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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Di dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur penyandang cacat 

merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, dan 

kewajiban serta mempunyai peranan yang sama dengan masyarakat yang sehat. 

Saat ini secara kuantitas jumlah penyandang cacat semakin meningkat. Untuk itu  

perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan mereka, melalui pelayanan 

rehabilitasi. Rehabilitasi menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang  

Penyandang Cacat diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan 

kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan 

pengalaman. Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa rehabilitasi 

dilaksanakan dengan fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau 

masyarakat. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Th. 1998 Tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat pada Pasal 7 dinyatakan bahwa kesamaan 

kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan dilaksanakan melalui aksesibilitas yaitu kemudahan yang disediakan 

bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala 

aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas dapat berbentuk fisik diantaranya 

adalah : bangunan umum, jalan umum, pertanaman dan pemakaman umum serta 

angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik terdiri dari : pelayanan 

informasi dan pelayanan khusus  diantaranya adalah  pelayanan pendidikan dan 
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pelayanan kerja. Dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi 

penyandang cacat dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi, mulai dari  proses 

rekruitmen, bimbingan mental, sosial, bimbingan ketrampilan, penyaluran kerja 

dan pembinaan lanjut.   

Penyaluran kerja merupakan salah satu unsur dalam proses rehabilitasi 

yang sangat penting dan merupakan salah satu  tolak ukur dari keberhasilan 

rehabilitasi. Dalam pelaksanakan penyaluran kerja tersebut memerlukan 

kemitraan atau partnership dan kerjasama antara unsur-unsur pemerintah dengan 

unsur-unsur masyarakat maupun swasta. Hal itu terwujud adanya program 

kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat  di BBRSBD yang 

terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan kerjasama, tahap pelaksanaan 

kerjasama dan tahap tindak lanjut kerjasama. 

Pelaksanaan program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang 

cacat di Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa Surakarta berlandaskan kepada : 

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 

yaitu pada : pasal 10, pasal 12, 13, dan pasal 14. 

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang  Cacat khususnya pada 

pasal 26, 28, 31, 32, 33, 64,65, dan pasal 66. 

3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 85/HUK/2007 

tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Coba Multi Layanan Panti Sosial 

Penyandang Cacat menyatakan bahwa dalam pemberian pelayanan 

rehabilitasi sosial dan vokasional penyandang cacat, pekerja soaial 

perlu melakukan kemitraan dengan berbagai pihak-pihak terkait yang 
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memiliki berbagai sumberdaya (manusia, sarana prasarana dan dana) 

agar terjadi sinergi dalam pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan 

vokasional kepada penyandang cacat. 

4. Surat Keputusan Menteri Sosial No. 55/HUK/2003 tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta 

menyatakan bahwa Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan 

perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut kerja sama dengan instansi 

lain. Didalam uraian tugas Seksi Kerja Sama disebutkan bahwa salah 

satu  kegiatannya adalah menyusun rencana pendekatan dengan 

instansi terkait dan dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka 

pendekatan dan motivasi serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, 

resosialisasi, praktek belajar kerja, usaha ekonomi produktif dan 

penyaluran / penempatan klien. 

Penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama atas pekerjaan     

seperti warga negara yang lain yang tidak cacat. Pasal 14 Undang-Undang No. 4 

Tahun 1997 menjamin hak atas pekerjaan bagi para penyandang cacat melalui 

penetapan kuota 1 (satu) persen, dimana setiap perusahaan yang memiliki tenaga 

kerja 100 (seratus) orang diwajibkan menerima 1 (satu) orang tenaga kerja 

penyandang cacat. Didalam kenyataannya kuota 1 (satu) persen tidak terpenuhi 

sehingga hak atas pekerjaan bagi tenaga penyandang cacat tidak dapat 

diwujudkan,   kenyataan ini  akan menambah jumlah pengangguran para tenaga 

kerja penyandang cacat. 

