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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam konvensi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas PBB 

menegaskan kembali tentang makna universalitas, sifat tidak terbagi - bagi, saling 

ketergantungan dan saling keterkaitan antara semua hak asasi manusia dan kebebasan 

mendasar dan kebutuhan orang-orang penyandang cacat untuk dijamin sepenuhnya 

atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tersebut tanpa diskriminasi. 

Seperti yang tertuang pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang cacat bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, pada pasal tersebut jelas 

menerangkan bahwasanya setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan 

warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan. Karena HAM tidaklah 

bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik sekalipun. 

Negara diharapkan melihat pentingnya persamaan dan kesamaan cara pandang 

terhadap keberadaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan menghapus 

berbagai pandangan dan penilaian buruk terhadap penyandang disabilitas serta 

menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran tentang kesamaan kedudukan, hak 

dan kewajiban serta peran penyandang disabilitas sebagai warga negara. 

Masih kurangnya perhatian pemerintah atau negara terhadap penyandang 

disabilitas membuat kondisinya semakin terpuruk dan terpinggirkan. Walaupun saat 
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ini pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan kehidupan dan 

keberadaan penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari apa 

yang diharapkan. 

Hal ini disebabkan masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap 

penyandang disabilitas oleh berbagai Stake Holder, sehingga implementasi dari 

berbagai kebijakan tersebut selalu tidak menyentuh sisi penting kehidupan 

penyandang disabilitas. Padahal, penyandang cacat adalah bagian dari sistem 

kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki hak 

yang negara berkewajiban untuk memenuhi. 

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dijelaskan perlindungan 

dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan 

pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi 

kegiatan aksessibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan, bantuan social, dan pemeliharaan 

peningkatan taraf kesejahteraan social. 

Di dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan aksessibilitas adalah ruang bebas 

hambatan/ kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna 

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan 

penggunan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum. 
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Jumlah penyandang disabilitas yang semakin besar di suatu kota tentu saja 

membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang sesuai untuk 

memperhatikan kelengkapan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas dalam 

melakukan kegiatan sehari hari, mulai dari mencari nafkah, mengejar pendidikan, 

serta pelayanan khusus di segala aspek yang dibutuhkan bagi mereka. Berikut ini 

adalah data jumlah  penyandang disabilitas dewasa dan anak-anak di Kota Pekanbaru. 

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis 

Kelamin Tahun 2016 

No Kecamatan 

Penyandang Disabilitas (Dewasa) Anak Dengan Kedisabilitas 

L P L P 

1 TAMPAN 20 20 21 16 

2 PAYUNG SEKAKI 20 12 9 7 

3 BUKIT RAYA 17 17 11 6 

4 MARPOYAN DAMAI 52 49 23 17 

5 TENAYAN RAYA  26 67 18 41 

6 LIMA PULUH 12 9 10 4 

7 SAIL 10 3 9 2 

8 PEKANBARU KOTA 31 21 15 5 

9 SUKAJADI 21 26 10 2 

10 SENAPELAN 23 20 8 11 

11 RUMBAI  16 7 7 5 

12 RUMBAI PESISIR 50 27 14 13 

JUMLAH 298 278 155 129 

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 



4 
 

Dari data diatas penyandang disabilitas dewasa lebih banyak dibandingkan 

penyandang disabilitas anak anak, tentu saja mereka memerlukan aksessibilitas untuk 

menjalankan kehidupan mereka. Mengingat ketika usia produktif adalah usia ketika 

seseorang dianggap dapat berproduksi atau menghasilkan sesuatu. 

Namun faktanya pemerintah belum memberikan penyediaan aksebilitas yang 

dapat memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas agar dapat mempermudah 

aktifitas mereka. Tempat umum seperti kantor pos, sekolah, bank, pasar, swalayan, 

bahkan rumah sakit, halte, angkutan umum seperti TMP, trotoar, dan sebagainya 

belum menyediakannya. Fasilitas penting lainnya seperti WC, ruang tunggu khusus, 

serta jalur khusus untuk mendapatkan pelayanan juga masih jarang ditemukan. 

