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ABSTRAK

Salah satu masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini
antara lain adalah masalah penyandang cacat. Penyandang cacat juga mempunyai
hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Penyandang cacat merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014. Pertimbangan yang
mendasari penelitian ini karena Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan menangani masalah Penyandang cacat supaya
mereka yang merasa tidak sempurna baik fisik maupun mentalnya bisa hidup
dengan layak seperti orang lain yang berada disekeliling mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan
analisa deskriktif kualitatif sebagai analisa data. Tujuan dari penulisan ini untuk
mengetahui Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau. Pada
penelitian ini konsep teori yang digunakan merupakan teori peran, teori ini yang
membentu proses penyelesaian masalah di dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan peran Dinas Sosial Provinsi
Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat
melelui program rehabilitasi. Program rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas
Sosial Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah
direncanakan.

Kata Kunci: Peran Dinsos, Penyandang Cacat



ii

ABSTRACT

One of the social problems faced by Indonesia at present include
disability issues. People with disabilities also have the same rights and
obligations in all aspects of life and livelihood. disabled People is One with social
welfare Problems (POM). This study was conducted to determine the extent to
which the role of the Social Service in the Riau Islands Province Improving Social
Welfare of Persons with Disabilities in Riau Islands Province Year 2014.
Considerations underlying this study because the provincial government through
the Department of Social Kepulauan Riau Islands Province serious in addressing
issues disabled people so that they are feel perfect physically and mentally able to
live decently like other people who are around them.

This study is a qualitative study using deskriktif qualitative analysis as
data analysis. The purpose of this paper to determine the role of the Department
of Social Welfare in the Riau Islands Province Improving Social Welfare of
Persons with Disabilities in Riau Islands province. In this study the theoretical
concepts used are role theory, this theory which membentu the problem solving
process in the study.

Results of this study illustrate the role of the Department of Social
Welfare in the Riau Islands Province Improving Social Welfare Disability melelui
rehabilitation program. The rehabilitation program run by the Social Service of
Riau Islands province has been run in accordance with what has been planned.

Keywords: Role of Social Affairs, the Disabled
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A. Latar Belakang Masalah

Penyandang cacat terdapat di semua bagian dunia dan semua tingkatan

dalam setiap masyarakat. Jumlah penyandang cacat di dunia ini besar dan

senantiasa bertambah. Baik penyebab maupun akibat kecacatan di dunia ini

bervariasi. Variasi tersebut diakibatkan oleh perbedaan keadaan sosial

ekonomi dan sarana serta prasarana yang dapat disediakan oleh Negara untuk

kesejahteraan warganya. Kebijaksanaan dalam bidang kecacatan masa kini

merupakan hasil perkembangan selama dua ratus tahun terakhir.

Keadaan ini mencerminkan kondisi kehidupan pada umumnya dan

kebijaksanaan sosial ekonomi dari masa ke masa, akan tetapi dalam bidang

kecacatan terdapat pula keadaan-keadaan khusus yang telah mempengaruhi

kondisi kehidupan para penyandang cacat. Kurangnya perhatian, takhayul

serta rasa takut merupakan faktor-faktor sosial yang dalam sepanjang sejarah

kecacatan telah mengucilkan para penyandang cacat dan menghambat

perkembangannya. Selama beberapa tahun silam, kebijaksanaan berkembang

dari perawatan dasar di lembaga-lembaga kependidikan bagi anak-anak yang

menyandang kecacatan sampai pada rehabilitasi bagi orang-orang yang

mengalami kecacatan pada masa dewasanya.

Melalui pendidikan dan rehabilitasi, para penyandang cacat  menjadi

lebih aktif dan menjadi tenaga pendorong bagi pengembangan lebih lanjut

kebijaksanaan dalam bidang kecacatan. Organisasi-organisasi para

penyandang cacat serta lembaga swadaya masyarakat dalam bidang kecacatan

terbentuk, yang menyuarakan himbauan-himbauan bagi terciptanya kondisi
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yang lebih baik bagi para penyandang cacat. Sesudah perang dunia kedua,

konsep-konsep tentang integrasi dan normalisasi diperkenalkan, yang

mencerminkan tumbuhnya kesadaran tentang kemampuan para penyandang

cacat. Menjelang akhir tahun 1960-an, organisasi-organisasi para penyandang

cacat di beberapa Negara mulai merumuskan suatu konsep baru tentang

kecacatan.