Hasil penelitian yang dilakukan Sariman (2005) menyimpulkan bahwa, 

kuota 1 (satu) persen  tidak  terpenuhi sehingga para penyandang cacat belum 
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memperoleh hak atas pekerjaan seperti yang ditetapkan dalan Pasal 14 Undang-

Undang No. 4 Tahun 1997. Beberapa faktor penyebabnya  diantaranya adalah 

kemitraan atau kerjasama yang dilakukan antara instansi / dinas / lembaga terkait 

lemah. Dengan demikian tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi hal 

tersebut adalah melakukan dan meningkatkan upaya pemberdayaan kepada 

penyandang cacat serta membuat kesepakatan MOU (Memorandum Of 

Understanding) antara pemerintah dan pengusaha melalui kemitraan atau 

kerjasama. 

Dalam hubungan dengan pekerjaan seorang penyandang cacat akan 

menghadapi dua permasalahan sekaligus yaitu masalah kecacatan dan 

pengangguran. Kondisi penyandang cacat yang mempunyai kelemahan dan 

kekurangan tersebut menimbulkan persepsi umum bahwa penyandang cacat 

dianggap kurang berpotensi. Hal ini dapat terlihat dalam proses rekruitmen tenaga 

kerja diperusahaan dimana penyandang cacat sering harus bersaing dengan orang 

yang tidak cacat dan penyandang cacat akan berada  dipihak yang kalah. 

Sementara itu tentang persoalan pengangguran, meskipun  belum ada data yang 

pasti, namun apabila dilihat dari jumlah angkatan kerja penyandang cacat, 

menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diketahui bahwa jumlah 

penyandang cacat di Indonesia  diperkirakan 10 (sepuluh) persen dari jumlah 

penduduk seluruhnya. (Interaksi News, 2004 : 3). 

Jika pada  tahun 2005 penduduk Indonesia diperkirakan kurang lebih 205 

(dua ratus lima) juta jiwa, maka jumlah penyandang cacat dapat mencapai 20,5 

(dua puluh koma lima) juta jiwa, dengan jumlah angkatan kerja penyandang cacat 
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diperkirakan mencapai 3.450.325 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus 

dua puluh lima) jiwa (Susilo Supeno,1994:2). 

Dari sekian jumlah tenaga kerja penyandang cacat, hanya 0,37 (nol koma 

tiga puluh tujuh) persen yang sudah pernah dilatih ketrampilan, dan dari mereka 

yang sudah pernah dilatih ketrampilan baru sekitar 65,7 (enam puluh lima koma 

tujuh) persen yang pernah ditempatkan di lapangan kerja. Karena itulah jumlah 

penyandang cacat usia kerja yang membutuhkan latihan dan bimbingsan kerja 

masih sangat besar, yaitu lebih dari 99 (sembilan puluh sembilan) persen 

(Depnaker, 1997 :13). 

Salah satu lembaga pemerintah dibawah Departemen Sosial yang 

melaksanakan bimbingan ketrampilan melalui rehabilitasi bagi penyandang cacat 

dalam hal ini penyandang cacat tubuh adalah Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina 

Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Di BBRSBD ini program 

rehabilitasi dimulai dari rekruitmen hingga penyaluran. Dalam rangka penyaluran 

kerja bagi penyandang cacat BBRSBD Prof.Dr.Soeharso telah melakukan 

program kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain dengan instansi pemerintah 

yang terkait seperti  Dinas Sosial, Dinas Tenaga  Kerja, dengan perusahaan, 

dengan elemen masyarakat seperti organisasi sosial, tokoh masyarakat dan 

sebagainya.  

Sejauh ini BBRSBD Prof. Dr. Soeharso telah banyak merehabilitasi 

penyandang cacat,  namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana tindak 

lanjutnya yaitu mengusahakan penyalurannya setelah penyandang cacat selesai 

menerima rehabilitasi. Selama ini  kemitraan yang dibina melalui kerjasama oleh 

lembaga ini dengan lembaga lain maupun dengan masyarakat dan swasta untuk 
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mengusahakan penyaluran kerja penyandang cacat masih belum berjalan seperti 

yang diharapkan. Berikut ini adalah data tentang Program  kemitraan yang telah 

dilaksanakan BBRSBD dan penyandang cacat yang berhasil disalurkan.            

