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Merancang Sinergitas Antara
DPRD dan Masyarakat Difabel
Di Bantul

Oleh: Awang Darumurtil

Abstract, local Legislative council is regional representative body which
have an important task to realize the rights and interests of the local
community. Disabled people are also citizens who have same right as
ordinary people. For this reason, the rights and interests of disabled
people should be respected. The Demands,which is still done by disabled
people in Bantul , show that the policy made by local legislative in Bantul
still not appropriate with the interests of disabled people in Bantul. This
study aims to design a synergy between the Local legislative Council in
Bantul with disabled people to realize pro minority policy in Bantul. The
research's method used qualitative approach. To collect primary data used
intenriews, focus group discussions and supported by secondary data.
The results show that it needs standardization of policies that fit with the
interests of disabled people in Bantul. The concept of synerg/ could be
offered as alternative solutions. Local Legislative council in Bantu1 can
not work alone, They require a synergy \Mith other parties, especially the
government and the private sector Bantul.

Keywords: Sinergt, Local legislative, Disabled People, Pro Minority Policy
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Pendahuluan

Lembaga legislasi daerah (local legislative ccuncil) merupakan
institusi yang sangat penting bagi demokrasi dan pembangunan, juga
bagi tercapainya potensi demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan
umum. Lembaga legislasi daerah adalah lembaga penyampai kepentingan
dan aspirasi masyarakat yang diubah ke dalam kebijakan. Fungsi utama
lembaga ini adalah mewakili kebutuhan, aspirasi, perhatian dan prioritas
masyarakat dengan mengartikulasikan masukan serta aspirasi masyarakat,
lalu mengubahnya menjadi kebijakan. Fungsi kedua, menyusun peraturan
perundang-undangan, peraturan yang mengatur jurisdiksi, termasuk
anggaran pemerintah, dijalankan anggota lembaga legislasi daerah dengan
selalu memperhatikan kebutuhan masvarakat. Sementara fungsi ketiga
sebuah lembaga legislasi daerah adalah pengawasan, untuk rnemastikan
akuntabilitas politik dan keuangan eksekutif.2

DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.
Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan claerah
(tidak hanya menyetujui draft yang dipersiapkan oleh pemerintah) dan
memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah
daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan
kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam
perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD pun kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD merupakan
pemimpin daerah yang penting dan masyarakat memiliki harapan yang tinggi
terhadap mereka. Di seluruh Indonesia, tingkat partisipasi pemilih adalah
sekitar 80 persen. Seperti yang terungkap pada Survei Tata Pemerintahan
Daerah yang diselenggarakan oleh LGSP pada Tahun 2006, sebagai satu
institusi, DPRD yang baru umumnva telah mendapatkan kepercayaan
masyarakat sebagai sebuah lembaga.

Tetapi jika kekuasaan DPRD telah meningkat selama sepuluh tahun
terakhir dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD sedang
bertumbuh, hubungan yang efektif antara masyarakat dan anggota DPRD
masih menghadapi banyak tantangan. Seperti di banyak tempat lain di dunia,
para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan
kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masitr lnewarnai kehidupan sehari-
hari di Indonesia. Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa.
Mereka seringkali merasa bahwa sebagai rnrakil terpilih yang berbicara dan
bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan

2. LGSP-USAlD,PeranDPRDdtrlumneningkulkunotottonri tluerulttlurttutctpernerintnltcrn y-otlgbuik,Janaledisi maret2008.
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khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
Efektifitas DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsi utama mereka

tergantung pada kapasitas para anggotanya dalam membuat keputusan
berdasar fakta, independen dan komprehensif. Hal ini memerlukan pola
pikir yang independen, tidak memihak, bebas dari intervensi serta adanya
akses yang baik terhadap riset dan fasilitas kantor. Kewenangan yang lemah,
kepemimpinan yang tidak efektif dan staf administrasi yang kurang terlatih
serta kurangnya informasi adalah faktor-faktor yang menghambat efektifitas
dan demokrasi. Pemenuhan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD
merupakan salah satu indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan
kinerja mereka.

Namun, sejauh ini kekecewaan masih sering terjadi terhadap kinerja
anggota DPRD yang belum optimal dalam melaksanakan fungsi dan peran
mereka. Hal ini juga mempakan fenomena yang terjadi di Bantul. Anggota
DPRD Bantul dinilai masih belum melakukan fungsi dan peran mereka
untuk memenuhi aspirasi masyarakat DIY secara maksimal. Aspirasi anggota
masyarakat yang paling lemah dan marjinal di Bantul yakni kaum difabel,
masih belum dilakukan dengan baik. Dari sisi legislasi, masih belum banyak
regulasi yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Bantul untuk mengangkat
hak kaum difabel dan bisa diimplementasikan. Dari sisi anggaran, dalam
APBD alokasi yang terkait dengan kepentingan kaum difabel juga belum
mendapat porsi yang signifikan.

Jumlah difabel di Dry saat ini mencapai 3Oo/o untuk kategori anak-
anak usia 7-15 tahun, belum termasuk orang dewasa yang telah mencapai
25.000 orang pada tahun 2009.3 Dalam hitungan angka yang begitu besar,
jaminan masa depan mereka belum jelas dan seringkali mendapatkan
perlakukan diskriminatif, baik dalam interaksi sosial, pendidikan, dan juga
masalah pekerjaan. Ironisnya, kepedulian terhadap kaum difabel di DIY ini
lebih banyak dilakukan oleh orang asing. salah satunya adalah pendirian
perusahaan kerajinan yang khusus memperkerjakan orang-orang cacat.a
Perusahaan ini sepenuhnya didukung oleh pemerintah Jepang. DPRD
Kabupaten Bantul yang merupakan wakil dari masyarakat Bantul (termasuk
kaum difabel) justru kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat
marjinal ini.