Konsep baru tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara

keterbatasan yang dialami oleh para individu penyandang cacat, rancangan

bangunan serta struktur lingkungannya dan sikap masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan itu, masalah-masalah kecacatan di Negara-negara

berkembang pun makin mucul ke permukaan. Di beberapa dari Negara-

negara ini persentase penduduk yang menyandang kecacatan diperkira sangat

tinggi, dan di kebanyakan Negara berkembang tersebut para penyandang

cacat berada jauh di bawah garis kemiskinan.

Perhatian khusus mungkin perlu diberikan kepada kelompok-

kelompok tertentu seperti wanita, anak-anak, lanjut usia, yang miskin, para

pekerja migran, penyandang cacat ganda atau  multi, suku terasing dan etnik

minoritas. Disamping itu, terdapat pula sejumlah besar pengungsi

penyandang cacat yang mempunyai kebutuhan khususnya memerlukan

perhatian.

Bagi penyandang cacat sendiri, dengan terbitnya perundang-undangan

disambut gembira, karena secara tidak langsung akan merubah nasib mereka

dan para penyandang cacat telah mempunyai perlindungan hukum sehingga
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peluang kesamaan dan kesempatan dalan berbagai aspek kehidupan secara

resmi dilindungi oleh Undang-undang. Bahkan dalam rangka mewujudkan

peluang kesamaan dan kesempatan perlakuan ditegaskan lagi dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Jadi sangat jelas peranan pemerintah

dalam upaya-upaya untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan

penyandang cacat baik di pusat maupun di daerah.

Salah satu yang merupakan perwujudan dari perhatian pemerintah

yaitu adanya Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas

terbentuk berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah dinyatakan

dalam prinsip-prinsip Piagam PBB yang mengakui martabat dan harkat yang

melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota

umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di

dunia. Dalam konvensi ini, 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.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi

Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas atau The Convention on The

Rights of Persons with Disabilities (CRPD) mengamanatkan bahwa

kewajiban Negara Indonesia sebagai Negara yang menandatangani konvensi

untuk melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan.
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Provinsi Kepulauan Riau dengan ini mempunyai kepedulian,

keseriusan dan kesungguhan untuk menghormati, melindungi, menjunjung

tinggi harkat dan martabat manusia yakni penyandang cacat secara utuh dan

menyeluruh sehingga diperlakukan sama, mempunyai kesempatan yang sama,

memperoleh penghidupan yang layak guna mencapai kesejahteraan dan dapat

menikmati pembangunan.

Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di dalam

Bab III pasal 8 “Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban

mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat”.

Penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau diatur dalam Peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2012 Tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Upaya perlindungan dan

pemberdayaan penyandang cacat berasaskan keimanan dan ketaqwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, non diskriminasi, manfaat,

kekeluargaan, keadilan, kesetaraan dan merata, keseimbangan, keserasian dan

keselarasan dalam perikehidupan, pengayoman, hukum, kemandirian,

kepentingan terbaik bagi penyandang cacat, ilmu pengetahuan dan teknologi,

dan penghormatan terhadap adat istiadat.

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dalam Peraturan

Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau dimuat

dalam Bab XVII. Untuk mencapai tujuan dan rencana kerja yang dibuat oleh
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Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemberdayaan Penyandang

Cacat bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Persatuan Penyandang

Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Kepulauan Riau dan Forum

Komunikasi Keluaga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Provinsi

Kepulauan Riau. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Provinsi Kepulauan Riau menangani penyandang disabilitas dengan batasan

umur 18 tahun keatas, sedangkan Forum Komunikasi Keluaga Anak Dengan

Kecacatan (FKKADK) Provinsi Kepulauan Riau menangani penyandang

disabilitas dengan batasan umur 1 sampai dengan 18 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menitik beratkan penelitian

kepada penyandang cacat dengan kategori usia diatas 18 tahun. Dalam rangka

pemenuhan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat di Provinsi

Kepulauan Riau bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan

penyandang cacat dengan memberikan penghormatan dan kesamaan

kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat dalam segala aspek

kehidupan dan penghidupan demi terwujudnya ketahanan sosial dan kualitas

kehidupan penyandang cacat, serta meningkatkan kepedulian dan

tanggungjawab dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan

perlindungan penyandang cacat secara kelembagaan dan berkelanjutan.

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat

meliputi :

1. Kesamaan kesempatan

2. Aksesibilitas
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3. Rehabilitasi

4. Bantuan sosial

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan

kesejahteraan sosial penyandang Cacat dapat dilihat tujuan Dinas Sosial

Provinsi Kepulauan yang meliputi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial

supaya setara dengan masyarakat lainnya.

2. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan sosial dan jaringannya

di Kabupaten/Kota yang memungkinkan bagi setiap warga masyarakat

dapat menjangkau akses sosial ekonomi secara optimal guna

meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

3. Meningkatkan dan mengembangkan nilai kesejahteraan sosial dalam

kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

4. Menciptakan sistem nilai sosial budaya yang mendukung pembangunan

yang tercermin pada semangat kesetiakawanan sosial, kesadaran dan

tanggungjawab sosial, partisipasi sosial, disiplin sosial dalam masyarakat.

5. Melembagakan usaha kesejahteraan sosial yang makin profesional serta

mampu menjangkau sasaran pelayanan sosial yang lebih luas dan merata.

6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptaan taraf

kesejahteraan sosial masyarakat.

7. Meningkatkan kemauan dan kemampuan penyandang masalah

kesejahteraan sosial untuk menolong dirinya sendiri guna memperbaiki

dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
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8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang

pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

9. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparat pembangunan kesejahteraan

sosial yang profesional.

Ketidakberdayaan yang dialami penyandang cacat sebagai dampak

dari kecacatan sebagai berikut  :

1. Seseorang yang mengalami kecacatan secara pasti akan dihadapkan

kepada suatu kehilangan, yaitu kehilangan fungsi pengendalian diri,

kehilangan peranan, dan kesabaran emosional. Contohnya kurangnya

kepercayaaan diri, emosi yang labil serta mudah tersinggung.

2. Dampak dari kecacatan sangat besar baik yang berasal dari kecacatan

yang dialami secara cepat ataupun karena perubahan-perubahan yang

berangsur-angsur karena penyakit kronis. Penyandang cacat banyak yang

tidak menerima dirinya cacat seperti korban kecelakaan kendaraan

maupun kecelakaan kerja serta penyakit yang dialami seperti diabetes

ataupun penyakit lainnya yang bisa mengakibatkan kecacatan seumur

hidup.

3. Penyandang cacat akan mengalami kehilangan selama periode yang

panjang atau secara permanen kedudukannya dalam rumah, pekerjaan

dan dalam masyarakat.

4. Merasakan perubahan-perubahan pada diri dan kemampuan,

mendapatkan dukungan emosional dari keluarga dan teman-teman yang

kurang. Perubahan-perubahan ini seringkali menghancurkan mereka.
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5. Secara umum, kita berharap diri kita sehat dan dapat menggerakkan

seluruh tubuh sesuai dengan fungsinya. Ketika kecacatan terjadi,

goncangan, penolakan, kemarahan, kesedihan sering mengikuti

kenyataan seseorang karena sebelumnya mereka dapat mengerjakan

seluruh pekerjaan.

Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini terbukti

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial Provinsi

Kepulauan menangani masalah Penyandang cacat supaya mereka yang

merasa tidak sempurna baik fisik maupun mentalnya bisa hidup dengan layak

seperti orang lain yang berada disekeliling mereka.

Penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 berjumlah

2.861 orang, yang terdiri dari perempuan 1305 orang dan laki-laki 1556

orang, sedangkan yang telah menerima bantuan hanya berjumlah 782 orang

atau 27,33 % dari jumlah penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2014 (Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014).

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mencoba untuk mengetahui

dengan jelas peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam

meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau

dalam program-program tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil

judul skripsi sebagai berikut: “Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan

Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014”.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah masih banyaknya Penyandang cacat di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2014 berjumlah 2.861 orang, yang terdiri dari

perempuan 1305 orang dan laki-laki 1556 orang, sedangkan yang telah

menerima bantuan hanya berjumlah 782 orang atau 27,33 % dari jumlah

penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014. Dari berbagai

penjelasan yang telah penulis rangkum diatas, maka penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa pemerintah didalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi

penyandang cacat melalui program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Didalam pelaksanaan  Kegiatan UPSK, Peningkatan Kemampuan

Wirausaha Penyandang cacat Tubuh dan Rungu Wicara di Masyarakat dan

Penyaluran Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut,

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan anggaran khusus

untuk masalah kesejahteraan sosial ini, oleh sebab itu seharusnya tidak ada

lagi penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau yang terabaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dari itu menjadi

permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana

Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2014”.
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C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk memperjelas dan membatasi

ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uraian yang

sistematis, diperlukan adanya pembatasan masalah atau disebut ruang

lingkup penelitian. Pembatasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi

faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian tersebut.

Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah: penelitian

hanya dilakukan di Bidang Rehabilitasi Sosial pada Seksi Rehabilitasi Sosial

Orang dengan Kecacatan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Dinas Sosial Provinsi

Kepulauan Riau pada program kegiatan Rehabilitasi Sosial Orang dengan

Kecacatan. Penelitian ini hanya dilakukan untuk mengetahui bagaimana

peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan

kesejahteraan sosial penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diterangkan, maka yang menjadi tujuan di

dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi

Kepulauan Riau.
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b. Untuk mengetahui program yang di buat Dinas Sosial Provinsi

Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kegunaan penelitian

Hasil yang dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat atau kegunaan bagi semua pihak yang terlibat antara lain sebagai

berikut :

a. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Dinas

Sosial Provinsi Kepulauan Riau bahwa Penyandang cacat butuh

perhatian dari pemerintah.

b. Sebagai pembenahan program di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan

Riau untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di

Provinsi Kepulauan Riau.

E. Kerangka Teori

Membuat sebuah tulisan guna pembuatan sebuah skripsi yang akan

datang, penulis selalu berpijak kepada teori - teori, pendapat dan konsep-

konsep para ahli. Kemudian teori tersebut akan aktualisasikan kepada hasil

penelitian dilapangan sehingga apa saja yang akan dilaksanakan dalam

penelitian dilapangan dapat benar-benar bisa dipertahankan kebenarannya

baik dalam saat penulisan pada seminar.
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1. Pemerintahan

Syafiie (2009:20) didalam bukunya berjudul pengantar ilmu

pemerintahan menyatakan Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni.

Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan

yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan

kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai

suatu disiplin ilmu pemerintahan, adalah memenuhi syarat-syaratnya yaitu

dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material

maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

2. Peran

Kehidupan sosial yang nyata, membawakan peran berarti

menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Peranan sebagaimana

dijelaskan Soekanto (2006:212) sebagai berikut “Peranan merupakan

aspek dinamis kedudukan (status). Peranan mencakup tiga hal yaitu :

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan kemasyarakatan.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.
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Jika dilihat konsep tersebut diatas dan dikaitkan dengan Dinas

Sosial Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpulkan bahwa peran

seseorang akan timbul apabila seseorang tersebut mempunyai kedudukan

atau jabatan dalam suatu organisasi formal.

3. Kesejahteraan

Suparlan dalam Suud (2006:5) kesejahteraan sosial, menandakan

keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah,

rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan

keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Suharto (2009:1) pengertian kesejahteraan sosial adalah suatu

institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang

diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta

yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi

terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup

individu, kelompok dan masyarakat.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjabaran lebih lanjut mengenai gejala

yang diteliti dan dikelompokan dalam variabel penelitian. Adapun kerangka

berfikir yang digunakan untuk mempermudah dalam menjelaskan gejala-

gejala yang diteliti, disamping itu juga untuk menghindari kesalah pahaman

dalam pengertian konsep tersebut dengan masalah yang sedang diteliti.
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Adapun yang menjadi indikator dari lingkup dan perlindungan

pemberdayaan penyandang cacat, yaitu:

Bagan I.1
Kerangka Berfikir

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat terdapat ruang

lingkup perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat yang meliputi:

1. Kesamaan kesempatan,

Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada

penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam

segala aspek kehidupan dan penghidupan.

KESEJAHTERAAN PENYANDANG CACAT

KESAMAAN
KESEMPATAN

AKSESIBILITAS

REHABILITASI

BANTUAN SOSIAL

DINAS SOSIAL
PROVINSI

KEPULAUAN RIAU
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2. Aksesibilitas,

Aksesbilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat

guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan

dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan

umum, lingkungan dan transpotrasi umum.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan unuk

memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya

secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

4. Bantuan sosial.

Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat

yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat

meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat di

Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Sosial berperan dalam perlindungan dan

pemberdayaan penyandang cacat dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang

dilakukan oleh Dinas Sosial adalah pelayanan sosial secara utuh dan terpadu

melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat

yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi

semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan

kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif

Kualitatif. Yang mencoba mengungkapkan dan menggambarkan Peran

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan dari deskritif disini adalah membuat, menggambarkan, meringkas

berbagai kondisi dan situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi

objek penelitian. Dengan menetapkan fokus pada masalah yang akan di

teliti diharapkan nantinya penelitian akan mendapat data yang maksimal

untuk menggambarkan fenomena aktual yang terjadi.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

beralamat di Jalan Raya Dompak, Tanjungpinang. Lokasi ini dipilih untuk

tempat penelitian dengan alasan sebagai berikut:

a. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu sarana atau

wadah untuk mengatasi masalah kesejateraan sosial yang terjadi pada

penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Merupakan salah satu tugas dan pokok dari Dinas Sosial Provinsi

Kepulauan Riau.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data diperoleh dari Seksi Rehabilitasi Sosial dengan

Kecacatan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
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Adiktif lainnya (NAPZA) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas

Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Jenis data terdiri dari :

a. Data Primer

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara

langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data

asli atau data baru. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus

mengumpulkannya secara langsung.

b. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai

sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder

diperoleh secara langsung dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

serta buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik dan Pengumpulan Data

Memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti

memakai teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanyajawab secara langsung yang

ditujukan terhadap informan dilokasi penelitian dengan menggunakan

panduan atau pedoman wawancara. Wawancara denagan melakukan

komunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi secara

mendalam dengan mengeksplorasi pertanyaan pada informasi yang

telah dirumuskan peneliti. Sehingga data yang diperoleh dari hasil
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wawancara tersebut merupakan data pendukung bagi terlaksananya

penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang relevansi dengan masalah yang di teliti

melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumentasi digunakan sebagai

sumber data karena dalam banyak hal digunakan untuk mengkaji.

5. Informan

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan

adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh

sebab itu kita sangat membutuhkan Informan, tanpa seorang Informan kita

tidak mungkin mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian. Dalam

penelitian ini informan yang dipilih merupakan informan yang menurut

penulis dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan penelitian dengan

kriteria sebagai berikut:

a. Informan harus memiliki cukup waktu untuk dapat memberikan

informasi-informasi mengenai Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan

Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di

Provinsi Kepulauan Riau.

b. Informan yang dipilih untuk diwawancarai merupakan orang yang

mengetahui dan memahami tentang proses penyusunan program untuk

Meningkatkan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

di Provinsi Kepulauan Riau.
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c. Informan yang diwawancarai adalah orang yang terlibat langsung

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di

Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun informan yang penulis pilih dalam penelitian ini dari

Pegawai Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Penyandang cacat bisa

dilihat dari tabel berikut:

Tabel I.1
Informan Penelitian

No Jabatan Jumlah

1 Kepala bidang rehabilitasi sosial 1 Orang

2
Kepala seksi rehabilitasi orang dengan
kecacatan dan NAPZA

1 Orang

3
Staf seksi rehabilitasi orang dengan kecacatan
dan NAPZA

1 Orang

4
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas
Indonesia (PPDI) Provinsi Kepulauan Riau

1 Orang

5 Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau 5 Orang

Jumlah 9 Orang

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini

adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif yaitu, yaitu tanpa

menggunakan alat bantu rumus statistik. Penelitian ini bersifat deskripsi

dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian yang

terjadi.
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Penulis mengumpulkan data-data dari buku, koran dan situs internet

yang berisi tentang Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kepulauan Riau, kemudian

melakukan wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial yang mempunyai

kapasitas dan memahami Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi

Kepulauan Riau. Data-data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi

akan di tampilkan dalam bentuk uraian lalu di analisis kemudian di eksplorasi

secara mendalam, selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang

menjelaskan masalah yang akan diteliti.

I. Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2014 dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat

dengan cara rehabilitasi sosial belum terlaksana dengan maksimal, bisa

dilihat dari data persentase penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2014.

2. Faktor yang menyebabkan rendahnya persentase pelaksanaan

pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang cacat dengan cara

rehabilitasi sosial dilihat dari jumlah yang belum menerima bantuan.
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J. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Peranan Dinas

Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kepulauan

Riau, dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat di Provinsi Kepulauan

Riau merupakan salahsatu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).  Hal ini terbukti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas

Sosial Provinsi Kepulauan menangani masalah penyandang cacat supaya

mereka yang merasa tidak sempurna baik fisik maupun mentalnya bisa hidup

dengan layak seperti orang lain yang berada disekeliling mereka.

Sesuai dengan visi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yaitu

terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dalam

meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat maka Dinas Sosial

Provinsi Kepulauan Riau menjalankan program-program seperti kegiatan Unit

Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), peningkatan kemampuan wirausaha

penyandang cacat tubuh dan rungu wicara di masyarakat dan penyaluran

asistansi sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial provinsi Kepulauan

Riau sangat membantu meningkatkan kemandirian bagi penyandang cacat

dalam menjalankan usahanya serta menjadikan penyandang cacat lebih

mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan sosial orang dengan kecacatan

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya baik sandang maupun pangan serta

penyandang cacat dapat menjalankan fungsi sosial secara wajar dengan tujuan
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untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat yang ada di Provinsi

Kepulauan Riau.

K. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan untuk Dinas Sosial Provinsi

Kepulauan Riau ditahun yang akan datang Dinas Sosial Provinsi Kepulauan

Riau bisa lebih meningkatkan lagi jumlah penerima dan bantuan untuk

penyandang cacat, bantuan ini sangat penting bagi orang dengan kecacatan

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
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