                                               

Tabel 1. Program Kemitraan Dalam Penyaluran Kerja di BBRSBD  

Th Partner / mitra 

Jmlh penca yg 

perlu di 

salurkan 

Jmlh penca yg 

tersalurkan 

Hasil bimbingan 

lanjut 

2005 - Perusahaan/home industri 

- Dinas Sosial Daerah 

- Organisasi Sosial 

- Aparat Desa 

- Orangtua/keluarga kelayan  

212 penca 

Opent Emploment : 

63 penca 

Self Emploment : 

123 penca 

Mapan/mandiri : 

57 penca 

Yg mmiliki 

hambatan : 

112 penca 

2006 - Perusahaan/home industri 

- Dinas Sosial Daerah 

- Organisasi Sosial 

- Aparat Desa 

- Orangtua/keluarga kelayan 

221 penca 

Opent Emploment : 

73 penca 

Self Emploment : 

141 penca 

Mapan/mandiri : 

30 penca 

Yg mmiliki 

hambatan : 

155 penca 

2007 - Perusahaan/home industri 

- Dinas Sosial Daerah 

- Organisasi Sosial 

- Aparat Desa 

- Orangtua/keluarga kelayan 

204 penca 

Opent Emploment : 

49 penca 

Self Emploment : 

144 penca 

Mapan/mandiri : 6 

penca 

Yg mmiliki 

hambatan : 

150 penca 

2008 - Perusahaan/home industri 

- Dinas Sosial Daerah 

- Organisasi Sosial 

- Aparat Desa 

- Orangtua/keluarga kelayan 

204 penca Opent Emploment : 

48 penca 

Self Emploment : 

145 penca,kembali 

ke lembaga semula 

11 penca. 

Mapan/mandiri : 

99 penca 

Yg mmiliki 

hambatan : 

 65 penca 

Sumber laporan Tahunan BBRSBD Tahun 2005, 2006, 2007. 2008. 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyaluran kerja melalui program 

kemitraan  telah dilaksanakan  dengan berbagai instansi, organisasi dan 

pengusaha.. Untuk itu sejauh mana efektivitasnya maka perlu dilakukan evaluasi 
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tentang pelaksanaan program kemitraan yang telah dilaksanakan oleh BBRSBD 

Prof. Dr. Soeharso Surakarta selama ini. 

Dengan demikian penelitian ini mengambil judul ”Efektivitas Program 

Kemitraan Dalam Penyaluran Kerja Bagi Penyandang  Cacat ” ( Studi 

evaluasi implementasi Program Kemitraan yang dilaksanakan di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta ). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini 

dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :             

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program kemitraan dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat di Balai Besar Rehabilitasi 

Sosial Bina Daksa Prof.Dr. Soeharso Surakarta ? 

2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat   pelaksanaan program 

kemitraan di Balai Besar Rehabilitasi  Sosial  Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta dalam melaksanakan penyaluran kerja bagi penyandang 

cacat ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ilmiah mempunyai tujuan penelitian dimana tujuan tersebut 

akan mengarahkan peneliti didalam melakukan penelitian sehingga sesuai dengan 

apa yang diharapkan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai 

berikut : 
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1. Untuk mengetahui efektivitas program kemitraan yang dilaksanakan di 

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso dalam 

rangka penyaluran kerja bagi penyandang cacat. 

2. Untuk  mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan program  kemitraan yang dilaksanakan di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Mendiskripsikan kemitraan yang dilaksanakan oleh Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso dalam 

melaksanakan penyaluran kerja penyandang cacat, sehingga bisa 

dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan selanjutnya. 

2. Membantu dalam mencapai keberhasilan pemberdayaan masyarakat 

khususnya kepada penyandang cacat melalui kemitraan sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan. 