Atas dasar kondisi itulah maka kajian yang berbasis penelitian tentang
sinergisitas antara DPRD dan masyarakat difabel untuk menciptakan
kebijakan pro minoritas ini dilakukan. Kajian ini diharapakan akan
menjadi bahan penting bagi stakeholder untuk membuat kebiiakan yang

3. Imam Nawawi, Peduli kaum difabel atau neokolonialisme? , Kompas. sabtu l8 April 2009.

4. Perusahaan yang bernama Mandiri craft showroom yang terletak dijalan parangtritis km 7. Panggung harjo, Desa Cabean,

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY.
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memperhatikan masyarakat minoritas. Meskipun kasus yang diambil
berada di kabupaten Bantul, akan tetapi kasus difabel di berbagai daerah di
Indonesia mempunyai karakteristik yang mirip dengan fenomena di Bantul.
Dengan demikian hasil kajian ini diharapkan bisa direplikasi di seluruh
Indonesia untuk menyelesaikan masalah masyakarat difabel yang terkait
dengan ketidakadilan kebijakan.

Metodologi Penelitian

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan
pemahaman tentang pentingnya sinergisitas antara kaum difabel dan DPRD
Kabupaten Bantul untuk menciptakan kebijakan yang adil bagi semua
masyarakat Bantul khususnya kaum difabel. Beberapa langkah yang
akan dilakukan dalam penelitian ini untuk mencapai pada tujuan akhir
terciptanya kebijakan yang adil bagi kaum difabel adalah: 1) Memetakan
kebijakan yang pernah dibuat oleh DPRD Bantul untuk kaum difabel yang
dilanjutkan dengan mengevaluasi kekurangan kebijakan, 2) Identifikasi
kebutuhan-kebutuhan kaum marginal ( difabel ) di Bantul yang selama ini
masih tidak diakomodasi, 3) Merancang sinergisitas antara kaum difabel dan
DPRD Bantul agar tercipta persamaan persepsi, 4) Merancang solusi untuk
menciptakan kebijakan pembangunan yang adil bagi difabel.

Teknik pengumpulan data

Data penelitian didapat dari sumber utama yaitu kaum difabel di Bantul
dan juga anggota DPRD baru yang terpilih dalam pemilu 2009 melalui
metode FGD, semi structured group dan deep intenriew untuk memperoleh
informasi kebutuhan kaum difabel, kebijakan yang pernah dibuat oleh
DPRD, sekaligus untuk merancang sinergisitas dan merancang solusi bagi
terciptanya kebijakan yang adil bagi kaum difabel .

1. Teknis analisis data
Dalam penelitian kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan

memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang
sesuatu. Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan treatment,
baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun
menginterpretasikan makna keluar dari obyek yang diteliti. Pekerjaan
analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian
mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari
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analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan
obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian
yang bisa diterapkan di lapangan.

2. Populasi dan sampel
Populasi dari penelitian ini adalah kaum difabel di Bantul dan anggota

DPRD Kabupaten Bantul. Penentuan sampel meggunakan metode purposive
s amp ling untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan kaum difabel, kebij akan
anggota DPRD untuk difabel, sekaligus sebagai bahan untuk merancang
sinergisitas dan solusi menciptakan kebijakan bagi kaum difabel. Data kaum
difabel yang menjadi subyek penelitian diperoleh dari dinas kependudukan
dan LSM yang berkomitmen terhadap kaum difabel. Sedangkan anggota
DPRD yang dijadikan subyek penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten
Bantul terutama dari komisi yang banyak terkait dengan kebijakan publik.

3. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan mengambil

informasi dari kaum difabel yang tinggal di 3 Kecamatan di Bantul yakni
Bantul Kota , Sewon, Pandak. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan
atas pertimbangan: Tingkat kemajuan lokasi dan karakter masyarakat. Kaum
difabel Bantul Kota merupakan masyarakat yang paling maju dan modern,
kaum difabel di Sewon merLrpakan masyarakat yang berada pada level

menengah dalam tingkat kemajuannya, kaum difabel di Pandak merupakan
masyarakat yang paling rendah tingkat kemajuannya. Sedangkan untuk
anggota DPRD Kabupaten Bantul, pengambilan informasi dilakukan di
Kantor DPRD Kabupaten Bantul.

4. Rancangan penelitian
Tahap penelitian mengikuti rancangan seba$ai berikut:
1. Mengidentifikasi kaum difabel di Bantul dan Anggota DPRD Kabupaten

Bantul (a) mengumpulkan bahan-bahan data sekunder (terutama
dari media) yang terkait dengan kebijakan untuk difabel dan peran
anggota DPRD yang akan dianalisis (b) mendokumentasikan untuk
bahan penyusunan solusi pembuatan kebijakan untuk difabel.

2. Mengidentifikasi subyek penelitian dan karakter kaum difabel di
Bantul; (a) mengidentifikasi subyek penelitian (b) memetakan karakter
kaum difabel (c) menyusun panduan dan pedoman wawancara dalam
proses story telling (d) menyelenggarakan focus group discussion dan
(e) melakukan wawancara secara mendalam terhadap kaum difabel
dan anggota DPRD Kabupaten Bantul.
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Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kaum difabel (FGD dan
Intenri evv) ; (a) mengklasifikasi kebutuhan dan ketersediaan kebij akan
dari DPRD (b) mengkaji kebijakan yang telah dibuat oleh DPRD (3)

menganalisis kekurangan yang dihadapi oleh kaum difabel.
Merancang sinergisitas dan komunikasi intensif antara kaum difabel
dan DPRD (FGD, Interview, Workshop) (a) Mempertemukan antara
kaum difabel dan DPRD/ brainstorming (b) menyatukan persepsi
antara kaum difabel dan DPRD (c) merancang kontinuitas komunikasi
antara kaum difabel dan DPRD.