(Sumber: antara.com 2015)                 

http://www.antarariau.com/ images/imgbig/penyandang disabilitas.jpg 

Pada saat sekarang ini masih banyak yang menyamaratakan fasilitas bagi orang 

biasa dan disabilitas dan belum ada langkah serta peran pemerintah dalam 

memberikan standarisasi fasilitas bagi penyandang cacat di kota Pekanbaru, 

dikhawatirkan akan timbul masalah baru bagi orang berkebutuhan khusus 

dikarenakan kehidupan mereka akan diselimuti kemiskinan akibat tidak bisa 

beraktifitas. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga harus menunjang 

kehidupan penyandang disabilitas, bukan hanya pembangunan yang memikirkan 

untuk keperluan masyarakat awam saja. Berbeda dengan kota Pekanbaru, kota 

Padang yang terletak pada kawasan bisnis dijalan Pemindo telah terlebih dulu resmi 

dijadikan sebagai lokasi ramah disabilitas. Jalur khusus bagi penyandang disabilitas 

http://www.antarariau.com/
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diresmikan pada Jumat 30 September 2016 untuk warga kota, terkhusus bagi 

penyandang disabilitas (Sumber liputan 6.com 2016) m.liputan6.com 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang 

perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, dijelaskan juga di dalamnya 

rehabilitasi/ pemberdayaan yaitu proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk 

memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 

wajar dalam kehidupan bermasyarakat. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru adalah dengan 

melaksanakan program pelayanan social penyandang disabilitas melalui dua 

pendekatan, yaitu melalui program pelayanan dalam panti dan program pelayanan 

luar panti. Kedua program ini berjalan secara beriringan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas. Adapun kondisi jenis kecacatan 

penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dapat kita lihat pada table berikut : 
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Tabel 1.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kecacatan 

Tahun 2016 

 

No Kecamatan 

Jenis kecacatan Jumlah 

penyandang 

disabilitas per 

kecamatan 

Tuna 

netra  

Tuna 

rungu/wicara 

Tuna 

grahita 

Tuna 

daksa  

Cacat 

ganda 

Autis Lain 

lain 

1 TAMPAN 11 4 12 25 13 1 11 66 

2 

PAYUNG 

SEKAKI 

6 3 1 6 5 6 21 48 

3 BUKIT RAYA 9 4 15 5 11 2 5 53 

4 

MARPOYAN 

DAMAI 
17 10 10 10 19 10 65 141 

5 

TENAYAN 

RAYA 

12 25 22 46 17 7 23 152 

6 

LIMA PULUH 
5 3 8 2 4 5 8 35 

7 

PEKANBARU 

KOTA 

5 2 4 5 5 0 3 24 

8 SAIL 16 3 14 9 7 2 21 72 

9 SUKAJADI 9 6 3 4 6 1 30 59 

10 SENAPELAN 3 3 5 16 6 5 24 62 

11 RUMBAI 5 2 5 5 3 4 11 35 

12 

RUMBAI 

PESISIR 

4 6 8 21 8 3 54 104 

JUMLAH 102 71 107 154 104 46 276 860 

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
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Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru pada tahun 2016 mencatat 

terdapat 860 warga di Pekanbaru yang tercatat sebagai penyandang disabilitas. 

Jumlah ini hanya yang resmi dan memiliki alamat yang  jelas dan pasti jumlahnya 

bertambah mengingat masih ada penyandang disabilitas yang tidak resmi atau 

pendatang yang jumlah nya tidak terdata. 

Akan tetapi dengan besarnya jumlah penyandang disabilitas sampai saat ini 

kota Pekanbaru belum dapat melaksanakan rehabilitasi sosial secara utuh disebabkan 

belum memiliki panti yang khusus melayani penyandang disabilitas, sehingga untuk 

melaksanakan kegiatan di dalam panti masih bekerja sama dengan panti panti yang 

ada di kota lain, seperti Medan, Palembang, Cibinong dan Solo hal ini tentu saja 

menjadi masalah dikarenakan penyandang disabilitas pun tentu saja tidak bisa dengan 

mudahnya meninggalkan keluarga yang ada di Pekanbaru dan tentu saja melalui 

pertimbangan yang matang, hal itu tentu dirasa berbeda jika di Pekanbaru memiliki 

panti khusus penyandang disabilitas. 

Tercatat di tahun 2016 kegiatan rehabilitasi social diselenggarakan pada 19 

September 2016 di RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan dilanjutkan 

dengan magang selama dua minggu yang diikuti oleh 15 peserta, jumlah peserta yang 

mengikuti kegiatan rehabilitasi dirasa masih sedikit mengingat jumlah penyandang 

disabilitas di kota Pekanbaru yang tercatat sebanyak 860 warga. (Sumber: inforiau.co 