3. Memberikan sumbangan pengetahuan dibidang pelayanan publik 

khususnya      pelayanan rehabilitasi serta dapat digunakan sebagai 

bahan referensi bagi penelitian ilmiah yang berkaitan dengan 

pelayanan rehabilitasi, khususnya dalam usaha penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Konsep Efektivitas. 

Konsep efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang 

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dalam suatu program tertentu. 

Menurut Mahmudi (2005:92), efektivitas merupakan hubungan antara output 

dengan tujuan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila 

output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Output yang 

dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat output tidak terwujud 

(intangible) yang tidak mudah dikuantifikasi, sehingga pengukuran efektifitas 

sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas 

dikarenakan pencapaian hasil (outcome) sering tidak bisa diketahui dalam 

jangka pendek, akan tetapi dapat diketahui dalam jangka panjang setelah 

program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara 

kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. 

Didalam manajemen kinerja yang berbasis outcome maka pencapaian 

efektivitas merupakan fokus terpenting dimana untuk mencapai efektivitas 

organisasi harus efisien meskipun organisasi yang efisien belum tentu efektif. 

Sedangkan efisien merupakan perbandingan antara output dengan input. Suatu 

organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu 

menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya, atau dengan 

input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Berpijak dari 

konsep tersebut diatas maka indikator kinerja dapat dilihat dari aspek input, 
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output dan outcome. Indikator input/masukan adalah segala sesuatu yang 

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan 

keluaran (output). Indikator yang dipergunakan berupa dana, SDM, informasi, 

kebijakan , peraturan dan sebagainya. Indikator output adalah sesuatu yang 

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik, dan 

non fisik. Sedangkan indikator outcome adalah sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

Konsep tentang efektivitas dapat dilihat dari beberapa model.  Menurut 

Model  Tujuan (Goals Models) oleh Johnson dan Levin (1991: 191) bahwa 

efektivitas  diukur dari produktifitas dan pencapaian tujuan. Adapun mengenai 

efektivitas model tujuan ini menyandarkan pada spesifikasi hirarchi tujuan, 

sasaran, dan ukuran hasil (effect). Pendekatan model tujuan menekankan 

bahwa organisasai yang efektif adalah organisasi yang mengorganisir 

serangkaian tujuan, menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan dan mengalokasikan sumberdaya untuk kegiatan dalam rangka 

mencapai tujuan. Dengan demikian efektivitas dilihat sebagai suatu produk 

yang memfocuskan pada tujuan yang tidak didifinisikan dalam struktur 

pembuatan keputusan atau sebagai serangkaian ukuran diskrit tentang efek 

(hasil) dari kegiatan organisasi tertentu. Efektivitas model tujuan menekankan 

pada analisis biaya program (program cost) dikaitkan dengan hasil program 

(program effect). 

Pengukuran efektivitas juga bisa dilakukan berdasarkan Model Sistem 

(System model). Model sistem ini  menganggap efektivitas dan efisiensi adalah 

setipe (typecal) dimana efektivitas sebagai pencapaian tujuan yang 
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dikehendaki dan efisiensi memberikan petunjuk dasar analisis kontemporer 

mengenai efektifitas. Menurut Barnard dalam Johnson dan Levin (1991 : 193) 

bahwa efisiensi adalah kepuasan motivasi individual sehingga demikian suatu 

organisasi yang efisien adalah organisasi yang memberikan tipe dan sedikit 

insentif yang diperlukan untuk mencapai perilaku produktif maksimum para 

karyawannya. Model ini menganggap efektivitas organisasi dipandang sebagai 

konsep yang sulit untuk dioperasionalkan pada suatu model sistim yang 

menampakkan posisi efektifitas sebagai resultante dari beberapa karakteristik 

sistim. 