5. Menyusun sohrsi untuk penciptaan kebijakan yang adil bagi
kaum difabel (a) penyiapan materi (b) penyusunan draft solusi (c)

mengkonsultasikan draft solusi kepada pakar pembuatan kehijakan
publik.
Negosiasi dan Konsolidasi dengan DPRD untuk menyakinkan mereka
memakai solusi kebijakan yang adil untuk kaum difabel dari hasil
penelitian.
Sosialisasi hasil penelitian kepada warga (kaum difabel) ; (a) Warga
masyarakat menjadi peserta aktif (b) menentukan jadual pelaksanaan
sosialisasi (c) menentukan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi
(d) pelaksanaan sosialisasi.

TEMUAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian (observasi, interview dan FGD serta dokumentasi
data sekunder) didapatkan data bahwa ada beberapa tuntutan yang dilakukan
oleh kaum difabel di Kabupaten Bantul. Diantaranya terkait dengan upaya
untuk menyamakan hak dan pemberdayaan, jaminan hukum dan kebijakan
khusus untuk difabel, dihilangkannya diskriminasi, dibangunnya sarana
dan prasarana khusus difabel. akses khusus difabel dalam pelayanan publik.
Secara lebih rinci penjelasan mengenai tutntutan-tuntutan dari difabel di
Bantul tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

A. Persamaan hak dan pemberdayaan.
Banyak sekali aspek kehidupan yang seringkali menyudutkan kaum

marginal ini. Di bidang kesehatan misalnya. seringkali masyarakat difabel
tidak mendapatkan perlakukan )ran,q mernrlaskan dari petugas kesehatan
diakibatkan karena sulitnya komunikasi dengan orang cacat yang tidak bisa
berbicara. Kondisi ini banvak clialami oleh penyandang cacat di Bantui. Hak
untuk mendapatkan jaminan kesehatan menjadi hilang ketika persoalan
komunikasi menjadi hambatan. Banyak sekali alasan yang dipakai oleh

3.

4.

6.

7.
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petugas kesehatan untuk menolak penyandang cacat. .

Di bidang ketenagakerj aan, masyarakat difabel j u ga banyak mendapatkan
persoalan pelik. Dari pengakuan difabel di Bantul, para pekerja difabel
sebenarnya tidak membutuhkan banyak belas kasihan dari orang normal,
mereka hanya meminta pemherdayaan agar lebih bisa mandiri. Untuk
persoalan pemberdayaan, tentu saja ini menjadi bagian tanggun$awab
stakeholder setempat. DPRD Bantul seharusnya juga mengapresiasi
kebutuhan ini mengingat lembaga legislatif inilah yang merupakan wakil
rakyat, baik yang normal maupun yang cacat.

Sangat logis memang jika kemudian penyandang cacat di Bantul meminta
untuk mendapatkan persamaan hak dan pemberdayaan. Kebutuhan
ekonomi yang mendesak tidak bisa dihindari lagi oleh penyandang cacat
sekalipun. Semangat kemandirian masyarakat difabel di Bantul sebenarnya
sangat baik, hanya saja semangat itu perlu didukung oleh kebijakan yang
pro minoritas terhadap kaum minoritas tersebut. Jika masyarakat difabel
dapat diberdayakan, niscaya akan banyak sekali pengangguran yang bisa
dikurangi terutama dari unsur masvarakat difabel. Pasca gempa bumi di
tahun 2006, praktis jumlah penyandang cacat semakin naik jumlahnya,
akibatnya banyak juga orang-orang yang sebelum terjadi bencana hidup
secara normal dan mempunyai peker;'aan harus kehilangan pekerjaan
setelah terjadinya bencana.

B. Jaminan hukum dan kebijakan khusus untuk difabel.
Tidak sedikit peraturan atau perundang-undangan yang mengatur

tentang keberadaan para difabel yang dulunya disebut sebagai penyandang
cacat. Tercatat sudah ada 14 undang - undang yang disahkan menyangkut
keberadaan para difabel. Berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas umtlm,
pemerintah secara khusus telah mengeluarkan dua buah Keputusan Menteri
(Kepmen). Pertama Kepmen Pekerjaan Umum (PU) Nomor 468 tahun 1998
tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan
dan kedua adalah Kepmen Perhubungan Nomor 7l tahun 1999 tentang
aksesibitas transportasi umum bagi difabel. Namun hingga saat ini dua
Keputusan Menteri tersebut belum juga terealisasi. Alasan yang disampaikan
seringkali bersifat klasik, yaitu tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk
membangun fasilitas umum yang aksesible bagi difabel.

Realisasi aksesibilitas bagi penyandang cacat untuk mendapatkan
fasilitas transportasi yang memadai bagi mereka sebenarnya merupakan
sebuah kemutlakan. Tidak ada fasilitas transportasi di Bantul yang dapat
diakses dengan mudah oleh kaum difabel. Sebagai contoh jika mengambil
kasus Bus kota yang ada di Bantul, tidak ada halte khusus yang sangat pro
dengan kaum difabel. Bahkan seringkali terjadi, seorang difabel yang ingin
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naik sebuah bus kota justru ditolak oleh sopir bus yang bersangkutan karena
dianggap menyusahkan saja. Tentu saja hal ini tidak akan teq'adi apabila
ada fasilitas khusus yang bisa dimaniaatkan oleh difabel, baik desain "halte
bus" ataupun desain bus kota itu sendiri.

Keberadaan anggaran memang menjadi salah satu persoalan pelik yang
mungkin dialami oleh stakeholder yang ada di Bantul. Terbatasnya anggaran
yang ada di APBD Bantul membuat DPRD dan Pemerintah Kabupaten
Bantul harus berpikir lebih keras lagi untuk mendapatkan tambahan dana
yang salah satunya untuk mengcover kepentingan kaum difabel ini. Jika
ada kemauan yang serius dari stakeholder setempat, niscaya ketersediaan
dana untuk kaum difabel akan dapat dicapai. Namun, ada persoalan lain
yang harus dipikirkan oleh Stake holder di Bantul yakni jika alokasi untuk
difabel akan dinaikkan maka porsi untuk anggaran yang lainnya juga perlu
dipikirkan lagi.

