
MENGGAPAI
DUNIA KERJA 
INKLUSIF
KOMPILASI KARYA JURNALISTIK PESERTA LOKAKARYA
MEDIA ADVOKASI TENTANG ISU INKLUSI DAN KESEMPATAN
KERJA BAGI ORANG-ORANG DENGAN DISABILITAS

MENGGAPAI
DUNIA KERJA 
INKLUSIF
KOMPILASI KARYA JURNALISTIK PESERTA LOKAKARYA
MEDIA ADVOKASI TENTANG ISU INKLUSI DAN KESEMPATAN
KERJA BAGI ORANG-ORANG DENGAN DISABILITAS



2 Menggapai Dunia Kerja Inklusi

KOMPILASI KARYA JURNALISTIK PESERTA LOKAKARYA 
MEDIA ADVOKASI TENTANG ISU INKLUSI DAN 

KESEMPATAN KERJA BAGI ORANG-ORANG DENGAN 
DISABILITAS   

MENGGAPAI 
DUNIA KERJA INKLUSIF



3Menggapai Dunia Kerja Inklusi

MENGGAPAI DUNIA KERJA INKLUSIF
KOMPILASI KARYA JURNALISTIK PESERTA LOKAKARYA MEDIA 
ADVOKASI TENTANG ISU INKLUSI DAN KESEMPATAN KERJA 
BAGI ORANG-ORANG DENGAN DISABILITAS

PENULIS :
Erri Kartika Purnama Putri
Benni Indo
Ahmad Suudi 
Muhammad Ardiansyah Fajar Syahlillah
Agus Wedi
Miftah Farid Rahmani
David Priyasidharta
Wulan Eka Handayani
Mohammad Naufal Ardiansyah
Dian Cahyani
Muh Hujaini
Reka Kajaksana
Hanaa Septiana
Via Irmar
Dwi Rendra Sandy Farandika

EDITOR :
Ika Ningtyas Unggraini

MENTOR :
Nani Afrida
Muhammad Miftah Faridl
Mustakim

CETAKAN PERTAMA :
September 2021

DITERBITKAN OLEH :

 

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
Jalan Sigura Gura No.6A, Duren Tiga, 
Jakarta Selatan 12760 - Indonesia Tel. +62 21 22079779 
E-mail: sekretariat@ajiindonesia.or.id, Web : www.aji.or.id

DIDUKUNG OLEH :



4 Menggapai Dunia Kerja Inklusi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar AJI

Erri Kartika Purnama Putri
Jalan Terjal Disabilitas Mengais Kerja

Benni Indo
Penyandang DIsabilitas Tuli Bisa Bekerja dan 
Berdaya di Kota Batu
Keberadaan Pegawai Difabel di Balai Kota Among 
Tani Kota Batu Harus Jadi Contoh Institusi Lain

Ahmad Suudi 
Mimpi Zainul Mengabdi di Perguruan Tinggi
Rasio Dosen Difabel di Banyuwangi Jauh dari 
Amanat UU

Muhammad Ardiansyah Fajar Syahlillah
Rumah Batik Wistara, Ruang Berkarya untuk Semua
Sulitnya Jadi Difabel di Negeri Ini
 
Agus Wedi
Jauhnya Asa Penyandang Disabilitas Raih 
Kemandirian Ekonomi

Miftah Farid Rahmani
Kisah ‘Laboratorium’ Usaha Penyandang Disabilitas 
di Surabaya
Penyandang Disabilitas Melawan Stigma demi 
Hidup Setara
 
Benni Indo
Di Kota Malang, Ada Komunitas Anak-anak Tuli 
Bernama Akar Tuli
Yoga, Karyawan Pabrik Rokok di Malang 
yang Pernah Bawa Nama Indonesia ke Kancah 
Internasional

7

11
12

23

24

30

33
34

39

44
45
50

55

56

63

64

71

76

77

82



5Menggapai Dunia Kerja Inklusi

 
Agus Wedi
Malu dan Aib, Tantangan Penyandang Disabilitas 
Sampang Akses Hak Kependudukan

David Priyasidharta
Kisah Kelompok Disabilitas Desa di Situbondo, 
Menyemai Asa di Tengah Pandemi
Melihat Pertanian Organik di Masa Pandemi Oleh 
Kelompok Disabilitas Desa

Wulan Eka Handayani
Jalan Panjang Perempuan Disabilitas Bekerja 
Formal
Kesempatan Kerja bagi Disabilitas (Bagian-1)
Kebijakan Setengah Hati Akses Kerja untuk 
Disabilitas
Kesempatan Kerja bagi Disabilitas (Bagian-2 Habis)
 
Mohammad Naufal Ardiansyah
Utak-atik Gawai Terapis Pijat Netra di Tengah 
Pandemi
Penyandang Disabilitas Berdikari dengan 
Digitalisasi
 
Dian Cahyani
Jalan Berkelok Jember Menuju Kota Inklusif
Perjuangan Penyandang Disabilitas Jadi 
Abdi Negara
Mendaftar karena hanya ‘coba- coba’
 
Muh Hujaini
Mandiri Berprofesi ala Disabilitas Netra

Reka Kajaksana
Tak Ada Caregiver dan Pendampingan,Penyandang 
Disabilitas Jauh Tertinggal
Pekerja Harus Sehat dan Berpenampilan Menarik? 
Ini Diskriminatif pada Disabilitas

86

87

91

92

97

101

102

108

116

117

123

128
129

136

140
141

150

151

156



6 Menggapai Dunia Kerja Inklusi

Hanaa Septiana
Kisah-Kisah Difabel Meniti Karier (1)
Trauma Direndahkan dan Harus Dikasihani saat 
Melamar Kerja
Bagian 2
Pantang Menyerah, Diiringi Dukungan Orang 
Terdekat
 
Via Irmar
Tantangan Vaksinasi Penyandang Autisme

Dwi Rendra Sandy Farandika
Ustad Disabilitas Mencetak Tahfidz Quran di 
Pelosok Desa

160

161

164

167
168

170

171



7Menggapai Dunia Kerja Inklusi

Hampir dapat dipastikan belum ada media yang seratus persen 
memenuhi akses informasi ke semua penyandang disabilitas. 
Mulai dari penyandang disabilitas netra, disabilitas wicara, 
dan disabilitas intelektual, serta disabilitas lainnya. Bahkan dua 
lembaga penyiaran publik yakni TVRI dan RRI sekalipun. 

Padahal konstitusi Indonesia telah menjamin semua orang berhak 
memperoleh informasi, tidak terkecuali penyandang disabilitas. 
Ini tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap 
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia.”

Belum lagi, persoalan stigma yang diberikan sejumlah media 
massa kepada penyandang disabilitas seperti penyakit kutukan 
atau hukuman dari Tuhan. Penyandang disabilitas masih 
dianggap sebagai orang yang lemah sehingga harus mendapat 
belas kasihan. Penggunaan kata cacat yang tidak memanusiakan 
penyandang disabilitas juga masih ditemukan di sejumlah 
media. 

Padahal masalah sesungguhnya adalah soal aksesibilitas (hal 
dapat dijadikan akses) yang membuat penyandang disabilitas 
terdiskriminasi oleh berbagai layanan publik, termasuk 
dalam mengakses berita dari media. Pemerintah masih sedikit 
menyediakan infrastruktur, alat transportasi, sekolah yang 
ramah terhadap penyandang disabilitas. 

Kata Pengantar
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Kata Pengantar AJI Indonesia
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Kondisi yang tidak setara sebagai akibat dari kurangnya 
aksesibilitas membuat penyandang disabilitas kalah bersaing 
dengan warga nondisabilitas lainnya, termasuk di dalamnya 
kesempatan mencari kerja. 

Persoalan-persoalan ini merupakan contoh nyata yang dialami 
penyandang disabilitas di Indonesia yang jumlahnya sekitar 30 
juta jiwa. Karena itu, AJI Indonesia bekerjasama dengan USAID-
Mitra Kunci membuat Workshop Jurnalis terkait isu inklusi dan 
kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jurnalis 
dalam memahami persoalan inklusi dan kesempatan kerja 
bagi penyandang disabilitas dan mempromosikan Penerapan 
Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas di daerahnya.

Jurnalis yang mengikuti program ini juga dapat memainkan 
peran media dalam mengontrol berbagai kebijakan pemerintah 
dan lembaga negara terkait penyandang disabilitas. Mengecek 
Kembali implementasi hak-hak penyandang disabilitas yang 
diatur dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas. Apakah 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD telah 
memenuhi kuota dua persen penyandang disabilitas dari jumlah 
pegawai? Atau apakah perusahaan swasta telah mempekerjakan 
paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari total 
pegawai?

Berbagai isu tersebut termuat dalam buku ini, yang merupakan 
bagian dari tugas akhir jurnalis yang mengikuti workshop isu 
inklusi dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. 
Mereka didampingi jurnalis senior yang berfungsi sebagai 
mentor selama program ini berlangsung. Pendampingan berupa 
penajaman proposal liputan, saran ketika ada masalah dalam 
liputan, hingga penulisan karya.

Besar harapan kami, pengetahuan yang diperoleh dalam 
program ini dapat ditularkan di redaksi dan jurnalis di wilayah 
masing-masing. Dengan demikian kapasitas penulisan berita 
dalam isu inklusi dapat menyebar secara cepat di kalangan 

Kata Pengantar AJI Indonesia
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jurnalis. Karya jurnalistik dalam buku ini juga diharapkan 
dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait 
lainnya dalam membuat kebijakan yang lebih ramah terhadap 
penyandang disabilitas.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Sasmito

Kata Pengantar AJI Indonesia
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Erri Kartika Purnama Putri 
Radar Bromo

Lahir dan besar di Pasuruan. Bekerja sehari sehari sebagai 
jurnalis di Media lokal Radar Bromo. Tertarik dengan isu-isu 
gender, diskriminasi dan HAM. Dan saat waktu luang suka 
membaca, nonton film dan memotret.
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Erri Kartika Purnama Putri

Radar Bromo mencoba situs pencari kerja (pencaker) yang dimiliki 
oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan. Setelah 
mendaftar dan mendapatkan akses ke hellowork.pasuruankab.go.id, 
Radar Bromo mencari satu persatu lowongan yang ada. Berbagai 
lowongan pekerjaan mulai dari staf, admin, marketing sampai 
teknisi tersedia. Namun sayangnya dari 34 lowongan yang 
masih aktif di bulan September ini, tak ada satupun lowongan 
untuk disabilitas.

Radar Bromo mencoba ke situs pencari kerja lainnya yang lebih 
nasional. Namun lagi-lagi, Radar Bromo harus kecewa karena 
dari  ratusan yang tersedia baik di Pasuruan dan sekitarnya, kata 
kunci disabilitas, difabel dan sebagainya tak ditemukan.

Kecewa?  Tentu saja. Itulah perasaan yang dimiliki oleh teman-
teman disabilitas di Kabupaten Pasuruan. Sucipto, 50, salah 
satu penyandang tuna daksa mengatakan, rekan penyandang 
disabilitas memang tak pernah berani melamar kerja ke 
perusahaan.

“Ya kita tahu diri lah, dengan kondisi ada keterbatasan. Sulit 
untuk menembus lowongan kerja yang ditawarkan di situs 
pencarian kerja termasuk lowongan-lowongan umum,” katanya.
Sucipto yang juga Ketua National Paralympic Committee (NPC) 
Kabupaten Pasuruan, mengatakan rekan sesamanya memang 
realistis di tengah persaingan mencari pekerjaan yang ketat. 

Jalan Terjal Disabilitas 
Mengais Kerja

Oleh: Erri Kartika Purnama Putri
Radar Bromo, 20 September 2021
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Jalan Terjal Disabilitas Mengais Kerja

Sebaya yang kondisi fisiknya prima saja masih harus bersaing 
ketat. Sedangkan yang punya kekurangan fisik jelas akan 
tersingkir duluan.

Belum lagi ada lowongan yang menurutnya memang sulit 
dipenuhi. Misalnya untuk tinggi badan. Teman-teman yang 
tunadaksa kaki jelas tak bisa penuhi. Apalagi syarat umum 
lainnya seperti berpenampilan menarik, aktif bahkan memiliki 
SIM A/C, bagi disabilitas hal itu sudah menggugurkan niatnya 
di awal mendaftar.

Radar Bromo juga mengecek lowongan-lowongan yang 
tersedia yang harusnya bisa diisi rekan disabilitas. Seperti 
admin, telemarketing dan pegawai toko. Namun persyaratan 
seperti minimal lulusan SMA, punya SIM A/SIM C bahkan 
berpenampilan menarik masih keluar di syarat-syarat untuk 
pekerjaan di atas.

Konsultan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia 
(PPDI) Kabupaten Pasuruan Denny Kurniawan, mengatakan, 
lowongan yang ditawarkan memang sangat sulit ditembus oleh 
teman disabilitas lainnya. “Apalagi tunanetra, hampir mustahil 
kami melamar kerja di perusahaan. Karena dilihat dari syarat-
syarat yang ditentukan saja sulit dipenuhi terutama teman tuna 
netra,” ujar Denny.

Denny yang juga penyandang tuna netra ini, mengatakan, 
untuk tuna netra di Kabupaten Pasuruan belum semuanya 
punya akses pendidikan minimal lulusan SMA atau SMA Luar 
Biasa (LB). Stigma yang masih melekat pada penyandang tuna 
netra membuat tak sedikit keluarga yang memilih mengekang 
mereka di rumah saja. Akibatnya, penyandang tunanetra sulit 
mendapatkan akses pendidikan, mandiri apalagi bekerja di 
perusahaan.

“Namun perlahan, tuna netra mulai banyak yang mandiri 
termasuk masuk ke sekolah luar biasa atau sekolah inklusi,” 
katanya.

Anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten 
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Pasuruan ada sekitar 53 orang. Dari jumlah tersebut, 70 persennya 
sudah punya akses pendidikan. Berbeda jauh sebelum tahun 
2000-an, masih 30-40 persen yang punya akses pendidikan.

Namun jumlah penyandang tuna netra yang tidak terdata 
lewat organisasi diperkirakan lebih banyak lagi. Mereka inilah 
yang sulit terdata, apalagi punya akses pendidikan bahkan bisa 
mandiri mempunyai pekerjaan.
 
Lowongan disabilitas masih terbatas

Berapa jumlah disabilitas di Kabupaten Pasuruan? Dari data 
Dinas Sosial ada sebanyak 1.267 disabilitas yang tercatat dengan 
kategori fisik sebanyak 60 persen, mental 20 persen dan sensorik 
16 persen. Sedangkan sisanya adalah disabilitas ganda dan 
intelektual. Dari jumlah tersebut sebagian besar dikelompokkan 
sebagai “hanya bisa menerima bantuan” dan masih kurang 
dari persen persen yang bisa memasuki dunia kerja maupun 
berusaha mandiri.

Jumlah 1200-an penyandang disabilitas ini masih yang terdata. 
Diprediksi, di lapangan masih lebih banyak disabilitas yang 
belum terdata lantaran dikekang oleh keluarga untuk di rumah 
saja.

Jika merujuk pada data BPS Kabupaten Pasuruan tahun 2021, 
jumlah angkatan kerja tahun 2020 mencapai 868.795 orang. Dari 
jumlah tersebut, 307.686 orang merupakan tenaga kerja buruh 
atau karyawan. Jika diambil persen dari buruh di Kabupaten 
Pasuruan, seharusnya tiga ribu disabilitas yang bisa terserap 
kerja. Sehingga data Dinsos yang 1200-an disabilitas, bisa 
semuanya terakomodasi untuk bekerja di perusahaan.

Apalagi dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas. Di Pasal 53 disebutkan bahwa pemerintah sampai 
pemerintah daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 
dua persen difabel. Sedangkan perusahaan swasta wajib 
mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang 
disabilitas.

Erri Kartika Purnama Putri
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Hal ini makin diperkuat dengan adanya PP Nomor 60 Tahun 
2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 
Dengan adanya UU dan PP tersebut, bagaimana 
pengaplikasiannya di Kabupaten Pasuruan?

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan sudah 
proaktif sejak adanya beberapa tahun lalu mulai menjembatani 
terkait lowongan untuk disabilitas. Dari pantauan Radar Bromo, 
tahun 2018 lalu Disnaker pernah menyebutkan sudah ada 50 
disabilitas yang bekerja di perusahaan. Terakhir pada 2021, ada 
99 disabilitas yang sudah bekerja di perusahaan.

Kendati bisa dibilang meningkat lipat dua, namun jumlah 
disabilitas yang terserap masih cukup minim bahkan jauh dari 
satu persen. Sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Aris 
Moestikanistyas, mengatakan, selama ini memang belum ada 
disabilitas yang mendaftar lowongan umum yang dipublikasikan 
di hellowork.

“Biasanya kami langsung memberikan lowongan khusus dan 
langsung di-share di Balai Kerja Khusus (BKK) untuk SMALB di 
Pandaan,”  katanya.
Dari catatan Disnaker dari 99 tenaga kerja disabilitas tersebar 
di sembilan perusahaan saja. Namun diprediksi jumlahnya 
lebih banyak, karena perusahaan lain ada yang mempekerjakan 
disabilitas namun belum terlaporkan.

Ditambahkan Bachtiari Perihatin, Kasi Penempatan dan Bursa 
Kerja Disnaker, mengatakan selama ini belum ada disabilitas 
yang mengisi lowongan di aplikasi disnaker. Sehingga, kalau 
ada lowongan khusus disabilitas langsung dibagi ke BKK SMA 
LB.

“Kita juga proaktif menanyakan apakah ada penempatan kerja 
yang cocok buat teman disabilitas ke perusahaan. Dan jika ada, 
kita share terbatas langsung ke BKK SMALB. Dan dari situ yang 
sesuai langsung kita dampingi untuk mendaftar,” ujarnya.

Dia berharap, ke depannya lebih banyak perusahaan yang 
mau proaktif memberikan kuota satu persen untuk disabilitas. 

Jalan Terjal Disabilitas Mengais Kerja
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Dengan diperkuat Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Penyandang Disabilitas yang keluar pada 26 
Juli 2021,  makin memperkuat kedudukan UU Penyandang 
Disabilitas.

“Saat ini masih banyak perusahaan yang belum tahu juga tentang 
kuota satu persen. Tapi dengan makin intens sosialisasi, mulai 
banyak perusahaan yang terbuka dan mulai mencoba mencari 
tenaga kerja disabilitas,” kata dia.
 
Diberi kuota tapi syarat hanya ketunaan ringan

Penyandang disabilitas yang punya akses ke tempat umum bisa 
dibilang masih sangat terbatas. Selain memiliki kepercayaan diri 
dan mandiri, stigma yang dimiliki masyarakat umum kepada 
rekan disabilitas memang masih ada yang negatif.

Denny Kurniawan, Wakil Ketua Ikatan Tunanetra Muslim 
Indonesia (ITMI) Pasuruan, mengatakan dirinya sebagai 
penyandang tunanetra masih sering mendapatkan stigma 
negatif. “Saya sebagai mahasiswa hukum pernah mendapatkan 
perlakuan berbeda dengan teman kampus. Dia enggan 
membantu memegang saya untuk keluar kelas. Ternyata lama 
kelamaan ketahuan dia pernah punya pengalaman tidak enak 
dengan tunanetra lainnya,” katanya.

Hingga kini sejumlah perusahan yang enggan mempekerjakan 
disabilitas karena stigma yang masih dimiliki. “Biasanya repot, 
merepotkan kerjanya dan lebih lambat dan sebagainya. Ini yang 
harus kita ubah, bahwa disabilitas secara kemampuan sama 
hanya kekurangan fisik yang menjadi pembeda. Tapi di luar itu 
sama saja,”  kata Denny.

Akibatnya perusahaan di Kabupaten Pasuruan masih terbatas 
yang mau menerima rekan disabilitas. Jangankan satu persen 
dari jumlah total tenaga kerja, menerima disabilitas yang berat 
seperti tunanetra daksa berat bahkan tunagrahita masih sulit.

“Saat ini perusahaan memang mulai banyak yang tahu terkait 
kuota satu persen. Tapi syarat yang diinginkan masih tergolong 

Erri Kartika Purnama Putri
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sulit dipenuhi. Misal minimal lulusan SMA bahkan hanya 
menerima daksa ringan,” katanya.

Daksa ringan dikatakan kurang lebih yang hanya memiliki 
kekurangan fisik ringan, seperti polio yang masih bisa berjalan 
dengan kedua kaki, meskipun tertatih. Sedangkan disabilitas 
lainnya seperti tunanetra, tuli dan lainnya masih sulit diterima 
di perusahaan.

“Harapan kami sih, dengan kuota satu persen, perusahan terima 
saja dulu disabilitas yang melamar atau di sekitar perusahaan. 
Setelah masuk, baru diberikan penempatan. Jika kurang cocok 
bisa ditempatkan di pekerjaan lain yang akhirnya paling bisa 
dikerjakan oleh rekan disabilitas,” katanya.

Denny mengatakan, teman disabilitas ini memang butuh 
pekerjaan untuk minimal menghidupi diri mereka dan bisa 
mandiri. Seandainya bisa diterima kerja dan didukung oleh 
perusahaan dan rekan kerja lainnya. Mereka pasti sangat 
bersyukur dan sangat terbantu dengan kesempatan tersebut.

Bachtiari Perihatin, Kasi Penempatan dan Bursa Kerja Disnaker 
membenarkan, saat ini terbatasnya lowongan  bagi disabilitas 
karena memuat syarat wajib lulusan SMA sederajat dan kategori 
disabilitas tertentu. “Jadi syarat lowongan disabilitas saat ini 
memang masih sama standar untuk umum. Ada minimal 
lulusan SMA sederajat termasuk ada skill tertentu,” katanya.

Oleh karena itu, menurutnya, skill lain bisa diarahkan ke BLK 
atau pelatihan dan solusinya adalah menjadi usaha mandiri atau 
bekerja di sektor informal.
 
Di Pemerintah Daerah juga masih minim penyandang 
disabilitas

Kendati Disnaker sudah mulai mendobrak agar perusahaan 
mau mempekerjakan penyandang disabilitas, Pemkab Pasuruan 
justru masih belum memiliki data berapa aparatur sipil negara 
(ASN) yang disabilitas.

Jalan Terjal Disabilitas Mengais Kerja
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Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 
Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan Bambang Adi, 
mengatakan, belum ada data khusus untuk ASN yang disabilitas. 
Namun setiap tahun perekrutan CPNS, disabilitas memang 
selalu rutin masuk kuota.

“Namun meskipun ada kuota disabilitas, sulit terisi karena 
hampir tidak ada pelamar yang masuk. Sehingga dari Pemkab 
Pasuruan sendiri sulit menambah kuota untuk rekan disabilitas,” 
katanya.

Menurut dia, syarat untuk disabilitas memang masih tinggi. 
Karena pemerintah dalam beberapa tahun ini hanya menerima 
kebutuhan teknis, kesehatan dan guru. Sehingga  pendidikan 
minimal yang ditawarkan adalah sarjana. Nah, rupanya kendati 
ada kuota disabilitas tersebut, belum ada satupun disabilitas 
yang lolos.

Bambang Adi mengatakan Pemkab Pasuruan sejatinya terbuka 
jika ada pekerjaan entry level untuk disabilitas. “Tapi selama ini 
pengajuan kami untuk kuota lulusan SMA selalu ditolak dari 
pusat. Sehingga kuota CPNS bahkan P3K semuanya untuk strata 
sarjana semua,” katanya.

Lalu apakah bisa menarik tenaga honorer untuk disabilitas? 
Pemda pada dasarnya bisa menerima. Tapi sayangnya, belum 
ada pijakan aturan terkait hal tersebut. Hal ini yang membuat 
aturan dari UU Disabilitas dan kebijakan Kemenpan RB 
cenderung tidak sinkron.

Yovianus Toni Sakera, Project Koordinator Provinsi Jatim 
USAID Mitra Kunci yang konsen pada disabilitas, mengatakan, 
sudah beberapa tahun ini memperhatikan kuota disabilitas di 
Kabupaten Pasuruan. “Memang ada upaya untuk memberikan 
kuota dua persen. Tapi memang selama ini sepi pelamar untuk 
kuota tersebut,” katanya.

Hal ini menjadi PR bagi rekan-rekan disabilitas bahkan orang 
tua disabilitas untuk mampu memberikan pendidikan yang 
memadai. “Orang tua harus berani menyekolahkan putra putri 
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disabilitas setinggi mungkin. Karena saat ini sudah ada peluang, 
regulasi sudah mendukung. Sehingga kalau lulus kuliah peluang 
terbuka lebar,” kata Yovinus.

Bahkan beberapa perusahaan di Kabupaten Pasuruan harus 
mencari disabilitas ke kota lain dengan spesifikasi dan syarat 
yang ditentukan. “Sehingga, disabilitas ini jalannya masih 
panjang dan PR menjadi kita semua agar rekan disabilitas bisa 
mandiri dan bekerja dengan lebih layak.”
 
Berjuang raih pendidikan lebih tinggi karena kesempatan 
terbuka luas

Di tengah masih sulitnya rekan disabilitas masuk menjadi tenaga 
kerja di perusahaan dan pemerintah, sudah ada perusahaan 
yang secara konsisten mempekerjakan dan membantu disabilitas 
untuk bekerja. Salah satunya adalah di KUD Sumberejo Unit 
SKT dan PT Wahyu Manunggal Sejati yang kuotanya sudah 
hampir dua persen.

Manajer Personalia KUD Sumberrejo Anies Mubarok 
mengatakan, sudah sejak lama pabrik linting rokok ini sudah 
mempekerjakan rekan disabilitas. “Tercatat sudah ada sekitar 
19 disabilitas, mulai dari tuna daksa termasuk yang gangguan 
pendengaran juga ada,” katanya menjelaskan.

Jumlah tersebut sudah lebih dari persen persen sesuai mandat 
undang-undang. Bahkan pabrik juga tak memberikan syarat 
berat untuk disabilitas bisa masuk. “Tak masalah terkait 
pendidikan, yang penting bisa ngelinting dan mau kerja kita 
terima,” kata Anies.

Bahkan Anies mengatakan, pekerja disabilitas yang semangatnya 
tinggi karena ada perasaan sudah diterima dan di tempat lain 
belum tentu diterima. Karena itu, pabrik juga sangat menghargai 
mereka dengan memberikan kesempatan kerja dan sarpras yang 
mendukung agar rekan disabilitas bisa aktif bergerak.

Kesempatan kerja bagi disabilitas juga dirasakan oleh Syahril 
Ikrom, 21, salah satu pekerja di waralaba terkenal di Kecamatan 

Jalan Terjal Disabilitas Mengais Kerja



20 Menggapai Dunia Kerja Inklusi

Bangil. Syahril penyandang tunadaksa ini merupakan lulusan 
Maarif. Setelah sempat tidak diperpanjang kontrak di pabrik, ia 
jadi kuli bangunan. Kemudian sudah tiga bulan ini, ia bekerja di 
Waralaba.

“Sangat bersyukur bisa diterima di sini, kendati saya bagian 
kru toko saya masih bisa menata produk hanya dari tangan kiri 
saja,” ucapnya.

Meluasnya kesempatan kerja kepada disabilitas juga membuat 
sejumlah rekan disabilitas berjuang untuk pendidikan yang 
lebih tinggi.

Imam Chanafi, 25, penyandang tunanetra yang sempat vakum 
enam tahun setelah lulus SMALB, kini mulai antusias kuliah 
di Fakultas Hukum. “Dulu sempat ada keinginan kuliah, tapi 
karena biaya dan lain-lain jadi masih tertunda. Tapi setelah 
dengar info sana-sini dan kesempatan bisa terbuka luas bagi 
penyandang disabilitas, akhirnya semangat untuk sekolah lebih 
tinggi,” ucapnya.

Sebagai mahasiswa hukum semester 5 ini, ia mengajak rekan 
sesama disabilitas untuk semangat juga meraih pendidikan 
lebih tinggi.

Denny Kurniawan, penyandang tunanetra yang juga mahasiswa 
hukum ini, menambahkan, setelah ada beberapa rekan tunanetra 
yang berhasil lolos CPNS, membuat rekan disabilitas lain 
terpacu untuk bersekolah lebih tinggi. Bahkan tercatat dalam 
beberapa tahun terakhir ada sekitar tujuh rekan tunanetra yang 
melanjutkan kuliah.

“Karena kami melihat ada kesempatan yang lebih baik. 
Meskipun tidak harus menjadi CPNS, tapi bisa mendapatkan 
ilmu dan mandiri, bisa menjadi kebanggan tersendiri,” ujarnya.
Lujeng, Direktur Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUSAKA), 
mengatakan penting memberikan rekan disabilitas kepercayaan 
diri bahwa mereka dapat berkontribusi sama seperti lainnya di 
dunia pekerjaan.

Erri Kartika Purnama Putri
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“Jangan sampai ada diskriminasi utamanya yang sulit dipenuhi 
bagi penyandang disabilitas,” katanya. Karena itu perlu adanya 
kolaborasi dari pemerintah dan swasta agar lebih luwes 
membuka akses yang seluasnya kepada penyandang disabilitas. 
Mulai dari layanan sosial, pelatihan, kewirausahaan termasuk 
peluang kerja.

Yovianus Toni Sakera, Project Koordinator Provinsi Jatim 
USAID Mitra Kunci, juga menambahkan, USAID juga mencoba 
mendorong agar standar kepada penyandang disabilitas 
bisa diturunkan dari sisi pendidikan formal. Untuk kategori 
pekerjaan tertentu yang hanya membutuhkan skill, bisa diubah 
syaratnya asal sudah memperoleh pendidikan pelatihan dalam 
berapa jam.

“Kadang harus didorong karena selama ini perusahaan juga 
tutup mata. Pendidikan lebih rendah, ada stigma tertentu. 
Kita dorong menurunkan standar pendidikan formal tapi ada 
pelatihan keahlian tertentu dimana rekan disabilitas bisa ikut,” 
tuturnya.

Namun tetap, USAID mendorong juga agar  orang tua disabilitas 
juga berani memberikan pendidikan yang tinggi. Dengan 
regulasi baru ini, akan memberikan kesempatan yang luas bagi 
disabilitas untuk berkiprah dan berkontribusi di dunia kerja.
Namun di lapangan, keluarga disabilitas memiliki tantangan 
untuk mendorong anak-anak mereka bisa lebih mandiri. Faktor 
ekonomi lemah dan sulitnya menerima keadaan, membuat tak 
sedikit disabilitas yang akhirnya hanya di rumah dan bergantung 
kebutuhan kepada keluarga.

Khusnul Sulistyo, 29, warga Grati yang memiliki adik tunadaksa 
kaki dan tangan yang berusia 24 tahun, menyadari dia bakal jadi 
tumpuan adik semata wayangnya seumur hidupnya. “Dulu 
adik perempuan saja pernah sekolah di SDLB hanya sampai 
kelas 4. Namun karena trauma, pernah dimarahi gurunya dan 
pernah trauma kecelakaan akhirnya sampai saat ini di rumah 
saja,” tuturnya.

Masalah psikologi juga  jadi masalah utama, lantaran adiknya 
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enggan keluar rumah, bahkan bertemu orang baru. Seandainya 
ada pelatihan ketrampilan pun, keluarga juga sulit mengantarkan 
adiknya yang memakai kursi roda dan hanya tangan kirinya saja 
yang bisa berfungsi dengan baik. 

Sedangkan penyandang tunanetra lainnya di Purwosari yaitu 
Dina Asmarani, 21, juga sejak lulus SDLB tidak lagi sekolah dan 
hanya di rumah saja. Dia trauma karena sering ditakuti suara 
hantu dan suara katak saat di SDLB agar menurut.

“Akibatnya sampai saat ini, Dina ketakutan dengan suara hp. 
Kalau ada notifikasi langsung ketakutan dan lari,” kata Dani, 
anggota Pertuni yang pernah mengajak agar Dina aktif juga di 
Pertuni.

Praktis, di usia 21 tahun, Dina hanya di rumah dan 
menggantungkan hidup pada keluarga. “Namun dukungan dari 
keluarga juga kurang sehingga cenderung mengekang anaknya 
di rumah saja,” katanya.

Erri Kartika Purnama Putri
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Benni Indo
Harian Surya

Lahir di Kalimantan Utara pada 25 Agustus 1991. Sejak 
mahasiswa, aktif dalam kegiatan jurnalistik. Sejak 2015, 
bekerja di Harian Surya hingga saat ini. Saat ini merupakan 
anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang. Pecinta 
karya sastranya Pramoedya Ananta Toer. Selebihnya mancing, 
motret, bersepeda, lalu main catur.



24 Menggapai Dunia Kerja Inklusi

Ruang kerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu, begitu ramai pada 
Rabu pagi, 8 September 2021. Orang lalu lalang membawa 
dokumen, beberapa di antaranya mengutak-atik komputer.
 
Di sebuah tempat kerja yang mepet tembok, ada seorang lelaki 
yang memperhatikan dengan serius ponsel pintarnya. Ia adalah 
Bagus Dermawan Putra (29), seorang penyandang disabilitas tuli 
yang bekerja sebagai tenaga harian lepas (THL) di Dinsos Kota 
Batu.
 
Kemudian ada seorang pegawai yang mencoba memanggilnya. 
Karena tidak merespon, pegawai itu pun mendekat dan 
menyentuh pundaknya.
 
Barulah Bagus menyadari ada seseorang yang ingin berinteraksi 
dengannya.
“Ini ada jurnalis mau wawancara,” ujar lelaki tersebut kepada 
Bagus sembari menggerakan tangannya.
 
Bagus lalu mengangguk menyiratkan bersedia. Kepada 
SURYAMALANG.COM, Bagus bercerita sudah bekerja di Dinas 
Sosial Kota Batu sejak Januari 2021.
 
Ketika cerita baru saja dimulai, ia meminta izin untuk memanggil 
satu orang temannya. Ia mengajak Divia Famela Novita (25) 

Penyandang DIsabilitas 
Tuli Bisa Bekerja dan 
Berdaya di Kota Batu

Oleh: Benni Indo
Suryamalang.com, 19 September 2021
Tribunbatu.com , 20 September 2021
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yang juga seorang Tuli. Mereka duduk berdua, lalu Bagus 
melanjutkan cerita.
 
Bagus bekerja di Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan 
Sosial (PBJS). Tugasnya membuat laporan program-program 
yang telah dilaksanakan. Sesekali juga membantu membuat 
laporan dari bidang lain. Ia mengaku sering dimintai tolong 
terkait pengoperasian komputer di kantor.
 
Sedangkan Divia menjadi sekretaris pribadi Kepala Dinas Sosial, 
Ririk Mashuri. Pekerjaannya menginventarisasi surat-surat 
masuk yang akan ditandatangani kepala dinas.
 
Awal mula mereka berdua bisa bekerja di Dinsos ketika 
komunitas Shining Tuli, yang menjadi tempat anak-anak Tuli 
Kota Batu, berkumpul mendapat tawaran kesempatan bekerja 
dari Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.
 
Sejatinya, tawaran tersebut telah diutarakan pada 2018. Hanya 
saja Bagus dan Divia baru bisa bergabung pada Januari 2021.
 
Berdasarkan data dari Dinas Sosial per Oktober 2020, ada 10 
orang difabel yang bekerja di Balaikota Among Tani. Sepuluh 
orang tersebut terdiri atas satu seorang pegawai negeri sipil 
(PNS) yang difabel daksa. Enam orang tuli dan tiga orang difabel 
daksa lainnya sebagai THL.
 
Enam orang tuli yang bekerja di Balaikota Among Tani tersebut 
tersebar di Dinas Sosial sebanyak dua orang, Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan satu orang, Dinas Pendidikan satu orang dan 
di ruang kerja Wali Kota Batu, dua orang. Sedangkan jumlah 
keseluruhan difabel di Kota Batu sesuai data yang tercatat di 
Dinsos sebanyak 679 per Oktober 2020.
 
“Saat itu saya kaget langsung ditawari bekerja di Balaikota 
Among Tani. Aduh kaget sekali, tapi senang,” ujar Bagus, Selasa 
(7/9/2021).
 
Sebelumnya, Bagus bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor 
di tempatnya tinggal, Desa Oro-oro Ombo. Ia bekerja di sana 
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selama lima tahun. Lalu bergabung dengan komunitas Shining 
Tuli Batu.
 