Untuk selanjutnya dinyatakan oleh Mahmudi, bahwa audit program 

atau disebut audit efektivitas dilakukan untuk menentukan seberapa jauh target 

atau hasil yang ditetapkan oleh legislatif dan lembaga otoritas lain yang 

berwewenang dicapai. Seberapa jauh efektivitas program, aktivitas, fungsi, 

atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, dapat dilihat dari 

apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan 

pelaksanaan program. Perlu diperhatikan juga bahwa pengkajian mengenai 

sistim menajemen kinerja dan evaluasi terhadap efektivitas suatu program, 

aktivitas, fungsi, atau organisasi dilakukan untuk menentukan apakah: 

a. Tujuan dan sasaran telah sesuai dengan misi dan visi organisasi. 

b. Struktur tujuan dan sasaran sudah logis. 

c. Sistim manajemen kinerja telah memberikan kapasitas untuk 

pengendalian yang memadahi atas hasil program. 

d. Entitas telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara 

efektif. 
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e. Hasil dari kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Untuk dapat mengukur kinerja efectivitas (tingkat keberhasilan 

proses), yaitu perbandingan antara outcome per output. Adapun pengukuran  

input, output dan outcome sebagai berikut : 

1. Pengukuran Input. 

Pengukuran input adalah pengukuran sumberdaya yang dikonsumsi 

oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Proses 

tersebut dapat berbentuk program atau aktivitas. Ukuran input 

mengindikasikan jumlah sumberdaya yang dikonsumsi untuk suatu 

program atau aktivitas. Pengukuran input dilakukan dengan cara 

membandingkan input sekunder dengan input primer, ini dapat 

dinyatakan juga bahwa pengukuran input untuk mengetahui harga 

perunit input, dimana  harga input tersebut diidentifikasikan 

melalui akuntansi biaya, yaitu dengan sistim pembebanan biaya 

(costing). Biaya input tersebut dikaitkan dengan output dengan 

cara membebankan ke anggaran program yang bersangkutan. 

Indikator input yang dipergunakan indikator finansial  berupa  

anggaran. 

2. Pengukuran output. 

Pengukuran output adalah pengukuran keluaran langsung suatu 

proses yang menunjukkan hasil implimentasi program atau 

aktivitas. Pengukuran output berbentuk kuantitatif dan keuangan 

atau kuantitatif non keuangan. 

3. Pengukuran outcome 
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Pengukuran outcome bertujuan untuk mengukur nilai dari suatu 

aktivitas atau program, yang menilai kualitas dari output tersebut, 

dimana kualitas output tersebut dalam arti yang lebih luas adalah 

dampak terhadap masyarakat. Dengan dengan demikian 

pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu 

aktivitas. 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 

besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif 

organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan 

dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang 

diharapkan, atau dikatakan Spending wiscly. Pada organisasi sektor publik 

output yang diberikan lebih banyak bersifat output tidak berwujud (intangible) 

yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering 

menghadapi kesukaran. Hal ini dikarenakan pencapaian hasil (out come) 

sering tak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang 

setelah program berakhir, karena itulah ukuran efektivitas biasanya dinyatakan 

secara kwalitatif dalam bentuk pertanyaan saja. (Mahmudi, th.2005, hal 92). 

Dalam kaitannya dengan program kemitraan dalam penyaluran kerja 

bagi penyandang cacat maka untuk mengetahui efektivitas kemitraan perlu 

diketahui hubungan antara output kemitraan yaitu banyaknya mitra kerja yang 

mendukung program tersebut baik pengusaha, lembaga pemerintah maupun 

elemen-elemen masyarakat yang ikut dalam program penyaluran kerja  bagi 

penyandang cacat dan jumlah tenaga kerja penyandang cacat yang disalurkan 

berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan adanya kemitraan program tersebut 
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yaitu jumlah tenaga kerja penyandang cacat yang disalurkan mendapatkan 

penghasilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. 