2016) https://www.riau.go.id/s-2030 

Rehabilitasi social penyandang disabilitas sangat penting karena melalui 

kegiatan yang ada di dalam panti para penyandang disabilitas dapat menyalurkan 

https://www.riau.go.id/s-2030


8 
 

potensi dalam dirinya, sehingga taraf kehidupan penyandang disabilitas menjadi lebih 

berkualitas. Bukan itu saja panti merupakan sarana yang dibutuhkan bagi penyandang 

disabilitas agar penyandang disabilitas dapat belajar  melaksanakan fungsi socialnya 

dalam masyarakat secara optimal, contoh dari kegiatan ini antara lain pelatihan 

keterampilan yang diberikan berupa membuat kerajinan tangan seperti vas bunga, tas, 

keranjang, anyaman tikar pagi penyandang disabilitas, bantuan terhadap penyandang 

disabilitas tuna rungu untuk dapat mengerti bahasa isyarat, bantuan kepada 

penyandang disabilitas tuna wicara untuk dapat dilatih agar sedikit demi sedikit, 

berbicara seperti orang normal, penyandang disabilitas tuna netra untuk diajarkan 

tulisan braile sehingga mereka dapat menyerap informasi melalui bahan bacaan, dan 

kepada penyandang disabilitas yang menggunakan kaki atau tangan palsu diajarkan 

supaya terbiasa sehingga dapat digunakan dengan baik. 

Dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bahwa bantuan 

social adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak 

mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan 

sosialnya diarahkan untuk membatu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan 

taraf kesejahteraannya. 

Bantuan social tentu dibutuhkan dan diharapkan bagi penyandang disabilitas 

terutama bagi keluarga yang tidak mampu, bantuan materil hal utama yang dapat 

meringankan beban mereka, bantuan kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada 

penyandang disabilitas antara lain sembako, uang tunai, dan alat bantu cacat. 
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Pemberian bantuan sembako kepada penyandang disabilitas diberikan dalam 

jangka waktu yang tidak menentu. Sedangkan bantuan alat cacat yang diberikan 

sifatnya tidak menyeluruh, karena tidak semua bisa mendapatkan alat bantu cacat ini 

karena jumlahnya yang terbatas. Apabila penyandang disabilitas sudah mendapatkan 

alat bantu cacat, maka di pemberian alat cacat selanjutnya ia tidak lagi berhak 

mendapatkan bantuan tersebut. 

Namun fenomena yang ada menunjukan bantuan social yang diberikan masih 

sangat dirasa kurang bagi penyandang disabilitas, seorang penyandang cacat anak laki 

laki berusia 16 tahun yang menerima lumpuh pada tangan dan kakinya yang berada di 

Pekanbaru mengaku pada tahun 2012 dia mendapatkan bantuan 1 unit kursi roda dari 

Dinas Sosial Provinsi Riau yang nyaris tidak bisa dipakai lagi sekarang, ditahun 2014 

Dinsos Riau juga memberikan sekali bantuan beras 50 kg, dan terakhir di akhir 2015 

diberikan bantuan sebanyak seratus ribu rupiah.  

Orang tua dari anak tersebut yang bekerja sebagai tukang ojek mengeluh harga 

kebutuhan pokok yang tiap tahun mengalami kenaikan dan minimnya bantuan yang 

diberikan mengakibatkan dirinya menanti memperoleh bantuan dari dermawan yang 

ingin menolong anaknya, termasuk bagaimana menanggulangi hak anaknya 

memperoleh pendidikan karena sudah lebih dari lima tahun anaknya tidak bisa 

bersekolah dikarenakan bantuan pendidikan yang diberikan hanya diberikan kepada 

anak dengan bakat tertentu yang menjadi kriteria. Hal tersebut tentu saja menjadi 

masalah karena hak memperoleh pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak 

disamaratakan. 
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(Sumber: Riauposting.com 2016) http://riauposting.com/berita/ pekanbaru/9221/ 

nestapa-debi-lumpuh-yang-merenggut-masa-depan/ 

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mengkaji tentang “Analisis Perlindungan dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana  Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas di Kota 

Pekanbaru? 

2. Apa hambatan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas di 

Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 

di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi Perlindungan dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di 

Kota Pekanbaru. 

2. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program Administrasi 

Negara pada khususnya.  

http://riauposting.com/berita/
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3. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap Pemerintah Daerah Kota 

Pekanbaru terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang 

Disabilitas.  

1.5 Fokus Penelitian 

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu focus. Adapun maksud 

dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan focus yaitu 

pertama, penetapan focus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan focus berfungsi 

untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-exclusion 

criteria) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan 

Moleong (2004; 93-94). Dalam metode kualitatif, focus penelitian berguna untuk 

membatasi bidang inquiry. Tanpa adanya focus penelitian, peneliti akan terjebak oleh 

banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu focus penelitian akan 

berperan sangat penting dalam memandang mengarahkan penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitasitas yang mencakup program aksessibilitas, rehabilitasi sosial, 

bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial pada penyandang 

disabilitas tuna daksa di Kota Pekanbaru. Tuna daksa adalah cacat pada bagian 

anggota gerak tubuh. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang ada hubungan nya 

dengan penelitian ini, sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknis analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti 

dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, 

karakteristik, dan demografi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang 

Analisis Perlindungan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas di Kota 

Pekanbaru. 
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BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan 

saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi 

kedepannya. 