Sehari-hari, Bagus membuat laporan program yang ada di 
bidangnya. Belakangan, ia sering membuat laporan dampak 
sosial akibat berlangsungnya kebijakan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Batu.
 
“Awal kerja saya takut dan malu, namun sekarang mulai 
terbiasa. Bahkan sekarang sibuk sekali karena banyak yang 
diketik. Bahkan beberapa orang sering minta tolong, saya jadi 
tidak fokus,” katanya diikuti tawa kecil.
 
Menurutnya, hal tersebut wajar. Pasalnya, ia harus bekerja dan 
berinteraksi dengan orang-orang yang bukan tuli. Komunikasi 
memang menjadi kendala karena tidak semua pegawai di Dinas 
Sosial Kota Batu bisa bahasa isyarat. Bagus berkomunikasi 
dengan memperhatikan gerak bibir lawan bicaranya.
 
Ia cukup percaya diri bisa mengerjakan apa yang ditugaskan. 
Tidak ada kendala selama instruksi yang diberikan cukup jelas. 
Jika instruksi tersebut tidak bisa disampaikan secara isyarat atau 
lisan, bisa melalui teks. Menurutnya, tuli bisa berkembang dan 
bekerja. Hanya perlu akses dan fasilitas untuk mengembangkan 
kemampuan tuli di dunia kerja.
 
Hal itu juga disetujui Divia. Kesempatan bekerja di Dinas Sosial 
telah menumbuhkan kepercayaan dirinya sebagai seorang tuli. 
Menurutnya, tidak sedikit tuli yang masih malu bahkan takut 
untuk bisa bekerja di sektor pelayanan publik, meski sebenarnya 
kesempatan tersebut terbuka lebar.
 
“Saya mengumpulkan surat-surat yang masuk untuk 
ditandatangani kepala dinas. Saya memang sekretarisnya kepala 
dinas,” katanya memaparkan.
 
Ia pun mengajak teman-temannya yang tuli bisa lebih 
percaya diri. Sudah tidak lagi zamannya untuk terus-terusan 
menyembunyikan diri di hadapan publik, meskipun tuli. 
Baginya, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan seharusnya 
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sama, baik kepada difabel maupun nondifabel. “Kami bisa 
mengembangkan diri dan menjadi mandiri ketika ada akses 
untuk itu,” ujarnya.
 
Di ruang kerja Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, ada dua 
orang tuli yang bekerja. Mereka adalah Edi Winarko (29) dan 
Agus Zamroni (29). Edi menjadi fotografer sedangkan Zamroni 
yang akrab disapa Roni bertugas mengarsipkan dokumen-
dokumen kedinasan.
 
Ketika ditemui, Edi sedang bergegas menyiapkan kameranya. 
Pagi itu, ia harus mengikuti kegiatan Wali Kota Batu, Dewanti 
Rumpoko ke rumah dinasnya. Di sana, akan berlangsung 
acara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas), Kamis 
9 September 2021. Dengan cekatan, ia langsung pergi dari 
Balaikota Among Tani ke rumah dinas yang berjarak sekitar 200 
meter.
 
Ia sudah bekerja sejak 2018. Edi memang memiliki kegemaran 
desain grafis. Ia kuliah di Universitas Negeri Malang (UM) 
mengambil jurusan Desain Grafis dan Multimedia.
“Saya lulus kuliah D2 tahun 2017. Setelah itu bekerja di sini 
tahun 2018,” katanya saat ditemui Surya.
 
Edi adalah warga Kelurahan Sisir, Kota Batu. Suatu ketika pada 
2016, Pemkot Batu mengadakan acara di Kelurahan Sisir. Dalam 
kegiatan itu, Edi yang merupakan warga setempat memotret 
kegiatan tersebut. Dari kegiatan itulah, ia bertemu dengan Eddy 
Rumpoko, wali kota saat itu.
 
Ketika jabatan berganti ke Dewanti Rumpoko, Edi dan teman-
teman tuli lainnya yang juga dari Shining Tuli, mendapat 
undangan ke Balaikota Among Tani.
 
Sama seperti yang dikisahkan Bagus di atas. Dalam pertemuan 
itu, Edi ditawari pekerjaan sebagai THL di ruang kerja Dewanti. 
Ia pun tak berpikir lama dan langsung menerima tawaran 
tersebut.
 
Diakuinya, di hari-hari pertama bekerja ada rasa canggung dan 
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malu. Ia menyadari bahwa cara berkomunikasinya berbeda 
dengan yang lain. Sebagai tuli, Edi berkomunikasi dengan 
bahasa isyarat. Sedangkan di tempat kerjanya, tidak ada yang 
bisa menggunakan bahasa isyarat.
 
Namun seiring berjalan waktu, ia mulai memberanikan diri 
untuk lebih terbuka. Berani berinteraksi dengan teman-teman 
kerjanya.
 
“Dulu kalau komunikasi pakai kertas, ditulis di situ. Sekarang 
sudah bisa karena saya juga membaca gerak bibir. Hanya saja 
kalau mau bicara dengan saya harus memukul pundak, saya 
tidak dengar kalau dipanggil,” ujar dia.
 
Bagi Edi, tidak perlu fasilitas khusus untuk menerima tuli 
bekerja di suatu tempat. Berbeda dengan kebutuhan difabel 
daksa. Menurutnya, kebutuhan utama tuli di tempat kerja 
adalah komunikasi. Teman-teman kerja tuli setidaknya memiliki 
pengetahuan tentang bahasa isyarat, sekalipun tuli bisa mengerti 
gerak bibir.
 
Pasalnya komunikasi sangat penting ketika ada instruksi-
instruksi yang bersifat penugasan. Untuk menghindari salah 
tafsir, maka pengetahuan tentang bahasa isyarat tersebut bisa 
sedikit dipahami. Kondisi ini bisa dicontoh bagi lembaga-
lembaga lain yang hendak mempekerjakan tuli.
 
Selain memotret kegiatan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, 
Edi juga mengarsipkan dokumen kedinasan. Endah Pratiwi (34) 
rekan sekantor Edi mengatakan kalau Edi bekerja dengan teliti. 
Menurutnya, justru teman-temannya yang tuli bisa lebih fokus 
kerja dibanding yang lain. “Ini kelebihan dibanding kami yang 
nondifabel,” ujarnya.
 
Edi dan Roni mendapat gaji Rp 3,8 juta per bulan. Menurutnya, 
uang tersebut cukup untuk menafkahi istri dan seorang anak 
perempuannya yang baru berusia 11 bulan.
 
Endah, salah satu rekan kerja Edi yang mengerti bahasa isyarat 
menuturkan, ia telah mengenal Edi dan Roni sejak 2018. Sejauh 
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pengalamannya bekerja sama, selain teliti, Edi dan Roni juga 
sangat disiplin. Kedua orang Tuli itu selalu datang sesuai jadwal 
yang telah ditetapkan.
 
“Menurut saya mereka lebih konsisten dan disiplin. Kendala 
tuli ada di komunikasinya, terutama bagi orang-orang baru,” 
ujarnya.
 
Ia menceritakan, awal-awal kerja dengan Edi dan Roni, ia masih 
bingung menyesuaikan diri. Sama seperti yang dirasakan Edi 
dan Roni juga ketika awal bekerja.
 
“Masih canggung, mau menugaskan apa? Ternyata dia bisa 
motret, bisa nyetir, dan membantu mengantarkan surat ke 
dinas. Bahkan saat ini membantu mengarsipkan SK dan surat-
surat. Teliti sekali, mereka bekerja dengan konsisten dan fokus,” 
ujarnya.
 
Menurut Endah, kompetensi dan kapasitas Tuli banyak tidak 
diketahui orang. Padahal, Tuli bisa bekerja dengan sangat baik.
 
Ia berpendapat, peluang mempekerjakan Tuli bisa terbuka lebar, 
tidak hanya di institusi pemerintahan namun juga di sektor 
swasta.
 
“Kalau menurut saya, seharusnya banyak dibutuhkan. 
Peluangnya banyak karena mereka tidak ada bedanya. Mereka 
sama-sama kompeten dan disiplin. Hanya tergantung siapa yang 
mengarahkan, Kalau diarahkan bisa mengikuti,” ungkapnya.
 
Kejadian salah paham sering terjadi. Bahkan hingga saat ini, 
Endah mengatakan sering terjadi salah persepsi terkait maksud 
penugasan. Meski begitu, hal tersebut bukan menjadi kendala 
utama.
 
“Jadi instruksinya memang harus jelas, kemudian ketika selesai 
mengerjakan biasanya mereka foto untuk menunjukan kalau 
tugasnya sesuai,” paparnya.

Penyandang DIsabilitas Tuli Bisa Bekerja dan Berdaya di Kota Batu
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Para tuli yang mendapatkan kesempatan bekerja di Balai Kota 
Among Tani tidak lepas dari peran serta Wali Kota Batu, Dewanti 
Rumpoko.
 
Dewanti, dalam sebuah kesempatan menjelaskan, ia sengaja 
membuka peluang bagi para tuli bekerja di Balai Kota Among 
Tani, agar mereka bisa mandiri. “Selain itu juga memang ada 
amanah kuota bagi mereka. Ini merupakan upaya agar menjadi 
contoh bagi yang lainnya,” katanya, Minggu (19/9/2021).
 
 Dewanti mengatakan, masyarakat kelompok difabel memiliki 
kesempatan untuk bekerja di Balai Kota Among Tani, termasuk 
tuli. Sebelum mempekerjakan para tuli, Dewanti telah bertemu 
mereka di ruang kerjanya.
 
Dalam pertemuan tersebut, ia menilai bahwa tuli memiliki 
kapasitas dan kualitas bekerja. Maka dari itu, ia tidak bimbang 
untuk membuka kesempatan bagi tuli bekerja di ruang kerjanya.
 
Di samping itu, penerimaan para tuli bekerja di Balai Kota Among 
Tani diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga 
lainnya, baik negeri maupun swasta. Dewanti mengimbau agar 
perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang bisa 
menampung setidaknya satu orang difabel bekerja di tempatnya, 
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seperti yang diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
 
“Saya minta di tempat-tempat wisata yang mempekerjakan lebih 
dari 100 orang, bisa mempekerjakan difabel,” katanya berharap.
 
Dewanti pun mengatakan, difabel bisa mandiri, namun juga 
ada difabel yang membutuhkan perawatan intensif. Diakuinya, 
tidak banyak perusahaan di Kota Batu yang bisa memenuhi 
mandat UU nomor 8 tahun 2016 tersebut saat ini.
 
“Difabel yang mandiri itu tergantung kondisinya. Tidak semua 
difabel tidak mandiri. Di tempat kami bekerja ada beberapa 
difabel seperti di Dinas Perpustakaan dan juga  Dinas Pendidikan, 
tapi memang ada yang mampu rawat,” paparnya.
 
Tidak Ada Jenjang Karier
 
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Kota Batu, Siswanto menjelaskan, tenaga harian 
lepas (THL) maupun honorer di Pemkot Batu tidak memiliki 
jenjang karier. Jenjang karier hanya berlaku bagi pegawai negeri 
sipil (PNS). 
 
Berbeda lagi dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (P3K). Menurut Siswanto, mereka bisa melamar di sebuah 
jabatan tertentu yang memang membuka lowongan. Di samping 
itu, Siswanto tetap memberi harapan agar para tuli dan juga 
difabel lainnya bisa menjadi PNS. Pasalnya, ada formasi untuk 
para difabel bisa menjadi PNS. “Regulasi CPNS itu berasal dari 
pusat, jadi memang pusat yang mendesain,” kata Siswanto.
 
Siswanto menerangkan, ada satu orang PNS difabel daksa yang 
saat ini berdinas di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot 
Batu. Ia mengikuti CPNS yang digelar pada tahun 2018.
 
“Satu orang tersebut berstatus PNS adalah hasil rekrutmen 
CPNS tahun 2018. Memang di aturan pemerintah pusat, terkait 
pelaksanaan CPNS itu membuka peluang bagi difabel untuk 
bisa mengikuti seleksi CPNS,” ujar Siswanto.

Keberadaan Pegawai Difabel di Balai Kota Among Tani Kota Batu Harus Jadi Contoh Institusi Lain
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Jika para THL maupun honorer difabel bisa memenuhi 
persyaratan CPNS, maka bisa mengikuti seleksi dari jalur 
difabel sesuai persyaratan. “Di antara syaratnya itu seperti usia 
maksimal 35 tahun, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum 
pidana dan banyak lagi,” katanya.
 
Namun Siswanto masih belum mengetahui detail difabel apa 
saja yang bisa mendaftar CPNS. Sejauh ini, ia melihat masih 
jarang tuli yang mendaftar CPNS, kecuali satu  difabel daksa 
tersebut yang ia ketahui.
 
Sedangkan untuk peluang P3K bagi para difabel, usulan tersebut 
bisa didorong dari pemerintah daerah. Siswanto mengingatkan, 
meskipun daerah mengusulkan, namun keputusan ada di 
pemerintah pusat.
 
Sejauh ini, Pemkot Batu belum pernah mengusulkan P3K untuk 
para difabel. Kebutuhan P3K banyak diisi oleh para nondifabel.
 
“Kami yang mengusulkan, tapi tetap pusat yang memutuskan. 
Kemungkinan mengusulkan itu bisa, tapi saya tidak berani 
jawab karena aturannya P3K berubah-ubah. Untuk pelaksanaan 
P3K ini sangat minim sekali pengalamannya. Kalau untuk 
CPNS memang dibuka ruang bagi difabel untuk mendaftar,” 
terangnya.

Benni Indo
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Ahmad Suudi 
Jatimnet.com

Menjadi jurnalis lepas di media online sejak tahun 2016 
karena menyukai bahasa dan transfer informasi kepada 
masyarakat luas. Kini fokus mendalami jurnalisme data untuk 
meningkatkan kualitas transfer informasi berbagai isu kepada 
masyarakat luas.
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Azan magrib baru saja berlalu ketika enam orang anak masuk 
ke rumah Abdul Latif Zainullah di Desa Grajagan, Kecamatan 
Purwoharjo, Banyuwangi, Senin, 13 September 2021. Anak-anak 
ini langsung menuju ruang tengah. Usai duduk dengan rapi 
mereka memasang meja lipat dan mengeluarkan alat tulisnya.

Tak berselang lama, Zainul turut bergabung dengan anak-anak 
usia sekolah dasar dan menengah tersebut. Ia tampak menegur 
sejumlah anak yang masih ribut dan berisik. Menjelang pukul 
19.00, ‘kelas malam’ ini pun dimulai. Ada yang mengerjakan 
PR dan membaca buku pelajaran. Ada juga yang masih belajar 
mengenal huruf abjad.

Inilah aktivitas Zainul usai menamatkan kuliah program 
pascasarjana di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), 
Semarang, Jawa Tengah. Bimbingan belajar kepada anak-anak SD 
dan SMP menjadi satu-satunya kegiatan ekonomi penyandang 
difabel fisik ini. Meski menyandang gelar magister komputer, 
pria ini tak malu mengajari anak-anak tetangganya.

“Yang paling penting sekarang bagiku mendapatkan pekerjaan 
yang upahnya bisa untuk hidup secara mandiri. Aku takut nanti 
terus tergantung ke orangtua atau saudara. Aku sudah lulus S2 
tapi sulit dapat kerja. Mereka tidak mau menerima,” ujarnya 
mengawali wawancara.

Mimpi Zainul Mengabdi di 
Perguruan Tinggi

Oleh: Ahmad Suudi
Jatimnet.com , 20 September 2021

Ahmad Suudi 
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Zainul bercita-cita ingin menjadi dosen di salah satu perguruan 
tinggi di Banyuwangi. Dia rela bolak balik Semarang – 
Banyuwangi demi meraih mimpi ini. Sayangnya, modal lulus 
S2 dengan predikat cum laude saja tidak cukup. Ia menduga, 
kursi roda yang menyertai menjadi penyebab banyak kampus 
menolaknya.    

Melawan Rasa Takut

Panas Matahari di awal musim kemarau Juli 2010 terasa 
menyengat. Tak hanya di kulit, namun juga di dada  Zainul yang 
saat itu menjadi siswa baru jurusan Teknik Komputer Jaringan 
(TKJ) SMK 17 Agustus 1945, Kecamatan Cluring, Kabupaten 
Banyuwangi. Proses pengambilan foto siswa baru untuk kartu 
tanda pelajar sekolah tersebut menjadi momen yang menyiksa. 
Sebab, puluhan pasang mata menatapnya yang duduk di atas 
kursi roda.

“Sebenarnya aku ingin teriak, apa lihat-lihat, aku bukan tontonan. 
Merah wajahku saat itu. Saat itu, masa aku malu-malunya akan 
kondisiku ini. Masih belum kuat mentalku saat itu,” ujarnya.
Zainul menyandang disabilitas fisik berupa kaki yang tidak 
bisa digunakan untuk berjalan dan aktivitas lainnya. Surat 
keterangan terbaru yang dia terima dari  Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Blambangan, menyatakan, dia menyandang 
disabilitas dengan derajat ringan, disertai kebutuhan akan kursi 
roda untuk aktivitas sehari-hari.

Zainul terlahir dalam kondisi difabel dari pasangan suami istri 
nelayan, Abdullah Syirojuddin dan Siti Munawarah Fadilah, 
pada tahun 1994. Ia sempat enggan melanjutkan sekolah usai 
lulus dari SMP karena takut dan malu dengan kondisinya.

Namun, ia sadar. Jika tak melanjutkan sekolah ke jenjang 
berikutnya, ia akan menganggur dan hanya berdiam di rumah. 
Akhirnya ia melanjutkan sekolah di SMK 17 Agustus 1945 
Cluring. Ternyata, sekolah baru ini menjadi titik tolak baru bagi 
Zainul. Di sekolah ini, keberaniannya muncul. Ia tak lagi minder 
dan takut.

Mimpi Zainul Mengabdi di Perguruan Tinggi
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“Aku jadi berpikir, oh, ini yang namanya adaptasi. Sekarang di 
lingkungan baru aku bakal dapat satu teman dalam beberapa 
hari atau paling lama seminggu. Setelah itu semuanya akan 
menjadi lebih mudah,” kata Zainul.

Berbekal rasa percaya diri dan asa mengejar mimpi, dia langsung 
mendaftar di perguruan tinggi usai lulus SMK. Program Studi 
S1 Teknik Informatika Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (Stikom) 
PGRI Banyuwangi menjadi pilihan pria ini.

Mengejar Mimpi

Meski sudah lulus dari Stikom PGRI Banyuwangi, Zainul tak 
berhenti. Cita-citanya menjadi dosen memompa semangatnya 
melanjutkan studi lagi. Akhirnya dia mengambil program 
pascasarjana di Udinus, Semarang. Kuliah magister di Udinus 
Semarang menjadi pengalaman tersendiri bagi sulung dari tiga 
bersaudara ini.

Sebulan sekali dia harus turun naik sejumlah moda transportasi 
dari Banyuwangi ke kota yang kondang dengan lumpia ini. 
Biasanya dia akan naik bus malam dari Banyuwangi dan turun 
di Terminal Tirtonadi, Solo. Dari Tirtonadi, dia naik bus ke 
Semarang dan turun di lokasi yang dekat dengan kampus.

Setelah itu, berganti taksi online untuk menuju lokasi kuliah 
yang juga menjadi ‘hotelnya’ selama dua hari satu malam. 
Abdul Hafid Abdullah, 19 tahun, adiknya menjadi pendamping 
dan penggendongnya dalam perjalanan sebulan sekali itu. 
Meski sejumlah moda transportasi tak ramah pada penyandang 
disabilitas seperti dia, toh studi itu tetap dilakoninya.

Zainul juga tak pernah meminta keringanan kewajiban akademik 
selama menjalani kuliah. Sama seperti yang lain, ia mengikuti 
semua proses untuk bisa menyelesaikan program pascasarjana, 
mulai dari mengikuti perkuliahan, riset, dan menyusun tesis. 
Usaha Zainul tak sia-sia. Pada tahun 2020 ia dinyatakan lulus 
dengan predikat cum laude.

“Kenapa aku berani terus maju dan kuliah, pertama enggak mau 

Ahmad Suudi 
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diam di rumah karena aku suka aktif. Kedua mengejar cita-cita 
jadi dosen, dan ketiga untuk mencari ilmu. Terutama biar bisa 
mengabdi jadi dosen di Stikom Banyuwangi,” ujar Zainul.

Hafid tahu betul bagaimana perjuangan kakaknya hingga bisa 
mengantongi gelar magister. Bahkan pada hari pertama kuliah, 
Hafid menggendong kakaknya sejauh 200 meter dari halte Trans 
Semarang ke lokasi kuliah yang berada di lantai dua.

“Harapan saya Mas Zainul bisa dapat kerjaan yang layak. 
Karena saat ini itu yang paling diinginkan. Terus bisa menikah,” 
kata ayah satu anak ini, Kamis, 16 September 2021.
 
Sayangnya, lulus S2 dengan predikat nyaris sempurna ini tak 
membuat Zainul langsung bisa mewujudkan mimpi. Gelar 
master yang ia sandang tak membuatnya mudah mendapat 
pekerjaan yang dicita-citakan. Sejumlah perguruan tinggi 
menolak saat ia mengajukan lamaran untuk mengajar di sana. 
Sementara, teman-temannya mudah sekali mendapatkan 
pekerjaan sebagai tenaga pendidik.

Sekali waktu, ada salah satu perguruan tinggi swasta di 
Banyuwangi yang menerimanya menjadi dosen luar biasa atau 
dosen honorer. Namun ia diminta membuat Nomor Induk 
Dosen Nasional (NIDN) sebelum bekerja di sana. Padahal NIDN 
hanya bisa diproses oleh dosen tetap yang telah mendapat surat 
keputusan (SK) pengangkatan dari kampus atau yayasan yang 
menaunginya.

Salah satu politeknik swasta di Banyuwangi juga sempat 
menyatakan mau menerimanya mengajar di sana. Namun 
saat Zainul bertanya soal gaji, institusi ini tak memberi kabar 
lagi. Dia juga menyambangi almamaternya, SMK 17 Agustus 
1945 Cluring dan Stikom PGRI Banyuwangi, untuk melamar 
pekerjaan. Namun hasilnya nihil.

Bahkan SMP dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di desanya juga 
menolaknya. Zainul menduga disabilitas yang ia alami menjadi 
alasan banyak perguruan tinggi menolaknya. Ia masih merasa 
diperlakukan secara diskriminatif di dunia kerja.

Mimpi Zainul Mengabdi di Perguruan Tinggi



38 Menggapai Dunia Kerja Inklusi

“Aku merasa mungkin aku dipersulit karena kondisiku 
ini, karena difabel. Masak karena kondisiku difabel, semua 
dipersulit,” ujarnya.

Ahmad Suudi 
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Gedung Laboratorium Hotel Jinggo Politeknik Negeri 
Banyuwangi (Poliwangi) masih tampak lengang. Padahal, 
sembilan orang mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis 
Pariwisata (MBP) di kampus ini akan menjalani ujian tugas 
akhir. Meski demikian, Putu Ngurah Rusmawan telah siap 
di depan laptop. Dia yang akan memimpin sidang ujian yang 
digelar Rabu, 15 September 2021.

Selain mengajar, Putu juga diberi tugas membimbing dan 
menguji skripsi. Dia dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
dan mengisi salah satu dari tiga formasi khusus untuk difabel 
di Poliwangi pada perekrutan tahun 2018. Pria asal Sidoarjo itu 
menjadi salah satu dari sedikit dosen difabel yang mengajar di 
Banyuwangi.

Putu mengalami kecelakaan pada usia 12 tahun. Kepala sebelah 
kirinya terbentur bak truk saat menyeberang jalan. Akibat 
peristiwa itu, tempurung kepala kirinya harus diangkat dan 
fungsi saraf motorik tangan serta kaki kanannya berkurang. 
Butuh waktu dua tahun untuk kembali pulih melalui proses 
pengobatan dan terapi. Bahkan, dia harus kembali latihan 
berjalan, menulis, dan berbicara.

Orangtua Putu mendukungnya melanjutkan pendidikan hingga 
perguruan tinggi. Tak disangka, dia memiliki minat dan bakat di 
bidang Bahasa Inggris khususnya gramatikal. Kemampuan ini 

Rasio Dosen Difabel di 
Banyuwangi Jauh dari 
Amanat UU

Oleh: Ahmad Suudi
Jatimnet.com , 20 September 2021

Rasio Dosen Difabel di Banyuwangi Jauh dari Amanat UU
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mengantarkannya hingga mengikuti program pascasarjana dan 
kemudian menjadi dosen.

“Saya dulu enggak nyangka bakal menjadi dosen begini karena 
ada kendala banyak. Tapi semenjak menjadi dosen, teknologi 
akhirnya banyak membantu dengan adanya proyektor, laptop, 
dan lainnya,” kata Putu di kantornya.

Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas 
Negeri Surabaya (Unesa) ini, mengatakan, pihak kampus 
Poliwangi tidak mempermasalahkan kondisinya yang difabel 
dengan derajat sedang itu. Namun kampus tetap menuntut 
dirinya untuk bisa melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dia mengapresiasi pemerintah yang telah menerbitkan kebijakan 
untuk memberikan kesempatan kerja pada penyandang difabel. 
Namun menurutnya, upaya itu perlu terus dikembangkan 
agar lebih banyak penyandang difabel yang bisa mengakses 
pekerjaan.

“Sudah bagus apa yang diupayakan pemerintah. Tapi jatahnya 
(formasi CPNS difabel) itu (hendaknya) porsinya disesuaikan 
lagi dengan kebutuhan, instansi ini, spesifikasi ini apa, tanggung 
jawab dan kewenangannya disesuaikan saja dengan kemampuan 
calon pekerja difabel, kan, bermacam-macam kondisinya,” 
ujarnya.

Minimnya Informasi

Berdasarkan laman daring Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbud Ristek), terdapat setidaknya 585 orang dosen 
di enam kampus ternama di Banyuwangi. Namun setelah 
ditelusuri, hanya ada dua orang yang termasuk difabel. Rasio 
dari jumlah tersebut ialah 1:282 atau dari 282 orang dosen, hanya 
ada satu yang difabel.
 
Padahal Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas mewajibkan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempekerjakan 

Ahmad Suudi 
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difabel minimal 2 persen dari jumlah seluruh pegawai.
 
Artinya, di kampus negeri harusnya minimal rasio pegawai 
difabel dan nondifabel adalah 1:50 atau setiap 50 orang pegawai, 
harus ada satu yang difabel. Sementara perusahaan swasta 
memiliki minimal 1 persen penyandang difabel. Artinya, di 
perusahaan swasta, dari 100 pegawai harus ada satu orang yang 
difabel.

Sayangnya, saat ada tiga kuota pegawai difabel di Poliwangi 
tahun 2018, hanya Putu yang melamar. Sementara dua kuota 
lainnya tidak terisi penyandang difabel karena tidak ada yang 
melamar. Distribusi informasi yang tidak tepat sasaran dianggap 
menjadi salah satu penyebab lowongan kerja masih berjarak dari 
kelompok difabel.

Abdul Latif Zainullah misalnya. Penyandang difabel fisik yang 
tinggal di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten 
Banyuwangi ini mengeluhkan minimnya informasi yang bisa 
diakses terkait lowongan pekerjaan. Padahal, ia tengah mencari 
pekerjaan sebagai dosen setelah lulus Program Studi Magister 
Teknik Informatika di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), 
Kota Semarang.

“Aku selalu cari informasi lowongan pekerjaan, tapi kan, pilih-
pilih yang sesuai dengan kondisiku, jadi sangat terbatas. Satu-
satunya jalur informasi kesempatan kerja dari HP, orangtua 
tidak punya kenalan ke pemberi kerja,” kata pemuda yang 
sehari-hari memanfaatkan alat bantu kursi roda itu, Senin, 13 
September 2021.

Kuota lowongan dosen khusus difabel juga sangat sedikit dan 
belum tentu setiap tahun ada. Misalnya Poliwangi membuka 
tiga kuota pelamar kerja khusus untuk penyandang difabel, tapi 
kesempatan itu hanya datang pada perekrutan tahun 2018 lalu.
Ditambah lagi beberapa kampus di Banyuwangi memang hanya 
memiliki sedikit dosen. Misalnya Stikom PGRI Banyuwangi 
yang hanya memiliki 28 orang dosen termasuk yang tidak tetap. 
Sehingga tidak bisa mengambil 1 persen orang sebagai kuota 
minimum pegawai difabel di sana. Demikian juga di Institut 

Rasio Dosen Difabel di Banyuwangi Jauh dari Amanat UU
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Agama Islam (IAI) Darussalam yang jumlah dosennya 58 orang.
Ketua Stikom PGRI Banyuwangi Djuniharto, mengatakan, 
pihaknya tidak membedakan pelamar kerja yang difabel ataupun 
nondifabel. Namun pihaknya belum membuka perekrutan 
karena rasio dosen dengan mahasiswa saat ini justru kelebihan 
dosen dari kondisi ideal. Bila rasio jumlah dosen dan mahasiswa 
yang ideal adalah 1:30, saat ini di Stikom PGRI Banyuwangi 
rasionya adalah 1:27.

“Bukan kita tidak mau menerima, tapi kebutuhannya yang belum 
ada. Tapi insyaallah tahun depan kita berencana membuka prodi 
baru, itu artinya butuh dosen. Asalkan lulus tes kita akan terima, 
enggak peduli apakah dia difabel atau tidak,” kata Djuniharto, 
Jumat, 17 September 2021.

Merekrut Pegawai Difabel

Koordinator Pusat Layanan Konseling dan Difabilitas dari 
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 
(LP3M) Universitas Jember (Unej) Senny Wiyara Dienda 
Saputri mengatakan inisiatif mendekatkan akses kerja pada 
penyandang difabel bisa dilakukan berbagai pihak. Kampus 
dimana berkumpul kelompok-kelompok intelektual yang lebih 
terbuka pada isu keadilan dan kesetaraan, harus menjadi contoh 
mau menerima pekerja difabel.

Senny mengatakan pemerintah juga bisa menerbitkan kebijakan 
yang mendorong instansi menerima pekerja difabel. Langkah ini 
diyakininya dapat mempercepat proses mendekatkan kelompok 
difabel pada dunia kerja. Bila tanpa dorongan mandatori 
pemerintah, upaya mengantarkan penyandang difabel 
mendapatkan hak bekerjanya, akan tergantung pada inisiatif 
masing-masing pemerintah daerah atau pimpinan instansi.

“Nah ini memang perlu ada dua arah, tapi kalau misalnya 
dari atas sudah ada mandatori dan ada dukungan juga dari 
implementasi di bawah, saya kira akan terjadi percepatan seperti 
yang kita harapkan,” kata Senny, Kamis, 16 September 2021.

Menurut Senny, pada dasarnya setiap organisasi memiliki analisis 

Ahmad Suudi 
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dan deskripsi atas tugas, kewenangan dan cara pelaksanaannya 
untuk para pegawai atau anggota. Demikian juga pemerintah, 
badan usaha, maupun lembaga perguruan tinggi. Setelah 
organisasi, badan, atau lembaga memiliki analisis dan deskripsi 
pekerjaan, mereka akan mengetahui orang-orang yang sesuai 
untuk menduduki masing-masing posisi atau jabatan tersebut.   
Dengan demikian, sebetulnya pemerintah daerah, perusahaan, 
dan perguruan tinggi bisa terbantu mengetahui posisi mana 
yang cocok diisi penyandang difabel yang melamar pekerjaan 
untuk memenuhi amanat UU Nomor 8 Tahun 2016.

Dia juga mengatakan tes calon pegawai difabel sebaiknya 
dilakukan dengan asesmen kemampuan dan kondisi abilitas 
mereka. Karena meski difabilitas dikelompokkan berdasarkan 
jenis dan derajat keparahan, kemampuan dan kondisi abilitas 
masing-masing penyandang difabel sangat bervariasi dan kerap 
tidak nampak.

Selain itu, tes calon pegawai difabel harusnya dilakukan dengan 
tes praktik langsung pada tugasnya, alih-alih tes tulis dan 
jenis tes reguler lainnya. Lantaran tidak semua penyandang 
difabel bisa mengikuti rangkaian tes pelamar kerja reguler 
yang membuat perekrutan itu tidak adil atau menguntungkan 
kelompok tertentu saja.

“Sehingga semua orang akan mendapatkan kesempatan yang 
sama dan semua orang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 
kemampuan masing-masing,” ucap Senny.

Rasio Dosen Difabel di Banyuwangi Jauh dari Amanat UU
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Muhammad Ardiansyah Fajar 
Syahlillah
IDN Times

Saya Ardiansyah Fajar Syahlillah. Jurnalis di IDN Times. 
Mengawali karir sebagai jurnalis sejak 2016. Saya suka 
menulis, membaca dan mendengarkan.
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Suara mesin jahit terdengar bersahutan, saat langkah kaki baru 
saja melalui gerbang rumah dengan ukiran khas Jawa, Sabtu sore 
11 September 2021. Tiga orang tampak sibuk di ruang tengah 
rumah yang terletak di Medokan Ayu, Surabaya, Jawa Timur ini. 
Ada yang memotong dan mengukur kain. Ada pula yang terlihat 
fokus menjahit kain batik.
 
Adalah Teguh Iman Hidayat (30), seorang difabel daksa itu 
fokus menjahit sehelai kain di meja jahitnya. Sementara, Amilus 
Sholikha (28) yang merupakan difabel rungu, tampak mengukur 
kain batik sembari duduk di lantai. Kain-kain yang telah diukur 
langsung dipotong seorang difabel wicara, Frita Alvin (24).
 
Kolaborasi ini terjadi setiap hari di Rumah Batik Wistara. Berbeda 
dengan rumah batik lainnya, industri batik yang beralamat di 
Medokan Ayu, Surabaya ini memberdayakan para difabel untuk 
berkarya lebih dari satu dekade lamanya. Ialah Aryono Setiawan 
yang menggagas ide ini sejak 2010 lalu.Tak hanya menjahit, para 
difabel di sini juga terlibat membuat motif hingga membatik.
 
Pria yang akrab disapa Aryo ini percaya, sama seperti yang lain, 
difabel juga bisa bekerja dan berkarya asalkan mereka diberi 
kesempatan. Ada 10 orang yang bekerja di Rumah Batik Wistara. 
Semuanya difabel. Mulai dari difabel daksa, rungu hingga 
wicara.
 

Rumah Batik Wistara, 
Ruang Berkarya untuk 
Semua

Oleh: M. Ardiansyah Fajar Syahlillah
IDN Times Jatim, 19 September 2021
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“Hari ini terlihat hanya ada tiga orang, karena akhir pekan. 
Soalnya ada yang izin pulang. Ada juga yang izin mau nikah,” 
ujar Aryo kepada IDN Times.
 
Menampung yang tak beruntung
 
Sejak awal, Rumah Batik Wistara memang diniatkan untuk 
membantu kelompok marjinal, khususnya difabel. Aryo tidak 
ingin difabel dipandang sebelah mata. “Kita bukan mencari 
untung saja. Untung buat kita tidak menjadi hal yang utama. 
Karena intinya, semua yang dilakukan di sini agar adik-adik 
bisa terus bekerja,” dia menjelaskan.
 
Saat akan mendirikan Rumah Batik Wistara, Aryo menghubungi 
sejumlah rekannya termasuk yang ada di balai-balai pelatihan 
milik dinas sosial provinsi. Salah satu temannya, bekerja di Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Tuna Rungu Wicara, 
Bangil, Pasuruan. Aryo meminta temannya itu memfasilitasi 
para difabel untuk ikut pelatihan dan magang di sana.
 
Selesai magang mereka akan ditawari untuk bekerja di Wistara. 
Aryo tidak memberi beban kerja yang banyak. Target-target kerja 
juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang.  “Jadi 
satu orang itu bisa menjahit 10 baju dalam sebulan, memang 
waktu itu skala kita masih kecil,” katanya. Tapi perlahan, tiap 
orang mulai bisa menghasilkan jahitan sebanyak 50 baju dalam 
sebulan.
 
