran agar seluruh PNS di

Kota Metro mengenakan batik ciprat karya penyandang disabilitas.

Sehingga peran-peran yang dilakukan Dinas Sosial dalam memberdayakan

penyandang disabilitas dari segi jumlah penerima bantuan sosial dapat

dikatakan meningkat walaupun tidak dengan jumlah yang signifikan.

Sedangkan dari segi pelatihan, peran yang dilakukan Dinas cukup baik

walaupun tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah peserta

pelatihan yang hanya 10 orang selama 10-15 hari per tahun dengan jenis

pelatihan yang berbeda tiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Berkenaan dengan peran fasilitatif setiap indikator pendukung telah

terpenuhi namun kurang maksimal. Dinas Sosial sebaiknya mendata

penyandang disabilitas dengan merata. Selain itu Dinas Sosial harus

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas berkaitan dengan

setiap program dan bantuan yang mereka keluarkan.

2. Berkenaan dengan peran edukatif, peneliti memberikan saran agar setiap

kegiatan yang dilaksanakan harus mencakup seluruh penyandang
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disabilitas di Kota Metro, agar seluruh penyandang dapat menerima

informasi, pelatihan dan edukasi yang diberikan. Selain itu Dinas Soisal

juga harus memperjelas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

berkaitan dengan alasan pemilihan kegiatan pelatihan pijat dan salon

kepada penyandang disabilitas.

3. Saran yang peneliti berikan berkaitan dengan peran representative adalah

agar Dinas Sosial bersama masyarakat luas turut membantu penyandang

disabilitas yang mendapat perlakuan diskriminasi dari pihak lain, serta

turut melakukan advokasi jika diperlukan.

4. Dari peran teknis Dinas Sosial sudah cukup baik, namun kurang

meratanya pendataan penyandang disabilitas menjadi nilai minus bagian

Dinas Sosial disegala peran. Untuk itu, peneliti menyarankan agar Dinas

Sosial melakukan pendataan ulang penyandang disabilitas, agar setiap

kegiatan dan bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh bagi

penyandang disabilitas.
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