Untuk mengetahui efektivitas kerja maka perlu diperhatikan beberapa 

faktor yaitu : 

a. Faktor personal / individual, meliputi : pengetahuan, ketrampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang 

dimiliki setiap, individu / kelompok. 

b. Faktor kepemimpinan, meliputi analisis dalam memberikan 

dorongan, semangat, dan dukungan yang diberikan oleh pemimpin. 

c. Faktor tim meliputi : kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan 

dalam tim, kepercayaan sesama anggota, kekompakan, dan 

keeratan anggota tim. 

d. Faktor sistim, meliputi sistim kerja, fasilitas kerja atau infra 

struktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan 

kultur kinerja dalam organisasi. 

e. Faktor Konstektual (situasional) melipurti: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. (Mahmudi : th.2005, hal.21). 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka konsep tersebut diatas dengan   

kelima faktornya  dapat  dipergunakan untuk mengetahui kinerja kemitraan.  

 

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan 

Konsep Evaluasi pada dasarnya adalah penilaian terhadap suatu 

persoalan dan umumnya menunjuk pada baik buruknya persoalan tersebut. 

Penilaian ini biasanya sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan 
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kebijakan lebib lanjut (Abdillah Hanafi dan Mulyadi Guntur, 1984:16). 

Sedangkan menurut Suchman (dalam Zarir, 1988 :108) evaluasi adalah 

penentuan (apakah berdasarkan opini, catatan, data sobyektif) hasil (apakah 

baik atau tidak baik, sementara atau permanen, segera atau ditunda) yang 

diperoleh dengan beberapa kegiatan yang dibuat untuk memperoleh suatu 

tujuan mengenai nilai atau performance. 

Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana 

keefektifan kebijakan pablik dapat dipertanggung jawabkan kepada 

konstituennya. Menurut Riant Nugroho (2003 : 183), evaluasi diperlukan 

untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi secara 

ringkas disimpulkan bahwa evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan 

menutup kekurangan tersebut. Evaluasi kebijakan publik memiliki 3 makna, 

yakni evaluasi perumusan (formulasi) kebijakan, evaluasi implementasi 

kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan.Adapun penelitian ini berfokus 

pada evaluasi implimentasi kebijakan yaitu program kemitraan. Evaluasi ini 

ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses (Riplley, dalam Heru 

Riyanti, 1997: 35).  

Makna implementasi sendiri menurut M. Irfan Islami (1989 : 67) 

ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata ”laksana” yang berarti (1) laku, 

perbuatan, (2) seperti, sebagai. Sedangkan pelaksanaan didefinisikan sebagai 

proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan). Daniel 

A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier, menjelaskan makna implementasi dengan 

mengatakann bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
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implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan 

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 

untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian. (Solichin Abdul Wahab, 1997:65). 

Implementasi kebijakan diartikan sebagai those actions by publik or 

individuals (or groups) that are directed at the achievement of objecttive set 

forth in prior policy (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu, pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan). 

Riant Nugroho (2003 : 158) menyederhanakan definisi dari 

implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Lebih lanjut Riant Nugroho juga menjelaskan bahwa terdapat dua 

pilihan agar sebuah kebijakan dapat di implementasikan. Pilihan pertama 

adalah langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk 

program-program atau pilihan kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau 

turunan dari kebijakan publik tersebut.  

Lebih lanjut menurut Riant merupakan hal yang wajar, apabila  sebuah 

kebijakan dalam implementasinya mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam 

sebuah manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Selanjutnya 

dijelaskan pula bahwa tujuan dari kebijakan adalah melakukan intervensi, oleh 

sebab itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) 

intervensi itu sendiri. 
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Lineberry (dalam Fadillah Putra, 2003:81) mengatakan bahwa proses 

implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut : 

a. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; 

b. Penjabaran tujuan kedalam belbagai aturan pelaksana 

(SOP/standart operating procedures); 

c. Koordinasi sebagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok 

sasaran, pembagian tugas didalam dan diantara dinas-dinas / badan 

pelaksana; 

d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan 

 

Dari rumusan tersebut diatas maka evaluasi implementasi pada 

prinsipnya adalah penilaian atas tindakan-tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dengan disesuaikan pada petunjuk pelaksanaan yang telah 

ditetapkan. 