Dibekali beragam keterampilan
 
Rumah Batik Wistara bukan sekadar tempat bekerja, namun juga 
ruang untuk berkarya dan mengasah keterampilan. Untuk itu, 
para difabel yang bekerja di rumah ini, terus diasah kemampuan 
dan keterampilannya. Jika sudah mahir dalam menjahit, mereka 
akan diberi keterampilan baru. Misalnya, membuat motif batik 
secara mandiri.
 
Meski demikian, Aryo tak akan memaksa. Karena, ada sebagian 
dari mereka yang hanya ingin fokus menjahit. Terutama difabel 
daksa. “Ya intinya memberi mereka kesempatan belajar, tetap 
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mandiri dan berkarya,” katanya menambahkan.
 
Hasilnya, satu motif Corona tercipta pada 2020 lalu. Tak 
menunggu waktu lama, Aryo langsung mengajak beberapa 
difabel rungu dan wicara membatik di bagian belakang rumah 
dimana terdapat satu mesin canggih untuk membatik. Motif 
batik yang telah dibuat diprogram ke mesin tersebut. Kemudian 
mesin itu bekerja dengan cara mengukir. Media ukir yang 
disiapkan ialah kardus tebal.  Setelah terukir motif, kardus tebal 
ini bisa digunakan untuk membatik.
 
“Kita pakai metode paling simpel yaitu canting cap. Kardus 
yang sudah terukir motif corona itu dicelupkan ke malam (lilin) 
yang dipanaskan untuk selanjutnya ditempelkan di atas bidang 
kain berwarna putih,” ujar Aryo menjelaskan.
 
Kain batik bermotif Corona ini mendapat respons positif di 
pasaran dan langsung mendongkrak angka penjualan rumah 
batik ini. Kain batik hasil karya para difabel ini dipesan beragam 
kalangan mulai dari komunitas hingga instansi pemerintah. 
“Salah satu yang memborong itu PLN.”
 
Berkreasi di tengah pandemi
 
Selain memproduksi kain dan pakaian batik, Rumah Batik 
Wistara juga membuat masker dari kain perca batik. Ini dilakukan 
agar bisnis bisa terus berjalan. Pasalnya, mereka juga kena imbas 
pandemi COVID-19. Pelatihan singkat pun langsung dilakukan. 
Hasilnya, mereka bisa langsung memproduksi masker. Pesanan 
pun mulai berdatangan.
 
“Makanya saya inisiatif mengajak adik-adik untuk membuat 
masker. Karena pesanan baju turun drastis, sekarang orang-
orang banyak yang pesan masker batik,” ujar Aryo.
 
Meski pemasukan dari menjual masker lebih kecil dibandingkan 
baju, Aryo tak mempersoalkan. Bagi dia yang penting para 
pekerjanya bisa gajian tiap bulan. Beragam cara digunakan 
guna memasarkan produk Wistara, termasuk memanfaatkan 
marketplace.
 

Rumah Batik Wistara, Ruang Berkarya untuk Semua
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“Ini juga masuk dari pihak Tokopedia memberikan slot dan 
kemudahan buat kami untuk ikut serta menjual produk-produk 
Batik Wistara.”
 
Batik Wistara sudah seperti rumah
 
Para pekerja mengaku betah dan kerasan. Teguh misalnya. 
Pria yang bekerja sejak awal dan ikut merintis usaha Rumah 
Batik Wistara menganggap Wistara seperti rumah sendiri. Pria 
asal Cilacap ini mengaku tak sengaja bertemu dengan Aryo. 
Awalnya ia ikut pelatihan menjahit di Solo. Setelah lulus dari 
pelatihan, ia meminta dicarikan lowongan pekerjaan. Dinsos 
Solo kemudian memberi nomornya Aryo. Singkat cerita Teguh 
akhirnya bertemu Aryo dan diterima kerja di Wistara. “Ternyata 
ada, saya berangkat ke Surabaya,” kata Teguh.
 
Awal kerja di Rumah Batik Wistara, Teguh sempat merasakan 
kesulitan. Terlebih saat bekerja sama dengan rekan-rekannya 
yang sudah ada lebih dulu. “Di Wistara saya sempat mengalami 
kesulitan, saya butuh adaptasi. Apalagi di sini kebanyakan tuna 
rungu, saya tuna daksa sendiri. Saya belajar memahami bahasa 
isyarat, cara ngobrol dan memahami mereka,” ungkap dia.
 
Seiring waktu, Teguh mulai bisa memahami dan bisa berinteraksi 
dengan rekan kerjanya. Ia menganggap mereka bukan sekadar 
rekan kerja namun sudah seperti keluarga. “Sudah benar-benar 
seperti keluarga, makan bareng-bareng. Boleh ngambil sendiri. 
Terus masakannya bergizi dan enak-enak,” ucap Teguh.
 
Hal ini yang membuat Teguh memilih untuk kembali lagi ke 
rumah ini. Teguh sempat resign dari Wistara pada 2018 lalu 
karena membuka usaha sendiri di Sidoarjo. Tapi, awal tahun ini 
ia kembali lagi bekerja di Wistara. “Mas Aryo ngizinin saya buat 
balik kerja lagi, saya langsung masuk lagi.”
 
Cinta bersemi di Wistara
 
Tak hanya seperti di rumah sendiri, Teguh juga mendapatkan 
istri di rumah batik ini. Namanya Amilus Sholikhah yang 
merupakan difabel rungu. Keduanya sempat resign dari Wistara 
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ketika menikah 2018 lalu. Namun ketika usaha mukenah yang 
mereka kelola mengalami kendala, keduanya sepakat untuk 
balik lagi ke rumah batik milik Aryo ini.
 
“Waktu itu saya memutuskan menikah dengan Lusi, kemudian 
membuat usaha mukenah. Sudah jalan tapi karena pandemi ini 
jadi gak karuan. Awal 2021, saya memutuskan kembali bekerja 
ikut Mas Aryo di Wistara,” kata Teguh.
 
Teguh mengaku, perlakuan Aryo kepada dia dan istrinya tetap 
sama walau sudah menikah.“Ya tetap baik banget Mas Aryo, 
ngasih upahnya sesuai, makanan juga enak. Kami tetap biasa 
makan bareng. Cuman bedanya, saya sama Lusi sekarang tinggal 
di Sidoarjo, jadi tidak ikut tinggal serumah lagi sama Mas Aryo,” 
dia menambahkan.
 
Senada dengan Teguh, Lusi--panggilan karib Amilus Sholikha- 
juga merasakan ikatan kekeluargaan sudah terjalin erat di Rumah 
Batik Wistara. Bahkan ketika awal magang, Lusi sudah bisa 
langsung berbaur dengan Aryo dan rekan-rekan di dalamnya. 
“Saya senang selama di Wistara, orang-orangnya enak dan 
gampang berbaur semuanya. Saya awalnya hanya bisa jahit 
sekarang sudah bisa keterampilan lain,” Lusi mengungkapkan.
 
Teguh dan Lusi berharap, ada lebih banyak pengusaha Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Usaha Kecil Menengah 
(UKM) yang memberi kesempatan bagi difabel. Pasalnya, saat 
ini masih banyak teman-teman mereka yang belum bekerja 
karena difabelnya.

Rumah Batik Wistara, Ruang Berkarya untuk Semua
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Mata Teguh Iman Hidayat (30) terfokus pada sehelai kain di meja 
mesin jahitnya, Sabtu 11 September 2019 pagi. Kedua tangannya 
menari menggeser kain perca seirama dengan bunyi derik jarum 
jahit. Sesekali, ia mengeryitkan dahi sembari mengelap butiran 
keringat yang ada di keningnya.
 
Pria asal Cilacap, Jawa Tengah ini adalah salah satu pekarya di 
Rumah Batik Wistara, Surabaya. Sebuah home industri yang 
mempekerjakan para difabel. Teguh satu-satunya difabel daksa 
yang bekerja di rumah batik milik Aryo Setiawan ini. Mayoritas 
difabel yang bekerja di sini ialah difabel rungu dan wicara.
 
Raut wajah Teguh langsung berubah saat mengobrol dengan 
IDN Times, seputar perjalanan hidupnya sebagai difabel sebelum 
bekerja di Rumah Batik Wistara. “Susah,” ujarnya singkat.
 
Teguh mengeluhkan sulitnya mendapatkan peluang pekerjaan. 
Banyak yang tak percaya dia bisa bekerja meski tuna daksa.
 
Karena keadaan itu, ia tak menyerah. Berbagai pelatihan 
yang digelar dinas sosial ia ikuti. Teguh terus mengasah 
keterampilannya agar bisa bekerja, tidak terus menerus 
bergantung pada orangtua dan menjadi beban keluarga. 
Suatu kali ia berjanji pada diri sendiri, jika sudah punya bekal 
keterampilan, ia akan langsung bekerja.
 
Tapi Teguh termasuk yang beruntung dibanding teman-teman 

Sulitnya Jadi Difabel di 
Negeri Ini

Oleh: M. Ardiansyah Fajar Syahlillah
IDN Times Jatim, 19 September 2021
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difabel di sekitarnya. Sebab, ia sudah mempunyai kenalan 
beberapa orang pemerintahan di Jawa Tengah, lantaran pernah 
menjadi salah satu atlet tenis meja kategori difabel daksa. Meski 
tidak sampai kancah nasional, Teguh cukup dikenal karena 
pintar bergaul.
 
“Karena saya susah tembus nasional, saya pilih cari pelatihan. 
Lewat jalur atlet itu saya dapat informasi kalau ada pelatihan 
menjahit untuk difabel di Solo. Saya langsung ke sana,” Teguh 
menjelaskan.
 
Teguh tidak membayangkan apabila ia tidak memiliki potensi 
lain yakni atlet, pasti bakal sangat sulit mengakses informasi 
pelatihan bagi difabel. Sudah sulit mendapat akses informasi, 
balai pelatihan untuk difabel juga sangat sedikit.
 
“Banyak difabel terkendala transportasi. Karena gak semua 
tempat (pelatihan) ada. Di Indonesia sendiri cuma ada di 
Solo, Yogyakarta sama di Jawa Timur itu di Pasuruan,” dia  
menambahkan. “Teman-teman itu kebanyakan gak tahu cara 
masuknya, dinas sosial juga kurang aktif.”
 
Penyalurannya kurang, lokasinya jauh
 
Teguh mengakui, memang ada upaya dari Dinas Sosial untuk 
menyalurkan para difabel usai lulus pelatihan. Namun, kadang 
penempatannya jauh dari lokasi tempat tinggal para difabel. Hal 
itu ia alami sendiri. Tinggal di Cilacap, ikut pelatihan di Solo, 
namun mendapatkan tempat kerja di Surabaya, Jawa Timur.
 
“Kalau untuk saya (jauh) gak masalah karena bisa jalan, naik 
bus atau kereta. Tapi yang kursi roda, lumpuh kakinya mungkin 
kesulitan,” ujarnya.
 
Ia sempat dilarang keluarganya saat akan bekerja di Surabaya. 
“Dulu sempat aku awal orangtua bilang kalau gak boleh pergi-
pergi. Disuruh di rumah saja. Makan dikasih gak usah kerja, 
makan tidur saja. Tapi aku gak mau, sebagai difabel apa, ya, 
cuma menggantungkan begitu,” katanya mengenang.
 

Sulitnya Jadi Difabel di Negeri Ini
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Ternyata keputusan teguh untuk merantau sedikit mengurangi 
beban keluarga. Terlebih ketika kabar duka tersiar dari kampung 
halamannya, sewaktu ibunya meninggal dunia pada tahun 
ketiga. “Jadi keputusan aku untuk pergi sudah tepat, kalau aku 
menggantungkan ke ibu terus, saat ibu meninggal pasti aku 
bingung. Kalau begini sudah ada antisipasinya,” kata dia.
 
Minimnya penyaluran tenaga kerja bagi difabel rupanya juga 
pernah dirasakan istri Teguh, Amillus Sholikha (28). Ia harus 
mencari tempat magang terlebih dahulu agar bisa mendapatkan 
pekerjaaan. Waktu itu, perempuan yang akrab disapa Lusi ini 
memilih magang di Rumah Batik Wistara, karena memang sang 
pemilik usaha membuka program tersebut.
 
“Saya pelatihan 2,5 tahun di Bangil (UPT Rehabilitasi Rungu 
Wicara Pasuruan). Kemudian magang di sini (Rumah Batik 
Wistara). Karena cocok, lanjut kerja,” ujarnya.
 
Rumah Batik Wistara, kata Lusi, menjadi tempat kerja 
pertamanya. Setahun bekerja, ia memutuskan resign karena 
diajak temannya bekerja di pabrik sepatu. Namun, Lusi tak 
bertahan lama di pabrik sepatu itu. Ia lantas kembali kerja 
lagi di Wistara sampai akhirnya bertemu dengan Teguh dan 
memutuskan menikah dengannya.
 
Usai menikah, keduanya pamit untuk membuka usaha mukena 
di Sidoarjo. Namun, bisnis mereka tak berjalan lama. Pandemik 
membuat usaha mereka merana. “Akhirnya kami kembali kerja 
di Wisatara (awal 2021),” ucap Lusi.
 
Serapan kerja difabel masih jadi pekerjaan rumah
 
Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur (Jatim) mengakui, sebagian 
besar para difabel yang sudah menyelesaikan pelatihan 
diarahkan bekerja secara mandiri. Mereka didorong membuka 
bisnis atau usaha sendiri dengan bekal keterampilan yang 
dimiliki.
 
“Anak-anak kita (difabel di dinsos), rata-rata nonformal. Kalau 
yang formal tidak dinsos tapi dinas tenaga kerja. Dia punya 

Muhammad Ardiansyah Fajar Syahlillah



53Menggapai Dunia Kerja Inklusi

BLK (Balai Latihan Kerja). Di kita itu anak-anak gak sekolah, 
tidak punya ijazah, apa iya perusahaan mau nerima. Sedangkan 
perusahaan maunya lulus SMA/SMK,” kata Kepala Dinsos 
Jatim, Alwi.
 
Berdasarkan data Sistem Informasi Penyandang Disabilitas di 
Jatim ada 22.768 difabel yang tersebar di 38 kabupaten/kota. 
Lima terbanyak, ada 4.105 difabel di Kabupaten Kediri, 2.000 di 
Kota Kediri, 1.673 difabel di Kabupaten Malang, 1.359 difabel di 
Kabupaten Magetan dan 1.352 difabel di Kota Malang. Dari data 
ini, Alwi belum tahu mana saja yang sudah belum terserap di 
dunia kerja dan industri.
 
Terpisah, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga 
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jatim, Sunarya mengakui, serapan kerja difabel masih sangat 
minim. Padahal, penyaluran tenaga kerja difabel sudah ada 
dasar hukumnya di Pasal 53 Undang-Undang (UU) Nomor 8 
Tahun 2016 bahwa perusahaan wajib mempekerjakan 1 persen 
dari jumlah tenaga kerja.
 
“Tetapi, implementasinya di lapangan banyak (perusahaan) 
yang belum melakukan. Tapi juga sudah ada yang melakukan. 
Kita sudah sering sosialisasi,” katanya.
 
Disnakertrans Jatim sempat mengusulkan ke pemerintah 
pusat agar perusahaan yang mempekerjakan difabel diberi 
penghargaan. Ini dilakukan guna merangsang perusahaan mau 
mempekerjakan para difabel. “Itu dengan parameter, misal 
1 persen dari total tenaga kerja, sarana dan fasilitas difabel 
juga jadi parameternya untuk memperoleh penghargaan,” dia 
menjelaskan.
 
Sunarya juga mendorong pemerintah daerah membuat Unit 
Layanan Difabel (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. Nantinya di 
situ tercantum informasi termasuk pelatihan. Disnakertrans 
kabupaten/kota juga diminta untuk disiplin melaporkan data 
difabel yang sudah bekerja maupun yang belum ke provinsi.
 
Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola Disnakertrans 
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Jatim mulai membuka untuk difabel. Sayangnya, belum ada 
pengkhususan untuk kategori difabel. Justru para difabel ini 
diminta menyesuaikan kejuruan yang ada. “Terkait pelatihan 
kita punya 16 BLK, kita akomodir untuk difabel tapi sesuai 
kejuruan yang ada di BLK,” kata dia.
 
Sunarya mengaku belum ada BLK khusus difabel, Ia berdalih, 
pihaknya kesulitan dalam mengakomodir termasuk sarana 
prasarana dan narasumbernya. “Jadi misalkan yang di BLK itu 
cacat fisik (daksa) bisa diikuti oleh difabel tersebut,” ucapnya.
 
Meski demikian, ia mengklaim kalau yang ada di BLK tak 
hanya dapat pelatihan tapi juga diberi sertifikat dan informasi 
lowongan kerja. “Tujuan pelatihan itu endingnya penempatan.”
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Muhammad, 32 tahun, seorang penyandang disabilitas daksa, 
masih ingat kalau orang tuanya sangat protektif. “Dulu waktu 
kecil orang tua memproteksi saya agar tidak keluar dan bermain 
dengan teman-teman. Mungkin karena mereka khawatir takut 
terjadi apa-apa dengan saya,” kata Muhammad yang tinggal di 
kelurahan Polagan, Sampang.
 
Akibatnya, Muhammad tidak punya rasa percaya diri. Dia 
kuatir dengan kekurangan yang dimilikinya saat bergaul dengan 
orang lain. Belum lagi stigma bahwa menyandang disabilitas itu 
adalah aib.
 
Dia yakin teman-temannya sesama penyandang disabilitas 
mengalami hal yang sama.
“Hal ini tidak lepas dari lingkungan keluarga yang sangat 
ketat menjaga agar tidak berinteraksi dengan lingkungan luar,” 
katanya.
 
Kendati demikian, Muhammad adalah satu dari ribuan 
penyandang disabilitas di Madura yang berhasil memiliki 
identitas kependudukan. Ia mengikuti perekaman KTP massal 
di kantor kecamatan. Muhammad datang ke kantor kecamatan 
meskipun menjadi perhatian banyak warga yang hadir mengikuti 
perekaman KTP-elektronik waktu itu.
 

Jauhnya Asa Penyandang 
Disabilitas Raih 
Kemandirian Ekonomi

Oleh: Agus Wedi
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“Sama seperti yang lain, saya juga disuruh duduk menunggu 
antrian. Jadi tidak ada fasilitas khusus bagi penyandang 
disabilitas. Cuma saat itu orang banyak melihat ke saya. Ya, 
mungkin karena kondisi saya yang seperti ini,” kenangnya.
 
Muhammad mengatakan dia tidak mempedulikan tatapan 
orang-orang pada saat itu. Bagi dia, selama tidak ada kata 
cemoohan yang keluar, dia tidak akan peduli. “Saya cuek saja,” 
ucapnya.
 
Sekarang Muhammad cukup beruntung karena memiliki 
dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga 
dan KTP-elektronik.
 
Walaupun telah memiliki dokumen kependudukan yang 
lengkap, Muhammad mengaku, belum pernah melamar kerja 
ke kantor atau perusahaan. Muhammad masih belum punya 
keberanian karena keterbatasan kondisi fisiknya.
 
Pria lulusan SD ini bekerja di bengkel milik kakaknya. “Saya 
enggak berani melamar kerja. Dinas pun enggak pernah 
menawarkan pekerjaan kepada saya,” tuturnya.
 
Penyandang disabilitas yang pernah dikirim ke Balai Latihan 
Kerja di Solo, Jawa Tengah selama satu tahun ini, menginginkan 
adanya peraturan yang dapat melindungi hak disabilitas. 
Dengan adanya peraturan daerah, Muhammad yakin, percaya 
diri teman-temannya akan meningkat karena ada kepastian 
hukum.
 
“Kalau sekarang, ya, nggak berani lah (melamar kerja). Teman 
disabilitas yang lulus S1 saja kemarin nggak lolos seleksi masuk 
pegawai negeri, apalagi saya yang lulusan SD,” ujarnya sambil 
tertawa.
 
Perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas masih 
minim. Buktinya, hingga sekarang belum ada regulasi yang 
mengatur tentang perlindungan kepada mereka. Bahkan, 
tidak sedikit disabilitas yang belum mendapatkan pelayanan 
kependudukan dan sulit mendapatkan pekerjaan.
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Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 
Sampang, Munawi menuturkan, persepsi masyarakat tentang 
disabilitas berdampak pada akses yang diperoleh. Misalnya, 
disabilitas tidak memiliki e-KTP serta pelayanan yang lainnya. 
Padahal pelayanan tersebut penting bagi disabilitas untuk 
mendapatkan hak-haknya, termasuk akses pada pekerjaan.
 
Munawi berharap ada regulasi khusus yang mengatur 
perlindungan kepada disabilitas. “Jadi, kita berharap 
diberlakukan sama dengan yang lain,” ucap karyawan tetap PT. 
Garam itu.
 
Menyikapi itu, Agus Sumarso, Kepala Bidang Ketenagakerjaan 
(Naker) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Sampang, mengatakan, sebelum pandemi, 
pihaknya aktif menggelar pelatihan keterampilan bagi 
penyandang disabilitas.
 
Peserta yang ikut pelatihan sebanyak 20 orang. Namun, sejak 
adanya Covid-19, tidak ada lagi pelatihan khusus disabilitas 
yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Sampang.
Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup 
penyandang disabilitas agar tidak membebani anggota keluarga 
yang lain.
 
“Jangan sampai karena punya keterbatasan lalu diabaikan. Hal 
itu jangan sampai terjadi,” ucap Agus Sumarso saat ditemui di 
kantornya, Senin (13/9/2021).
 
Pemerintah, lanjut Agus, membantu disabilitas dengan sistem 
pelatihan dan penyediaan alat-alat agar bisa mandiri dan 
membuka usaha. Sedangkan bentuk pelatihannya, menyesuaikan 
keinginan dan kemampuan disabilitas.
 
“Keahlian apa yang dimilikinya kita coba untuk memberikan 
kesempatan dan melatih di bidang masing-masing. Misalkan 
mereka suka menjahit, kita fasilitasi pelatihan dan kasih alatnya,” 
ujarnya

Agus Wedi
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Agus menerangkan, beberapa penyandang disabilitas 
yang telah mengikuti pelatihan kini telah mandiri dan 
membuka usaha sendiri. Bahkan, ada di antara mereka ikut 
membantu perekonomian keluarganya. “Malah ada disabilitas 
memberikan nafkah kepada keluarga yang sehat, ada juga yang 
mempekerjakan tetangganya yang bukan disabilitas,” katanya.
 
Karena itu, setelah mendapatkan pelatihan, Dinas Tenaga Kerja 
Sampang juga memberikan bantuan alat-alat, seperti mesin jahit, 
peralatan bengkel dan lain sebagainya. Selain itu juga diberikan 
sertifikat hasil pelatihan. Namun, sebagian besar dari mereka 
menolak sertifikat. Alasannya, karena hanya tamatan SD dan 
bahkan ada yang tidak sekolah.
 
“Kalau ingin melamar pekerjaan di perusahaan, paling tidak 
sertifikat sebagai pendukung saja. Tapi yang utama adalah 
ijazah, oleh karena itu kami fokus ke pelatihan dan alatnya saja,”
kata Agus Sumarso.
 
Sekretaris Komisi IV DPRD Sampang Shohibus Sulton 
mengutarakan, pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan 
Dinas Sosial, membahas persoalan disabilitas. Di antaranya, 
pemenuhan hak-hak disabilitas hingga serapan lapangan 
pekerjaan.
 
Menurutnya, orang dengan disabilitas membutuhkan perhatian 
khusus dari pemerintah daerah.
“Kami sudah sampaikan ke Dinsos waktu itu agar memberikan 
ruang bagi mereka (disabilitas),” ujar Politisi Partai Gerindra ini, 
Selasa (14/9/2021).
 
Anggota Dewan yang akrab dipanggil Sulton ini, menilai, masih 
banyak disabilitas yang mendapat diskriminasi. Termasuk 
dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan. Ia 
meminta pemerintah memberikan ruang dan hak yang sama 
antara disabilitas dengan warga lainnya.
 
Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah agar ada kesetaraan 
disabilitas. Hal itu perlu kerjasama pemerintah desa, kecamatan 
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dan kabupaten untuk menjamin berkaitan dengan pelayanan 
adminduk. “Ini komitmen kami agar kesetaraan harus ada. Jadi 
tidak hanya gender yang digaungkan harus setara,” ungkap 
Sulton.
 
Ke depan, pihaknya akan mendorong pembentukan peraturan 
daerah (perda) yang mengatur perlindungan disabilitas. 
Namun, hal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebab, 
DPRD harus membuat kajian akademis di internal Komisi IV. 
“Kebetulan saya di Bapemperda, jadi saya kuatkan dulu di 
internal. Saya janji akan kawal sendiri perdanya,” tandas Sulton.
 
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten 
Sampang, Faisol Ramdhoni menyampaikan, penyandang 
disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Sampang yang 
mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang setara 
dengan yang lain.
 
Untuk memenuhi hak-hak itu, diperlukan sarana dan prasarana 
serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan. 
Sehingga penyandang disabilitas terlindungi dari penelantaran, 
eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta 
pelanggaran hak asasi manusia.
 
”Maka untuk memenuhi itu semua, sangat mendesak untuk 
segera dilakukan penyusunan Perda Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Disabilitas,” katanya, menegaskan.
 
Pria yang aktif dalam isu inklusi dan kesetaraan ini mengatakan, 
kehadiran regulasi yang mengatur pemenuhan hak disabilitas 
menjadi pondasi awal bagi Pemerintah Sampang dan semua 
pihak untuk melakukan akselerasi kepekaan disabilitas.
 
”Dari regulasi itu pula, nantinya pemerintah bisa lebih berbuat 
untuk menciptakan inklusivitas kebijakan baik melalui 
penyediaan anggaran, sarana prasarana, maupun penyediaan 
lapangan kerja,” ucapnya.
 
Rencana itu disambut salah satu warga disabilitas Tricahyo 
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Slamet Widodo dengan senang hati. Disabilitas daksa asal 
desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang 
itu mengatakan, adanya peraturan daerah (perda) dapat 
menguatkan kelompok disabilitas.
 
“Segala sesuatu, baik itu program atau kegiatan kalau ada 
regulasi yang jelas kita tinggal melaksanakan. Sangat penting 
sekali. Makanya saya berharap anggota DPRD Sampang segera 
membuat Perda Perlindungan Hak Disabilitas,” ungkapnya 
kepada maduraindepth.com di rumahnya, Minggu (19/9/2021).
 
Pemenuhan hak-hak disabilitas, dia menjelaskan, meliputi 
banyak hal. Utamanya, layanan kesehatan, sosial, pendidikan, 
ekonomi dan taraf hidup. Di sektor pelayanan kesehatan 
di Sampang, misalnya, hingga saat ini belum menjangkau 
penyandang disabilitas.
 
“Masih banyak yang tidak memiliki kartu BPJS. Kendalanya, 
ya, dari dokumen kependudukan. Maka dari itu, saya berharap 
Dispendukcapil jangan menunggu bola, harus jemput bola,” 
ucap lelaki yang disapa dengan Wiwid ini.
 
Dalam menangani masalah disabilitas, Wiwid menilai sejumlah 
organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kabupaten Sampang, 
belum menjalin koordinasi lintas sektoral yang baik. Yang 
muncul, justru ego sektoral di masing-masing OPD.
 
“Harus ada koordinasi antara Dinas Sosial, Dispendukcapil, 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pemerintah 
desa dalam menangani disabilitas. Dan, itu bisa jalan kalau 
sudah ada regulasi atau perda,” ujarnya.
 
“Karena itu, saya minta disabilitas jangan dijadikan korban lah. 
Setelah didata, tapi tidak ada tindak lanjut,” tambah bapak lima 
anak ini.
 
Meski demikian, Wiwid mengakui bahwa saat ini sudah mulai 
ada perhatian dari Pemkab Sampang kepada penyandang 
disabilitas. Terbukti, usulan dan masukan dari PPDI 
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. ”Tapi itu (perhatian), 
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kan, tidak tetap. Selama tidak ada regulasi, ya, tetap saja posisi 
kita lemah dan rentan,” ujarnya.
 
Wiwid mengungkapkan, lemahnya perlindungan terhadap 
hak-hak disabilitas terlihat pada saat dua orang penyandang 
disabilitas dinyatakan tidak lolos seleksi CPNS beberapa waktu 
lalu. Padahal, lanjut dia, kedua temannya tersebut sudah 
melengkapi persyaratan administrasi. Kejadian tersebut menjadi 
bukti bahwa perlindungan terhadap hak disabilitas masih 
rendah.
 
“Kalau sudah ada perda, saya yakin hak-hak disabilitas akan 
terlindungi, termasuk hak mendapatkan pekerjaan yang layak,” 
ungkapnya.
 
Selain itu, penyandang disabilitas juga sulit mengakses program 
terdampak Covid-19, seperti bantuan modal bagi pelaku 
UMKM. Wiwid dan teman-temannya sesama disabilitas sudah 
mengajukan permohonan ke Dinas terkait, namun akhirnya 
gagal karena terkendala persyaratan dan harus menyertakan 
jaminan. Padahal, jelas Wiwid, penyandang disabilitas yang 
tergabung di PPDI, sudah banyak yang membuka usaha sendiri.
 
“Yang memberatkan kami (disabilitas) jaminannya itu. Terus 
apa yang akan kami jadikan jaminan dengan kondisi kami yang 
seperti ini,” ujar Wiwid sambil menunjukkan kondisi rumahnya 
yang sangat sederhana.
 
Pria yang membuka usaha produksi tas dan dompet ini berharap 
secepatnya dibentuk perda sebagai regulasi untuk menguatkan 
dan melindungi hak-hak disabilitas.“Karena kita punya hak 
dan kewajiban yang sama dengan nondisabilitas,” katanya, 
mengakhiri obrolan.

Agus Wedi
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Miftah Farid Rahmani
CNNIndonesia.com

Miftah Farid Rahmani atau lebih dikenal Farid Rahman adalah 
seorang jurnalis yang berdomisili di Kota Surabaya, Jawa 
Timur. Ia mengawali terjun ke dunia jurnalistik sejak menjadi 
anggota Lembaga Pers Mahasiswa Acta Surya, Stikosa-AWS. 
Saat ini dia aktif menulis di CNNIndonesia.com dan menjadi 
kontributor di beberapa media lainnya. 
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Surabaya, CNN Indonesia -- Zulmy Erian (28) terlihat sibuk 
menata wadah-wadah bulat di atas meja. Sesekali pandangan 
matanya beralih mencermati adonan di dalam mangkuk. Ia 
ingin memastikan takaran adonan kuenya pas. Secara perlahan 
ia tuangkan adonan ke loyang.
 
Di ruangan berbeda, Nanda (25) mengeluarkan kue dari mesin 
pemanggang roti. Asap mengepul dan aroma harum langsung 
memenuhi seluruh ruangan. Tangan Nanda sesekali mengibas 
kue di atas nampan.
 
Erian dan Nanda tak sendiri. Di ruangan yang sama juga tampak 
sejumlah orang sedang mengolah bahan mentah dan manik-
manik. Mereka tampak cekatan memilah bahan, menggabungkan 
lalu mengkombinasikannya menjadi pusparagam penganan dan 
kerajinan. Mereka mengemasnya dengan rapi.
 
Mereka adalah para penyandang disabilitas yang menyulap 
rumah kontrakan di Jalan Sampoerna nomor 17, Krembangan 
Utara, Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur menjadi ruang 
berbagi dan berkreasi. Mereka menyebut rumah di pemukiman 
padat ini Kedaibilitas. Rumah ini menjadi ruang para disabilitas 
untuk belajar dan berkarya.
 
Berawal dari rasa cinta
 
Kedaibilitas didirikan tiga tahun lalu oleh Andi Fuad Rachmadi 

Kisah ‘Laboratorium’ Usaha 
Penyandang Disabilitas di 
Surabaya

Oleh: Miftah Farid Rahmani
CNNIndonesia.com, 20 September 2021
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(35). Jebolan Universitas Negeri Malang, Jawa Timur ini 
sengaja mendirikan Kedaibilitas karena ingin membuktikan 
bahwa penyandang disabilitas juga bisa menjadi pengusaha. 
“Kedaibilitas ini adalah laboratorium usaha teman-teman 
disabilitas,” kata Andi kepada CNNIndonesia.com, Kamis 9 
September.
 
Puluhan penyandang disabilitas bernaung di rumah ini. 
Sebagian besar adalah penyandang disabilitas intelektual dan 
mental. Ada juga penyandang disabilitas ganda atau perpaduan 
dari keduanya.
 
Ide membuat Kedaibilitas berawal saat Andi menjadi guru di 
sebuah sekolah inklusi di Kota Malang, Jawa Timur. Di sekolah 
ini, Andi banyak berinteraksi dan mendampingi anak-anak 
berkebutuhan khusus.
 
Hal ini membuat Andi terpanggil untuk fokus mendampingi para 
penyandang disabilitas dan memutuskan menjadi pendamping 
di sebuah lembaga pendidikan warga negara berkebutuhan 
khusus di Surabaya.
 
Kecintaannya pada para penyandang disabilitas kemudian 
menggerakkan dirinya membuat unit usaha untuk 
memberdayakan mereka. “Setiap anak-anak berkebutuhan 
khusus, pasti mereka punya satu potensi minimal. Pasti ada itu,” 
katanya.
 
Bukan sekadar profit
 
Andi menamai unit usahanya Kedaibilitas. Ia lalu mengajak 
sejumlah penyandang disabilitas usia 17-30 tahun untuk 
bergabung. Andi dan para pendamping kemudian mendidik 
para penyandang disabilitas untuk bekerja dan berwirausaha. 
Mulai dari belanja bahan mentah di pasar, produksi hingga 
memasarkannya.
 
Jika sebelumnya para penyandang disabilitas hanya belajar 
teori di lembaga pendidikan, di tempat ini mereka harus 
mempraktikan dan terjun langsung ke masyarakat.
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“Kami mengajarkan mereka dari awal sampai akhir. Saat belanja 
sampai memasarkan. Mereka yang melakukan. Biar mereka bisa 
berinteraksi. Kami ajak mereka ke dunia nyata, bukan dunia 
sinetron,” kata Andi menjelaskan.
 
Menurut Andi, sampai saat ini masyarakat masih 
memandang penyandang disabilitas dengan sebelah mata dan 
memperlakukan mereka sebagai warga negara kelas dua. Untuk 
itu, para penyandang disabilitas harus terjun ke masyarakat agar 
mentalnya kuat. Di sisi lain hal itu juga sebagai upaya mendidik 
masyarakat agar bisa memandang dan memperlakukan 
penyandang disabilitas setara.
 
“Mereka butuh berinteraksi dengan dunia nyata. Jadi ketika 
mereka keluar itu nggak dipandang sebelah mata oleh 
masyarakat,” ujarnya menambahkan.
 
Semua penyandang disabilitas yang bekerja di Kedaibilitas 
terlibat langsung melayani pembeli. Mulai dari mencatat 
pesanan, menyiapkan minuman dan makanan, mengantarkan, 
hingga menerima pembayaran. Para tamu yang berasal dari 
beragam kalangan bisa bercengkrama dan berbincang langsung 
dengan para penyandang disabilitas. Konsep ini, diyakini Andi 
dapat menciptakan interaksi dan lingkungan yang inklusif.
 
“Peran kami di situ, selain mengedukasi anak-anak ini, kami juga 
mengedukasi masyarakat, biar terbentuk lingkungan inklusif, 
yang ramah disabilitas,” ujarnya menambahkan.
 
Bagi Andi, tujuan utama Kedaibilitas bukan mencari profit. 
Namun, membuat para penyandang disabilitas siap menghadapi 
dunia kerja yang sesungguhnya.
 
Andi mengaku, selain kecintaannya pada para penyandang 
disabilitas, faktor lain yang memicu lahirnya Kedaibilitas 
adalah kebijakan pemerintah yang masih diskriminatif terhadap 
kelompok disabilitas intelektual. Menurut dia, pemerintah 
belum bisa menjamin akses pekerjaan bagi para penyandang 
disabilitas.
 

Miftah Farid Rahmani



67Menggapai Dunia Kerja Inklusi

Selama ini, disabilitas intelektual menjadi kelompok yang paling 
sulit diterima bekerja di instansi pemerintah maupun sektor 
formal. Berbeda dengan jenis disabilitas fisik atau lainnya. 
Untuk itu, tak ada pilihan lain bagi mereka selain membangun 
usaha sendiri.
 