Jika anggaran yang diberikan untuk kepentingan difabel dinaikkan maka
konsekuensinya ada anggaran untuk porsi yang lain kemungkinan besar
akan berkurang. Untuk itulah perlu dipikirkan, porsi anggaran apa yang
bisa dikurangi. Anggaran untuk fasilitas anggota dewan atapun pemerintah
kabupaten merupakan beberapa porsi anggaran yang bisa dikurangi untuk
menambah anggaran untuk kaum difabel, namun sekali lagi ini harus
didukung oleh keseriusan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

C. Dihilangkannya diskriminasi.
Satu persoalan penting terkait dengan masalah diskriminasi di Bantul

adalah masalah pekerjaan. Banyak sekali penyandang cacat yang merasa
tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam mendapatkan pekerjaan.
Hal inilah yang menjadi tuntutan dari kaum difabel di Bantul untuk segera
menghilangkan diskriminasi dalam hal pekerjaan. Beberapa penyandang
cacat bahkan menyatakan keinginan agar Stakeholder Bantul dapat
mengakomodasi tuntutan kaum difabel, seperti komentar salah satu
penyandang cacat di Bantul Lrerikut ini:

"Pemerintah seharusnva clapat menlrediakan lapangan pekerjaan bagi
para korban gempa J,ang ntengalami cacat fisik. Kami berharap dengan
adanya lapangan peke$aaii, ka;rri itbih mandiri dan tidak merepotkan
orang lain. Fernerintah darl iliasvarakat tidak perlu mengasihani para
penyandang cacat terntasttk nter"eka yan.g rnenjadi korban gempa. Yang
kami buttihkan adalt!: !:r.;:;;.";*i.'-, peirr:rj:tan, sehingga bisa rutetnhertkam
yang terbaik bagi hell;atga d.ir; orang" iain*. ( Parman, Warga Dusun
Telogo, Desa Kebon Agung, Bantul ).
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Nampak jelas dari komentar tersebut bahwa penyandang cacat di Bantul
membutuhkan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan dukungan dari
DPRD, untuk menyediakan dan memberikan akses pekerjaan yang lebih
luas kepada kaum difabel di Bantul.

Kesulitan yang dialami kaum difabel untuk mendapatkan akses-akses
dalam kehidupan terutama akses memperoleh pekerjaan, karena selama
ini kalangan perusahaan maupun instansi masih berpikir negatif terhadap
kaum difabel, dan yang disoroti hanya kecacatannya. Namun, meskipun
begitu tampaknya para penyandang cacat di Bantul tidak hanya bergantung
pada perusahaan yang lebih sering menerima orang biasa ( normal ) daripada
menerima karyawan penyandang cacat.

Sebenarnya jaminan bagi kaum difabel untuk tetap bisa bekerja juga
telah diatur dalam UU no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yang
tercantum dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 14. Pasal 12 berbunyi setiap
lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis,
dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta
kemampuannya. Sedangkan Pasal 13 mengatakan bahwa setiap penyandang
cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan
sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Meskipun demikian, Kaum difabel di Bantul tetap berusaha untuk
mandiri tanpa banyak menggantungkan nasib pada orang lain. Hal ini sesuai
dengan yang dikatakan oleh Parjono Slamet ( Pimpinan Mandiri Craft yang
berkantor di Jalan Parangtritis, Kecamatan Sewon ). Parjono Slamet, yang
juga cacat bagian tangan, mengakui bahwa selama ini masih banyak difabel
yang perlu diarahkan untuk mandiri, dengan semangat kemandirian yang
tinggi dari kaum difabel maka diharapkan stakeholder terkait mau untuk
membantu kemandirian para penyandang cacat tersebut.s

D. Dibangunnya sarana dan prasarana khusus difabel.
Kesamaan kesempatan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas

baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, yang dalam pelaksanaannya
disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakat terhadap keberadaan penyandang cacat, yang merupakan unsur
penting dalam rangka pemberdayaan penyandang cacat.

Salah satu aksesibilitas yang perlu ditingkatkan terkait dengan
keberadaan kaum difabel adalah masalah akses terhadap fasilitas umum.
Masih banyak fasilitas publik yang sulit untuk diakses kaum difabel karena
fasilitas publik tersebut tidak ramah bagi kaum difabel. Dalam kasus

5. Liputan khusus: Jika penyandang cacat mencari pekerjaaan, masih banyak perusahaan menolak, 2009, makalah
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aksesibilitas fasilitas di Bantul, hanya sekitar 5Oo/o fasilitas di Bantul yang
mampu diakses oleh kaum difabel. Aksesibilitas merupakan hal penting
dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehiclupan
dan penghidupan tersebut. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan
bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, keterbatasan aksesibilitas
ke ruang-ruang publik bagi kaum difabel adalah kendala tersendiri dalam
mengaktualisasikan hak-hak mereka untuk menikmati dan berpartisipasi
dalam pembangunan.

Persoalan aksesibilitas merupakan masalah yang cukup krusial, baik
dari aspek penyediaannya maupun optimalisasi penggunaannya. Sehingga,
apabila berbicara masalah aksesibilitas, tidak jarang te{adi suatu polemik
yang mengatakan, bahwa setelah tersedia sarana dan prasarana akses,
apakah difabel akan banyak berdatangan?. Sementara i.tu. ada juga yang
mengatakan, bahwa difabel tidak akan datang bila tidak ada sarana
aksesibilitas.