“Coba lihat selama ini disabilitas diterima kerja itu kebanyakan 
adalah disabilitas fisik, tunadaksa, tapi anak-anak disabilitas 
intelektual dan mental ini enggak bisa diterima,” ujarnya.
 
Andi mengatakan, hal itu dibuktikan dari pengalamannya 
sendiri, ketika mendampingi sejumlah anak didiknya saat 
berusaha mendapatkan pekerjaan. Saat itu, sejumlah anak 
didiknya yang merupakan penyandang disabilitas intelektual 
sempat mendapatkan kesempatan magang di sebuah kantor 
pemerintahan.
 
Proses itu berjalan selama tiga bulan. Namun setelah tiga bulan, 
bukannya diterima kerja di kantor pemerintahan tersebut, para 
penyandang disabilitas intelektual yang didampingi Andi malah 
diberhentikan. “Setelah tiga bulan, anak-anak ini ditolak, ‘Ini 
tidak bisa, Pak, karena kondisinya’, saya sempat bentrok itu,” 
ujarnya mengenang.
 
Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah belum bisa menjamin 
hak para penyandang disabilitas meski sudah diatur dalam 
Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas. Pemerintah, kata Andi, juga tak bisa memberikan 
kesempatan kerja bagi setiap warga negaranya, seperti pada 
Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
“Padahal sudah tertulis dalam UU bahwa semua warga 
negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, tanpa 
diskriminasi.”
 
Upaya pemerintah
 
Berdasarkan data berjalan Sistem Informasi Manajemen 
Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, pada 2021 
terdapat 22.342 jiwa penyandang disabilitas di Jatim. Jumlah 
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itu merupakan 10,54 persen dari total keseluruhan jumlah 
disabilitas yang ada di Indonesia.
 
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur M. Alwi 
mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan pelatihan kerja 
bagi para penyandang disabilitas melalui sejumlah UPT yang 
tersebar di berbagai daerah di Jatim. Mereka yang dilatih, adalah 
para penyandang disabilitas yang masih berusia produktif. 
“Kami latih mereka, ada UPT yang memberikan pelatihan, 
diharapkan mereka bisa mandiri,” kata Alwi.
 
Para disabilitas ini, kata Alwi, dibekali keterampilan untuk 
memproduksi kerajinan, seperti pot, batik, menjahit. Ada pula 
yang dilatih kemampuan servis motor, handphone, elektronik 
hingga memijat. Pelatihan itu disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing jenis disabilitas. “Pot, kerajinan, itu hasil anak-
anak disabilitas. Batik, dan kalau yang tuna netra itu pijat,” 
ucapnya.
 
Melalui UPT itu, Dinsos Jatim tiap tahunnya meluluskan 40-an 
penyandang disabilitas yang telah dinyatakan tuntas mengikuti 
pelatihan keterampilan. Mereka lalu dibekali peralatan 
penunjang usaha. Seperti mesin jahit, alat servis ponsel, servis 
elektronik, alat perlengkapan bengkel, hingga alat usaha 
kelontong.
 
“Kami kemarin [tahun 2020] melepas sekitar 40 orang anak didik. 
Kami kasih peralatan sesuai dengan bidang yang ditekuni, kami 
kasih mesin jahit, alat servis, alat pijat,” ujarnya menjelaskan.
 
Namun, bantuan itu, kata Alwi, hanya sebatas pelatihan dan 
peralatan usaha semata. Sebab pemerintah melalui Dinsos Jatim, 
tak menganggarkan bantuan modal tunai bagi mereka. “Bantuan 
modalnya dalam bentuk skill dan peralatan,” ujar Alwi.
 
Kebanyakan dari mereka yang mendapatkan bantuan itu adalah 
penyandang disabilitas fisik, disabilitas sensorik seperti tuna 
netra, rungu dan wicara. Bantuan itu, sayangnya tak menyentuh 
mereka yang merupakan disabilitas intelektual dan mental.
 

Miftah Farid Rahmani
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Alwi mengakui, penanganan disabilitas intelektual jauh 
lebih sulit dibanding pendampingan terhadap kelompok 
jenis disabilitas lain. Ia bahkan menyebut, mereka hampir tak 
bisa tertangani. “Disabilitas intelektual ini lebih tinggi lagi 
[kesulitannya]. Hampir nggak bisa diapa-apakan,” katanya.
 
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 
Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, 
Sunarya, mengatakan penyerapan tenaga kerja disabilitas 
sebenarnya sudah diatur di UU Nomor 8 Tahun 2016. Namun 
implementasinya ternyata masih jauh dari harapan.
 
“Memang perusahaan wajib minimal 1 persen dari jumlah 
tenaga kerja. Tapi implementasinya di lapangan, mungkin 
banyak [perusahaan] yang belum melakukan,” ujarnya.
 
Sunarya mengatakan pihaknya sulit mengawasi perusahaan-
perusahaan yang telah atau belum menyerap tenaga kerja 
disabilitas. Disnaker di kabupaten/kota pun juga seringkali 
mengalami kendala. Akibatnya, Disnakertrans hingga kini 
belum memiliki data yang memadai.
 
“Karena setiap kami membuat surat misalkan ke dinas 
kabupaten/kota untuk jumlah data tenaga kerja disabilitas, 
itu juga banyak yang tidak mengirimkan, mereka kesulitan,” 
ucapnya.
 
Meski begitu, Sunarya mengatakan sudah seringkali melakukan 
sosialisasi ke perusahaan di berbagai kabupaten/kota di Jatim, 
sebagai langkah dan upaya penyerapan tenaga kerja disabilitas.
 
Upaya mewujudkan hal itu, bahkan juga dilakukan tiap tahun 
dengan cara mengusulkan nama-nama perusahaan yang sudah 
dinilai menerapkan lingkungan kerja inklusif. Untuk kemudian 
berkesempatan meraih penghargaan dari Kementerian Tenaga 
Kerja.
 
“Setiap tahun punya agenda, melalui Kemenaker bahwa untuk 
pemda itu mengusulkan perusahaan-perusahaan yang peduli 
mempekerjakan disabilitas untuk diberi penghargaan. Ada 

Kisah ‘Laboratorium’ Usaha Penyandang Disabilitas di Surabaya
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parameter, minimal 1 persen, terkait sarana prasarana (sarpras) 
dan fasilitas,” ucapnya.
 
Selain itu, Disnakertrans Jatim telah menyediakan sejumlah balai 
latihan kerja (BLK). Hanya saja, tak ada pelatihan khusus yang 
fokus disediakan untuk penyandang disabilitas. Mereka akan 
dilatih bersama masyarakat umum lainnya. Sebab sarpras dan 
masih terbatasnya tenaga pengajar dengan perspektif inklusi, 
adalah hambatannya.
 
“Kami punya 16 BLK, kami sudah mengakomodir salah satunya 
disabilitas, tapi sesuai dengan kejuruan yang ada di BLK. Karena 
kalau kakami mengakomodir khusus untuk disabilitas kan juga 
kesulitan. Satu masalah sarpras, dan narasumber,” ujarnya 
berdalih.
 
Karena terbatasnya sarpras dan narasumber yang disediakan 
itu, jenis kelompok disabilitas yang bisa diakomodir juga 
terbatas. Sejauh ini, kata Sunarya, yang bisa tertampung adalah 
disabilitas fisik. “Di BLK itu disabilitas fisik misalnya yang bisa,” 
katanya.
 
Meski begitu, di Jatim sebenarnya telah ada BLK Inklusi di 
Sidoarjo. BLK itu di bawah naungan langsung oleh Kementerian 
Tenaga Kerja. Sarpras, fasilitas serta SDM yang bertugas telah 
dipersiapkan agar ramah saat berhadapan dengan penyandang 
disabilitas.
 
Di BLK Inklusi Sidoarjo ini, para penyandang disabilitas dapat 
menerima pelatihan keterampilan, sertifikasi profesi, bahkan 
sampai informasi dan akses penempatan kerja sesuai kompetensi 
mereka, baik di sektor formal maupun wirausaha.
 
“Penempatan di sektor formal maupun informal, di sektor formal 
yang hubungan kerja, menjadi karyawan. Kedua penempatan 
di sektor informal, yang berusaha sendiri, membuka usaha 
sendiri.”

Miftah Farid Rahmani
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Peluh di dahi Nanda (25) terlihat mengkilap. Uap dari panas 
oven membuat wajahnya basah oleh keringat. Namun mulut 
Nanda tak berhenti tersenyum karena kue pie susu besutannya 
matang dengan sempurna.
 
Nanda adalah satu dari puluhan penyandang disabilitas 
intelektual yang tergabung dalam unit usaha bernama 
Kedaibilitas. Sebuah kedai yang beranggotakan para penyandang 
disabilitas di Surabaya, Jawa Timur. “Ini pienya sudah matang,” 
ujar Nanda, sembari menenteng nampan yang masih panas.
 
Sebelum bergabung di Kedaibilitas, lulusan salah satu SMA 
Inklusi di Kota Pahlawan ini mengaku sempat mengenyam 
kuliah di sebuah kampus swasta di Surabaya. Namun itu tak 
berlangsung lama. Nanda tak betah karena kerap di-bully oleh 
teman-teman kuliahnya.
 
“Dulu pernah kuliah, cuma dua minggu sudah keluar, ya [karena] 
di-bully,” ujarnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, 
Kamis 11 September.
 
Setelah memutuskan tak melanjutkan kuliah, Nanda sempat 
bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perusahaan swasta di 
Surabaya. Pekerjaan itu, didapatkan berkat pertolongan dari 
teman ibunya.
 

Penyandang Disabilitas 
Melawan Stigma demi 
Hidup Setara

Oleh: Miftah Farid Rahmani
CNNIndonesia.com, 20 September 2021

Penyandang Disabilitas Melawan Stigma demi Hidup Setara
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Namun di tengah jalan, perusahaan itu tiba-tiba 
memberhentikannya tanpa alasan yang jelas. “Saya sempat kerja 
di kantor punya teman mama, tapi cuma sebentar,” ujarnya 
mengenang.
 
Orang tua Nanda kemudian mendaftarkannya ke sebuah 
lembaga pendidikan warga negara berkebutuhan khusus. 
Di samping itu, ia juga bergabung ke unit usaha Kedaibilitas. 
Alasannya, Nanda ingin membuktikan bahwa dirinya bisa 
mandiri. Ia tak mau terus bergantung pada orang tuanya. 
Beruntung, kata dia, ayah ibunya mendukung niatnya itu. “Saya 
juga pengen kerja [berpenghasilan] seperti orang-orang lain. 
Mama papa mendukung saya,” katanya.
 
Di Kedaibilitas, ia belajar merintis dan mengembangkan usaha 
bersama para penyandang disabilitas lainnya. Mereka berkreasi 
mengolah penganan dan kerajinan. Tak hanya itu, bersama para 
mentornya, ia juga berlatih mengelola arsip, surat menyurat dan 
pencatatan keuangan. Ia yakin suatu saat ia bisa diterima kerja 
di sebuah perusahaan. “Nanti kalau sudah diterima kerja, saya 
juga mau melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri.”
 
Belajar dan berkarya
 
Nanda tak sendiri. Di ruangan berbeda, Zulmy Erian (28) juga 
tampak sibuk mengolah adonan. Pria ini tampak berhati-hati 
saat menakar bahan untuk adonan kue. Tangannya silih berganti 
dari menimbang telur, mengaduk gula, susu dan sejumlah bahan 
lainnya. “Ini sedang bikin adonan pie susu,” ujarnya.
 
Erian merupakan penyandang disabilitas ganda. Disabilitas 
intelektual sekaligus disabilitas daksa. Dia juga kesulitan 
berbicara. Tapi, hal itu tak menghalangi Erian untuk berkreasi. 
Ia bercerita, bahwa dirinya diajak oleh pengelola Kedaibilitas 
untuk bergabung sekitar dua tahun lalu. “Saya dulu nakal. 
Minum-minum, merokok,” ujar Erian mengenang.
 
Ia melakukan itu sebagai pelarian karena kerap mendapat 
perlakuan kasar dari keluarganya. Ia bahkan sempat diusir oleh 
ibunya keluar rumah karena dianggap tak berguna.
 

Miftah Farid Rahmani
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Di jalanan, Erian bertemu banyak orang tak bertanggung jawab. 
Mereka mengajak Erian untuk mengemis dan meminta-minta. 
Orang-orang itu memanfaatkan kondisi fisik Erian untuk 
mengeruk keuntungan. Uang hasil mengemis Erian, kemudian 
digunakan oleh orang-orang itu untuk bersenang-senang, 
mengonsumsi minuman beralkohol, membeli rokok, dan hal-hal 
negatif lainnya.
 
Beruntung Erian bertemu pengelola Kedaibilitas. Erian 
kemudian diajak untuk belajar dan mengikuti bimbingan. Tapi 
karena pengaruh buruk yang ia dapatkan sebelumnya, Erian 
jadi tak betah, ia sempat kabur-kaburan. “Saya lari, ke warung 
kopi, merokok, enggak mau belajar,” ujarnya.
 
Tapi lambat lahun, Erian kemudian menyadari bahwa di 
Kedaibilitas lah ia seharusnya berada. Orang-orang di tempat 
itu, kata dia, bisa memperlakukannya sebagai manusia berdaya 
dan setara.
 
Kini dari hasil usahanya di Kedaibilitas, Erian mulai merasakan 
manfaatnya. Sedikit demi sedikit Erian mengumpulkan pundi-
pundi dari hasilnya berusaha. “Nabung sedikit-sedikit, buat 
nikah,” cetus Erian, sambil tersenyum.
 
Kedaibilitas merupakan unit usaha yang didirikan oleh Andi 
Fuad Rachmadi, seorang pengajar sekolah inklusi di Surabaya. 
Di tempat ini, para penyandang disabilitas, utamanya disabilitas 
intelektual, dibimbing untuk mengembangkan usaha bersama-
sama.
 
Tempat yang didirikan Andi tiga tahun lalu ini, dikelola olehnya 
serta sejumlah orang yang peduli terhadap para penyandang 
disabilitas. Ada banyak produk yang dihasilkan di tempat ini, 
seperti pie susu, donat, berbagai macam minuman dan kerajinan 
tangan.
 
“Kedaibilitas bukan untuk cari profit, tapi tempat ini adalah 
laboratorium usaha bagi para penyandang disabilitas, supaya 
mereka bisa jadi mandiri,” ujar Andi.
 

Penyandang Disabilitas Melawan Stigma demi Hidup Setara
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Menurut Psikolog Klinis SDM RS Husada Undaan Wetan, 
Reisqita Vadika, pengetahuan masyarakat tentang kondisi 
disabilitas intelektual masih terbilang kurang. Dampaknya, 
penyandang disabilitas kerap mendapatkan stigma negatif dan 
dikucilkan. Padahal, kondisi disabilitas intelektual bukanlah aib.
 
Reisqita menjelaskan, disabilitas intelektual dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, berdasarkan tingkat 
kemampuan dan intelegensi atau Intelligence Quotients (IQ).
 
“Intellectual disability ditinjau dari adaptive functioning-nya dalam 
kehidupan sehari-hari. Kategorinya ada mild, moderate, severe, 
profound,” kata Risqita.
 
“Dalam kemampuan bekerja, biasanya disabilitas intelektual 
kategori mild-moderate masih bisa. Untuk severe-profound 
biasanya skill acquisition terbatas dan akan butuh supervisi secara 
kontinu,” ujarnya menambahkan.
 
Menghapus stigma dan diskriminasi kepada penyandang 
disabilitas memerlukan waktu dan kerja sama banyak pihak. 
Wawasan masyarakat tentang jenis disabilitas ini harus 
ditingkatkan agar para penyandangnya bisa memperoleh hak-
hak hidup secara normal.
 
Ia mencontohkan, hal itu sama seperti saat mengedukasi 
masyarakat untuk menghapus stigma kepada penderita 
kesehatan mental. Butuh banyak pihak, dan berbagai platform 
hingga kini publik sadar dan peduli akan kesehatan mental.
 
“Contohnya terkait stigma ‘ke psikolog/psikiater = gila’ pada 
sebagian lapisan masyarakat sudah mulai luntur setelah cukup 
lama mental health awareness dipromosikan,” kata Risqita.
 
Dalam konteks disabilitas, selain edukasi masif, kebijakan-
kebijakan pemerintah dan implementasinya juga sangat 
diperlukan. Misalnya, dengan membuka lebih banyak lapangan 
kerja bagi disabilitas.
 
“Misalnya dari pemerintah, mungkin bisa membuka lebih 

Miftah Farid Rahmani
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banyak lapangan pekerjaan untuk anak dengan intellectual 
disability pada institusinya terlebih dahulu.”
 
Dengan cara itu, kata dia, pemerintah bisa mengedukasi 
publik, sekaligus memberi bukti bahwa penyandang disabilitas 
intelektual juga bisa kerja dengan pelatihan yang tepat.

Penyandang Disabilitas Melawan Stigma demi Hidup Setara
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Benni Indo
Harian Surya

Lahir di Kalimantan Utara pada 25 Agustus 1991. Sejak 
mahasiswa, aktif dalam kegiatan jurnalistik. Sejak 2015, 
bekerja di Harian Surya hingga saat ini. Saat ini merupakan 
anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang. Pecinta 
karya sastranya Pramoedya Ananta Toer. Selebihnya mancing, 
motret, bersepeda, lalu main catur.
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Pada 12 September 2021, Akar Tuli merayakan hari jadinya yang 
ketujuh di kafe bernama Oldbay. Kafe ini sering menjadi tempat 
bertemunya anggota Akar Tuli. Pengelola kafenya juga tuli.
 
Ketua Akar Tuli, Maulana Aditya (27), mengatakan, komunitas 
Akar Tuli banyak bergerak di bidang edukasi, terutama 
mengedukasi masyarakat tentang bahasa isyarat dan keberadaan 
mereka. Sejauh ini, Akar Tuli belum memiliki ikatan kerja sama 
dengan pihak manapun, termasuk lembaga pemberi kerja.
 
“Akar Tuli fokus kegiatan komunitas, bukan seperti pekerjaan,” 
kata Adit dengan bahasa isyarat, Minggu 12 September 2021.
 
Dibantu oleh penerjemah, Adit lebih jauh menjelaskan tentang 
sepak terjang Akar Tuli yang mencoba membuka pengetahuan 
publik tentang tuli. Sebelum pandemi Covid-19, Akar Tuli 
selalu hadir di Car Free Day (CFD) Kota Malang. Di situ, mereka 
mempromosikan bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).
 
Bersama dengan relawan lainnya, termasuk penerjemah, mereka 
juga berinteraksi dengan warga yang hadir di CFD. Namun 
kegiatan tersebut tidak lagi dilakukan di masa pandemi.
 
Namun hal itu tidak membatasi ruang kreativitas untuk 
memperkenalkan tuli ke publik. Di masa pandemi ini, sosialisasi 
bahasa isyarat banyak dilakukan lewat media sosial. Justru 

Di Kota Malang, Ada 
Komunitas Anak-anak Tuli 
Bernama Akar Tuli

Oleh: Benni Indo
Tribunbatu.com , 20 September 2021

Di Kota Malang, Ada Komunitas Anak-anak Tuli Bernama Akar Tuli



78 Menggapai Dunia Kerja Inklusi

melalui media sosial, banyak orang lebih tahu tentang Akar Tuli 
dan tuli. “Karena Covid-19 sehingga banyak kegiatan online,” 
ujar Adit.
 
Ada 120an anggota di Akar Tuli, namun yang berada di Kota 
Malang saat ini sekitar 50 anak. Lainnya berada di rumah 
masing-masing karena banyak anggota merupakan mahasiswa. 
Selain itu, anggota Akar Tuli tidak hanya tuli, tetapi juga non tuli 
atau biasa disebut hearing.
 
 “Kami juga ada sebagian kecil anggota dari tingkat SMP dan 
SMA. Kalau mau masuk ke komunitas ini, memang harus niat, 
serius terhadap komitmen,” kata Adit.
 
Dalam berbagai kesempatan sosialisasi atau edukasi kepada 
publik, Akar Tuli tidak sekadar memberi tahu adanya bahasa 
isyarat. Mereka juga mendorong agar masyarakat tidak 
melakukan diskriminasi terhadap difabel, terutama tuli.
 
Diskriminasi itu termasuk terhadap akses mendapatkan 
pekerjaan. Tidak mudah bagi tuli bisa mendapatkan pekerjaan. 
Pasalnya, masih banyak perusahaan yang meragukan 
kemampuan tuli.
 
Dari sekian banyak perusahaan di Kota Malang, hanya 
beberapa yang mempekerjakan tuli. Padahal, Kota Malang telah 
memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
 
“Kami juga tidak pernah bertemu dengan Wali Kota Malang. 
Masih belum ada kesempatan itu. Sebenarnya tuli sangat 
membutuhkan akses. Mungkin wali kota bisa merespons 
kebutuhan tuli,” katanya berharap.
 
Di sisi lain, Adit mengatakan, masih ada orang tua yang 
menyembunyikan anaknya yang tuli atau difabel. Menurutnya, 
hal tersebut tidak baik. Tuli bisa berdaya, bahkan bersosialisasi. 
Maka perlu akses dan tempat berinteraksi di lingkungan sosial. 
Bukan sebaliknya, menjauhkan dari lingkup sosial.
 

Benni Indo
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“Masih ada orang tua yang menutupi, tapi juga ada yang memberi 
izin. Anak tuli harus mendapatkan tempat bersosialisasi agar 
bisa berkembang,” ujarnya.
 
Menurut Adit, kepedulian pemerintah terhadap tuli maupun 
difabel tidak berlandaskan pada bantuan. Ia berharap 
pemerintah dapat membuka akses selebar-lebarnya agar para 
difabel berpeluang mengembangkan kemampuannya.
 
Pembukaan akses itu mulai dari sektor pendidikan hingga 
lapangan kerja. Selama ini, banyak difabel yang kesulitan 
mengenyam pendidikan, apalagi mendapatkan kesempatan 
bekerja.
 
Belum ada tuli yang bekerja di Pemkot Malang. Sejak berdiri 
hingga kini berusia 107 tahun, belum ada catatan tuli yang bekerja 
di Pemkot Malang. Padahal, jumlah anak tuli yang berada dalam 
usia angkatan kerja di Kota Malang cukup banyak. Bahkan 
beberapa di antara mereka mengenyam pendidikan tinggi.
 
Kondisi tersebut berbeda jika dibandingkan dengan Kabupaten 
Malang atau bahkan Kota Batu. Padahal, Pemkot Malang bisa 
berkolaborasi dengan komunitas tuli untuk mencari sumber 
daya manusia (SDM) seperti yang telah dilakukan Pemkot Batu.
 
Bahkan Dinas Sosial Kota Malang pun tidak memiliki data 
jumlah difabel yang berstatus sosial sebagai seorang pekerja. 
Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Titik 
Kristiani menjelaskan, tidak adanya data tersebut karena 
pihaknya memiliki tugas dan fungsi sebagai rehabilitasi sosial.
 
“Kalau kesempatan kerja ada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) 
karena fungsi kami rehab sosial, maka tugas kami adalah 
melakukan rehab,” ujar Titik.
 
Rehab yang dimaksud bisa dalam hal kesehatan maupun 
keterampilan. Contohnya, jika ada seorang difabel memiliki 
keterampilan, maka bisa diarahkan ke dinas terkait agar 
keterampilannya bisa produktif.
 

Di Kota Malang, Ada Komunitas Anak-anak Tuli Bernama Akar Tuli



80 Menggapai Dunia Kerja Inklusi

“Sedangkan tugas untuk mendapatkan peluang kerja ke 
Disnaker. Kami seperti menyiapkan orangnya, yang lainlah 
yang menjemput. Kalau Dinas Sosial, misal pendampingan 
kesehatan tadi, ada KIS. Kan ada yang usia anak-anak butuh 
terapi,” imbuhnya.
 
Dari data untuk penyaluran bantuan, jumlah difabel di Kota 
Malang sebanyak 2927. Titik mengatakan,  Dinas Sosial juga 
memiliki data difabel dalam angkatan kerja atau usia produktif. 
Hanya saja dia tidak ingat berapa jumlahnya.
 
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Tuna Sosial, 
Heny Rachmaniar menguatkan apa yang disampaikan Titik. 
Ia mengatakan kalau pihaknya memang belum melakukan 
pemetaan terhadap difabel.
 
“Kami belum melakukan pemetaan mana difabel potensial dan 
tidak. Nah, kemarin, kami mencoba menyesuaikan kegiatan 
kami, mereka yang belum memperoleh keterampilan, kami coba 
asesmen,” ungkapnya.
 
Ia mengatakan, belum mendata terhadap difabel yang mampu 
untuk bekerja. Namun begitu, telah ada rencana pendataan 
seperti itu pada 2022.
 
“Kami akan coba data berapa sih yang potensial, berapa yang 
diterima di lapangan. Paling tidak, bisa menjadi landasan 
kebijakan nantinya. Jadi jika nanti lebih banyak yang tidak 
potensial, maka bentuk kebijakannya bisa bantuan. Jika banyak 
yang potensial, maka kami bantu untuk membangun psikisnya,” 
katanya.
 
Menurutnya, difabel harus dibantu untuk menumbuhkan 
kepercayaan diri. Banyak difabel yang masih malu dan 
cenderung menutup diri. Bukti nyata yang diketahui Heny 
adalah masih belum meratanya vaksinasi Covid-19 bagi difabel.
 
Informasi yang diperoleh Tribun Jatim Network dari Eka Yudha 
Sudrajad yang berdinas di Disnaker PMPTSP menjelaskan, 
pihaknya belum mendata jumlah pekerja difabel di Kota Malang. 

Benni Indo
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Dalam keterangan tertulis, ia mengatakan bahwa pendataan itu 
merupakan kewenangan pihak Provinsi Jatim.
 
“Kami belum pernah mendata karena itu merupakan 
kewenangan fungsional pengawas ketenagakerjaan melalui 
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Dulu 
memang jadi satu dengan kami tapi sejak 2017 seluruh fungsional 
pengawal diambil oleh provinsi. Kalau Malang Raya Korwilnya 
ada di BLK Industri Singosari,” katanya.
 
Meski begitu, Yudha mengetahui ada beberapa perusahaan 
yang mempekerjakan difabel di Kota Malang. Katanya, ada dua 
perusahaan dan satu UMKM yang mempekerjakan difabel. Itu 
pun diketahui karena ada perlombaan dari Kementerian Tenaga 
Kerja.
 
“Kemarin sempat ada lomba dari kementerian. Kami disuruh 
cari perusahaan yang sudah mempekerjakan difabel. Ketiganya 
kami masukkan nominasi untuk mendapat penghargaan dari 
Kemenaker,” terang Yudha.
 
Upaya untuk membuka akses harus terus dilakukan. Pemerintah 
Kota Malang yang memiliki kewenangan regulasi seharusnya 
bisa mengakomodir kebutuhan para difabel. Apalagi dalam 
Perda Nomor 2 Tahun 2014 tersebut disebutkan semua jenis 
difabel berhak mendapatkan kesetaraan.

Di Kota Malang, Ada Komunitas Anak-anak Tuli Bernama Akar Tuli



82 Menggapai Dunia Kerja Inklusi

Yoga Dirgantara (31) adalah seorang karyawan di pabrik rokok 
PT Merapi Agung Lestari (MAL) Malang. Warga Kota Malang 
ini merupakan seorang tuli yang telah bekerja di PT Merapi 
Agung Lestari Malang sejak tahun 2009. Ia menjadi karyawan 
tetap mulai 2011.Setiap harinya, Yoga bekerja di bagian pres ball, 
memasukkan rokok ke bungkusnya.
 
Ia mendapatkan kesempatan bekerja karena tempat sekolahnya 
bekerja sama dengan perusahaan.
 
Saat ditemui Tribun Jatim Network, Yoga sedang berkumpul 
dengan teman-temannya di komunitas Akar Tuli. Berkomunikasi 
dengan orang tuli memang berbeda, namun tidaklah sulit. Jika 
tidak bisa menggunakan bahasa isyarat, mereka bisa memahami 
gerak bibir. Cara lain adalah dengan menggunakan tulisan.
 
Dalam pertemuan itu, Yoga menceritakan kisah mulanya bisa 
bekerja. Ia menjalani masa pendidikan di SMA LB di Kota Malang. 
Setelah lulus, ibunya sempat menawari untuk melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi. Namun karena saat itu belum 
ada akses bagi tuli untuk kuliah, Yoga tidak melanjutkan ke 
jenjang perguruan tinggi. Yoga lebih memilih terjun ke dunia 
kerja.
 

Yoga, Karyawan Pabrik 
Rokok di Malang yang 
Pernah Bawa Nama Indonesia 
ke Kancah Internasional

Oleh: Benni Indo
Tribunbatu.com , 20 September 2021
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Melalui lembaga pendidikan tempat ia mengemban ilmu dulu, 
akhirnya ia masuk ke PT Merapi Agung Lestari Malang.
 
Yoga bukan sembarang buruh. Ia pernah membawa nama 
Indonesia di ajang internasional, saat terpilih menjadi Mr Deaf 
Indonesia 2014. Atas pencapaiannya itu, ia terbang ke London, 
Inggris mengikuti ajang Miss & Mister Deaf World.
 
Ia juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 
bahasa isyarat serta keberadaan tuli. Di tempat kerjanya, ia 
juga bergaul dengan dengan teman-temannya yang bukan 
tuli. Dengan pergaulan itulah, perlahan teman-temannya bisa 
mengetahui bahasa isyarat.
 
Menurut Yoga, bahasa ataupun komunikasi sangat penting bagi 
tuli.
 
Saat ditemui, Yoga bercerita banyak tentang pengalamannya 
bekerja di perusahaan rokok. Ia menegaskan bahwa tuli bisa 
bekerja di sebuah perusahaan asalkan ada aturan yang jelas.
 
“Aturan itu penting agar tuli bisa bekerja sesuai jadwal. Tuli 
kadang juga ada yang malas. Jadi agar tidak malas-malasan, 
harus dibuat aturan agar fokus bekerja,” ujarnya, Minggu 19 
September 2021.
 
Baginya, tidak perlu fasilitas khusus untuk menerima tuli di 
sebuah tempat kerja. Hal terpenting bagi tuli adalah akses 
komunikasi. Perlu ada orang-orang yang memahami bahasa 
isyarat, meskipun tidak sepenuhnya menguasai.
 
“Tuli juga bisa berkomunikasi dengan melihat gerak bibir. 
Tapi saat pandemi ini sulit karena orang-orang pakai masker,” 
katanya.
 
Yoga mengatakan, ada 24 tuli yang bekerja di PT Merapi Agung 
Lestari Malang.  Mereka bekerja dalam dua divisi: sebelas orang 
di Divisi Pengolahan dan 13 lainnya di Divisi Produksi.
 
Saat bekerja, mereka memiliki komunitas tersendiri meskipun 
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berada di divisi yang berbeda. Mereka juga menciptakan istilah 
tersendiri terkait pekerjaan yang mereka lakukan. Hal itu 
dilakukan agar tidak terjadi salah paham antara satu tuli dengan 
yang lainnya.
 
“Misal membuat isyarat yang membedakan antara libur dengan 
lembur. Kami membuat isyarat tersendiri agar tidak salah 
paham. Isyarat lainnya juga ada, misal ada bahasa isyarat untuk 
proses memasukkan rokok ke dalam kotak,” ujarnya.
 
Di luar tempat mereka bekerja, bahasa isyarat itu tidak berlaku 
lagi. Bahasa isyarat yang mereka ciptakan hanya berlaku di 
tempat kerja saja.
 
Melalui bahasa isyarat itulah para tuli yang bekerja di PT 
MAL bisa lebih efektif dan produktif. Tidak pernah terjadi 
kesalahpahaman. Justru sebaliknya, mereka bisa saling 
memahami.
 
Jonatan H, Bagian Human Resource Development (HRD) PT 
MAL menjelaskan, dari 24 tuli yang bekerja di perusahaan, 21 
orang berstatus karyawan tetap. Sedangkan tiga orang lainnya 
masih kontrak. “Tiga orang ini pekerja baru. Tapi tentu saja 
arahnya nanti bisa menjadi karyawan tetap,” katanya.
 
Menurut Jonatan, para tuli bisa bekerja dengan baik. Jika tidak 
bekerja baik, tidak mungkin diangkat sebagai karyawan tetap. 
Para tuli juga mendapatkan hak yang sama, mulai dari upah 
hingga hak cuti.
 
“Kami memiliki pandangan kalau mereka memiliki hak yang 
sama sebagai manusia. Kami membuka diri bagi mereka, 
istilahnya memberikan pekerjaan bagi mereka. Memang ada 
tantangan di komunikasi, tapi selain itu bisa dikerjakan,” ujar 
dia.
 
Kehadiran para tuli di PT MAL berawal dari kunjungan 
pemerintah setempat dan lembaga SLB. Dari kunjungan itu, PT 
MAL membuka kesempatan bagi para lulusan SLB agar bisa 
bekerja.

Benni Indo
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“Sejauh ini hanya tuli, belum ada difabel lainnya. Memang 
kebutuhannya saat ini untuk tuli,” katanya.
 
Pun soal jenjang karir. Mereka memiliki kesempatan yang sama, 
namun perlu upaya dan kerja keras, karena persaingannya tidak 
mudah.
 
“Selama ini, yang namanya jenjang karir tetap terbuka. Akan 
tetapi, dengan adanya perbedaan, akhirnya persaingan dengan 
yang lain berat. Terus terang, pada level pimpinan harus 
memiliki hal lebih. Pada prinsipnya kami membuka peluang 
yang sama sejauh mereka mampu,” kata Jonatan.
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Fadilah, 26 tahun, merupakan penyandang disabilitas fisik 
asal desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang kabupaten 
Sampang. Perempuan yang akrab dipanggil Dilah ini, tidak 
memiliki akta kelahiran dan KTP-Elektronik. Ia hanya tercatat di 
Kartu Keluarga (KK) saja.

Karena keterbatasan fisiknya, setiap hari Dilah lebih suka 
berdiam di rumah. Ia hanya berinteraksi dengan keluarganya. 
Rasa malu menyebabkan dia tidak berani keluar rumah, konon 
pula bertemu dengan orang lain.

Untuk berjalan, Dilah menggunakan alat bantu yang terbuat 
dari kayu. Keluarganya tidak cukup mampu membelikannya 
alat bantu yang lebih layak. “Dulu Dilah sering diejek teman-
temannya ketika bermain di luar rumah,” ucap Murti, 45 tahun, 
ibu Dilah pada maduraindepth.com, Sabtu (11/9/2021).

Murti menuturkan, dia pernah mengajak anaknya tersebut ke 
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sampang untuk perekaman KTP-elektronik. Namun, ajakannya 
ditolak Fadilah karena alasan malu dan takut bertemu dengan 
orang luar. “Dengan kondisi fisiknya, untuk membawa dia ke 
Sampang juga susah karena harus naik perahu,” tutur Murti.

Malu dan Aib, Tantangan 
Penyandang Disabilitas 
Sampang Akses Hak 
Kependudukan

Oleh: Agus Wedi
Maduraindepth.com, 20 September 2021
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Murti ingin anaknya memiliki dokumen kependudukan agar 
hak-haknya terpenuhi layaknya warga pada umumnya. Namun, 
ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Dilah tidak mau setiap kali 
diajak melakukan perekaman KTP-elektronik. “Sampai pernah 
bertanya ke perangkat desa soal perekaman KTP-elektronik. 
Kata petugasnya harus perekaman KTP di Sampang, karena di 
desa belum ada fasilitasnya,” tutur Murti.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,  Dinas 
Sosial Kabupaten Sampang, Zainal Muttaqin mengungkapkan, 
berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2020, jumlah penyandang 
disabilitas di Kabupaten Sampang sebanyak 3.305 orang. Data 
tersebut, kata dia, hasil pendataan Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK) di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang. 
“Ini (data) yang ber-KTP. Kalau ditambah yang tidak ber-KTP 
bisa lebih. Sekitar 4.000 an,” ucapnya.

Zainal mengakui bahwa sebagian masyarakat di Madura masih 
menganggap disabilitas, khususnya disabilitas mental, sebagai 
aib yang harus disembunyikan. Kendala itu dialami oleh petugas 
di lapangan ketika hendak melakukan pendataan dan pelayanan 
terhadap penyandang disabilitas.

“Padahal kita ingin berinteraksi untuk membantu mereka. 
Namun, ya, kesulitannya pihak keluarga belum bisa 
mengijinkan,” ujarnya.

Pendataan yang Sulit

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 
Kabupaten Sampang, Munawi, 45 tahun, mengaku mengalami 
kendala ketika mendata penyandang disabilitas, terutama akses 
jalan dan transportasi.

Menurutnya, pada awal terbentuk PPDI di Sampang, ia telah 
mengeluarkan biaya sendiri untuk transportasi dan akomodasi 
anggota PPDI mendata disabilitas se-kabupaten sampang. 
Namun, karena kendala keuangan itu serta kurangnya 
kesadaran, pendataan tersebut urung dilaksanakan. “Makanya, 
data kita dengan Dinsos jauh berbeda. Penyandang disabilitas 

Agus Wedi
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yang tergabung di PPDI Sampang jumlahnya hanya 175 orang,” 
ucapnya.

Warga desa Krampon, Kecamatan Torjun, Sampang ini 
mengaku, koordinasi PPDI dengan dinas terkait masih kurang 
maksimal. Terutama terkait pendataan penyandang disabilitas. 
Karenanya, demi melindungi hak dan pemenuhan layanan 3.305 
penyandang disabilitas, Munawi ingin ada pendataan bersama 
dengan Dinsos melalui TKSK. Sebab, jika PPDI sendiri yang 
turun ke rumah-rumah disabilitas akan terkendala akses dan 
biaya.

Menanggapi persoalan data kependudukan penyandang 
disabilitas, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Sampang Edi Subinto, mengaku, telah meluncurkan program 
inovasi yang diberi nama ‘Rela Berkorban’ atau kepanjangan 
dari Reaksi Layanan Adminduk Bersama Kelompok ODGJ 
Rentan Bencana atau Non Bencana.

Rela Berkorban, jelas Edi Subinto, adalah pelayanan jemput 
bola dari rumah ke rumah kelompok rentan, seperti lansia, 
penyandang disabilitas dan korban bencana. Inovasi Rela 
Berkorban telah dimulai sejak akhir tahun 2019, dan mulai 
diterapkan pada tahun 2020.

“Mekanismenya cukup sederhana. Kita cukup dikasih tahu saja 
dimana ada penyandang disabilitas atau lansia yang tidak bisa 
datang ke Kantor Dispendukcapil itu, kita datangi,” ujar Edi 
Subinto kepada maduraindepth.com, Senin (13/9/2021).

Sejauh ini, terang Edi, pelayanan dokumen kependudukan 
jemput bola didominasi oleh para lansia dan disabilitas mental 
atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Karena permintaan 
yang cukup banyak, Dispendukcapil harus membuat jadwal 
pelayanan jemput bola bagi lansia dan disabilitas. Kendati 
demikian, petugas dari Dispendukcapil tidak perlu menunggu 
banyaknya permintaan datang. “Misalkan ada satu atau dua 
disabilitas yang ingin memiliki KTP-elektronik, kita datangi ke 
rumahnya dan dibuatkan langsung di tempat,” terangnya.

Malu dan Aib, Tantangan Penyandang Disabilitas Sampang Akses Hak Kependudukan
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Diakui Edi, selama pelaksanaan pelayanan jemput bola bagi 
para lansia dan penyandang disabilitas, rata-rata yang dilayani 
petugas adalah pembuatan KTP-elektronik. Bahkan, kata dia, 
tim dari Dispendukcapil pernah menemui seorang lansia yang 
tidak memiliki dokumen apapun. “Akhirnya kita buatkan Kartu 
Keluarga-nya (KK) terlebih dahulu, kemudian kita lakukan 
perekaman KTP,” katanya.

Edi melanjutkan cerita, “Selama di lokasi ada jaringan internet, 
kita langsung cetak di tempat. Tapi, kalau jaringannya susah, ya, 
kita cetak di kantor. Nanti petugas yang akan mengantarkan ke 
rumahnya langsung,” tambahnya.

Melayani kebutuhan administrasi kependudukan penyandang 
disabilitas dibutuhkan perjuangan dan kesabaran. Banyak 
kendala yang dihadapi petugas di lapangan ketika melakukan 
pelayanan jemput bola. “Ada yang menolak dan tidak mau 
difoto. Bahkan, ada penyandang disabilitas mental yang bereaksi 
cukup keras ketika hendak dilakukan perekaman,” ucap Edi 
Subinto.

Untuk itu, Dispendukcapil Sampang selalu melibatkan keluarga 
penyandang disabilitas maupun lansia ketika melakukan 
pelayanan jemput bola. Bagi disabilitas yang menggunakan kursi 
roda, tetap dilakukan perekaman di kursi rodanya. Sementara 
yang tidak bisa duduk tetap dilakukan perekaman.

“Pernah kita melakukan perekaman KTP kepada orang yang 
hanya bisa telentang. Kita angkat orangnya untuk menaruh 
background di bawah tubuhnya. Tapi, kalau sekiranya yang 
bersangkutan bisa duduk, ya kita minta dia duduk,” ucap Edi.
Pendataan kependudukan untuk penyandang disabilitas hingga 
di tempat terpencil memang tidak mudah. Namun semuanya 
harus dilakukan. Seperti yang dikatakan Ketua PPDI Sampang 
Munawi, “Semua demi penyandang disabilitas mendapatkan 
haknya.”

Agus Wedi
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besi di Lumajang. Pernah juga mendapat penugasan dari 
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Terik mentari siang itu tak serta merta membuat Fronicha 
Kuswandi dan beberapa anggotanya berleha-leha. Mereka 
nampak sibuk memasukkan tanah ke dalam media tanam. Siang 
itu, Kelompok Disabilitas Desa (KKD), Dusun Krajan Timur, 
Kendit, Situbondo sedang mempersiapkan benih sayuran.
 
“Kami ada 25 anggota, bukan dari disabilitas saja tetapi juga 
nondisabilitas. Sehari-hari, ya, di sini,” kata Ketua KDD, Fronicha 
Kuswandi yang biasa disapa Nicha kepada Tempo, Selasa siang, 
7 September 2021.
 
Bagi mereka, tempat itu ibarat basecamp sekaligus rumah 
keduanya. Terdapat dua petak lahan pekarangan, sebuah green 
house tempat memproduksi dan menyimpan pupuk organik 
cair, serta sebidang tempat teduh di bawah pepohonan tempat 
menyiapkan media tanam benih sayur.
 
Nicha memiliki beberapa tetangga dan kerabat disabilitas. Mereka 
tinggal tak jauh dari rumahnya. Pandemi Covid-19 membuat 
perekonomian mereka terpuruk. Pendapatan berkurang, bahkan 
ada yang kehilangan pekerjaan.
 
Wafil, 37 tahun, pemuda disabilitas daksa, salah satunya. 
Sebelum pandemi, Wafil bekerja sebagai pembetot gitar bass 

Kisah Kelompok Disabilitas 
Desa di Situbondo, 
Menyemai Asa di Tengah 
Pandemi

Oleh: David Priyasidharta
Tempo, 18 September 2021
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orkes dangdut. Situasi pandemi dengan berbagai kebijakan 
pembatasannya, seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM) membuat grup orkes dangdutnya banyak 
kehilangan order tampil.
 
“Kami kehilangan panggung dan tersiksa saat PPKM ini. 
Padahal itu satu-satunya sumber penghasilan kami sehari-hari,” 
kata Wafil.
 
Sehari-hari Wafil tak pernah lepas dari egrang sebagai alat 
bantu penyangga saat berdiri dan berjalan atau bahkan saat 
mengendarai motor. Dia tinggal serumah dengan ayah, ibu, dan 
seorang adik kembarnya yang bekerja menjaga toko kelontong.
 
Wafil menceritakan tak jarang pemilik hajatan membatalkan 
order orkesnya sebelum hari pertunjukan. “Ketika dibubarkan 
saat tampil, kami masih dapat (honor). Tapi kalau pembatalannya 
sebelum hari H, ya, tidak dapat. Dari 13 job, 8 job di antaranya 
batal tampil,” katanya.
 
Aktifitasnya berubah setelah Nicha mengajaknya bergabung 
dengan KDD. “Mbak Nicha mengajak saya berkebun,” katanya. 
Mereka menanam tanaman yang bisa panen dalam jangka 
pendek seperti Sawi yang bisa panen dalam 40 hari.
 
KDD di Desa Balung terbentuk pada sekitar pertengahan 
2020. Nicha banyak mendapatkan edukasi dari Pelopor Peduli 
Disabilitas Situbondo (PPDiS). “Kanan kiri rumah saya ada 
beberapa difabel. Bagaimana supaya membuat mereka berdaya 
dan tidak hanya duduk diam di rumah,” katanya.
 
Pada awalnya, KDD ini sempat mencoba usaha telur asin namun 
gagal karena mereka merasa tidak mampu bersaing. Kemudian 
ada pelatihan soal ketahanan pangan. Setelah mengikuti 
pelatihan, anggota KDD memperoleh bantuan bibit sayuran. 
Dalam perkembangannya, setelah satu bulan mendapat evaluasi, 
ternyata banyak bibit yang mati atau rusak.
 
Akhirnya KDD mendapatkan pendampingan, selain dari PPDiS, 
juga Penyuluh Pertanian setempat. “Anggota dikumpulkan 
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di sini dan diajarkan lagi bagaimana merawat tanaman atau 
bagaimana menyiapkan media tanam sehingga tanaman bisa 
tumbuh subur,” kata Nicha.
 
Bersama Kelompok Disabilitas Desa, Wafil yang awalnya tidak 
tahu-menahu soal tanaman dan berkebun, jadi mengetahui 
banyak hal mulai bagaimana cara menanam, merawat bahkan 
membibit tanaman. “Banyak pengetahuan ihwal tanaman yang 
saya dapat di sini,” kata Wafil.
 
Ia belajar menanam Sawi, Selada, Cabe, Tomat, Terung. “Saat 
panen, beberapa kami jual. Kalau Sawi, kami bagi-bagikan. 
Kami prioritaskan menjual cabai dan selada,” katanya.
 
Hal senada diungkapkan Sri, ibu empat anak yang salah satunya 
penyandang disabilitas ganda, yakni netra dan mental. Suaminya 
seorang kuli bangunan. “Saya baru satu tahun bergabung di 
KDD dan banyak pengetahuan yang saya dapatkan,” kata Sri.
 
Sri bercerita, awalnya mendapat beberapa polibag tanaman 
sayur seperti Sawi, Terung, cabai dan selada. Dia kemudian 
merawat dan mengembangkannya di rumah. “Lumayan nggak 
usah beli sayur,” katanya. Tidak hanya mengetahui cara merawat 
tanaman, Sri juga mendapatkan pelatihan cara membuat pupuk 
organik.
 
Kegiatan di kebun dilakukannya setiap hari usai mengurus 
pekerjaan rumah tangga dan anak-anaknya. Tak jarang ia 
mengajak Difka, anak keduanya yang disabilitas ganda itu, ke 
kebun. “Seringkali sampai sore hari di kebun,” katanya.
 
Setelah beberapa bulan, persediaan bibit bertambah sehingga 
anggota kelompok juga bisa memperbanyak tanamannya. Kerja 
keras mereka menuai hasil. Mereka bisa memenuhi kebutuhan 
sayur secara mandiri.
 
Bahkan bisa berbagi ke tetangga kanan kiri yang juga terdampak 
pandemi. Sebagian dijual untuk menambah pendapatan.  “Saya 
menjual seledri satu ikat Rp 2 ribu ke tetangga,” kata Ida, anggota 
KDD dengan disabilitas daksa.
 

David Priyasidharta
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Bahkan, KDD di Desa Balung mampu menyediakan bibit untuk 
kelompok lain di Kecamatan Kendit “Ada beberapa kelompok 
yang membutuhkan datang meminta bibit,” kata Nicha.
 
KDD Desa Balung juga telah bekerjasama dengan koperasi tani 
setempat untuk penyediaan bibit cabai. “Kami menyediakan 
bibit cabai untuk Koperasi Tani Sopet (Kotas),” kata Nicha.
 
Nicha mengatakan mereka juga tidak kesulitan mendapatkan 
media tanam bibit sayuran. Di dekat kebun ada hutan bambu, 
salah satu media tanam adalah tanah di bawah bambu. Selain 
itu, sekam bakar juga tidak susah didapatkan. “Kami membakar 
sendiri sekam untuk campuran media tanam benih,” ujarnya. 
 
Pada awalnya setelah mendapat evaluasi, mereka menyediakan 
pupuk organik dulu baru mulai menyiapkan benih. Sehingga 
setelah benih itu tumbuh, bisa langsung diberi pupuk. Tidak 
sekadar bisa memenuhi kebutuhan pupuk sendiri, mereka 
bahkan bisa menjual pupuk organik mereka itu. “Hasilnya 
untuk mengembangkan usaha,” ujarnya. 
 
Setelah beberapa bulan belajar dan bekerja bersama, jerih payah 
itu mulai membawa hasil. Tanaman menjadi subur dan bahkan 
mereka mulai menerima order bibit cabai. Selama empat bulan 
terakhir ini, mereka sudah rutin mengirim 30 ribu bibit cabai 
merah. Mereka menjual setiap seribu bibit Rp 150 ribu.
 
Di Dusun Krajan Barat, Desa Kendit, Kecamatan Kendit ada 
sepasang suami istri yang memiliki anak lelaki tunarungu. 
Namanya Farhan. Ia duduk di bangku kelas VII di SLB daerah 
setempat.
 
Kepada Farhan, sang ibu mengajarkan bagaimana menyiram 
tanaman di pekarangan rumah serta menghitung hasil panen 
yang tak seberapa dari kebun belakang rumahnya. Sang ibu juga 
memiliki toko peracangan. Terkadang hasil panen sayurnya dia 
jual di tokonya itu. 
 
Keluarga ini juga terdampak secara ekonomi dari pandemi 
Covid-19. Sang suami yang sebelumnya sering mengirim 
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buah seperti semangka dan mangga ke luar Situbondo 
mulai dari Surabaya hingga ke Jawa Tengah, terpaksa harus 
mengandangkan pikapnya selama pandemi Covid ini. “Saya 
sejak bulan Januari 2021 lalu berhenti kirim buah,” katanya.    
 
Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), Luluk 
Ariantiny mengatakan ketahanan pangan memang menjadi isu 
utama yang dirasakan para penyandang selama pandemi. “Kami 
turun mendata apa yang sudah dialami teman-teman disabilitas 
di Situbondo selama pandemi,” kata salah satu pengurus 
National Paralympic Committee (NPC) Situbondo, Jawa Timur.
 
Luluk mengatakan hasil kaji cepat itu memang belum 100 persen 
menjawab pemenuhan sarana prasarana dan infrastruktur. 
“Namun paling tidak pemberdayaan teman-teman difabel 
tercover, salah satunya soal ketahanan pangan. Kami ingin 
memastikan teman-teman masih bisa bertahan di tengah 
Pandemi,” ujar Luluk.
 
KDD ini pada awalnya untuk percontohan berupa rintisan desa 
inklusi yakni di Desa Kendit, Kecamatan Kendit yang digagas 
mulai 2017 dan menyasar ke tujuh desa. “Kami ingin ini menjadi 
desa percontohan, yang KDD-nya sudah bisa bekerjasama 
dengan pemerintah desa dan masyarakat,” kata Luluk.
 
Kelompok Disabilitas Desa ini beranggotakan tidak hanya 
difabel tetapi juga non difabel. “Ada perangkat desa, kader, 
anak muda dan setiap masyarakat yang punya komitmen untuk 
mewujudkan desa inklusi yang isu awal yang diusung memang 
isu inklusi. Karena kalau semua anggotanya difabel, sama saja 
dengan bohong, eksklusif jadinya,” kata Luluk.

David Priyasidharta



97Menggapai Dunia Kerja Inklusi

Tak hilang dari ingatan Wafil, 37 tahun, bagaimana ayahnya 
begitu melarangnya untuk ikut-ikutan bekerja di kebun. 
Sang ayah menganggap kalau kondisi kaki anaknya itu tidak 
memungkinkan untuk membantunya mengurus kebun mereka. 
“Ingatan itu masih membekas meski sudah 30 tahun lalu,” kata 
Wafil, penyandang disabilitas daksa kepada Tempo, Selasa 
siang, 7 September 2021.
 
Namun, saat ini, keadaannya sudah berubah. Wafil telah ikut 
mengelola dua bidang pekarangan, sebuah unit usaha produksi 
pupuk cair, dan green house pembibitan tanaman sayur. Ditemui 
Tempo di tempat kerjanya siang itu, pemetik bass sebuah grup 
orkes dangdut di Kabupaten Situbondo ini sedang menerima 
beberapa tamu dari penyuluh pertanian.
 
Seorang di antaranya tengah melihat kemasan botol serta hasil 
produksi pupuk cair. Kelompok Disabilitas Desa atau KKD 
Dusun Balung sempat mendapatkan pelatihan membuat pupuk 
organik. Kebetulan, di desa setempat banyak tersedia bahan 
untuk pembuatan pupuk organik mulai dari gedebok pisang, 
sebagai bahan pupuk vegetatif untuk pertumbuhan daun. 
Banyak tersedia pula kotoran kambing di kandang-kandang 
warga setempat untuk pupuk generatif.
 

Melihat Pertanian Organik 
di Masa Pandemi Oleh 
Kelompok Disabilitas Desa

Oleh: David Priyasidharta
Tempo, 20 September 2021
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“Kotoran kambing itu sebagai bahan pupuk generatif untuk 
pertumbuhan buah,” kata Ketua KDD Desa Balung, Fronicha 
Kuswandi atau biasanya disapa Nicha.  Mereka juga membuat 
pestisida nabati dari daun limbo, lengkuas, dan sereh.
 
Setiap bulan, kelompok ini bisa memproduksi 160 liter pupuk 
cair. Sebanyak 60 liter untuk memenuhi kebutuhan kelompok 
dan sisanya untuk memenuhi pesanan luar. Setiap bulan sudah 
ada yang memesan sebanyak 100 liter. Mereka menjual 35 ribu 
per botol. Pesanan pupuk cair ini datang dari mana-mana. “Ada 
dari Jakarta dan Belitung yang pesan pupuk cair ini kepada 
kami,” kata Nicha.
 
Dalam pembuatan pupuk cair, mereka juga sempat beberapa 
kali mengalami kegagalan. “Ada proses fermentasi dalam 
pembuatannya. Terkadang lupa membuka, sehingga meledak. 
Kadang-kadang anggota takut. Tapi sekarang sudah mendapat 
pengetahuan baru sehingga tidak terjadi,” katanya.
 
Sutikno, penyuluh pertanian di desa, mengatakan ketika KDD 
mencetuskan program ketahanan pangan saat menghadapi 
pandemi Covid-19, hal pertama yang ditekankan adalah 
motivasi. “Bagaimana mereka bisa bertahan di saat pandemi, 
di tengah banyak cerita usaha kolaps dan gulung tikar,” ujar 
Sutikno. 
 
Namun, di sektor pertanian relatif tidak banyak terpengaruh. 
“Pertanian tidak banyak terpengaruh. Mungkin karena 
faktor kebutuhan pangan, yang dalam situasi apapun selalu 
dibutuhkan,” katanya.
 
Sutikno mengatakan bahwa tidak ada alasan tidak punya 
lahan. “Pertanian itu dari hulu hingga hilir, punya lahan bukan 
jaminan. Yang penting bagaimana memanfaatkan lahan yang 
ada,” katanya.
 
Kemudian, Sutikno juga menyampaikan arahannya bagaimana 
mereka untuk tetap bisa bertahan sebagai petani di tengah 
tekanan yang ada. Tekanan itu terkait ketersediaan pupuk yang 
terbatas.
 

David Priyasidharta
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Dia juga menyampaikan ihwal kecenderungan masyarakat 
yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. “Makanan 
yang kita konsumsi saat ini sudah banyak terkontaminasi bahan 
kimia. Kesehatan masyarakat menurun, banyak penyakit kronis. 
Penyebabnya ya, makanan yang kita konsumsi,” katanya.
 
Karena itu, ia mencoba mengenalkan kepada KDD bagaimana 
bertani dengan mengurangi penggunaan bahan kimia. “Syukur-
syukur bisa organik full, mengurangi pestisida dan kalau bisa 
zero pestisida. Prosesnya bertahap,” kata Sutikno.
 
KDD juga mendapat pengetahuan bagaimana penggunaan 
mikroorganisme. “Kami mengenalkan ihwal agensia hayati 
atau mikro organisme lokal. Bagaimana mengembangbiakkan 
mikroorganisme yang menguntungkan tanaman. Bahannya 
murah dan mudah, karena bisa diperoleh dari sekitar kita,” 
katanya.
 
Kemudian membuat ECO enzim dengan konsep yang sama. 
“Kemudian kita ajarkan juga soal PGPR (Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria) atau Rizobakteri Pemacu Pertumbuhan 
Tanaman,” katanya.
 
Untuk KDD di Desa Balung, ia mencontohkan, bagaimana 
mengelola bakteri yang ada di perakaran bambu. “Kenapa 
perakaran bambu. Karena tanaman yang paling cepat 
pertumbuhan tingginya adalah bambu. Kita tahu kelapa itu 
tinggi. Tetapi kalau dibandingkan bambu, kalau kita tanam 
kelapa bersamaan dengan rebung, maka perbedaannya akan 
jauh lebih cepat rebung. Itu berarti disitu ada rahasia. Mikroba 
itu yang bisa mendorong,” katanya.
 
Sumber daya bambu di Desa Balung cukup melimpah sehingga 
tidak perlu membeli. “Ambil sedikit saja karena kebutuhannya 
tidak banyak. Karena yang akan kita jadikan adalah biangnya. 
Biang mikrobanya diperbanyak,” kata dia. 
 
Kelompok Disabilitas Desa di Desa Balung ini telah menunjukkan 
bahwa mereka dapat mengadopsi serta menyerap pengetahuan 
yang telah disampaikan dalam sejumlah pelatihan. “Sudah kami 

Melihat Pertanian Organik di Masa Pandemi Oleh Kelompok Disabilitas Desa
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berikan dan mereka langsung praktikkan. Dan mereka benar-
benar mendapatkan uang dari sini,” katanya.

David Priyasidharta
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Wulan Eka Handayani
Terakota.id

Wulan Eka Handayani, lahir di Wonogiri, 15 Juni 1998. 
Menjadi reporter di terakota.id sejak Desember 2020. 
Belum merampungkan kuliah. Masih bayi kemarin sore 
di perjurnalistikan duniawi. Sempat menjuarai Lomba 
Nulis Opini HUT ke-5 Sediksi. Liputan isu disabilitas ini 
saya persembahkan untuk bude saya, Christina Sumarsi, 
penyandang tuna daksa. Bergaul dengan beliau sejak saya 
lahir hingga SMP secara tak sengaja membangun kontruksi 
dalam sanubari. Bahwasanya difabel hanya kondisi berbeda, 
perlu penyikapan dan penanganan berbeda. Bukan manusia 
cacat atau tanpa guna. 
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Hari masih pagi. Jam di tangan masih menunjuk angka tujuh. 
Namun, Sunarsih (47) sudah terlihat duduk manis di bagian 
belakang motor roda tiga. Sementara Abdul Hamid (48), 
suami Sunarsih siaga di bagian kemudi. Tongkat kruk tampak 
menyembul dari bagian samping motor, berjejal dengan tas dan 
perlengkapan kerja Sunarsih.
 
Sunarsih dan Abdul Hamid merupakan pasangan yang 
menyandang disabilitas. Karena sulit mengakses transportasi 
publik, Abdul Hamid tiap hari mengantar-jemput istrinya. 
Sunarsih bekerja di PT Hira Adya Naranata, salah satu 
perusahaan jasa ekspedisi di Kota Malang, Jawa Timur.
 
Pasangan suami istri penyandang disabilitas fisik ini saling 
mendukung satu sama lain. Sunarsih meniti karir setelah tamat 
kuliah jurusan manajemen keuangan di Akademi Keuangan dan 
Akuntansi Wika Jasa Semarang. “Pemilik perusahaan melihat 
kemampuan kerja, bukan kondisi fisik,” kata Sunarsih kepada 
Terakota.id,  Senin, 13 September 2021.
 
Sejak akhir tahun 2003, Sunarsih dipindahtugaskan di kantor 
cabang Kota Malang. Bekerja di bagian administrasi, tak ada 
fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Namun, ia mengaku 
aksesibilitasnya tak terganggu. Pekerjaan bisa diselesaikannya 
dengan baik. “Mobilitas saya masih bagus, pakai kruk satu. 
Masih bisa naik-turun tangga,” ujar Sunarsih.
 

Jalan Panjang Perempuan 
Disabilitas Bekerja Formal
Kesempatan Kerja bagi Disabilitas (Bagian-1)

Oleh: Wulan Eka Handayani
Terakota.id, 20 September 2021
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Selama bekerja, ia mengaku tak ada perlakuan istimewa juga 
tak ada stigma negatif. Teman kerja, pemilik perusahaan dan 
tetangga mendukungnya. “Hak kerja saya dipenuhi, termasuk 
cuti haid, cuti melahirkan dan hak normatif lainnya.”
 
 
Kerja Formal, Mimpi Manis Perempuan Disabilitas
 
Sunarsih merupakan satu dari tiga anggota Himpunan Wanita 
Disabilitas Indonesia (HWDI) Cabang Malang yang bekerja di 
sektor formal. Dua anggota lainnya bekerja sebagai pegawai di 
Pemerintahan Kabupaten Malang. Sedangkan puluhan puan 
disabilitas anggota HWDI lainnya memilih berwirausaha. 
Mereka tekuni  usaha jahit, kuliner hingga pembuatan kerajinan.
 
Ketua HWDI Malang Raya Siswinarsih mengatakan, lingkungan 
belum mendukung mobilitas para difabel. Masyarakat masih 
memandang difabel sebelah mata. “Padahal kita hanya berbeda 
kondisi fisik, sensorik, motorik, dan mental. Selain itu kita sama, 
setara,” ujarnya.
 
Stigma negatif yang terus diterima sejak kecil kerap memicu 
penyandang disabilitas kurang percaya diri. HWDI melihat 
fenomena ini, lantas berupaya mendampingi anggota. 
Siswinarsih menuturkan difabel perlu suntikan motivasi yang 
intens agar keluar dari kungkung menutup diri. “Supaya tidak 
merasa sendiri. Kami membangun support system untuk teman 
disabilitas,” katanya.
 
Pergerakan perempuan disabilitas berbasis organisasi, kata 
Siswinarsih idealnya dimulai dengan tindak advokasi hak 
dasar. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, menjamin hak 
para penyandang disabilitas. Pasal 5 menyebut disabilitas 
berhak bebas dari stigma, hak mengakses pendidikan. Privasi 
dilindungi, akses kesehatan, aksesibilitas, pelayanan publik, 
keadilan hingga berhak mendapat perlindungan.
 
“Banyak sahabat disabilitas yang belum mengetahui hak 
dasar yang harusnya diterima. Itulah langkah pertama kami, 
mengadvokasi hak difabel,” kata Siswinarsih.
 

Jalan Panjang Perempuan Disabilitas Bekerja Formal Kesempatan Kerja bagi Disabilitas (Bagian-1)
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Siswinarsih menambahkan problem perempuan disabilitas 
masih bejibun, sebelum membahas perihal kerja. HWDI Cabang 
Malang saat ini masih fokus pada pendampingan pemenuhan 
hak dasar anggota. Bebas stigma, pendidikan, kesehatan, dan 
pelayanan publik, yakni empat bidang yang difokuskan. Ia 
mendorong anggota berani mengadvokasi diri sendiri.
 
“Berani saja dulu. Kalau bukan kita yang bersuara, lantas 
mengandalkan siapa?” ujar Siswinarsih.
 
Perjuangan disabilitas perempuan akan pekerjaan formal, 
katanya, masih membutuhkan waktu lebih panjang. Sejauh ini 
HWDI Cabang Malang membangun relasi dengan berbagai 
lembaga pelatih kerja untuk anggotanya. Mendorong anggota 
mengikuti pelatihan kerja dari Balai Latihan Kerja, Dinas Sosial, 
Dinas Tenaga Kerja atau perusahaan swasta jejaring HDWI.
 
“Sahabat perempuan difabel ingin bekerja formal. Namun syarat 
pendidikan dan keterangan sehat jasmani rohani menyebabkan 
mereka minder duluan,” kata Siswinarsih.
 
Kiprah Pemkot Malang Pekerjakan Disabilitas
 
Pemkot Malang membuka 1.605 lowongan CPNS pada 
penerimaan aparatur sipil negara (ASN) 2021. Berdasarkan 
klasifikasinya, seleksi penerimaan dibagi jadi dua. Seleksi CPNS 
dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 
guru dan nonguru.
 
“Tahun ini ada ada alokasi untuk penyandang disabilitas. Saya 
tidak tahu kalau untuk tahun sebelumnya,” ujar Erik Setyo 
Santoso, Sekretaris Daerah Kota Malang.
 
Erik memastikan sudah ada penyandang disabilitas yang bekerja 
sebagai ASN di Pemkot Malang. Ia menyebut di Disnaker-
PMPTSP (Dinas Tenaga Kerja,Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu ) pekerjakan pegawai difabel. “Di pos 
pekerjaan yang sesuai dengan kapasitasnya. Suasana kerja juga 
mendukung,” ucap Erik.
 

Wulan Eka Handayani
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Pemkot Malang melalui pengumuman resmi menyatakan 
kesempatan penyandang disabilitas ikut seleksi pegawai ASN 
pada tahun 2021 melalui dua formasi. Formasi khusus untuk 
penyandang disabilitas serta formasi umum yang seluruhnya 
tersebar di sejumlah dinas.
 
Formasi khusus penyandang disabilitas meliputi dua jabatan 
pamong belajar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satu 
jabatan pranata komputer. Satu jabatan sandiman terampil 
di Dinas Komunikasi dan Informatika, satu jabatan inspektur 
sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di Dinas 
Kesehatan. Serta satu jabatan pengelola dokumen perizinan di 
Disnaker-PMPTP.
 
Sementara pada formasi umum yang bisa dilamar oleh 
penyandang disabilitas yakni satu jabatan sandiman terampil 
dan 2 jabatan pranata komputer di Dinas Komunikasi dan 
Informatika. Dihimpun dari pengumuman hasil seleksi 
administrasi, hanya tujuh orang penyandang disabilitas yang 
lolos. Enam orang melamar jabatan pamong belajar di Dinas 
Pendidikan dan kebudayaan serta satu orang melamar jabatan 
pranata komputer di Dinas Komunikasi dan Informatika.
 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Malang, Totok Kasianto, 
mengatakan, seluruh penetapan formasi maupun syarat 
pendaftaran sudah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan PNS.
 
“Kebutuhan formasi yang bisa diberikan untuk memberi 
kesempatan penyandang disabilitas itu sudah sesuai peraturan,” 
ujar Totok.
 
Syarat pendaftaran bagi formasi khusus penyandang disabilitas 
merujuk pada Permen PAN-RB. Dalam pasal 11 dan 12 regulasi 
itu menyebutkan, penyandang disabilitas harus melampirkan 
surat keterangan dari dokter rumah sakit maupun puskesmas. 
Termasuk menyertakan video yang menunjukkan aktivitas 
sehari-hari.
 

Jalan Panjang Perempuan Disabilitas Bekerja Formal Kesempatan Kerja bagi Disabilitas (Bagian-1)
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Sedangkan pada formasi umum yang bisa dilamar oleh 
penyandang disabilitas, syarat pendaftaran ditambah 
menyertakan ijazah sesuai persyaratan jabatan. Serta 
melampirkan surat pernyataan disabilitas saat melamar melalui 
laman resmi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
 
Terkait jumlah pegawai disabilitas di lingkup Pemkot Malang, 
Totok tak menampik ia tak mengetahuinya. Tapi ia meyakini 
mereka bekerja sesuai kemampuan. Serta mendapat jaminan 
hak sesuai perundangan yang berlaku.
 
“Saya tidak hafal soal data jumlahnya karena masih baru di 
sini,” kata Totok.
 
Berdayakan Disabilitas, Bisnis Berbasis Sosial

Namanya Mike Ragnar. Perempuan paruh baya yang mengaku 
anak mama ini membuka usaha kuliner pada tahun 2002. 
Namun bisnisnya ini mati suri karena sepi pembeli. Tak putus 
asa, perempuan ini mencoba berinovasi. Tahun 2006-an, ia 
membuka usaha Burger Buto.
 
“Bekerja keras membangun usaha sembari mempertahankan 
rumah makan, saya alami kecelakaan kerja, Tangan tiga kali 
terpotong, syarafnya kena,” ujar Mike pada Kamis, 16 September 
2021.
 
Mike makin tertarik mempelajari dunia disabilitas. Ia berinteraksi 
dengan penyandang disabilitas intelektual yang gagap bicara. 
Lantas ia mengajak disabilitas lain bergabung di usahanya. 
“Anak disabilitas yang training kerja nanti saya berikan biaya 
transportasi,” ujar Mike.
 
Selama pandemi, Mike Ragnar merumahkan 60 karyawan, 
dari total 90 orang. Sebanyak 13 karyawannya menyandang 
disabilitas, enam di antaranya perempuan. (Foto: FB/ Burger 
Buto).
Selama pandemi, Mike merumahkan 60 karyawan, dari total 90 
orang. Sebanyak 13 karyawannya menyandang disabilitas, enam 
di antaranya perempuan.  “Kami menyebutnya kru 27 ABK. 

Wulan Eka Handayani
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Terdiri dari tuli, disabilitas intelektual ringan hingga disabilitas 
intelektual berat,” tambah Mike.
 
Empat disabilitas dengan jam kerja tinggi ditempatkan di outlet 
Burger Buto. Artinya bekerja delapan jam sehari. Sementara 
sisanya, bekerja di Dapur Bu Buto dengan sistem kerja berbeda. 
“Sehari masuk, sehari libur. Jam kerja mulai pukul 8 pagi hingga 
1 siang. Kalau temen-temen capek, istirahat,” ujar Mike.
 
Mike menemui beberapa kendala selama mempekerjakan 
disabilitas. Ia harus sabar mendampingi anak-anak disabilitas 
intelektual sebab daya ingat mereka terbatas. Usai libur, ia 
harus mengulang ajaran perhitungan angka, cara kerja, hingga 
pengenalan huruf.
 
“Awal pandemi diliburkan dua bulan, harus diajarkan lagi 
seperti pertama kerja. Istilahnya caranya seperti mendidik anak 
TK,” kata Mike menjelaskan.
 
Meski menghadapi tantangan, Mike menganggap upayanya 
sebagai pemberdayaan teman disabilitas. Ia sempat terkejut 
mendapati pekerjanya yang menjadi tulang punggung keluarga.
 
“Gaji antara Rp 650 ribu hingga 1.750.000 rupiah. Tak ada syarat 
khusus, yang penting keluarga mengizinkan,” pungkas Mike.

Jalan Panjang Perempuan Disabilitas Bekerja Formal Kesempatan Kerja bagi Disabilitas (Bagian-1)
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Tiga manekin berbusana muslimah terpajang di kanan dan kiri 
rumah Muslikha (44) yang beralamat di Jalan Satsuit Tubun 
Gang IV, Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sejumlah 
busana aneka model dan ukuran terpajang di dalam etalase. 
Benang aneka warna berderet tampak rapi berjejal. Pun mesin 
jahit, mesin obras hingga mesin pemasang kancing.
 
Pemilik Linika Collection ini awalnya pesimistik bisa membuka 
usaha jahit. “Kakiku saja tak bisa buat menggerakkan mesin. 
Saya awalnya pesimis,” ujarnya mengawali wawancara.
 