Bertambahnya jumlah difabel tersebut-, tentu berimplikasi terhadap
meningkatnya kebutuhan aksesibilitas guna mendukung mereka melakukan
aktivitas di ruang-ruang publik. Oleh sebab itu, desain ruang publik yang
aksesibel tentu menjadi suatu keniscayaan yang dibutuhkan oleh para
difabel. Namun sayangnya, dalam realitas kehidupan masyarakat, keragaman
kemampuan fisik ternyata belum sepenuhnya mendapat perhatian,
khususnya dalam dunia desain. Jika diperhatikan dalam lingkungan
masyarakat, cukup banyak ditemui masalah-masalah ruang arsitektur dan
desain produk yang kurang friendly terhadap kaum difabel. Para arsitek
cenderung diajarkan untuk mendesain segala jenis bangunan publik yang
bersifat standar.

Memperhatikan fenomena minimnya aksesibilitas bagi kaum difabel
di ruang publik, maka hal itu dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu:
pertama, bahwa penempatan para difabel di kantong-kantong panti
asuhan dan sejenisnya, secara pragmatis memang lebih memudahkan
dalam hal pemberdayaan maupun pembinaan kesehatan mereka. Namun
kelemahannya, hal itu "kurang memandirikan" kaum difabel dari aspek
mental, sebab mereka hanya bersosilisasi dengan orang yang mempunyai
kondisi kekurangan fisik yang sama. Ketika mereka akan berbaur dengan
orang normal, maka Der-2,-s3.o.o infe.ior Ci satrr sisi, menjangkiti rnereka,
sementara Ci sisi trarn ba.qi arang \rang r:+n nal rnernandangnya sebagai
obyek yang patut dikasihani. Penilaian internal dan eksternal kaum difabel
tersehut, dengan dem.ikian hersifat srrbvektif yang hanya melihat pada aspek
kekurang sempurnaan fisik semata.

Kedua, paradigma kebijakan yang kurang memandirikan mentalitas dan
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fisik di atas berimplikasi kepada minimnya kaum difabel yang beraktifitas di
ruang-ruang publik kota, seperti di Bantul ini. Sangat jarang ditemui difabel
yang menikmati fasilitas publik, baik transportasi, pusat-pusat perbelanjaan
maupun tempat-tempat ibadah

E. Akses khusus difabel dalam pelayanan publik
Persoalan terkait dengan pelayanan I(TP merupakan persoalan yang

paling sederhana terkait dengan pelayanan publik, masih banyak persoalan
dalam pelayanan publik yang sangat merugikan bagi penyandang cacat.
Pelayanan yang diberikan oleh para petugas ataupun pemerintah Kabupaten
Bantul masih ada yang dianggap merugikan penyandang cacat. Tentu saja
pemerintah dan DPRD Kabupaten Bantul mempunyai andil yang besar bagi
terciptanya pelayanan publik yang pro difabel.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 juga dijelaskan bahwa
rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan
kemampuan fisik, mental dan sosial difabel agar dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan
pengalaman. Gautama dkk (1995),6 mengemukakan berbagai kelemahan
dari rehabilitasi berbasiskan lembaga sebagai berikut :

(1) Kedudukan lembaga yang jauh dari lingkungan keluarga orang cacat
mensyaratkan transportasi mahal sehingga menghalangi kontak
dengan keluarga, terutama keluarga miskin. (2) Manfaat positif
solidaritas kelompok sebaya hilang setelah anak meninggalkan
sekolah kediamannya, sementara kontak dengan masyarakat tidak
dapat dilakukan.

(3) Standar kehidupan material bagi anak-anak cacat sering lebih tinggi
dari keluarga dan masyarakat.

(4) Metode komunikasi untuk anak-anak tuna netra dan tuna rungu
tidak dipelajari oleh keluarga atau masyarakat.

(5) Anak-anak cacat belum mempelajari pentingnya kehidupan dan
keterampilan sosial berdasarkan cara tradisional masyarakatnya.
Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa untuk mengatasi kendala
tersebut, diperlukan pendekatan berbasiskan masyarakat yang dapat
melibatkan profesional, difabel, keluarga dan masyarakat.

Pembahasan

Da1am kajian ini akan dibahas mengenai konsep sinergisitas antara DPRD
dengan kaum difabel untuk menciptakan kebijakan yang pro minoritas.

6. Ibid.
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Identifikasi tuntutan yang dilakukan oleh kaum difabel yang ditemukan
dalam penelitian dan telah dibahas dalam bab sebelumnva, akan menjadi
basis data dan disinergikan dengan beberapa langkah atau kebijakan
yang bisa dibuat oleh DPRD untuk membuat kebijakan yang memenuhi
kepentingan kaum difabel. Tawaran konsep sinergisitas antara kaum difabel
dan anggota DPRD ini diharapkan akan bisa dilakukan secepat mungkin
untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan kepentingan difabel di
Bantul dan bisa diterapkan juga di daerah lain jika mempunyai kemiripan
masalah dengan fenomena yang te{adi di Bantul.

A. Sinergisitas untuk menciptakan persamaan hak dan pemberdayaan
Jika dikaitkan dengan keberadaan DPRD, maka untuk menciptakan

sebuah sinergisitas akan selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yang melekat
pada setiap anggota DPRD, yakni fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi
monitoring. Fungsi legislasi terkait dengan fungsi DPRD untuk membuat
sebuah peraturan ataupun untuk membuat sebuah kebijakan. Fungsi
budgeting terkait dengan fungsi DPRD untuk merancang dan menetapkan
APBD bersama-sama dengan eksekutif. Sedangkan fungsi monitoring
terkait dengan fungsi DPRD untuk memonitor atau mengawasi jalannya
pemerintahan dan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif/
pemerintah daerah.

Untuk menciptakan persamaan hak dan pemberdayaan bagi kaum
difabel di Bantul, maka DPRD Kabupaten Bantul dapat melakukan beberapa
tindakan sesuai dengan fungsi yang melekat pada lembaga legislatif ini.
Jaminan persamaan hak dan pemberdayaan yang sudah tercantum dalam
UU no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat sebaiknya perlu diperkuat
dengan sebuah peraturan di tingkat daerah yang masih mengacu pada UU
no 4 / 1997 itu dengan menitik beratkan pada pemberian mekanisme reward
and punishment terhadap pihak manapun yang terkait dengan pemenuhan
hak bagi kaum difabel di Bantul.