Namun, keterampilan itu terbuka usai menamatkan pendidikan 
SMA Luar Biasa Yayasan Pembinaan Anak Cacat ( YPAC) Malang 
pada 1994. Perempuan yang akrab disapa Ika ini belajar menjahit 
di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
(RSBD) Bangil, Kabupaten Pasuruan. Usai belajar menjahit, 
ia mengalami tantangan saat magang. “Sejumlah konveksi di 
Surabaya kebanyakan di lantai atas, tak ada akses kursi roda,” 
ujarnya.
 
Sempat putus harapan. Ika bernadzar akan membuka usaha 
menjahit yang ramah bagi disabilitas jika mendapat tempat 
magang. Di ambang penantian, Ika ditawari magang di 
perusahaan konveksi milik anak salah satu pengurus YPAC 

Kebijakan Setengah 
Hati Akses Kerja untuk 
Disabilitas
Kesempatan Kerja bagi Disabilitas (Bagian-2 Habis)

Oleh: Wulan Eka Handayani
Terakota.id, 20 September 2021
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Malang. “Anak Dokter Prabowo, sudah biasa dengan teman 
disabilitas. Magang dua bulan, diberi fasilitas kamar,” katanya.
 
Di tempat ini, Ika mengembangkan keterampilan menjahit. 
Selepas masa magang berakhir, ia melanjutkan kerja di sana. 
Ika belajar berbagai model busana dan ukuran sesuai pesanan.  
Tahun 1999 Ika mendirikan usaha sendiri bernama Linika 
Collection. Kini ia memiliki seorang pekerja tetap.
 
Linika Collection menjadi rujukan tempat magang menjahit 
siswa UPT RSBD Bangil, Pasuruan, Jawa Timur serta sejumlah 
siswa SMK jurusan Tata Busana di Malang. Ika mengaku senang 
bisa berkontribusi kepada para penyandang disabilitas.
 
Rata-Rata Lulus SMP, Kesempatan Kerja Perempuan 
Disabilitas Minim
 
Bukan Ika seorang, puan disabilitas yang keluhkan minimnya 
akses kerja formal. Indriasari, pemilik Indri Collection mengaku, 
perempuan disabilitas berpendidikan rendah sulit bekerja di 
sektor formal. “Selain tingkat pendidikan, temen disabilitas 
kerap tak siap secara mental. Sejak kecil dipandang sebelah 
mata. Perlu membangun kepercayaan diri terlebih dahulu,” kata 
Indri, Selasa, 14 September 2021.
 
Indri dan suaminya yang juga penyandang disabilitas fisik ini 
akhirnya berinisiatif mendirikan Rumah Kreatif Disabilitas 
(RKD) pada 12 April 2019. Sebanyak 25 penyandang disabilitas 
di Kota Malang berhimpun. Beragam penyandang disabilitas 
fisik, netra, disabilitas intelektual dan tuli berbaur tanpa bedakan 
usia dan jenis kelamin.
 
Mereka berlatih keterampilan produksi kaos, menjahit, laundry 
sepatu dan merajut. Program ke depan mereka kembangkan 
usaha bersama. “Susah mengakses kerja, kita mengembangkan 
potensi sendiri,” kata Indri menambahkan.
 
Menanggapi situasi ini, Ketua HWDI Cabang Malang, 
Siswinarsih menjelaskan perempuan disabilitas susah akses kerja 
sebab pendidikan rata-rata masih SMP. Sementara, lowongan 
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kerja mensyaratkan minimal lulusan setara SMA. “Mereka sejak 
kecil dibatasi akses pendidikan. Banyak keluarga yang justru 
memprioritaskan anaknya yang lain,” ujar Siswinarsih pada 
Jum’at, 10 September 2021.
 
Fokus Pandemi, Hak Kerja Disabilitas Jadi Anak Tiri
 
Penyandang disabilitas di Kota Malang minim perhatian dari 
pemerintah kota setempat. Belum ada sinergi lintas sektoral 
dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan 
untuk kelompok rentan ini.
 
Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, pada 
2020 ada sejumlah 2669 penyandang disabilitas di Kota Malang. 
Jenis disabilitas mereka mulai dari buta, tuli, bisu, fisik, 
keterbelakangan mental, pengendalian diri dan kombinasi.
 
Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengakui UU 
No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan 
seluruh instansi menjamin akses ketenagakerjaan bagi kelompok 
rentan dan marjinal, penyandang disabilitas. Pemerintah wajib 
memberi akses kerja bagi disabilitas minimal dua persen dari 
jumlah pegawai, sementara perusahaan swasta minimal satu 
persen.
 
“Ketentuan kesempatan kerja itu sebenarnya sudah lama. Bukan 
hanya kewajiban pemerintah saja, swasta juga termasuk,” ujar 
Erik, Jumat, 17 September 2021.
 
Erik yang juga menjabat Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga 
Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Disnaker-PMPTSP) Kota Malang menambahkan aturan 
turunan dari UU tersebut baru keluar akhir 2020 dan awal 2021. 
Sosialisasi aturan itu baru dilakukan oleh Disnaker Provinsi 
Jawa Timur ke kota dan kabupaten pada akhir Maret tahun ini.
 
“Kami belum sempat sosialisasi ke perusahaan-perusahaan 
karena terjadi pandemi Covid-19 gelombang kedua,” ujarnya.
 
Alasan pandemi, Erik menuturkan pemerintah kota belum bisa 
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memberi sanksi pada perusahaan yang tak patuh aturan. Data 
Disnaker-PMPTSP menyebutkan terdapat 977 perusahaan di 
Kota Malang yang masuk kategori wajib lapor. Sejumlah lima 
perusahaan mengklaim telah mempekerjakan penyandang 
disabilitas. Namun belum diketahui detil berapa banyak jumlah 
pekerjanya.
 
“Itu data awal yang masuk, kami masih proses pendataan 
ke perusahaan. Belum ada sanksi terkait pelanggaran 
mempekerjakan penyandang disabilitas,” kata Erik 
menambahkan.
 
Erik menyebut Disnaker-PMPTSP Kota Malang tak lagi 
memiliki kewenangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan. 
Sebab peran pengawasan itu sekarang ada di Disnakertrans 
Provinsi Jawa Timur. Pemerintah kota hanya berkoordinasi jika 
mendapati pelanggaran terkait bidang ketenagakerjaan.
 
Terkait Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan 
sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2020, 
Erik menyebut Disnaker-PMPTSP belum menyusun rencana 
pendirian. Padahal ULD ini bertugas memberi informasi kepada 
pemerintah pusat dan daerah serta pemberi kerja (perusahaan) 
mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, 
penempatan kerja hingga keberlanjutan kerja.
 
“Sekarang ini masih fokus pada upaya memfasilitasi kemudahan 
penyandang disabilitas dalam pelayanan perizinan. Ke depan 
akan disusun perencanaan ULD,” tambah Erik.
 
Peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas di bidang 
ketenagakerjaan pun terbilang rendah. Pada tahun lalu hanya 
satu kali digelar pelatihan digital marketing secara daring. Ada 
sebanyak 20 penyandang disabilitas yang usahanya terdampak 
pandemi dilibatkan sebagai peserta.
 
“Karena keterbatasan anggaran, refocusing untuk penanganan 
Covid-19, pada tahun ini tidak ada pelatihan bagi disabilitas,” 
tutur Erik.
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Tak Ada Sinergi Lintas Sektor
 
Dinas Sosial Kota Malang tak memungkiri mayoritas penyandang 
disabilitas masih banyak yang bekerja di sektor informal mulai 
dari jasa terapis pijat maupun wirausaha. Meski belum ada data 
riil yang dimiliki, diperkirakan sedikit yang bekerja di sektor 
formal.
 
Kondisi itu dikatakan Titik Kristiani, Kepala Bidang Rehabilitasi 
dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (Dinsos – P3AP2KB) Kota Malang.
 
Ia juga mengakui penyandang disabilitas sulit mendapat 
mengakses layanan pendidikan sampai pekerjaan. Namun 
semua itu disebabkan oleh sejumlah hal, bukan hanya dari 
kebijakan pemerintah yang masih terbatas.
 
“Banyak yang tak memiliki ijazah formal, padahal mereka ini 
sebenarnya terampil,” ujar Titik.
 
Perusahaan swasta umumnya mensyaratkan ijazah pendidikan 
bagi calon pelamar pekerjaan yang sesuai kualifikasi. Karena 
legal formal itu pula diperkirakan hanya sedikit yang mampu 
menembus pekerjaan di perusahaan – perusahaan swasta.
 
Faktor lainnya, stigma dan cara pandang yang melihat 
penyandang disabilitas sebagai beban. Tidak sedikit dari pihak 
keluarganya sendiri tak menghendaki anggota keluarganya 
yang difabel karena malu atau kasihan. Sehingga tak memberi 
izin untuk bekerja seperti biasa.
 
“Karena hal itu membuat difabel tak bisa mandiri. Ini jadi 
pekerjaan serius yang menuntut keterlibatan semua pihak,” 
ujarnya.
 
Untuk persoalan yang melibatkan keluarga, Dinsos- P3AP2KB 
melakukan pendekatan informal. Melibatkan Pusat Kesejahteraan 
Sosial di tiap kelurahan dan pendamping disabilitas yang ada di 
tingkat kecamatan. Memberi pemahaman pada tiap keluarga.
 

Wulan Eka Handayani



113Menggapai Dunia Kerja Inklusi

Sedangkan upaya pemberdayaan di bidang pekerjaan, alokasi 
anggaran masih sangat terbatas. Meski begitu, secara berkala ada 
mengikutsertakan penyandang disabilitas ke kegiatan pelatihan 
kewirausahaan yang digelar oleh Kementerian Sosial maupun 
Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.
 
Kemensos melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan mereka 
di Kota Malang menggelar pelatihan keterampilan secara 
berkala. Termasuk UPT Balai Latihan Kerja Disnaker Jatim di 
Malang. Namun jumlah peserta masih terbatas. Sebagian besar 
pelatihan lebih pada peningkatan keterampilan kewirausahaan. 
Seperti budidaya ulat sutera, budidaya lele sampai cleaning 
service.
 
“Jenis pelatihan kami sampaikan melalui komunitas, 
agar pesertanya menyesuaikan sesuai kapasitasnya tanpa 
membedakan gender,” ucap Titik.
 
Pelatihan di balai besar Kemensos biasanya butuh waktu panjang 
karena harus menjalani serangkaian tahapan, bukan langsung 
ke keterampilan semata. Di mulai dari peningkatan motivasi diri 
agar tumbuh kepercayaan diri sampai pada skill.
 
“Ada tahap pengenalan diri dan kapasitas. Tidak bisa bila 
langsung dilatih keterampilan,” ujarnya.
 
Titik mengakui selama ini kebijakan perlindungan dan akses 
ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas masih berjalan 
sendiri – sendiri. Perencanaan dan strategi program belum 
terpadu misalnya saling terhubung antara Dinsos- P3AP2KB, 
Disnaker-PMPTSP, Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan (Diskoprindag) maupun dinas lainnya.
 
“Kalau tahun sebelumnya memang masih sendiri-sendiri. Mulai 
tahun ini kami semua sedang menyusun kolaborasi bersama,” 
kata Titik.
 
Regulasi Tanpa Taji
 
Pemerintah Kota Malang sebenarnya telah memiliki Peraturan 
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Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan 
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Regulasi itu memuat 
sejumlah poin penting. Meliputi kesamaan peluang kesempatan, 
aksesibilitas atau keterjangkauan, rehabilitasi sosial dan medik. 
Hingga pelatihan kerja maupun perlindungan terhadap 
penyandang disabilitas.
 
Perda nan mumpuni secara normatif ini belum maksimal 
memberikan kesetaraan hak pada disabilitas. Pemkot Malang 
berencana merevisi Perda tersebut, sekaligus menyesuaikan 
dengan UU Disabilitas yang baru. Rancangan Perda telah 
disiapkan sejak tahun lalu. Hingga kini belum ada kemajuan 
pembahasan regulasi tersebut.
 
Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengaku belum 
tahu detil rancangan revisi Perda itu maupun sejauh mana 
perkembangannya.
 
“Saya belum bisa menjelaskan detilnya. Tapi prinsipnya Perda 
itu sangat penting karena kebijakan bisa mengalir begitu saja 
bila tanpa Perda,” ujar Erik.
 
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, 
mengatakan, Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) disabilitas 
sudah dimasukkan dalam program legislasi daerah (prolegda) 
sejak 2020 silam. Namun dewan belum membahasnya karena 
masih tertahan di Pemkot Malang.
 
“Sampai hari ini eksekutif belum mengajukan ke kami,” katanya.
 
Made memperkirakan pemkot masih mengkaji ulang naskah 
akademik ranperda itu bersama tim ahli. Atau masih menunggu 
momen untuk menggelar forum group discussion (FGD) 
bersama sejumlah pihak. Termasuk harus melibatkan komunitas 
difabel dalam diskusi itu. Biasanya, naskah akademik dilempar 
ke dewan bila kesiapannya sudah mencapai setidaknya 80 
persen.
 
“Draf perda yang baru harus lebih kuat dibanding dengan 
produk hukum sebelumnya,” ujar Made.
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Ia menilai perda lama lebih banyak bersifat imbauan ke 
semua pihak. Belum tegas memuat  keharusan dan kewajiban 
pemerintah maupun swasta untuk memberikan akses kerja bagi 
penyandang disabilitas.
 
“Titik – titik itu yang harus dipertegas. Pemberian pelatihan dan 
kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas,” katanya.
 
Menurut Made, sejauh ini kebijakan Pemkot Malang untuk 
disabilitas baru pada penyediaan akses sarana penunjang. 
Misalnya infrastruktur ramah difabel di sejumlah fasilitas 
umum. Namun substansi seperti kesempatan yang sama di 
bidang pekerjaan sesuai kapasitasnya masih terabaikan.
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Rumah lantai satu berukuran lima meter itu tampak sunyi. 
Hanya ada suara bocah yang mendorong mobil mainan. Pagi itu, 
Kamis 9 September 2021, Klemens termenung dengan tatapan 
kosong. Pandangan terapis pijat netra ini mengarah ke plafon 
rumahnya, sementara handphone androidnya didekatkan ke 
telinga sembari dimainkan dengan jari telunjuk.
 
Sejak kecil, Klemens dipanggil Bobby. Nama itu melekat hingga 
sekarang. Tak banyak aktivitas yang dilakukan. Sebagai seorang 
terapis pijat netra, Bobby tidak lepas dari handphonenya. Ia 
menunggu telepon dari klien, berharap ada pasien pijat yang 
hendak datang atau memanggilnya.
 
“Aktivitasnya jauh banget, Mas. Biasanya dulu sehari bisa 
empat. Pandemi ini satu minggu hanya empat pasien. Itu pun 
kalau ada,” kata pria 29 tahun itu.
 
Wali Kota Malang, Sutiaji, pada 15 Mei 2020 mengeluarkan 
Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019. Salah satu 
poinnya melarang panti pijat beroperasi.
 
Peraturan itu, kata Bobby, babak baru dunia terapis pijat dimulai. 
Ia menceritakan bagaimana besarnya pengaruh pandemi 
Covid-19 terhadap satu-satunya profesi yang bisa dijalani. 

Utak-atik Gawai Terapis 
Pijat Netra di Tengah 
Pandemi

Oleh: Mohammad Naufal Ardiansyah
TIMES Indonesia, 19 September 2021
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Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, ia hanya bisa mengirit 
pengeluaran. Sedangkan pendapatan turun drastis.
 
“Pekerjaan saya hanya di bidang pijat, karena hanya itu yang 
saya bisa. Pandemi ini kami semua terapis pijat netra sangat 
terdampak sekali,” ungkap bapak tujuh anak itu.
 
Pengurangan pasien pijat selama pandemi ini disebabkan 
adanya aturan pemerintah yang melarang panti pijat beroperasi. 
Ditambah lagi, lanjut Bobby, adanya imbauan menjaga jarak dan 
menghindari kontak fisik.
 
“Awalnya karena ada aturan pemerintah melarang ada kontak 
fisik. Kedua, jangan berdekatan. Kata-kata itu berpengaruh 
sekali. Pasien takut,” ujarnya.
 
Luput Perhatian Pemerintah Daerah
 
Warga asli Kota Malang ini menyayangkan pemerintah daerah 
yang nihil atensi kepada kelompok rentan sepertinya. Selama 
pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu, Bobby mengaku tidak 
pernah menerima sejumput bantuan dalam bentuk apapun dari 
Pemkot Malang.
 
Dalam satu kesempatan, Bobby sempat terjaring pendataan. 
Pendataan tersebut untuk kebutuhan penyaluran Bantuan Sosial 
Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ia 
bersyukur bisa menerima bantuan dari pusat tersebut.
 
“Yang saya dengar di televisi katanya Kota Malang ada bantuan 
sembako lah. Tapi kami para tunanetra tidak ada yang sedikit 
pun menerima bantuan. Pemkot Malang sama sekali tidak ada 
peran sertanya. Gebrakan untuk kita juga tidak ada,” katanya 
mengeluh.
 
Justru Bobby menerima bantuan dari pihak swasta. Ia 
berterimakasih kepada para pengusaha yang menjadi donatur 
dengan mengirimkan lima kilogram beras setiap bulannya. 
Bantuan tersebut diakuinya sangat membantu.
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“Kalau pemerintah ya gitu-gitu aja. Mulai pandemi sampai 
sekarang tidak ada bantuan apa pun untuk difabel tunanetra,” 
katanya.
 
Hendak Buka Usaha, Terkendala Modal
 
Bobby tak mau tinggal diam. Pendapatan seadanya itu nyaris 
tidak cukup menutupi kebutuhannya. Namun, ia tetap 
bersyukur karena rezeki datang tanpa diduga-duga. Tentu, 
Bobby tidak bisa mengandalkan profesinya sebagai terapis. Ia 
tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir.
 
Saat ini, Bobby menggagas usaha membuka agen kecil-kecilan 
yang mendistribusikan isi ulang tabung gas. Dengan usaha 
barunya ini, ia optimistis bisa mengorbitkan kembali pundi-
pundi rupiah. Sebab, menurutnya, usaha tabung gas di sekitar 
rumahnya masih terbilang minim.
 
“Usaha ini menurut saya cukup prospek ke depannya. Tapi saya 
terkendala modal. Masih berusaha. Semoga ada jalan,” katanya.
 
Senada dengannya, Suratno (48 tahun), pemilik Klinik Pijat 
Tunanetra Sehat Bugar di Bareng, Kota Malang juga menghadapi 
masalah yang sama. Ia mengatakan telah mencoba membuka 
usaha jamu tradisional.
 
Ia sempat mengurungkan niatnya karena dua hal. Pertama, 
minimnya keyakinan masyarakat kepada penyandang disabilitas 
netra, terutama terkait kebersihan dan jaminan racikan jamu 
yang higienis. Kedua, lagi-lagi terkendala modal.
 
“Saya mencari pihak yang mau bekerjasama. Kalau bikin sendiri 
kurang dapat legitimasi dari orang. Mereka bisa jijik karena 
dinilai tidak higienis. Jadi sugesti kesembuhan bisa kurang,” 
ujar Suratno.
 
Sulitnya Peluang Kerja
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, 
penyandang disabilitas di Kota Malang per 2020 mencapai 
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angka 2.669 orang. Angka tersebut merupakan kumulatif dari 
seluruh jenis disabilitas di lima kecamatan di Kota Malang. 
Secara spesifik, penyandang disabilitas netra di Kota Malang 
mencapai 262 orang.
 
Suratno sebagai Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) 
Kota Malang mendata, dari sekian penyandang disabilitas netra, 
sebanyak 95 persen berprofesi sebagai terapis pijat. Sebagian 
kecil lainnya ada juga yang bergerak di bidang entertainment, 
bermain musik, menjual jamu dan mengajar sebagai guru bantu 
di sekolah luar biasa.
 
“Hampir keseluruhan karena yang laku sementara, ya, itu 
(menjadi terapis). Kalau di pabrik, kok menurut data di saya 
belum ada sampai saat ini,” kata Suratno.
 
Pria yang baru saja dilantik sebagai Ketua Pertuni Kota Malang 
periode 2021-2026 ini menegaskan, para terapis pijat netra di 
Kota Malang menghadapi badai Covid-19 dengan berbagai cara. 
Sebab, data yang ia miliki, penurunan penghasilan para terapis 
pijat netra jatuh hingga 75 persen.
 
“Kami bingung. Banyak anggota yang masih kontrak, kost 
bulanan, dan harus membiayai istri serta anak sekolah. 
Sedangkan akses peluang kerja lainnya sangat sulit,” ujarnya.
 
Dia membenarkan tidak adanya bantuan Pemerintah Kota 
Malang yang menyentuh kalangan disabilitas netra. Pertuni 
sendiri menggalang donasi dari pihak donatur swasta untuk 
didistribusikan kepada para terapis pijat netra.
 
“Saya heran kenapa Pemkot Malang sendiri tidak peduli untuk 
menyentuh kami. Bantuan hanya dari pusat. Kalau pemda 
selama pandemi ini, jujur saja belum ada. Saya enggak menutup-
nutupi karena memang belum ada,” katanya berterus terang.
 
Ia menceritakan betapa pandemi Covid-19 memukul mundur 
pendapatan para terapis pijat netra. Di Kota Malang, cerita 
Suratno, ada seorang terapis pijat netra yang menanggalkan 
profesinya karena kepentingan mendesak.
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Seorang yang tidak mau disebutkan namanya itu, kata Suratno, 
mengaku terpaksa menadahkan kedua tangannya secara door-to-
door demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas tersebut 
dijalani karena sepinya pasien pijat imbas Covid-19.
 
“Dia anaknya banyak dan mengorbankan mentalnya demi anak 
istri. Sebelumnya ya sama, terapis pijat seperti saya. Karena 
keadaan, dia bilang berat untuk melakukan hal ini. Tapi, saking 
terdampaknya rela minta-minta ke orang,” ungkapnya.
 
Faktor Administrasi
 
Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial-P3AP2KB) 
Kota Malang, Titik Kristiani Tri Rahayu, mengaku penyandangan 
disabilitas memiliki kendala di bidang pemenuhan administrasi.
 
Ia tidak menampik sulitnya akses kerja bagi penyandang 
disabilitas mendapatkan kesempatan kerja di dunia formal. 
Kasus yang paling sering ditemukan di lapangan adalah 
terkendala ijazah. Titik menyebut sebagian besar penyandang 
disabilitas tidak menempuh pendidikan formal. Mereka terampil 
melalui pelatihan-pelatihan.
 
“Banyak yang tidak memiliki ijazah formal. Secara keterampilan 
mereka terampil karena sudah lewat pelatihan. Kedua, 
lingkungan keluarga kurang mendukung. Ketiga, tekanan faktor 
ekonomi karena membawa disabilitas itu butuh pembiayaan 
juga. Jadi banyak kendalanya,” katanya menjelaskan.
 
Rata-rata, kata dia, penyandang disabilitas bekerja di sektor 
informal seperti budidaya lele, terapis, hidroponik, cleaning 
service, membuat kue, menjahit dan lainnya. Pihaknya 
bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati dan 
Singosari.
 
Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang menjembatani para terapis 
pijat netra dengan Diskopindag dan Disnaker Kota Malang. 
Upaya ini diakui baru dilakukan pada tahun ini. Sedangkan 
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tahun-tahun sebelumnya masih bergerak secara parsial.
 
Terkait bansos, Titik menegaskan masyarakat yang telah 
menerima bantuan dari pusat, tidak bisa mengakses bantuan dari 
Pemprov maupun Pemkot. Selain Bantuan Sosial Tunai (BST) 
dari Kemensos, Pemprov Jatim juga menyalurkan Asistensi 
Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB).
 
“Untuk ASPDB setiap bulan dapat Rp300 ribu dan cair setiap 
tiga bulan. Jumlah di Kota Malang yang dapat sebanyak 110 
orang. Memang nggak semua dapat (bantuan) biar yang lain 
juga merasakan. Tidak bisa double,” ujarnya.
 
Pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan perhatian 
kepada terapis pijat netra di Kota Malang. Hal yang dilakukan 
dengan memberikan pelatihan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
dari Pemprov Jatim dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) dari Kemensos RI.
 
Selama pandemi Covid-19, ia mengaku hanya ada enam orang 
penyandang disabilitas yang dikirim baik ke UPT maupuan ke 
BBPPKS. Keenam orang tersebut merupakan para terapis pijat 
netra.
 
Kembali mengenang perjuangan Bobby, ia berharap pemerintah 
memberikan kelonggaran dan akses yang sama kepada 
penyandang disabilitas termasuk terapis pijat netra. Kalaupun 
tidak, bisa dengan memberikan bantuan sosial secara merata.
 
Bobby meminta pemerintah membantu meyakinkan masyarakat 
bahwa terapis pijat netra di Kota Malang telah divaksin Covid-19 
sebagai bentuk proteksi bersama di tengan pandemi.

Mohammad Naufal Ardiansyah
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Menjadi kelompok penyandang disabilitas bukan berarti tak bisa 
mandiri, walaupun pandemi Covid-19 memukul mundur sektor 
kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tak terkecuali para 
terapis pijat netra yang kehilangan ladang pekerjaannya.
 
Banyak faktor yang mempermulus hilangnya pendapatan para 
terapis pijat netra. Mulai peraturan pemerintah yang membatasi 
tempat pijat beroperasi, imbauan physical distancing, dilarang 
kontak fisik dan berkerumun.
 
Di satu sisi, pemerintah juga harus melakukan beberapa 
kebijakan untuk menekan laju curva kasus positif Covid-19. 
Bagaimanapun, pemerintah juga tidak ingin sektor ekonomi 
masyarakat tiarap dalam waktu berkepanjangan.
 
Dari data Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota 
Malang, dari sekian penyandang disabilitas netra, sebanyak 95 
persen berprofesi sebagai terapis pijat. Sebagian kecil lainnya 
ada juga yang bergerak di bidang entertainment, bermain musik, 
menjual jamu dan mengajar sebagai guru bantu di Sekolah Luar 
Biasa.
 
Ketua Pertuni Kota Malang, Suratno, menyampaikan bahwa 
sebagian besar penyandang disabilitas netra memilih menjadi 
terapis pijat. Sebenarnya, kata dia, menjadi seorang terapis 
bukan satu-satunya pilihan.
 

Penyandang Disabilitas 
Berdikari dengan 
Digitalisasi

Oleh: Mohammad Naufal Ardiansyah
TIMES Indonesia, 19 September 2021
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“Ada juga penyandang disabilitas netra lainnya yang menjadi 
guru bantu, instruktur musik, dan jual jamu tradisional. Tapi itu 
tidak banyak,” ujarnya.
 
Adi Gunawan (35 tahun) mendirikan Adi Gunawan Institute 
(AGI) untuk wadah para penyandang disabilitas, terutama netra. 
Seorang disabilitas netra low vision tingkat berat ini membawa 
program digitalisasi khusus disabilitas. Pusat pelatihan kerja 
serta pemberdayaan disabilitas netra yang dikembangkan ini 
menjadi alternatif para terapis pijat netra yang terdampak 
pandemi Covid-19.
 
Pria asal Kota Malang ini memberikan honor melalui sharing 
profit  bagi para rekan kerja yang notabene penyandang 
disabilitas netra. Mereka dilatih membuat Batik Netra. Alhasil, 
sudah ada sekitar 200 kain batik hasil tangan kreatif disabilitas 
netra yang terjual.
 
“Ini bisa kami kembangkan ke depan karena pembuatan Batik 
Netra bisa merangkul semua jenis disabilitas. Disabilitas rungu 
bisa kerja di bagian jahit. Disabilitas netra total di bagian lipat 
dan ikat, yang low vision bisa melukis dan menghafal pola. 
Disabilitas fisik bisa bantu mengawasi dan finishing,” ujarnya.
 
Konsep pembuatan Batik Netra mengandalkan hafalan pola, 
perabaan, daya ingat serta kemampuan berimajinasi. Lahirnya 
konsep Batik Netra pada Juni 2020, dimana para terapis pijat 
netra kehilangan ladang pekerjaannya karena pandemi.
 
Terkini, pihaknya memiliki tujuh orang disabilitas netra dan 
satu disabilitas fisik. Sebagian besar mereka adalah terapis. Per 
produk, misalnya ukuran 115 x 200 cm, dibanderol dengan harga 
Rp120 ribu. Hasilnya dibagi sebagai honor kerja.
 
Aplikasi peta digital khusus penyandang disabilitas netra 
Aplikasi peta digital khusus penyandang disabilitas netra karya 
mahasiswa Filkom Universitas Brawijaya. (Foto: Dok. UB)
 
“Batik Netra ini sementara hanya bisa mengembangkan satu 
model batik. Semua hand made. Bisa dibilang kekurangan 
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sekaligus kelebihan karena unik dan memiliki karakter,” 
katanya.
 
Adi akan mengembangkan konsep Batik Netra lebih luas lagi 
agar bisa menjangkau lebih banyak pekerja. Contohnya, kata 
dia, kain Batik Netra diolah ulang menjadi baju, sarung, gorden, 
taplak meja dan karya konveksi lainnya. Dengan demikian, 
disabilitas rungu dan wicara bisa bergabung sebagai tenaga 
penjahit.
 
“Peduli bukan sebatas memberi sembako, tapi membuka 
lapangan pekerjaan baru buat kami sesama penyandang 
disabilitas,” katanya menambahkan.
 
Dengan komputer, para penyandang disabilitas netra ini bisa 
melakukan banyak hal. Apalagi saat ini ada alat teknologi pijat 
berbasis mesin yang dianggap mengancam masa depan profesi 
terapis pijat netra. Pilihannya, disabilitas netra harus berdikari 
dengan upaya digitalisasi.
 
“Apa bisa? Bisa. Pakai teknologi digital. Sekarang smartphone 
dan laptop bisa bicara untuk memudahkan akses disabilitas 
netra. Ini sebenarnya peluang kerja baru yang terbuka,” imbuh 
Adi.
 
Bernardus Suranto tak lama belajar membuat Batik Netra di 
AGI. Disabilitas netra asal Lampung yang kini resmi ber-KTP 
Kota Malang ini sebelumnya adalah terapis pijat netra. Suranto 
bersyukur dapat meraup keuntungan dari membuat batik.
 
“Bisa nambah income bagi kita. Bagus dan perlu dikembangkan. 
Ini hal baru dan mungkin masih asing,” kata Suranto yang 
bekerja di bagian lipat dan ikat.
 
Sementara rekannya, Pungky Wardhani (27 tahun) asal 
Mojokerto, belajar selama lima bulan. Berbeda dengan Suranto, 
Pungky lebih fokus kepada pelatihan pengembangan diri di 
bidang administrasi.
 
“Basic saya di Microsoft Office, terutama Ms Excel,” ujar 
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lulusan Administrasi Publik Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Brawijaya ini.
 
Pungky yang baru lulus Maret 2021 lalu berharap diterima kerja 
di instansi pemerintahan. Jika boleh memilih, ia condong bekerja 
di bagian pengembangan perpustakaan.
 
Di sisi lain, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) 
Universitas Brawijaya membuat aplikasi peta digital yang 
dirancang khusus untuk penyandang disabilitas netra. Aplikasi 
ini diberi nama UB Blind Map. UB Blind Map merupakan aplikasi 
berbasis peta wilayah Universitas Brawijaya yang disiapkan di 
Google Play Store dan bisa diunduh oleh semua orang.
 
Mahasiswa Magister Ilmu Komputer, Muhammad Erwin 
Amrullah, menjelaskan aplikasi peta tersebut menggunakan 
suara dan getaran menyesuaikan cara komunikasi penyandang 
disabilitas netra yang membutuhkan indra peraba dan 
pendengaran.
 
Selain itu, fitur suara dan getaran ini berfungsi sebagai informasi 
saat diusap pada aplikasi. Kemudian  penyandang disabilitas 
netra akan mengetahui informasi pada aplikasi peta yang 
digunakan.
 
“Aplikasi ini dirancang berdasarkan peta kawasan wilayah 
Universitas Brawijaya, lalu ditransformasi menjadi sebuah 
peta dan mempunyai fitur suara dan getaran agar penyandang 
disabilitas netra bisa menggunakannya,” kata Erwin.
 
Di bawah bimbingan Dr. Sc. Fatwa Ramdani, S.Si, M.Sc dan 
Dr. Eng. Herman Tolle, S.T., M.T, aplikasi peta disabilitas netra 
ini dapat diinstal di sebuah tablet berukuran 10 inch untuk 
kemudian menjadi alat fasilitas pengenalan wilayah di kawasan 
Universitas Brawijaya. Hadirnya aplikasi ini, memudahkan para 
mahasiswa maupun pengunjung yang disabilitas netra terbantu 
saat berada di wilayah Universitas Brawijaya.
 
“Aplikasi peta tunanetra UB Blind Map ini dibuat melalui 
aplikasi Unity dan Blender yang biasa digunakan untuk 3D 
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modelling membuat sebuah game. Map dibuat berupa 3D juga 
untuk tunanetra yang low blind. Mereka ini kan ada kategori dari 
low vision sampai totally blind. Jadi semua bisa menggunakannya 
dan sudah diatur warna kecerahan bagi tunanetra kategori low 
blind,” jelasnya.
 
“Saat ini UB Blind Map sudah dalam proses pengajuan ke HAKI 
dan juga pengguna iOS nantinya bisa mengunduh aplikasi ini,” 
tutur Erwin.
 
Dengan adanya inovasi aplikasi peta ini diharapkan dapat 
membantu penyandang disabilitas netra dan juga sebagai 
fasilitas wajib di institusi kampus, sehingga kampus-kampus 
di Indonesia juga semakin ramah pada penyandang disabilitas 
netra.
 
“Semoga semakin banyak penemuan anak bangsa dalam 
membantu mengatasi masalah sehari-hari, agar penyandang 
disabilitas menjadi berdikari,” katanya.

Penyandang Disabilitas Berdikari dengan Digitalisasi
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Dian Cahyani
Jawa Pos Radar Jember

Berkat kesempatan yang diberikan USAID melalui AJI, kisah 
perjuangan para disabilitas untuk mendapatkan peluang kerja 
setara di Jember dapat disajikan dalam sebuah antologi buku. 
Ini adalah karya pertama yang berhasil dibukukan. Dian , atau 
bisa dipanggi Di menjadi nama panggilan kesukaan rekan se- 
profesi. Seorang jurnalis di Jawa Pos Radar Jember yang lahir 
di Jember, 3 Maret 1997.  
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Pengrekrutan CPNS untuk penyandang disabilitas memang dilakukan 
pemerintah Jember, namun masih banyak masalah, termasuk data dan 
sosialisasi.

Para pegawai sibuk dengan komputer masing-masing. Sebagian 
ada yang berbincang dengan logat madura dan nada serius di 
bilik meja kerja dekat dengan pintu ruangan kepala dinas. Ada 
yang mondar mandir sembari membawa setumpuk kertas dan 
map coklat. Ada pula yang tertawa cekikian sambil nyruput 
kopi.

“Paling pendataan CPNS iku mbak. Mangkane podo sibuk 
(mungkin lagi pendataan CPNS. Makanya pada sibuk - red),” tutur 
seorang pegawai yang mondar mandir di ruangan tanpa 
memakai sepatu itu. 

Maklum, tahun ini jadi momentum menggembirakan untuk 
masyarakat Jember yang punya niat jadi abdi negara, setelah 
dua tahun “puasa” atau tidak ada rekrutmen. Besaran kuotanya 
mencapai 634 untuk pegawai negeri sipil, 13 di antaranya 
dialokasikan untuk penyandang disabilitas.

Sementara itu, ada 3.671 formasi tenaga pendidik untuk pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja. Sayangnya untuk formasi 
ini tidak ada kuota untuk disabilitas. 

“Jumlah ini (kuota CPNS- red) salah satu yang terbanyak di Jawa 
Timur. Ada 13 formasi yang kami sediakan untuk teman-teman 

Jalan Berkelok Jember 
Menuju Kota Inklusif

Oleh: Dian Cahyani
Jawa Pos Radar Jember, 21 September 2021
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disabilitas, dua persen dari jumlah yang kami ajukan,” tutur 
Kepala dinas BKSDM, Sukorwinarno. 

Dari 13 formasi yang diperuntukan untuk penyandang 
disabilitas itu terdiri dari nutrisionis, rekam medik, analis 
kesehatan, radiografer, apoteker dan perawat.

Bagi promotor kesehatan, Arif, formasi nutrisionis dan perawat 
sangat membebani para penyandang disabilitas. Alasannya, 
butuh mobilitas yang sangat tinggi. Sebagai contoh, Arif 
mengisahkan rekannya, Anita  yang bertugas sebagai nutrisionis 
di rumah sakit umum daerah. 

Anita harus berangkat ke rumah sakit dini hari, tepatnya sekitar 
pukul 05.00 pagi. Ia harus sudah memiliki data klasifikasi 
kondisi pasien. Sehingga dapat  membuat perencanaan menu 
makanan untuk setiap pasien dengan sesuai. Anita dituntut 
untuk membuat solusi cepat ketika stok bahan tidak sesuai 
dengan kondisi pasien dan menjamin asupan gizi tercukupi.

Anita tak sendirian. Dia bersama lima rekannya secara bergantian 
melaksanakan tanggung jawab itu.

“Harus standby sejak pagi. Harus siap dengan segala perubahan 
kondisi pasien di rumah sakit,” terang laki-laki tamatan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Jember itu. 

Jika demikian, rasanya mustahil penyandang disabilitas bakal 
mendaftar formasi nutrisionis dan perawat. Terbukti, hingga 
pendaftaran ditutup hanya ada satu penyandang disabilitas 
yang mendaftar.

Bukan pada formasi nutrisionis, bukan pula perawat. Sehingga 
menyisakan 12 posisi formasi yang kosong.

“Ketika formasi disabilitas tidak ada yang ngisi maka akan 
diperebutkan oleh yang non-disabilitas,” tutur Kepala Bidang 
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN, Agung Wicahyo.
 

Dian Cahyani
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Minim Sosialisasi

Wajar saja formasi untuk disabilitas sepi pendaftar. Ternyata 
selama ini tidak ada sosialisasi dari Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) pada organisasi 
penyandang disabilitas.

Hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah mengajak 
urun rembuk ihwal rekrutmen abdi negara dengan organisasi 
disabilitas yang ada di Jember. Kabar adanya rekrutmen abdi 
negara itu baru terendus  oleh kelompok penyandang disabilitas 
pada tanggal 10 Agustus, pasca pemberitaan Jawa Pos Radar 
Jember terbit.

“Beberapa hari setelah media mengabarkan, ada zoom meeting 
dengan BKSDM dan kementerian. BKSDM meminta maaf,” 
tutur Ketua Organisasi Penyandang Cacat (Perpenca), Zainuri.

Kurangnya sosialisasi ditampik Sukowinarno yang menganggap 
bahwa sepinya peminat disabilitas karena terbatasnya sumber 
daya manusia.

Zainur tidak menyangkal klaim Sukowinarno. Namun, sangkalan 
masifnya sosialisasi juga tidak bisa dibenarkan. “Suudzon saya, 
13 formasi itu hanya formasi klise, fiktif,” imbuhnya. 

Menurut Zainur, sebelum mengusulkan formasi abdi negara 
untuk penyandang disabilitas, pemerintah daerah perlu 
membuat mapping jenis formasi yang sesuai dengan ketersediaan 
sumber daya disabilitas. Seumpamanya tenaga administrasi 
puskesmas. 

Zainur yakin, tidak menutup kemungkinan, dari sekitar 8.000 
penyandang disabilitas di Jember, ada yang memiliki kapabilitas 
untuk mengisi jabatan di bidang kesehatan. Terlebih, dalam 
kurun waktu tiga tahun belakangan jumlah sarjana disabilitas 
terus mengalami peningkatan.

Jika dikalkulasikan, ada sekitar 30 sarjana disabilitas di tahun 
ini. Khususnya sarjana di bidang pendidikan.

Jalan Berkelok Jember Menuju Kota Inklusif
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Masalahnya lagi, pemerintah daerah justru tidak mengusulkan 
kuota afirmatif pada rekrutmen PPPK. Dari 3.671 formasi, ada 
3.628 pendaftar dan tidak ada satupun penyandang disabilitas 
yang mendaftar. 

Padahal formasi sektor untuk penyandang disabilitas sangat 
penting terutama dengan spirit pemerintah daerah untuk 
menghidupkan kembali 62 sekolah inklusi yang tersebar di 
31 kecamatan. Bukan apa-apa sejak satu dekade program SD 
Inklusi mati suri. 

Selayaknya, setiap sekolah inklusi punya tenaga pengajar 
penyandang disabilitas yang dapat direkrut melalui seleksi 
PPPK. Lagi- lagi hal itu gagal terealisasi. 

Kini, para disabilitas yang telah bergelar sarjana itu banyak 
berprofesi sebagai guru honorer di lembaga sekolah luar biasa, 
alih-alih menjadi tenaga pendidik berstatus pegawai negeri sipil. 
Jika dihitung, jumlahnya tidak lebih dari tujuh difabel.

Padahal animo difabel untuk mengikuti rekrutmen PPPK cukup 
tinggi. Seperti halnya Vivi Fentika, penyandang Tuli lulusan 
Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Argopuro 
tahun ini

Rencananya, tahun ini Vivi bakal ikut seleksi abdi negara pada 
formasi guru. Sayangnya ketika rekrutmen dibuka, Vivi belum 
diwisuda. Sehingga Vivi tidak bisa menyertakan persyaratan 
ijazahnya. Sembari mempersiapkan rekrutmen di tahun yang 
akan datang, Vivi nyicil mengumpulkan persyaratan seperti 
kemantapan dalam praktik mengajar, hingga persiapan yang 
sifatnya pemberkasan.

Kendalanya, Vivi nyaris selalu telat informasi. Hal ini 
disebabkan lantaran minimnya akses layanan informasi di 
kantor kedinasan. Serta beberapa upaya sosialisasi masih belum 
ramah penyandang tuli. 

Pemenuhan akses di perkantoran kedinasan yang diharapkan 
Vivi dan penyandang tuli lainnya berupa minimal adanya 
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penerjemah atau fasilitas running teks di meja resepsionis. 
Sehingga proses komunikasi bisa berjalan 2 arah, yang muaranya 
pada pemenuhan informasi program atau kebijakan disabilitas 
tuli. Bisa dipastikan sampai saat ini belum ada disabilitas tuli 
yang bekerja di lingkungan pemerintahan dan PNS guru.

“Penyandang tuli sedikit menerima informasi dan dilibatkan 
untuk diskusi program atau kebijakan,” tutur Ketua DPC 
Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia, Nur Hayati.

Rekrutmen CPNS untuk Disabilitas Hanya Formalitas?

Pengamat isu inklusi Universitas Argopuro, Asorul Mais 
menganggap tantangan penyandang disabilitas untuk jadi abdi 
negara tak hanya  karena perkara sosialisasi dan pelayanan 
secara administrasi yang belum optimal. Namun juga hambatan 
mendapatkan hak pendidikan yang setara. Dosen yang akrab 
disapa Mais itu mencontohkan kisah salah satu tunadaksa yang 
mengalami penolakan kuliah di Jurusan Biologi Universitas 
Jember. 

Tepatnya sekitar tahun 2003 lalu, karib perempuannya, Lutfi 
Prihatiningtyas, semasa SMA itu ingin kuliah biologi murni di 
Universitas Jember. Ia mendaftar melalui seleksi setara dengan 
ujian masuk (UM) Universitas Jember. Ia lolos seleksi. Namun, 
saat mengurus administrasi, ia disarankan untuk pindah Jurusan 
Ekonomi.

Musababnya, pihak universitas menganggap ia tak bisa menjalani 
aktivitas perkuliahan karena 90 persen kuliah dilakukan  di luar 
ruangan atau praktek.

Mais menilai hal tersebut bentuk persepsi nondisabilitas 
terhadap disabilitas yang parsial. “Cuma alasan tidak bisa 
diterimanya di Jurusan Biologi murni karena isu disabilitas tidak 
bisa dibenarkan,” ungkap Wakil Rektor 1 Universitas Argopuro 
itu.  

Fenomena penolakan seperti yang dialami teman Mais masih 
kerap dirasakan penyandang disabilitas lainnya. Faktor ini 
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pula yang menyebabkan mayoritas difabel menempuh kuliah 
pada jurusan pendidikan. Setidaknya, lebih dari tiga kampus 
di Jember yang belum bisa menerima penyandang disabilitas, 
karena keterbatasan akses. 

Menurut pakar HAM UNEJ, Al Khanif, dalam hal ini ada dua 
indikasi penyebab tidak diperhatikannya nasib para penyandang 
disabilitas pada rekrutmen CPNS dan PPPK. Pertama, pemerintah 
tidak paham pelaksanaan kebijakan afirmatif.  Jika pemerintah 
ingin memperkuat kebijakan afirmatif, seharusnya formasi yang 
diberikan pada penyandang disabilitas lebih pada frontliner atau 
tenaga administrasi.

Ia menilai semua formasi yang tersedia saat ini sangat teknis. Ia 
memprediksi SDM disabilitas untuk memenuhi formasi itu di 
Jember tidak ada. 

Seharusnya, pemerintah daerah harus melakukan pendataan 
terlebih dahulu meliputi jumlah penyandang disabilitas, 
ketersediaan kualifikasi, lalu mengajukan formasi. Dengan 
demikian usulan formasi tidak akan berakhir percuma.

“Formasi-formasi kuliah di bidang itu belum mengakomodir. 
Nah, ini kok bisa ada formasi CPNS dengan formasi itu, ya 
konyol,” kata Khanif yang merupakan dosen Fakultas Hukum 
Universitas Jember. 

Indikasi kedua menurut Khanif, usulan kuota CPNS hanya untuk 
formalitas saja. Jika alokasi kuota tersebut hanya formalitas saja, 
maka penyandang disabilitas akan menerima kerugian ganda: 
kerugian pada saat pembentukan perda tahun 2016 penyandang 
disabilitas ditempatkan menjadi objek, namun realisasinya tidak 
ada. 

Khanif menilai kecenderungannya lebih pada indikasi kedua. 
Usulan 13 formasi yang bertentangan dengan kapasitas difabel 
itu sengaja dibikin pemerintah daerah untuk formalitas saja. 
Alasannya agar kebijakannya tidak dianggap bertentangan 
dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016. Jika pemerintah serius, 
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setidaknya mereka telah mengantongi data klasifikasi 
pendidikan akhir penyandang disabilitas.

“Ini kan nyaris pemerintah daerah tidak mau tahu data disabilitas 
seperti apa, yang penting buka formasi di bidang ini,” katanya. 
Dengan demikian, Khanif berpendapat predikat kota ‘ramah 
HAM’ yang telah disandang sejak 2018 untuk Jember fiktif 
adanya, karena tidak bisa direalisasikan. Predikat kota ‘ramah 
HAM’  juga jauh dari standar perlindungan hak asasi manusia.

“Tidak bisa dijadikan dasar. Karena kota ‘ramah HAM’ yang 
dinilai realitasnya, bukan laporannya,” tegas Khanif.

Jalan Berkelok Jember Menuju Kota Inklusif
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“Kita mendaftar CPNS cuma ngetes, coba- coba saja. Tidak berharap 
banyak. Karena ujungnya bakal ditolak,” kenang Zainuri pada suatu 
sore di kantin Universitas Argopuro.
 
Laki- laki tunadaksa yang akrab disapa Zain ini usianya sudah 
kepala empat. Aktivitas utamanya adalah mengajar anak- anak 
yang senasib dengannya, yaitu mereka yang berkebutuhan 
khusus. 

Semasa muda, Zain punya keinginan kuat untuk bisa bekerja 
di lingkungan pemerintah daerah. Ia tak pernah melewatkan 
kesempatan untuk mendaftar. Namun, ia selalu ditolak.

Tidak berbeda dengan sejawat lainnya. Semangat Zain untuk 
mengikuti seleksi abdi negara ingin merasakan jaman upah yang 
layak dari negara. Maka dari itu, Zain tak pernah menyerah 
walau mengalami penolakan berkali- kali.

“Namanya mencoba. Ditolak sekali ga percaya. Ya, coba lagi 
berkali- kali,” tutur guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri itu.
Ikhtiar Zain untuk bekerja di lingkungan pemerintahan 
dimulai sejak tahun 2008 hingga tiga tahun setelahnya. Selama 
mendaftar, Zain hanya mengumpulkan berkas yang disyaratkan. 
Setelahnya, tidak ada kabar ihwal pelaksanaan tes. Kejadian ini 

Perjuangan Penyandang 
Disabilitas Jadi Abdi 
Negara
Mendaftar karena hanya ‘coba- coba’

Oleh: Dian Cahyani
Jawa Pos Radar Jember, 22 September 2021
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berulang hingga tiga kali.

“Apa mungkin saya ditandai ya,” keluhnya putus asa.

Segendang sepenarian dengan Zain, Atok, seorang tuna daksa 
yang juga punya mimpi sama.

Atok mulai mencoba mendaftar seleksi CPNS sejak sekitar tahun 
1998 hingga tahun 2006. Sejak awal, Atok membidik formasi 
ekonomi. Jika ada formasi itu, Atok tak mau melewatkan untuk 
mendaftar. Biarpun lokasinya di kabupaten tetangga.

Kala itu, di gelanggang olah raga (GOR) kabupaten ia 
mengumpulkan berkas yang disyaratkan. Tanpa basa basi , 
panitia menegaskan pada Atok, jika kesempatan ini hanya 
diikuti oleh orang- orang nondisabilitas.

“Pokoknya masuk pakai tongkat, turun dari sepeda, bawa 
map, saya mau sodorkan. Belum sampai di meja pendaftaran 
‘mas mohon maaf syaratnya sehat jasmani dan rohani’ begitu kata 
panitia,” tuturnya sembari menirukan logat panitia perempuan 
saat ia mendaftar CPNS.

Usai mendapat perlakuan tak menyenangkan itu, Atok sempat 
trauma. Ia sempat enggan untuk mengikuti seleksi lagi. Khawatir 
mendapat perlakukan yang sama.

Kekecewaannya menjadi berlipat-lipat ketika tahu formasi 
disabilitas tidak ada. Namun, untuk mendapat kesejahteraan 
yang layak sebagai seorang tenaga pendidik, Atok masih berniat 
untuk mengikuti seleksi PPPK.

“Sejak 1998 saya sudah mendapat perlakuan yang sama. Setelah 
kecewa, trauma, bangkit. Tahun ini mendaftar lagi untuk PPPK. Liat 
kabupaten lain. Tapi, ga ada formasinya. ” kisah lulusan Jurusan 
Ekonomi Pembangunan Universitas Jember itu.

Pengalaman lain datang dari Vian Imuniatun. Ia seorang 
disabilitas daksa yang  mendaftar dengan menggunakan ijazah 
SMA pada pembukaan CPNS tahun 2003-2005. Vian tak ingat 

Perjuangan Penyandang Disabilitas Jadi Abdi Negara Mendaftar karena hanya ‘coba- coba’
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betul formasi yang diincar kala itu. Secara administratif, Vian 
dinyatakan lolos. Namun, ketika mengikuti seleksi, ia dinyatakan 
gugur, “Saya tidak ditolak. Tapi gugur saat tes berlangsung,” 
tuturnya.

Insiden penolakan itu membuat Vian trauma untuk kembali 
mendaftar. Harapan untuk jadi PNS pun sengaja dikubur 
dalam-dalam. Meskipun trauma, tekad untuk menjadi pendidik 
terus berkobar dalam diri Vian. Hingga akhirnya Vian diterima 
menjadi tenaga pengajar di Sekolah Luar Biasa Star kids yang 
berlamatkan di Kebonsari.

“Mangkanya sekarang ada lowongan CPNS sama PPPK saya ga 
daftar lagi karena takut ga akan lolos lagi,” ungkap mahasiswa 
magister Jurusan Teknologi Pembelajaran Universitas Argopuro 
itu.
 
Proses Panjang Jadi ASN

Nurus Siti nurus syamsiyah, adalah salah satu penyandang 
disabilitas yang lolos menjadi PNS. Saat ini Nurus menjabat 
sebagai Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol 
PP. Ia memulai karirnya menjadi honorer sebagai laboran IPA 
di SMP 2 sejak 2004.

Pada 2005, ia ikut pemberkasan K2. Pemberkasan ini prosesnya 
cukup panjang yaitu sekitar lima tahun. Nurus menjalani ujian 
CPNS pada 2011 akhir. Baru pengumuman lolos tidaknya, keluar 
pada Februari 2012. Lalu, pada tahun 2014 proses pengangkatan 
berlangsung, ia pun ditempatkan bertugas menjadi satpol PP.

Nurus masih ingat dia harus berkompetisi dengan 4.400 
pendaftar lainnya yang memperebutkan status K2. “Temen 
difabel yang lolos cuman dua orang,” ungkapnya.

Proses yang dilalui Nurus berbeda dengan proses yang dilalui 
Atok dan Zainuri. Boleh dikata, Nurus tertolong lantaran proses 
pemberkasan K2 yang dilaluinya setelah menjadi honorer di 
instansi pendidikan negeri. Sedang jika melakukan seleksi 
CPNS, tidak ada jaminan Nurus bakal lolos.

Dian Cahyani
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Sama halnya seperti yang dialami beberapa penyandang 
disabilitas lainnya.

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, hingga saat 
ini jumlah pegawai penyandang disabilitas di lingkungan 
pemerintah daerah Kabupaten Jember belum sampai lima 
orang.  Tiga di antaranya adalah pegawai di dinas tenaga kerja, 
inspektorat, dan Nurus di Satpol PP.

Baik Zainuri maupun Atok keduanya masih punya niat 
mendaftar jadi abdi negara. Karena keterbatasan usia, satu- 
satunya jalur yang bisa ditempuh adalah pendaftaran PPPK. Jika 
ada peluang formasi afirmatif, keduanya akan ikut mendaftar.
“Nunggu formasi aja ada. Karena usia memungkinkan. Saya 
juga akan mendorong teman- teman disabilitas lain untuk ikut,” 
ungkap Atok.

Alasan ekonomi dan kesejahteraan menjadi yang utama bagi 
Atok. Selama 16 tahun ini, Atok menjadi tenaga pendidik 
honorer. Upahnya tak seberapa. Jauh dari UMR. Sebagai kepala 
rumah tangga, ia dituntut untuk bisa memberikan kesejahteraan 
dan penghidupan yang baik untuk anak dan istrinya.

Begitupun dengan Zainuri. Guru honorer sekolah luar biasa itu 
akan menjajal lagi jika ada kesempatan. Riwayat penolakan yang 
telah dialami sebelumnya tidak menjadi penghalang. “Kalau 
ada kesempatan, mau daftar,” kata honorer 20 tahun di salah 
satu sekolah luar biasa di Jember.

Perjuangan Penyandang Disabilitas Jadi Abdi Negara Mendaftar karena hanya ‘coba- coba’
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Salah satu keahlian yang paling banyak dimiliki kalangan 
disabilitas netra adalah memijat. Maka tidak sedikit disabilitas 
netra yang menggantungkan mata pencahariannya dengan 
menjadi tukang pijat. Baik itu membuka rumah pijat sendiri di 
tempat tinggalnya ataupun memijat di bawah naungan panti 
pijat disabilitas netra.  Pada umumnya panti pijat dikelola oleh 
orang yang bukan dari kalangan disabilitas netra.
 
Membuka rumah pijat sendiri ataupun bekerja di panti pijat, 
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Melayani 
Jasa pijat mandiri memiliki konsekuensi harus menyiapkan 
segala kebutuhan untuk memijat secara mandiri pula. Mulai sewa 
tempat bagi yang belum memiliki rumah sendiri, menyiapkan 
tempat tidur untuk sarana memijat hingga minyak urut untuk 
keperluan memijat agar pengguna jasanya merasa nyaman 
dengan pelayanan yang diberikan.
 
Tidak hanya itu, bagi yang memulai usaha jasa pijat dari awal, 
membutuhkan waktu untuk memasarkan jasanya sampai benar-
benar dikenal. Keunggulan membuka panti pijat sendiri, uang 
yang dihasilkan seluruhnya dikelola dan dinikmati sendiri.
 
Seperti pengalaman Bahrullah, warga Dusun Krajan, Desa 
Kalirejo, Kecamatan Kabat Banyuwangi. Pria kelahiran tahun 
1973 ini telah bertahun-tahun membuka jasa pijat di rumahnya. 
Di tembok rumahnya terpampang papan bertuliskan Rumah 
Pijat Tuna Netra Harapan, lengkap dengan nomor telepon untuk 
mempermudah calon pengguna jasa untuk berkomunikasi.
 

Mandiri Berprofesi ala 
Disabilitas Netra

Oleh: Muh Hujaini
Ngopibareng.id, 16 September 2021
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Sejak awal, Bahrullah memilih membuka jasa pijat mandiri. Pria 
kelahiran Pulau Dewata ini tidak pernah sekalipun bergabung 
dalam sebuah panti pijat. Dia bisa menentukan kapan pasiennya 
bisa menggunakan jasanya untuk memijat. Begitu juga dengan 
tarif jasa memijat, semuanya dia tentukan sendiri.
 
“Kalau masalah tarif saya sesuaikan dengan kondisi. Tidak 
semata-mata profit,” ujarnya ditemui di kediamannya beberapa 
waktu lalu.
 
Biasanya, tarif yang dipasang berkisar antara Rp50.000 - 
Rp100.000. Besaran tarif ini juga bergantung pada kondisi 
kesehatan pasiennya. Pria beranak dua ini membutuhkan waktu 
75-90 menit untuk memijat satu pasien.  Dalam sehari maksimal 
dia hanya mampu memijat 3 orang saja.
 
Sebelum masa pandemi, setiap hari selalu ada saja orang yang 
menggunakan jasanya. Sejak pandemi melanda pengguna 
jasanya menurun drastis. Terkadang dalam satu hari sama sekali 
tidak ada orang yang datang. Meski demikian, dalam seminggu 
setidaknya ada 4 sampai 5 orang yang datang untuk pijat.
 
“Saya hanya melayani pijat di rumah saja. Tapi kalau kondisi 
darurat saya bersedia dijemput untuk memijat di luar,” jelas 
suami dari Mukaromah, 48 tahun ini.
 
Penyandang disabilitas netra lainnya, Nur Ainiyah, 43 tahun, 
juga melayani jasa pijat secara mandiri di rumahnya. Dia 
mengaku sama sekali tidak memasang tarif untuk jasa pijatnya. 
Selama ini, menurutnya, pengguna jasanya selalu memberikan 
bayaran setidaknya Rp50.000. Jika pelanggannya puas dengan 
pijatannya, ada juga yang memberikan hingga Rp150.000 dalam 
sekali pijat.
 
“Kalau mijatnya dipanggil ke rumah orang yang mau pijat, 
biasanya pasti diberi lebih dari Rp50.000, pasiennya sudah ngerti 
sendiri,” ungkapnya.
 
Warga Lingkungan Krajan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan 
Glagah, Banyuwangi ini mengaku sudah menjadi tukang 

Muh Hujaini
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pijat selama 20 tahun. Menurutnya, membuka tempat pijat 
sendiri risikonya harus menanggung semua kebutuhan. Kalau 
tempatnya sewa atau kontrak, harus siap dana untuk biaya 
kontrak.
 
“Karena saya punya tempat sendiri, jadi lebih enak buka sendiri 
di rumah,” katanya.
 
Dia juga harus pandai membuat pelanggan puas. Sebagai contoh 
dalam pemilihan minyak urut. Perempuan ini menyediakan 
beberapa macam minyak urut sesuai dengan selera 
pelanggannya. Karena ada pelanggan yang suka menggunakan 
minyak yang terasa hangat di badan, ada juga yang sebaliknya.
 
“Biasanya yang anget-anget, ada juga yang gak suka anget-anget. 
Ada minyak zaitun, ada baby oil, ada minyak urut atau minyak 
kayu putih,” kata ibu dua anak ini.
 
Kondisinya berbeda ketika penyandang disabilitas bernaung 
di bawah panti pijat. Semua sarana yang dibutuhkan sudah 
disiapkan pengelola panti pijat. Mulai tempat hingga barang-
barang kebutuhan untuk memijat. Begitu juga pemasaran sudah 
dilakukan pengelola. Penyandang disabilitas netra hanya perlu 
menyiapkan tenaga dan kemampuannya untuk memijat.
 
Hanya saja, tarif pijat ditentukan oleh pengelola panti pijat. 
Begitu juga pembagian honornya mengikuti ketentuan dari 
pengelola panti pijat. Biasanya besaran pembagiannya 50:50 
antara pemijat dengan pengelola panti pijat.
 
“Dulu pernah ikut panti pijat waktu di Bandung. Tarif pijat 
di panti waktu itu masih Rp30.000. Untuk pengelola panti 
50 persen, Saya 50 persen,” jelas perempuan yang pindah ke 
Banyuwangi sejak tahun 2006 ini.
 
Saat itu, Aini mengaku tidak keberatan dengan pembagian 
besaran tarif antara dirinya dengan pengelola panti pijat. Karena 
menurutnya semua panti pijat menerapkan aturan yang sama. 
Apalagi dirinya tidak mungkin membuka rumah pijat secara 
mandiri karena biaya kontrak di Bandung sangat mahal.

Mandiri Berprofesi ala Disabilitas Netra
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“Memang rata-rata seperti itu. Sampai sekarang seperti itu 
(pembagian honor antara pemijat dengan pengelola),” katanya.
 
Menjadi pemijat di panti pijat juga pernah dilakukan Eko 
Prasetyo, 25 tahun. Warga Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, 
Banyuwangi ini pernah bernaung di bawah panti pijat selama 
kurang lebih enam bulan. Eko, panggilannya, bekerja di panti 
pijat itu bersama 3 orang temannya sesama penyandang 
disabilitas netra.
 
Selama ikut panti pijat, Eko dan teman-temannya harus 
menyetorkan 50 persen dari honornya memijat  kepada 
pengelola panti. Sekali memijat, panti memasang tarif sebesar 
Rp40 ribu. Sehingga Eko dan kawan-kawannya harus menyetor 
sebesar Rp20.000 setiap kali mendapatkan order pijat.
 
“Sebenarnya keberatan. Mestinya 25 persennya sajalah dari 40 
ribu itu,” ujarnya kepada Ngopibareng.id yang disetujui ketiga 
temannya yang lain.
 
Selama ikut panti pijat mereka hanya mendapatkan fasilitas 
minyak urut dan kasur tempat pijat. Untuk bangunan lokasi 
panti beroperasi, saat itu pengelola tidak menyewa. Karena 
lokasi panti berada di panti asuhan tempat para penyandang 
disabilitas netra ini tinggal. Jika ada order untuk pijat di luar, 
pengelola panti biasanya membantu mencarikan tukang ojek.
 
“Karena di papan nama, kan, ada nomor HP-nya, jadi yang ingin 
pijat di luar menghubungi nomor tersebut dan pengelola panti 
mencarikan tukang ojek,” timpal Siswanto, 21 tahun, rekan Eko.
 
Jika ingin dipijat di rumahnya, pengguna jasa harus 
mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya ojek pulang dan 
pergi sebesar Rp20 ribu.  Sehingga total biaya pijat di luar panti 
menjadi sebesar Rp60.000.
 
“Kalau kami dijemput dan kemudian diantar kembali tarifnya 
tetap,” katanya.
 
Saat ini, keempat orang ini sudah tidak lagi bernaung di bawah 
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panti pijat. Mereka mengaku lebih senang dan nyaman membuka 
jasa pijat secara mandiri. Keempat penyandang disabilitas ini 
secara bergiliran melayani permintaan pijat dari pelanggannya.
 
Sejak memijat secara mandiri, mereka mengaku tidak pernah 
secara spesifik memasang tarif. Namun pengguna jasanya 
selalu memberikan upah pijat minimal Rp50 ribu. Bahkan tidak 
sedikit yang memberikan uang dengan nilai yang jauh lebih 
besar. Dalam seminggu, setidaknya masing-masing dari mereka 
memijat lima orang.
 
“Rata-rata tetap diberi Rp50 ribu. Uangnya langsung masuk 
kantong sendiri,” kata Eko.
 
Keempat orang ini sepakat untuk menyisihkan uang hasil 
memijat untuk kas yang mereka kelola sendiri. Kas tersebut 
mereka gunakan untuk keperluan memijat seperti membeli 
minyak urut dan lain sebagainya. Rencananya, jika uangnya 
sudah terkumpul  banyak akan dibagikan secara rata pada 
mereka berempat.
 
“Sekarang teman-teman punya sistem semacam arisan, uang 
hasil memijat ada yang disisihkan lalu dikumpulkan. Kalau 
sudah banyak, dibagikan sama dipotong untuk beli minyak pijat. 
Tapi kan ini kembali kepada kita sendiri,” sambung Siswanto.
 
Ngopibareng.id berhasil menghubungi pengelola panti pijat 
tempat Eko dan kawan-kawannya pernah bekerja. Pengelola 
panti ini mengaku pembagian honor dengan besaran 50:50 
antara pemijat dengan pengelola ini sudah aturan umum yang 
diterapkan panti pijat penyandang disabilitas netra.
 
“Jadi di manajemen di mana-mana panti pijat (aturannya 50:50). 
Saya kan sudah lama mengelola panti pijat. Itu untuk pemijatnya 
50 persen untuk pengelolanya 50 persen,” ujar si pengelola panti 
pijat.
 
Dana yang masuk ke pengelola panti pijat itu,  menurutnya 
digunakan untuk keperluan operasional dan penyediaan sarana 
seperti membeli kasur, beli korden, dan untuk perawatan. Dana 
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tersebut menurutnya juga untuk jasa mengatur antar jemput 
saat ada order pijat di luar panti.
 
Sebagai pengelola panti pijat, dirinya juga membenarkan 
tidak membayar sewa untuk tempat lokasi panti pijat yang 
dikelolanya. Karena memang menurutnya tempat tersebut milik 
panti asuhan tempat anak-anak tersebut tinggal. “Sewa tempat 
tidak sih,” katanya.
 
Panti pijat yang pernah menaungi Eko dan kawan-kawannya ini 
juga mendapatkan bantuan berupa barang-barang kebutuhan 
panti dari donatur. Salah satunya dari komunitas Kami Peduli. 
Komunitas ini pernah memberikan bantuan berupa sarung 
bantal, sprei, hand sanitizer, minyak zaitun untuk keperluan urut, 
deodoran dan juga tongkat. Bantuan ini diserahkan melalui 
pengurus atau pengelola panti pijat tersebut.
 
“Pernah kami memberikan bantuan. Karena pas pandemi, 
(biasanya) pelanggan pakai satu bantal pasti ganti bantal atau 
sarung bantal yang lain,” kata Koordinator komunitas sosial 
Kami Peduli, Niki Perwitasari, 34 tahun.
 
Sementara itu, berkaitan dengan permasalahan disabilitas 
ini, pemerintah lebih berperan pada perlindungan dan 
pemberdayaan. Menurut Kepala Dinas Sosial Banyuwangi, 
Henik Setyorini, saat ini, instansi yang dipimpinnya sedang 
fokus memperbarui data  disabilitas.
 
“Dan ternyata saya temukan dari 8 ribu sekian (jumlah 
penyandang disabilitas di Banyuwangi), baru separuhnya 
atau 50 persen yang by NIK (nomor induk kependudukan). 
Sementara pemerintah dalam mengintervensi bantuan harus by 
NIK,” kata Henik Setyorini menjelaskan.
 
Untuk itu, pihaknya sudah koordinasi dengan Dinas 
Kependudukan Banyuwangi agar penyandang disabilitas yang 
belum memiliki NIK bisa mendapatkan NIK. Dinas Sosial akan 
mengerahkan Penyuluh Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di 
setiap desa khusus untuk mengurus persoalan ini. Setiap desa, 
menurutnya, memiliki satu orang tenaga PSM.

Muh Hujaini
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Selain itu, lanjutnya, ada beberapa program pelatihan yang 
sudah diprogramkan. Pelatihan akan dilakukan secara bertahap 
dan disesuaikan dengan basic kemampuan yang dimiliki masing-
masing penyandang disabilitas. Pelaksanaan pelatihan ini masih 
terkendala pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi.
 
Henik mengaku dalam setiap program yang akan dilakukan, 
pihaknya selalu berdiskusi dengan pendamping atau komunitas 
penyandang disabilitas untuk menentukan konsep programnya. 
Salah satunya dengan Komunitas Aura Lentera.
 
Sehingga pendampingan dan pelatihan yang diberikan agar 
penyandang disabilitas menjadi wirausaha itu benar-benar 
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pendampingan juga 
diberikan hingga mereka mendapatkan pasar sesuai kemampuan 
mereka masing-masing.
 
“Jadi tidak hanya berhenti ke pelatihan saja. Konsepnya ke sana. 
Tapi kita pelan-pelan, jadi mulai data kita benahi lalu semua 
yang perlu dibenahi kita benahi kita tambahi secara bertahap,” 
katanya.
 
Komunitas Aura Lentera sendiri merupakan lembaga 
pemberdayaan dan penelitian teknologi yang mudah diakses. 
Aura Lentera selama ini fokus melakukan pendampingan 
kepada semua difabel dan organisasi penyandang disabilitas.
 
Menyikapi persoalan penyandang disabilitas pada panti pijat 
ini, Koordinator Komunitas Aura Lentera, Nur Hadi Windoyo, 
37 tahun, mengomentarinya secara obyektif. Menurutnya, 
penyandang disabilitas harus memahami bahwa saat bekerja 
ikut orang lain, memang harus berbagi. Hal itu merupakan 
konsekuensi yang harus dihadapi.
 
“Konsekuensinya itu, kalau tidak mau sudah keluar saja, 
kerja sendiri yang bisa diatur sendiri,” ujar aktivis yang juga 
penyandang disabilitas ini.
 
Saat masih menganggur, lanjutnya, penyandang disabilitas ingin 
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memiliki pekerjaan. Saat mendapatkan pekerjaan bersama orang 
lain, menurutnya harus taat dengan aturan atau kesepakatan 
yang sudah ada.
 
Di sinilah, menurutnya, ada hal-hal yang harus dipahami 
penyandang disabilitas. Karena dalam sebuah pekerjaan ada 
sisi manajerial seperti promosi dan juga upgrade fasilitas. Sisi 
kelemahan itu, menurutnya, harus ditutupi oleh kelebihan 
orang lain.
 
“Seperti halnya kita bisa menutupi kelemahan orang lain 
dengan kelebihan kita. Saya kira tidak ada manusia yang sangat 
sempurna dan sangat kurang. Saya kira kita diciptakan saling 
melengkapi satu sama lain,” ujarnya.
 
Dia mencontohkan saat dirinya melakukan pendampingan 
pada disabilitas tuli untuk menjadi Barista. Promosi tidak hanya 
sekedar mengunggah poster ke medsos. Tapi bagaimana difabel 
yang didampingi bisa merasakan hasil karya yang dipromosikan.
 
Ayah satu anak ini menambahkan, saat memberikan semangat 
pada difabel untuk berdaya pada saat yang sama harus 
menyiapkan pasarnya. Karena jika tidak ada pasarnya, tidak 
akan ada yang mau membeli. Oleh karena itu, yang harus 
dilakukan tidak hanya sekedar promo saja tetapi juga berbagai 
komunikasi harus dilakukan.
 
“Lalu promosi itu disertai dengan meng-upgrade fasilitas yang 
ada. Kalau kita hanya pokoknya promo sudah selesai ya pastinya 
tidak akan lama,” kata suami dari Indah Catur Cahyaningtyas 
ini.
 
Dia meminta, empati kepada difabel diwujudkan pada 
peningkatan kualitas kemampuan dan dilakukan dengan 
asesmen yang jelas. Agar membantu penyandang disabilitas 
bisa lebih berdaya. Sebab, kelemahan-kelemahan penyandang 
disabilitas ini akan memancing banyak orang untuk memberi. 
Selama ini, kata dia kebanyakan yang diberikan pada penyandang 
disabilitas masih berupa barang bukanlah pemberdayaan.
 
“Mereka hanya memberikan ikan tak pernah memberikan 
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pancing. Jadi pada saat pemberi ini meninggal siapa yang akan 
mengasih mereka lagi. Kasih pancing, tunjukkan dimana dia 
harus mancing kalau lagi tidak ada ikan. Ayo upgrade dirinya 
lagi bagaimana cara cari tempat ikan yang banyak. Istilahnya 
seperti itu agar mereka bisa survive terus,” pungkasnya.