Dengan kata lain, peraturan di tingkat daerah yang lebih spesifik sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi oleh penyandang cacat di Bantul
perlu segera dibruat oleh DPRD Kabupaten Bantul untuk merespon berbagai
tuntutan yang datang dari kaum difabel disana yang kemungkinan iuga
disebabkan karena tidak dilaksanakannya ketentuan yang ada dalam UU
no 4 tahun 1997 itu di level masyarakat. Dengan mekanisme reward and
punishment yang ketat, tegas dan jelas akan membuat semua pihak akan
melaksanakan ketentuan baru yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan
kaum difabel.

Sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya
pemerintahan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
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Kabupaten Bantul, DPRD berhak untuk melakukan kontrol dan evaluasi
terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul. Berbagai program dan kebijakan yang sudah dilakukan, terkait
dengan kaum difabel, oleh Pemkab Bantu1 bisa dievaluasi satu per satu dan
dicermati oleh anggota DPRD disana mana saja program yang sudah berjalan
efektif dan mana saja program yang belum berjalan dengan baik.

Kebijakan pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Kabupaten
Bantul dengan memberikan bantuan modal kepada para penyandang cacat
perlu untuk dievaluasi lebih lanjut oleh DPRD Bantul terkait dengan tepat
sasaran atau tidak program itu. Modal yang diberikan oleh Dinas Sosial
tersebut perlu dievaluasi, apakah pemberiannya sudah merata, semua
penyandang cacat berhak mendapatkan bantuan modal, apakah modal
tersebut telah digunakan dengan baik oleh penyandang cacat (dalam artian
modal bantuan memang digunakan untuk modal usaha), apakah ada
kontinuitas pendampingan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial
terhadap kaum difabel atau tidak.

DPRD juga perlu mengevaluasi, terkait dengan fungsi budgeting,
apakah besaran dana bantuan modal ini sudah sesuai dengan kebutuhan
yang diinginkan oleh kaum difabel atau belum. Jika kebijakan pemberian
bantuan modal itu berlangsung dengan baik, maka evaluasi terhadap
besaran jumlah dana bisa dipikirkan lagi oleh DPRD Bantul bersama-sama
dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Namun, dengan fakta bahwa masih
banyak penyandang cacat di Bantul yang melakukan tuntutan terkait
dengan pemberdayaan, maka dapat dianalisis bahwa sebenarnya kebijakan
pemberian modal ini perlu dievaluasi ulang. Kebijakan pemberdayaan ini,
jika dianalogikan dengan falsafah pancing dan ikan, cenderung hanya
memberikan "Ikan" kepada kaum difabel saja, tidak memberikan " Pancing"
untuk memberdayakan mereka.

Kebijakan pemberdayaan yang lebih efisien dan efektif bagi kaum difabel
terkait dengan pemberdayaan adalah melakukan pelatihan terhadap kaum
difabel dengan dana yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul. Ini
menjadi kewenangan bagi DPRD untuk memberikan porsi anggaran tertentu
bagi pelaksanaan pelatihan pekerjaan dan ketrampilan agar para penyandang
cacat dapat hidup mandiri. Hal inilah yang sebenarnya diinginkan oleh kaum
difabel di Bantul, mereka menginginkan adanya pemberdayaan, bukan
dikasihani.

Fungsi utama yang bisa diperoleh dari pelatihan ini tentu saja kaum
difabel dapat memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan sesuai
dengan kemampuan mereka. Penciptaan lapangan pekerjaan ini perlu
dioperhatikan mengingat sampai sekarang belum banyak perusahaan yang
mau untuk memperkerjakan masyarakat dengan keterbatasan fisik itu.
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Di daerah tetangga, yakni di Sleman yang bisa dikatakan lebih industial
dibandingkan dengan Bantul, masih saja banyak perusahaan yang menolak
untuk merekrut masyarakat dengan keterbatsan fisik ini untuk menjadi
karyawan mereka.

B. Sinergisitas untuk menciptakan Jaminan hukum dan kebijakan
khusus untuk difabel

Jaminan hukum, baik pada tataran tertulis ataupun praksis, merupakan
salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh kaum difabel di Bantul. DPRD
Bantul harus peka dengan kebutuhan ini mengingat lembaga legislatif inilah
yang membuat dan menciptakan kebijakan yang pada akhirnya dijalankan
oleh lembaga eksekutif. Jaminan dalam UU no 4 tahun 1997 sekali lagi
memang cukup untuk mengakomodasi kepentingan kaum difabel, meskipun
masih perlu banyak perubahan agar kepentingan difabel secara menyeluruh
dapat dipenuhi.

Terkait dengan kebijakan khusus yang diperuntukkan bagi kaum difabel
sebenarnya telah dilakukan oleh DPRD dan Dilaksanakan oleh lembaga
eksekutif di era kepemimpinan Idham Samawi ketika masih menjabat
menjadi Bupati Bantul. Kebijakan itu berupa sebuah sentralisasi komunitas
dibael di salah satu kecamatan yang ada di bantul. Kebijakan yang dibuat ini
berupa sebuah kampung yang khusus menampung kaum difabel di Bantul,
terutama masyarakat Bantul yang mengalami cacat ketika gempa bumi
terjadi di Bantul pada tahun 2OOG yang lalu.

Kebijakan ini diklaim oleh pemerintah daerah Bantul sebagai kebijakan
yang sukses mengatasi persoalan yang dihadapi oleh penyandang cacat di
Bantul, bahkan mendapat penghargaaan dari pemerintah pusat. Namun,
kebijakan itu hanya ditujukan kepada penderita cacat yang mengalami
keterbatasan fisik secara berat, padahal masih banyak penyandang cacat
yang mengalami keterbatasan fisik ringan dan menengah yang ada di bantul
dan tidak tertampung dalam kampung khusus difabel ini. Untuk itulah
DPRD Kabupaten Bantul harus merespon tuntutan kaum difabel di Bantul
yang belum terakomodasi di kampung difabel di Pundong ini.

Kembali lagi pada jaminan hukum yang harus diberikan kepada kaum
difabel di Bantul, DPRD di bantul bisa melakukan sebuah tindakan berupa
usulan kepada DPR Pusat untuk mengamandemen UU No. 4 tahun 1997 dan
peraturan-pertauran turunannya agar lebih mengakomodasi kepentingan
kaum difabel. Amandemen UU ini mutlak untuk ciilakukan mengingat masih
banyak celah dalam UU t-ersebut, ada beberapa kepentingan bagi kaum
difabel yang belurn terakomoclasi dalam UU No. 4 tahun 1997 itu" DPRD
Bantul tentu mempunyai sudut pandang tersendiri untuk menyelesaikan
masalah penyandang cacat ini, untuk itulah DPRD Bantul perlu melakukan
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tindakan yang bisa memastikan bahwa kaum difabel di Bantul mendapatkan
kepastian hukum yang je1as.

Pihak yang mengetahui masalah sebenarnya yang dihadapi oleh kaum
difabel di Bantul dan mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan
untuk mengatasinya adalah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk segera melakukan tindakan
untuk menyelasaikan berbagai persolan yang dihadapi oleh penyandang
cacat di Bantul. Selain kepastian hukum ini, kebijakan khusus bagi kaum
difabel juga harus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bantul

Sa1ah satu kebijakan khusus yang bisa dilakukan oleh DPRD Bantul
adalah dimasukkannya anggaran untuk kaum difabel (difabel budgeting)
dalam APBD. Anggaran ini digunakan untuk mengatsai berbagai persolan
yang dikaitkan dengan difabel. Mulai dari adanya pelatihan dan ketrampilan,
bantuan modal usaha sampai dengan pendampingan sampai masyarakat
dengan keterbatasan fisik ini mampu untuk mandiri dan tidak membutuhkan
pendampingan lagi dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

C. Sinergisitas untuk menghilangkan diskriminasi
Jika kita membicarakan masalah diskriminasi maka tindakan yang

bisa dilakukan oleh DPRD ialah membuat kebijakan untuk mengurangi
diskriminasi tersebut. Diskriminasi mengenai kuota jumlah pekerja yang ada
dalam perusahaan misalnya, DPRD bisa merancang sebuah peraturan yang
mengharuskan perusahaan-perusahaan daerah agar mau memperkerjakan
kaum difabel dengan jumlah tertentu sesuai dengan kemampuan masing-
masing. Penegakan hukum harus dilakukan untuk memastikan bahwa
setiap perusahaan mau untuk memperkerjakan karyawan difabel.

Pendidikan kemanusiaan juga bisa dilakukan oleh anggota DPRD
Bantul kepada masyarakat ketika mereka turun menemui konstituen
mereka. Penghargaan kemanusiaan jangan hanya dijadikan komoditas
meraih suara saja ketika melakukan kampanye. Ketika telah menjadi
anggota DPRD janji-janji ketika melakukan kampanye harus benar-benar
diwujudkan. Paling tidak jika setiap anggota DPRD Bantul sadar untuk
memberikan pendidikan kemanusian kepada konstituen mereka, maka
diharapkan terjadi pengurangan diskriminasi terhadap penyandang cacat di
Kabupaten Bantul.

Banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh kaum difabel di Bantul sangat
mungkin merupakan kekecewaan mereka terhadap anggota DPRD Bantul
yang tidak bisa memenuhi janji-janji mereka. Dengan demikian evaluasi
diri mutlak dilakukan oleh anggota DPRD Bantul. Inilah beberap ha1 yang
bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bantul terkait dengan persoalan
diskriminasi secara umum.
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D. Sinergisitas untuk membangun sarana dan prasarana khuslls difahel
Setiap penyandang cacat (difabel) mempunyai hak dan kesempatan yang

sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, seperti: pendidikan
pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, pekerjaan
dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan,
pendidikan,dan kemampuannya, perlakuan yang sama. untuk berperan
dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.'

Aksesibilitas dalam rangka kemandirian, rehabilitasi, bantuan sosial,
dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan hak yang sama untuk
menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosial dalam
lingkungan keluarga dan masyarakat. Ringkasnya setiap difabel mempunyai
kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Kesamaan kesempatan bagi difabel dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan dilaksanakan rnelalui penyediaan aksesibilitas. Penyediaan
aksesibilitas untuk menciptakan keadaan yang lebih manusiavri bagi
penyandang cacat di Bantul.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam mewujudkan fasilitas
yang aksesibel (universal design sebagai architectural barrier free) bagi
kelompok masyarakat difabel, antara lain yakni, kurangnya pengetahuan
dan pemahaman dari pemilik (pengelola) bangunan gedung mengenai
acuan aksesibilitas serta pemahaman terhadap kaum difabel. Akibat dari
terbatasnya pengetahuan tersebut, pemilik (pengelola) bangunan gedung
belum tergerak untuk memberikan perhatian kepada kaum difabel, sehingga
kebutuhan kaum difabel terabaikan. Selain itu juga belum terjadinya
patnership antara mereka yang terkait dengan penyediaan fasilitas publik
bagi aksesibilitas difabel.