Mandiri Berprofesi ala Disabilitas Netra
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Jika tak ada caregiver atau pendampingan serius dari pemerintah, 
selamanya penyandang disabilitas akan tertinggal untuk mendapat 
akses pendidikan dan kerja.
 
Anita, adalah seorang penyandang disabilitas yang hanya bisa 
mengenyam pendidikan sampai SMP. Dibandingkan dengan 
kakaknya, pendidikannya jauh tertinggal. Kakaknya lulusan 
dokter, sedangkan Anita tak bisa melanjutkan SMA karena tidak 
ada orang yang bisa mengantarnya ke sekolah.
 
Ini merupakan salah satu problem yang dialami para disabilitas di 
Indonesia. Mereka membutuhkan caregiver yang bisa menemani 
kemanapun mereka pergi. Caregiver adalah pendamping bagi 
disabilitas. Sedangkan tak semua penyandang disabilitas bisa 
mendapatkan caregiver. Ini juga menjadi problem bahwa tak 
semua disabilitas akhirnya bisa mengakses kesempatan yang 
sama seperti yang lain
 
Tidak sedikit penyandang disabilitas perempuan yang akhirnya 
gagal mendapatkan pekerjaan karena akses pendidikan yang 
serba terbatas. Ini menambah pembedaan perlakuan yang 
selama ini sudah dialami disabilitas. Penempatan sebagai 
disabilitas perempuan sebagai warga kelas dua sudah cukup 
menyusahkan. Diskriminasi ini diperparah dengan minimnya 

Tak Ada Caregiver dan 
Pendampingan,
Penyandang Disabilitas 
Jauh Tertinggal

Oleh: Reka Kajaksana
Konde.co, 21 September 2021
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mereka untuk bisa mengakses pendidikan dan kesempatan kerja
 
Perjuangan soal inklusivitas yang menyatakan bahwa semua 
orang harus mendapatkan kesempatan yang sama, menjadi 
lagu lama yang belum berubah. Penyebabnya jelas, yaitu akses 
pendidikan yang minim dan nihilnya pendampingan yang 
serius dari pemerintah terhadap penyandang disabilitas.
 
Sebelumnya memang sudah ada kebijakan pemerintah melalui 
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
Namun kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan.
 
Selain itu, para penyandang disabilitas masih punya problem 
dalam keluarga inti, yaitu problem penerimaan keluarga. Dalam 
banyak kasus, keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas 
akan cenderung menyembunyikan identitas anaknya. Hal ini 
juga diungkap oleh Wiwin Sulistyowati, salah satu anggota 
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang Malang
 
“Banyak keluarga yang memiliki anak disabilitas ini cenderung 
menyembunyikan identitas mereka, ini masih terjadi di daerah, 
bahkan di kota besar, alasannya karena keluarga malu, bahkan 
dalam beberapa kasus, orang tua saking malunya mereka enggan 
untuk ngurusin kebutuhan administrasi seperti akta, atau KTP,” 
kata Wiwin Sulistyowati
 
“Apalagi jika ia adalah perempuan, tentu kesempatan untuk 
mengenyam pendidikan ini akan lebih menjadi lebih sempit,” 
katanya.
 
Karena terlahir sebagai perempuan, tak jarang orang tua masih 
menganggap perempuan hanya orang kedua di rumah. Wiwin 
pun mengaku, anggota HWDI Malang saja yang berpendidikan 
tinggi bisa dihitung dengan jari, yaitu hanya sekitar 10 dari 60 
anggota. Sedang sisanya tak lulus SMA. Alasannya beragam, 
yang paling banyak adalah stigma bahwa perempuan tak butuh 
pendidikan tinggi, masih jadi suara mayor di sana.
 
Nihilnya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan terhadap 
anak dengan disabilitas, juga menjadi penyebab banyak orang 

Reka Kajaksana
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tua yang memilih untuk tidak menyekolahkan anak mereka.
 
“Di sekolah biasa itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-
undang, bahwa tiap sekolah itu wajib menjadi sekolah inklusi, 
tapi praktiknya minim sekali,” sambung Wiwin.
 
“Rata-rata orang tua mikirnya jika anak mereka disabilitas maka 
harus berada di sekolah luar biasa, padahal tidak. Semua itu 
butuh asesmen, bisa saja anak-anak itu bersekolah di sekolah 
inklusi biasa,” jelasnya pada konde.co, 13 September 2021.
 
Akses Pekerjaan dan Diskriminasi Upah
 
Tak cuma akses pendidikan, kondisi senada juga dijumpai 
pada perempuan disabilitas yang mencari pekerjaan. Di tempat 
mereka bekerja, mereka masih mendapat diskriminasi seperti 
mendapatkan upah yang berbeda dibanding pekerja laki-laki
 
“Diskriminasi itu pasti kita alami, meski dalam perusahaan itu 
ada embel-embel inklusi, sedikit banyak diskriminasi kita alami, 
gak sedikit teman perempuan yang bekerja itu juga mendapat 
upah lebih kecil dari rekan laki-laki. Alasannya, ya, karena dia 
perempuan. Padahal bisa jadi dia tulang punggung utama dalam 
keluarga,” kata Wiwin Sulistyowati menjelaskan.
 
Menurut Wiwin, diskriminasi yang lain karena tidak adanya 
pengawasan dari pemerintah terkait pada bagaimana 
perusahaan tersebut memenuhi hak dan kebutuhan pekerja 
disabilitas selama bekerja.
 
Penyediaan lapangan kerja yang sesuai kemampuan, seperti 
disebutkan dalam UU Disabilitas sebenarnya sudah disebutkan. 
Dalam Pasal 53 ayat (1) UU 8/2016 tentang Penyandang 
Disabilitas menyebutkan, pemerintah, pemerintah daerah, Badan 
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha dan Badan Usaha Milik 
Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang 
disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
 
Pasal 53 ayat (2) UU yang sama menyebutkan, perusahaan 
swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) 

Tak Ada Caregiver dan Pendampingan,Penyandang Disabilitas Jauh Tertinggal
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penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja 
 
“Disabilitas itu butuh pendampingan dan pengawasan, gunanya 
apa? Memastikan agar pekerja disabilitas mendapatkan hak, juga 
kebutuhan mereka selama berada dalam pekerjaan. Misalnya 
jika ada hak yang tidak dipenuhi perusahaan, pengawas bisa 
menjadi penyambung lidah ke perusahaan yang membantu 
menuntut hak tersebut. Sayangnya praktik ini tidak jalan,” 
katanya.
 
Saat berusaha dikonfirmasi pada kesempatan yang berbeda, 
Titis Andayani Kepala Bidang Tenaga Kerja Kota Malang, tak 
bisa memberi keterangan.
 
Tidak seorangpun yang saya temui bisa memberikan penjelasan 
terhadap bagaimana regulasi pendampingan warga disabilitas 
di Malang untuk mendapat pekerjaan. Bahkan ketika konde.
co berusaha untuk mendapat data seberapa banyak warga 
disabilitas yang memiliki pekerjaan, Dinas Ketenagakerjaan 
Kota Malang tidak bisa memberikan dan menyarankan untuk 
bertanya pada Dinas Sosial.
 
Titik Kristiani Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 
Jaminan Sosial menyebutkan, instansinya tak memiliki 
data tersebut. Ia meyakini, itu adalah tugas dari Dinas 
Ketenagakerjaan.
 
“Kalau itu sebenarnya tugas dari Dinas Ketenagakerjaan. Karena 
fungsi kita rehabilitasi sosial, tugas kita rehab, dalam hal ini bisa 
pendampingan kesehatan, pemberian pelatihan keterampilan, 
juga mencoba memfasilitasi disabilitas untuk kita sambungkan 
dengan Diskompimda dan organisasi pemerintahan daerah 
(OPD) terkait,” kata Titik.
 
Saat ditanya terkait bagaimana program pemberdayaan 
berkelanjutan, Titik selalu menegaskan, sejauh ini Dinsos sudah 
menjalankan pelatihan pemberdayaan bagi warga disabilitas. 
Tugas pengawasan dan mendampingi warga disabilitas di 
lingkup pekerjaan adalah tugas Dinas Ketenagakerjaan.
 

Reka Kajaksana
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Dari amatan konde.co, mayoritas program yang dilaksanakan 
oleh Dinsos dan pemerintah kota Malang adalah program 
dengan pendekatan charity atau berlandaskan belas kasihan. 
Selain itu Dinas Sosial Kota Malang juga terkesan hanya 
meneruskan beberapa program Kementerian Sosial saja. Meski 
dalam pelatihan juga terus dilakukan, program itu masih sangat 
kurang dan terkesan hanya ingin menuntaskan kewajiban.
 
Salah satu warga disabilitas yang tidak ingin disebutkan 
namanya. bercerita, dalam beberapa pelatihan menjahit, ia 
mendapatkan banyak ilmu dan pendampingan. Namun, 
menurutnya, hal itu masih sangat kurang.
 
“Memang sih, kita juga diberikan mesin produksi, juga 
dampingan bagaimana cara menjahit. Yang bagus gitu, tapi apa 
ya, kalau bantuan cara masarin produk kita itu gak dikasih tahu. 
Sedangkan kita, kan, butuh gimana caranya bisnis tetap lancar,” 
katanya.
 
Minimnya perhatian pemerintah akan pendampingan secara 
berkelanjutan juga jadi problematika tersendiri. Padahal 
kemampuan mengakses pasar kerja bukan persoalan yang 
mudah. Butuh banyak pelatihan dan pendampingan yang intens 
dan serius, agar mandiri bukan hanya jadi cita-cita.

Tak Ada Caregiver dan Pendampingan,Penyandang Disabilitas Jauh Tertinggal
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Persyaratan calon pekerja yang harus menarik dan sehat secara 
fisik, sudah kerap diprotes karena menyingkirkan para penyandang 
disabilitas. Namun nyatanya persyaratan seperti ini selalu ada dan 
menyingkirkan para disabel dari dunia kerja.
 
Jika ada persyaratan calon pekerja: harus berpenampilan menarik 
atau sehat jasmani dan rohani, itu namanya tak mengakomodasi 
kebutuhan para penyandang disabel.
 
Ini membuat Sani, seorang perempuan disabilitas selalu merasa 
minder atau rendah diri. Ia merasa tidak percaya diri ketika 
banyak bertemu orang, apalagi harus mengejar pekerjaan yang 
ia impikan.
 
Fisiknya kadang membuatnya minder lebih dulu, karena orang 
lain masih melihat semuanya secara fisik. Sehat menurut ukuran 
mereka dan berpenampilan menarik menurut mereka
 
“Meskipun kami diterima dan bekerja, pandangan seperti 
diskriminasi itu masih kita dapat, baik dari teman maupun dari 
customer jika melihat kami,” ucap Sani (bukan nama sebenarnya), 
salah satu mantan pegawai konveksi di Kota Malang.
 
Sani merasa ia adalah salah satu perempuan yang cukup 

Pekerja Harus Sehat dan 
Berpenampilan Menarik? 
Ini Diskriminatif pada 
Disabilitas

Oleh: Reka Kajaksana
Konde.co, 23 September 2021
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beruntung mendapat pekerjaan di sektor industri. Kepada 
konde.co, ia menjelaskan, peluang bekerja bagi perempuan 
disabilitas sangatlah sedikit. Banyaknya lowongan pekerjaan 
yang menuntut penampilan fisik seperti perempuan yang 
harus berpenampilan menarik, ini jelas semakin mempersempit 
peluang perempuan disabilitas untuk mendapat pekerjaan.
 
“Kebanyakan persyaratan pekerjaan ini kan berpenampilan 
menarik, atau bisa berkomunikasi dengan baik. Dari persyaratan 
saja masih belum inklusi, menarik kan juga gak ada penjelasannya 
bagaimana. Yang jelas orang seperti kami pasti minder duluan 
baca persyaratan itu,” kata Sani.
 
Di antara ratusan perempuan disabilitas, Sani termasuk 
yang berpendidikan hingga SMA. Ia berpendapat jika status 
pendidikannya bisa memberinya kesempatan untuk bekerja. 
Tak jarang, perempuan disabilitas hanya bisa mengenyam 
hingga bangku SD atau SMP saja. Dalam keluarga, perempuan 
disabilitas akan selalu dianggap seperti warga kelas dua, bahkan 
dianggap sebagai beban keluarga.
 
“Kadang ketakutan orang tua kalau anak perempuannya 
disabilitas ini takut gak laku, takut gak ada yang mau nikahin, 
sama seperti saya dulu. Padahal kalau urusan jodoh, kan, sudah 
ada yang ngatur, dan perempuan juga butuh pekerjaan, bukan 
cuma nikah. Karena pasangan, kan gak hidup selamanya. Kita 
itu wajib dikasih bekal, itu yang sering terlewat,” ujar Sani.
 
Sani kini memilih untuk membuka usaha sendiri di rumahnya. 
Ia memutuskan untuk menjalani usaha mikro kecil menengah 
(UMKM) usaha jahitan, lantaran bisa menghasilkan lebih banyak 
uang, ketimbang bekerja di perusahaan. Selain itu ia merasa 
lebih leluasa untuk berkarya.
 
“Karena saya disabilitas daksa, jadi kalau menjahit itu, ya, pakai 
cara saya sendiri. Pelan-pelan gitu, kalau ikut orang, kan, dalam 
sehari kadang harus mencapai target tertentu. Itu saya, gak bisa 
lakukan. Upah juga, ya beda sih, lebih banyak (rekan kerja) laki-
laki daripada perempuan,” katanya, menjelaskan.
 

Pekerja Harus Sehat dan Berpenampilan Menarik? Ini Diskriminatif pada Disabilitas
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“Kerja di rumah lebih enak, karena kita lebih leluasa aja. Kalau 
mau rebahan, ya, tinggal rebahan. Gak bingung ini, campur gak 
sama laki-laki gitu. Gak ada diskriminasi juga seperti pandangan 
sinis atau apa gitu. Kalau dirumah bisa tentukan juga tarif 
jahitan,” ujarnya menambahkan.
 
Dalam sebulan ia bisa menghasilkan Rp1,8 - Rp2 juta rupiah. 
Namun itu semua tergantung dengan bagaimana model dan 
tingkat kesulitan jahitan. Sani memiliki cita-cita yang besar 
untuk mengembangkan usahanya, namun sejauh ini belum 
ada bantuan permodalan yang sepadan dengan apa yang ia 
butuhkan.
 
“Kalau bantuan dari pemerintah ada sih. Tapi yang Rp2 juta 
aja, itu pun cuma sekali. Dulu sih pernah sempat ngajuin, tapi 
malah ditolak karena UMKM ini atas nama saya, dan saya tidak 
mencantumkan suami sebagai penjamin. Kata banknya harus 
ada penjamin, jadi ya udah pikir saya gak usahlah kerjain aja 
apa yang ada,” kisah Sani.
 
Dalam dunia kerja, Sani harus berhadapan dengan pelbagai 
kesulitan, mulai dari upah yang lebih rendah karena  tidak 
dianggap sebagai pencari nafkah utama. Beban ganda sebagai 
perempuan di rumah karena selain bekerja, ia juga harus 
mengurus keluarga, hingga minimnya tempat istirahat yang 
ramah perempuan, seperti ruangan yang terpisah atau bilik 
menyusui.
 
“Ya susah juga, kalau kita protes terus nanti takut dipecat juga. 
Dari dinas juga cuma di awal aja bantuin cari kerjaan. Setelah 
itu, ya gak ada pengawasan. Advokasi dari dinas terkait juga 
kurang. Di BUMN aja, persyaratan yang bisa daftar yang tidak 
menggunakan alat bantu, kayak gitu. Nah, gimana dengan 
yang disabilitas intelektual atau daksa seperti saya?” katanya 
bertanya.
 
Meski dalam undang-undang No 8/2016 Pasal 53 ayat (1) telah 
ditetapkan kuota pegawai disabilitas pada BUMN/BUMD 
minimal 2 persen dan perusahaan swasta minimal 1 persen, 
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akan tetapi pemenuhan tersebut di Kota Malang sendiri bahkan 
tidak mendekati presentasi di atas.
 
Di Kota Malang, dari 2.669 jumlah disabilitas, perempuan 
disabilitas yang bekerja di sektor industri swasta hanya 3 orang. 
Sedangkan yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 
hanya satu, berdasarkan catatan Himpunan Wanita Disabilitas 
Indonesia (HWDI) tahun 2019.  Jumlah tersebut tentunya masih 
sangat jauh dari amanat undang-undang.

Pekerja Harus Sehat dan Berpenampilan Menarik? Ini Diskriminatif pada Disabilitas
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Hanaa Septiana
Jawa Pos

Lahir di Pasuruan, 23 September 1994. Pendidikan terakhir 
saya adalah S1 Ilmu Politik Universitas Airlangga dan S1 
Manajemen Universitas Brawijaya. Saya memulai karir 
sebagai jurnalis di media Jawa Pos. Saya telah bekerja di 
media ini selama hampir tiga tahun. Saat ini saya meliput 
rubrik gaya hidup, kesehatan, dan hubungan internasional. 

Dari 2016 hingga 2018, saya menjadi relawan untuk dua 
LSM, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Women 
and Youth Development Institute of Indonesia (WYDII). 
Di sana, saya juga terlibat dalam proyek individu dan tim, 
seperti menjadi koordinator sosialisasi pencegahan korupsi 
di kalangan pemuda di Surabaya dan menjadi mentor untuk 
calon legislatif perempuan di Jawa Timur.
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Penyandang disabilitas dan sejumlah komunitas difabel menceritakan 
kisah mereka dalam meniti karier. Berbagai usaha dilakukan mereka 
agar bisa bekerja secara profesional dan melawan minder.
 
’’SAYA sempat minder karena khawatir tidak bisa berbaur 
dengan nondifabel di tempat kerja,” ujar Prita Intan Rahayu saat 
dihubungi Sabtu 11 September 2021.

Dia adalah seorang penyandang disabilitas dwarfisme. 
Perempuan yang kerap disapa Intan itu menceritakan kisahnya 
dalam meniti karier. Dia mengaku sempat mengalami hambatan 
internal saat mencari kerja. Misalnya, kurang percaya diri dan 
kurang dukungan.

Intan merupakan lulusan S1 Komunikasi 2012. Ketika lulus, dia 
sempat ditawari pekerjaan sebuah perusahaan sebagai customer 
service di sektor pertambangan. Namun, tawaran itu ditolaknya. 
Sebab, orang tuanya tidak tega dengan keadaan fisik Intan. Dia 
pun tak menyerah. Intan tetap mencari kerja lagi dan mengikuti 
sejumlah pelatihan prakerja

Beberapa kali mencari kerja, Intan merasa kurang percaya 
diri. Sebab, lingkungan kerja tampak tidak mendukung dan 
meremehkan dirinya. ’’Ada pewawancara yang merendahkan 

Oleh: Hanaa Septiana
Jawa Pos, 20 September 2021

Kisah-Kisah Difabel Meniti 
Karier (1)
Trauma Direndahkan dan Harus Dikasihani saat
Melamar Kerja
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saya. Itu membuat saya minder,” ucap anggota Disabilitas Motor 
Indonesia (DMI) Surabaya itu.

Setelah melamar di berbagai instansi, perempuan 31 tahun 
tersebut diterima bekerja pada 2017 sebagai guru di sebuah 
sekolah swasta. Tetapi, kontrak kerja berakhir 2019 dan pihak 
sekolah tidak memperpanjangnya. Meski begitu, Intan tetap 
semangat mencari kerja lagi. Kini sembari melamar kerja, dia 
bersama ibunya mendirikan warung kopi.

Intan juga berharap bisa mengembangkan soft skill saat ini. 
Sebab, dia belum pernah menerima pelatihan di bidang 
tersebut. ’’Misalnya, public speaking, membuat CV, dan pelatihan 
kepribadian,” ucap alumnus Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran Jawa Timur itu.

Kisah hambatan internal Intan itu juga dialami Danis Ade. 
Penyandang tunadaksa tersebut sempat mengalami depresi 
karena lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Itu membuat 
perempuan 29 tahun tersebut minder dan putus asa dalam 
meniti karier.

Danis pernah bekerja di kantor pada 2019. Namun, dia kerap 
menemui pimpinan yang selalu merendahkan dirinya ketika 
bekerja. Misalnya, meminta Danis menggunakan kursi roda 
ketimbang kaki palsu. Padahal, Danis sudah nyaman dengan 
alat bantu itu sejak kecil. Dia pun memutuskan untuk keluar dan 
belum mencari pekerjaan lagi di instansi formal hingga saat ini.
’’Masih trauma direndahkan, dinilai berbeda, dan dianggap 
difabel yang harus dikasihani,” ucap alumnus S2 Kajian Sastra 
dan Budaya Universitas Airlangga itu.

Hambatan internal penyandang disabilitas dalam meniti karier 
juga diakui sejumlah komunitas. Sebagian mengaku lebih 
nyaman berwirausaha daripada bekerja di instansi formal. 
Sebab, banyak instansi yang tidak bisa menerima penyandang 
disabilitas sepenuhnya. Misalnya, masih ada rasa iba dan 
kasihan kepada mereka.

Komunitas-komunitas difabel di Jawa Timur mengakui 

Hanaa Septiana
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hambatan internal itu cukup banyak dirasakan anggota mereka 
yang penyandang disabilitas. Tidak heran, banyak penyandang 
disabilitas yang memutuskan berwiraswasta ketimbang bekerja 
di instansi formal.

Perwakilan Pertuni Jatim Alfian Andhika, mengatakan, faktor 
penyebabnya beragam. Mulai penerimaan, dukungan keluarga, 
hingga kemauan mengembangkan diri. Sebagian anggotanya 
juga dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi yang rendah. 
Karena itu, komunitas menyiasati dengan sejumlah pelatihan 
yang kompleks. ’’Misalnya, pelatihan kewirausahaan yang 
disisipkan dengan pelatihan pengembangan diri,” ucap alumnus 
Jurusan Antropologi Universitas Airlangga itu.

Komunitas Renjana Inclusive yang bergerak di bidang 
inklusivitas juga mempunyai visi sama. Yakni agar difabel dan 
nondifabel bisa berbaur. Harapannya, nondifabel bisa peka 
terhadap keadaan dan kebutuhan difabel.

Kisah-Kisah Difabel Meniti Karier (1) Trauma Direndahkan dan Harus Dikasihani saat Melamar Kerja
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Tidak mudah putus asa dan selalu mencoba menjadi kunci tiga difabel 
berikut dalam menjalani kehidupannya. Mereka telah meniti karier 
sesuai minat. Keberhasilan mereka juga tak terlepas dari dukungan 
lingkungan terdekat.
 
KALIMAT pantang menyerah pantas disandingkan dengan 
Yuddit Yogi Irwansyah. Penyandang disabilitas tunarungu 
itu bekerja sebagai tim kreatif Wakil Wali Kota Surabaya sejak 
April lalu. Dia diterima berkat keahliannya dalam bidang 
multimedia: membuat desain, fotografi, dan lain-lain. Pekerjaan 
itu didapatkannya melalui jaringan kemitraan yang pernah 
dia ikuti. Yuddit diterima bersama dua penyandang disabilitas 
lainnya, yaitu Enrico dan Danny.

Sebelumnya, Yuddit bekerja di sebuah studio foto. Pekerjaan itu 
dilakoninya sejak magang di SMK pada 2008 hingga 2019 karena 
ditawari sang pemilik studio. Pada 2016, dia mulai merintis 
usahanya di bidang media dan advertising. Yuddit mengerjakan 
usaha itu dengan dibantu seorang rekannya.

Yuddit mengaku tidak pernah menyerah dalam meniti karir 
meski sempat merasa diremehkan sebagian orang. Sebab, 
Yuddit sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 
dengan nondifabel. ’’Tapi, saya telah terbiasa mengatasinya 
sekarang,” ujar alumnus D1 Desain ITS itu. Ibundanya juga 
selalu mendukungnya dalam berkarya

Oleh: Hanaa Septiana
Jawa Pos, 20 September 2021

Bagian 2

Pantang Menyerah, Diiringi 
Dukungan Orang Terdekat

Hanaa Septiana
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Berkat dukungan dari orang terdekat, dia semakin termotivasi. 
Yuddit juga berkomitmen untuk mengadvokasi teman-teman 
difabel untuk bekerja.

Ada juga tunadaksa Reza Pahlevi yang menjadi guru bahasa 
Inggris berstatus ASN di SMPN 27 Surabaya. Walaupun harus 
menggunakan alat bantu jalan atau walker, dia tetap aktif 
mengajar. Pihak sekolah membantu memfasilitasi dengan kelas 
bergilir di lantai bawah agar Reza tidak mengalami kesulitan. 
Bahkan, sekarang dia menjadi staf hubungan masyarakat.

’’Dia punya potensi dan kami juga mendukung agar sekolah bisa 
ramah difabel,” ucap Wakil Kepala SMPN 27 Bidang Humas 
Agus Achmad Yani.

Reza merupakan lulusan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Brawijaya pada 2017. Sebelumnya, dia melamar 
pekerjaan di lembaga kursus. Namun, dia menolak karena 
fasilitasnya tidak ramah difabel.

Keberuntungan Reza dicapai seiring tekad kuat dalam 
mencari pekerjaan. Sembari menunggu, pria asal Kediri itu 
mempersiapkan diri dengan mengikuti sejumlah pelatihan 
prakerja. Di antaranya, public speaking dan Bahasa Isyarat 
Indonesia (Bisindo).

Menurut dia, ada banyak cara yang bisa dilakukan agar tidak 
minder dengan nondifabel. Misalnya, bergaul dan ikut pelatihan 
bersama nondifabel. ’’Hindari terlalu berpikir buruk dengan 
keadaan kita dan memikirkan orang lain yang meremehkan 
kita,” kata dia.

Selain itu, ada penyandang cerebral palsy Fira Fitria. Dia 
merupakan penulis, aktivis, dan mahasiswa magister double-
degree. Pada 2012–2016, Fira juga pernah bekerja sebagai penyiar 
radio di Tuban. Dia merasa beruntung bisa mendapatkan 
pengalaman itu berkat pendidikan yang diberikan orang tuanya.
’’Dukungan orang tua terhadap pendidikan penyandang 
disabilitas harus dinomorsatukan,” kata mahasiswa Magister 

Bagian 2 Pantang Menyerah, Diiringi Dukungan Orang Terdekat
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Kebijakan Publik Universitas Airlangga, penerima beasiswa 
program khusus disabilitas, tersebut.

Selain itu, dia sangat berharap penyandang disabilitas membuka 
diri. Khususnya dalam mencari pekerjaan. Bagi dia, difabel dan 
nondifabel tidak berbeda jauh. Pemikiran itu harus ditanamkan 
agar tidak minder.

Pernyataan tiga difabel tersebut juga didukung psikolog Asteria 
Saroinsong. Menurut dia, dukungan lingkungan bisa mengatasi 
keminderan pada sebagian penyandang disabilitas. Mulai 
keluarga, sekolah, hingga teman-teman. Pendekatan lingkungan 
seharusnya disiapkan sejak dini. Di antaranya, menggali dan 
mengasah potensi yang dimiliki penyandang disabilitas.

Potensi yang dimaksud bukan hanya bakat, seperti melukis, 
menulis, dan menyanyi. Sifat-sifat baik dari dalam diri juga 
bisa menjadi potensi. ’’Misalnya, suka kebersihan, melayani, 
dan berkreasi bisa diasah untuk karier mereka di masa depan,” 
ucapnya.

Hanaa Septiana
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Via Irmar
Kompas TV

Saya mulai mengawali karir sebagai jurnalis televisi sejak 
usia 18 tahun di salah sebuah stasiun tv lokal di Jawa 
Timur. Tidak hanya sekedar menjadi jurnalis. Saya juga 
berbagi ilmu jurnalistik saya kepada anak muda dan warga 
kampung tentang citizen journalism. Berkat inilah, tahun 
2016 saya mendapatkan beasiswa singkat dari pemerintah 
Amerika Serikat (YSEALI) untuk berangkat ke Amerika 
Serikat. Kemudian tahun 2018 mewakili Indonesia untuk 
program pertukaran pemuda ASEAN - India. Selama ini saya 
memegang motto hidup yakni dream, believe, and make it 
happen.
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Berbagai macam tantangan selalu saja terjadi saat proses 
vaksinasi covid 19 berlangsung, termasuk memvaksin 
penyandang autisme. Rasa cemas dan takut kerap kali dirasakan 
penyandang autisme. Tidak mudah melakukan vaksinasi kepada 
penyandang autisme. Tantangan terbesarnya adalah kecemasan 
yang diakibatkan berbagai faktor sebelum vaksinasi dilakukan.
 
Gugup dan cemas seringkali dirasakan setiap orang yang akan 
disuntik vaksin covid 19. Aska Aulia Haydarrahman, salah 
satunya. Aska adalah penyandang autisme. Rasa cemas yang 
dialami aska, membuatnya harus menunda vaksinasi Covid-19 
dosis pertamanya. Dua kali Aska gagal divaksin karena cemas 
dan kurang nyaman saat akan disuntik.
 
Vika Wisnu, orang tua Aska, tidak bisa berbuat banyak ketika 
anaknya merasa cemas dan kurang nyaman saat akan disuntik 
vaksin Covid-19. Ia sudah berupaya menenangkan dan membuat 
nyaman buah hatinya. Bahkan keterlibatan tenaga kesehatan di 
tempat vaksinasi. Ternyata, usaha itu tetap tidak bisa mengurangi 
rasa cemas Aska.
 
Semua kembali pada Aska. Ia tak bisa memaksa. Memaksakan 
Aska tetap disuntik, malah membahayakan keselamatannya. 
Butuh kesabaran memang. Menurutnya, Aska cemas lantaran 
tidak mengira akan disuntik. Selain itu, Aska butuh adaptasi 
terlebih dahulu karena selama pandemi, ia jarang beraktivitas di 
luar rumah.
 

Tantangan Vaksinasi 
Penyandang Autisme

Oleh : Via Irmar
Kompas TV dan Kompas Jatim, Kompas TV Senin, 20 September 2021

Via Irmar
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Menurut Ketua Yayasan Advokasi Sadar Autisme Oky Mia 
Octaviany, kecemasan yang dirasakan penyandang autisme 
disebabkan berbagai macam faktor. Mulai lamanya menunggu 
antrian panjang, tempat vaksinasi yang kurang nyaman, dan 
ketidakpahaman vaksinator memperlakukan penyandang 
autisme.
 
Meski begitu, vaksinasi Covid-19 harus dilakukan terhadap 
penyandang autisme yang termasuk kelompok masyarakat 
rentan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi resiko tertular 
Covid-19. Namun, cara-cara aman dan nyaman, baik sebelum 
maupun saat proses vaksinasi juga perlu diperhatikan. Oleh 
karena itu butuh peran aktif orang tua atau pendamping, tenaga 
kesehatan, dan petugas di tempat vaksinasi.
 
Bagi orang tua atau pendamping, penting menjelaskan terlebih 
dahulu tentang suasana dan proses vaksinasi covid 19, sehingga 
anak tidak merasa kaget. Selain itu, membawa barang yang 
disukai anak  juga perlu dilakukan, untuk mengalihkan rasa 
cemas dan takut saat anak akan disuntik vaksin. Antrean juga 
jangan terlalu lama.
 
Sementara untuk tenaga kesehatan dan petugas vaksinasi, 
penting untuk mengetahui terlebih dahulu dari orang tua atau 
pendamping, karakter penyandang autisme yang akan divaksin. 
Jelaskan terlebih dahulu, bagaimana proses penyuntikkan 
vaksin Covid-19  ke tubuh. Sebaiknya gunakan kalimat pendek, 
sehingga mudah dipahami oleh penyandang autisme. Hindari 
upaya pemaksaan, karena akan menimbulkan rasa trauma pada 
penyandang autisme.
 
Vaksinasi untuk penyandang disabilitas di Jawa Timur masih 
terus berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim 
hingga saat ini vaksinasi disabilitas telah mencapai 80 persen.

Tantangan Vaksinasi Penyandang Autisme
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Dwi Rendra Sandy Farandika
Stringer MNC TV 

Nama panggilan Rendra, laki laki, usia 25, lajang, asal 
Kabupaten Situbondo, hobi jalan-jalan atau hal yang baru, 
jurnalis junior, aktif di jurnalis sejak 2016, lebih aktif hardnews, 
belajar lebih baik untuk meliput softnews.
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Di tengah keterbatasan disabilitas, pemuda asal Situbondo, Jawa Timur 
ini rela mengajarkan hafalan Al Quran kepada puluhan anak tanpa 
memungut biaya.
 
Hari masih gelap. Jubri sudah bergegas bangun dari tempat 
tidurnya. Ia harus mengajar anak-anak di desanya mengaji 
dan hafalan Al Quran  yang rutin dilakukan sejak lama. Dari 
rumahnya, Jubri al-Hidayah harus menempuh perjalanan sejauh 
200 meter menuju Madrasah Diniyah Darul Muttaqin, di Desa 
Jetis, Kecamatan Besuki.
 
Kegelapan, menghadirkan risiko ganda bagi ustadz penyandang 
disabilitas itu. namun tekadnya bulat, karena puluhan anak-
anak desa sudah menunggunya. Peluh yang ia rasakan, terbayar 
begitu riuh riang anak-anak menyambutnya.
 
Ustad Jubri tak sepeserpun memungut rupiah untuk jasa yang 
ia berikan. Baginya, mengajar baca dan menghafal Al Quran 
bagi anak-anak, memberinya motivasi bahwa ia bisa bermanfaat 
bagi lingkungannya. Empat tahun mengajar, tangan dingin Jubri 
membuahkan hasil. Tujuh santrinya menyandang gelar hafidz 
atau penghafal Al Quran.
 
Pria jebolan Pondok Pesantren Nurul Hidayah ini memiliki teknik 
khusus agar bacaan Al Quran mudah diingat anak didiknya. Ia 
berharap, bekal sebagai penghafal Al Quran, bisa memberikan 
hidup dan kesempatan yang lebih baik bagi santri-santrinya. 

Ustad Disabilitas Mencetak 
Tahfidz Quran di Pelosok 
Desa

Oleh : Dwi Rendra Sandy Farandika
JTV, 14 September 2021 dan Metro TV, 17 September 2021

Ustad Disabilitas Mencetak Tahfidz Quran di Pelosok Desa
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Setidaknya membuka peluang berkuliah hingga keluar negeri.
 
Keikhlasannya memberi ilmu kepada 75 santrinya dibuktikan 
dengan tidak memungut biaya sepeserpun. Meski begitu, 
sejumlah wali santri seringkali memberikan barang kebutuhan 
pokok seikhlasnya sebagai tanda terimakasih.
 
Penghafal Al Quran memiliki keistimewaan tersendiri. Pada 
umumnya, mereka mudah mengingat hal positif sehingga 
menerapkan sifat kebaikan serta memiliki sifat penyabar. 
Menurut Ustadz Jubri, modal itu yang diperlukan milenial saat 
zaman sekarang.
 
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pria 40 tahun ini 
memelihara belasan hewan ternak di rumah. Setiap hari, dia 
memberikan makan ayam kampung miliknya. Jika cukup besar, 
dia akan menjual hewan ternaknya itu ke pengepul.

Setidaknya membuka peluang berkuliah hingga keluar negeri.
 
Keikhlasannya memberi ilmu kepada 75 santrinya dibuktikan 
dengan tidak memungut biaya sepeserpun. Meski begitu, 
sejumlah wali santri seringkali memberikan barang kebutuhan 
pokok seikhlasnya sebagai tanda terimakasih.
 
Penghafal Al Quran memiliki keistimewaan tersendiri. Pada 
umumnya, mereka mudah mengingat hal positif sehingga 
menerapkan sifat kebaikan serta memiliki sifat penyabar. 
Menurut Ustadz Jubri, modal itu yang diperlukan milenial saat 
zaman sekarang.
 
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pria 40 tahun ini 
memelihara belasan hewan ternak di rumah. Setiap hari, dia 
memberikan makan ayam kampung miliknya. Jika cukup besar, 
dia akan menjual hewan ternaknya itu ke pengepul.

Dwi Rendra Sandy Farandika
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