Untuk dapat merealisasikan terwujudnya bangunan gedung yang
aksesibel, maka diharapkan dari pihak terkait, pemerintah, swasta,
pengelola/pemilik. penyedia jasa dan masyarakat pada umumnya, dapat
merealisasikannya secara terpadu. sinergis dan koordinatif agar dapat
mewujudkan bangunan gedung yang manusiawi, bermartabat dan dapat
diakses oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali.B

Fasilitas publik adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana
dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses
dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk kaum difabel dan Lansia
guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan
dan penghidupan. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bangunan

7. Mujimin, Penyetlioun.ftrsilitas publik tunq ntutlusiutt'i ltcrgi okse.sibilitas diJtrbel,JurnalDinamika Pendidikan No. 1i Ih. XIV
lMei2007 , Yogyakarta.

8. Setyaningsih W, Polict'anrl re gulatiott sttltportittg inclusiort irt hdonesia. Perwujutan Elemen Aksesibilitas Bangunan Gedung

dan Lingkun-e an. 100.5.
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gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas
dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah
dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi
persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas.

Fungsi budgeting mau tidak mau harus dijalankan dengan baik oleh
anggota DPRD untuk bisa menyediakan fasilitas dan prasarana yang
manusiawi bagi penyandang cacat. Namun, DPRD tidak bisa berjalan
sendirian, sinergisitas dengan berbagai pihak, terutama pemerintah
Kabupaten Bantul dan pihak swasta mutlak untuk dilakukan. Kucuran
anggaran dari APBD harus dibahas secara matang antara DPRD Bantul dan
Pemkab Bantul agar jumlah dan alokasinya bisa tepat dan akurat. Pihak
swasta dalam hal ini dilibatkan untuk mengcover sejumlah dana yang
belum terpenuhi jika anggaran dalam APBD tidak mencukupi. Tentu dengan
mekanisme imbal balik yang memadai bagi pihak swasta.

E. Sinergisitas untuk menciptakan akses pelayanan publik bagi difabel
Masalah pelayanan publik memang menjadi persoalan yang pelik

bagi pemerintah, terutama untuk memberikan pendidikan yang baik bagi
birokratnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi
birokrasi tampaknya merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah
terkait dengan pelayanan publik ini. Birokrat harus benar-benar paham
bahwa tugas mereka adalah melayani masyarakat, dan kaum difabel
adalah bagian dari masyarakat di Indonesia ini yang tetap berhak untuk
mendapatkan pelayanan maksimal.

Perubahan paradigma birokrasi mutlak untuk dilakukan, melakukan
pelayanan kepada masyarakat (termasuk difabel) harus menjadi paradigma
utama, sehingga tidak ada lagi kasus ditolaknya pengurusan KTP seorang
penderita cacat oleh birokrat akibat sulitnya melakukan komunikasi. DPRD
Bantul sekali lagi harus tanggap dengan persoalan ini, meskipun tidak pada
level untuk melakukan reformasi birokrasi, namun DPRD bisa mengajukan
beberapa saran kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan
beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini.

DPRD dapat mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk
melakukan beberapa hal terkait dengan pelayanan publik ini, misalnya:
Pemerintah harus melakukan penegakan hukum yang adil jika te{adi
kekerasan maupun pelanggaran hak asasi difabel. Jika terjadi kasus
penolakan pelayanan publik lagi, maka pemerintah bisa memberikan sangsi
kepada birokrat yang ada dalam jajaran mereka. Hal ini harus ditegakkan
dengan baik karena biasanya jika hukuman tidak dijalankan dengan tegas,
maka dalam jangka waktu tertentu pelanggaran akan kembali terjadi.

DPRD juga bisa menekan pemerintah Kabupaten Bantul untuk
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memberikan kemudahan bagi difabel untuk mengakses ruang publik, baik
secara fisik maupun nonfisik, tentu dengan pelayanan yang optimal dari
birokrat di Bantul. Pemerintah perlu memperluas akses informasi dan
komunikasi bagi difabel, termasuk informasi berbasis teknologi agar semua
aspirasi dari kaum difabel dapat disampaikan dengan mudah. DPRD Bantul
juga bisa mendesak Pemerintah Kabupaten Bantul (atau bahkan secara
nasional) untuk semestinya mendeklarasikan dan mengimplementasikan
gerakan nasional ramah difabel agar pelayanan terhadap penyandang cacat
ini dapat berjalan dengan optimal. Serta Menghapuskan pelabelan negatif
terhadap difabel serta menerima difabel sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari masyarakat.

Sekali lagi hal ini membutuhan sinergisitas yang baik antara DPRD,
Pemerintah Kabupaten Bantul dan difabel untuk bisa mewujudkan
pelayanan publik yang optimal bagi semua, khususnya bagi penyandang
cacat di Bantut. DPRD harus konsisten untuk memonitoring kebijakan yang
dibuat oleh Pemkab Bantul agar optimalisasi pelayanan publik dapat segera
terwujud. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Bantul yang harus
mempunyai komitmen yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi
dengan mengandalkan paradigma pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kaum difabel juga merLlpakan warga negara yang memunyai hak yang
sama dengan manusia biasa. Untuk itulah, hak-hak dan kepentingan kaum
difabel tetap harus dihormati. Tuntutan yang selama ini masih dilakukan
oleh kaum difabel di Bantul menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat
oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bantul masih belum sesuai atau
memenuhi kepentingan kaum difabel di sana. Untuk itulah perlu komitmen
dan kerja keras dari DPRD Kabupaten Bantul, sebagai wakil ra\rat, untuk
membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan penyandang cacat.

Per1u ada standarisasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan
difabel di Bantul. Berbagai kebijakan penangan difabel sampai saat ini
belum menunjukkan hasil optimal mengingat masih banyak tuntutan dari
kaum difabel di Bantul. Untuk itulah konsep sinergisitas yang ditawarkan
bisa menjadi alternatif solusi penanganan masalah penyandang cacat di
Kabupaten Bantul. Tentu saja DPRD Bantul tidak bisa bekerja sendiri,
membutuhkan sinergisitas dengan pihak lain terutama Pemerintah
Kabupaten Bantul dan pihak swasta.
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