Sofyan Effendi dalam Riant Nugroho (2003 :194) mengatakan bahwa 

tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui 

variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga 

permasalahan pokok, yaitu : 

a. Permasalahan kinerja implementasi kebijakan publik, maka analisa 

berkenaan terhadap kinerja implementasi publik (variasi dari 

outcome) terhadap variable dependent tertentu. 

b. Permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan variasi tersebut, 

maka analisa berkenaan dengan kebijakan itu sendiri, organisasi 
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implementasi kebijakan dan lingkungan imlementasi kebijakan 

yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan. 

c. Permasalahan strategi peningkatan kinerja implementasi kebijakan 

publik, maka analisa berkenaan dengan tugas dari pengevaluasi 

untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah (actionable 

variable) 

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pendapat perlu  William Dun (1999) 

maka, evaluasi yang dilakukan oleh peneliti adalah evaluasi formal yang 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. Bertujuan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi yang terpercaya dan  valid mengenai hasil kebijakan 

secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan. 

b. Berasumsi tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan 

administrator secara resmi diumumkam merupakan ukuran yang 

tepat dari manfaat dan nilai. 

c. Bentuk-bentuk utamanya adalah evaluasi perkembangan, evaluasi 

eksperimental, evaluasi proses restrospectif (expost), Evaluasi 

retrospectif. 

d. Teknik yang dipergunakan adalah pemetaan sasaran, klasifikasi 

nilai, kritik nilai, pemetaan hambatan, analisis dampak silang. 

James P.Lester dan Joseph Jr (2000) menjelaskan bahwa evaluasi 

implementasi kebijakan terdiri dari : 

a. Evaluasi Proses, yang berkenaan dengan proses implementasi. 
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b. Evaluasi Impact, yang berkenaan dengan hasil dan / atau pengaruh 

dari implementasi kebijakan. 

c. Evaluasi Kebijakan, yang menganalisis apakah hasil yang telah 

dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki. 

d. Evaluasi Metaevaluasi belbagai kebijakan guna menemukan 

kesamaan tertentu. 

Selanjutnya Edward Suchman yang dikutip dalam buku Winarno oleh 

Riant Nugroho (2003:199) mengemukakan enam langkah evaluasi kebijakan, 

yakni : 

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. 

b. Analisis terhadap masalah. 

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan. 

d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat 

dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. 

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 

 

Disamping itu dalam rangka mengevaluasi implementasi kebijakan 

perlu mengetahui  beberapa model implementasi sebagai berikut : 

a. MODEL GRINDLE,  

Model ini mempunyai ide dasar bahwa setelah kebijakan 

ditransformasikan dalam program aksi, maka tindakan 

implementasi itu belum tentu lancar, akan tetapi tergantung pada 

implementability dari program tersebut. Model ini membagi faktor 
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yang mempengaruhi implementasi menjadi dua yaitu Content of 

policy  dan Context of policy. Content of Policy, meliputi : 

§ Kepentingan kelompok sasaran. 

§ Jenis manfaat yang diperoleh. 

§ Derajad perubahan yang diinginkan. 

§ Kedudukan / posisi pembuat kebijakan. 

§ Siapa pelaksana kebijakan. 

§ Sumberdaya yang dikerahkan. 

Context of policy meliputi : 

§ Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. 

§ Karakteristik lembaga dan penguasa. 

§ Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (Riant 

NugrohoD.2006,133) 
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Hasil kebijakan  

a. Dampak pada masy. individu, 

kelompok. 

b. Perubahan dan penerimaan oleh 

masyarakat 

  

Mengukur Keberhasilan 

Melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh : 

a. Isi kebijakan 

1. Kepentingan yang dipengaruhi 

2. Tipe manfaat 

3. Derajad perubahan yang diharapkan 

4. Letak pengambilan keputusan 

5. Pelaksana program 

6. Sumber daya yang dilibatkan 

b. Kontak implementasi 

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat   

2. Karakteristik lembagadan penguasa 

3. Kepatuhan dan daya tanggap 

Gambar 1: Model Implementasi Grindle 

  Tujuan kebijakan                          Tujuan 

 

                                                               

 

 

 

 

            

 

Tujuan  

yang ingin  

dicapai                                   

 

 

             

 

Program aksi dan proyek 

Individu yang didesain dan dibiayai  

 

Program yang dijalankan 

seperti yang dijalankan 

 

                                

 

Sumber : Samudra. W. ( 1994:23) 
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b. MODEL SABATIER dan MAZMANIAN  

Model ini juga  disebut A Frame Work For Implementation 

Analysis (Kerangka analisis implementasi). Peran penting dari 

analisis implementasi kebijakan ialah mengidentifikasikan 

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal 

pada keseluruhan proses implementasi. 

Variabel-variabel tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

kategori besar, yaitu : 

a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, yang meliputi : 

§ Kesukaran-kesukaran teknis. 

§ Keseragaman perilaku sasaran. 

§ Prosentasi kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk. 

§ Ruang lingkup perubahan perilaku  yang diharap. 

b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan 

secara tepat proses implementasinya, yang meliputi : 

§ Kejelasan dan konsistensi tujuan. 

§ Digunakan teori kausal yang memadahi. 

§  Ketepatan alokasi sumberdana. 

§  Ketepatan herarchi dalam dan diantara lembaga pelaksana. 

§  Aturan aturan keputusan dari badan pelaksana. 

§  Rekruitmen pejabat pelaksana. 

§  Akses formal pihak luar. 
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c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap 

keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam 

keputusan kebijaksanaan tersebut yang meliputi : 

§ kondisi sosial - ekonomi dan teknologi. 

§ dukungan publik. 

§ sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-

kelompok. 

§ dukungan dari pejabat atasan. 

§ komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat   

pelaksana. 

Ketiga variabel tersebut diatas disebut sebagai variabel bebas 

(independent variabel), dan dibedakan dari tahap-tahap 

implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung 

(dependent variabel),  (Solichin Abdul Wahab, 1990, 82). 
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Gambar 2: Model implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian. 

                   

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Mudah tidaknya masalah dikendalikan 

· Kesukaran –kesukaran teknis 

· Keseragaman perilaku kelompok sasaran 
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· Ruang lingkup perubahan perilaku yang 
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B. Kemampuan Kebijakan untuk 
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implementasi 
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tujuan 
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· Aturan-aturan keputusan badan 
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· Rekruitmen pejabat pelaksana  
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C. Variabel diluar kebijakan yang 

mempengruhi proses implementasi 

· Kondisi Sosio ekonomi dan 

teknologi 
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· Sikap dan sumber-sumber yang 
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c. MODEL PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN (A 

Model Of The Policy Implementation Process) oleh VAN 

METER dan VAN HORN 

      Kedua ahli tersebut menyatakan bahwa jalan yang 

menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja 

dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. 

Variabel-variabel bebas itu ialah : 

§ Ukuran dan Tujuan Kebijaksanaan. 

§ Sumber-Sumber Kebijaksanaan. 

§ Ciri – ciri atau sifat Badan / Instansi pelaksana. 

§ Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan. 

§ Sikap para pelaksana, dan 

§ Lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Solichin Abdul 

Wahab, 1990: 79). 
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   Gambar3: Model Proses Implementasi Kebijaksanaan (Van Meter dan 

Van Horn)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: D.S.van Meter and Horm, The Policy Implementation Process; 
               A. Conceptual Framework, administration and Society,1975.hal 445-448 
 

d. MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN menurut GEORGE 

C. EDWARD III, 

Menurut Edward III  implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
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Gambar 4: Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Edwards III, ( 1990:148). 

 

3. Faktor-faktor dalam Efektivitas Implementasi Kebijakan.  

Keberhasilan dari implementasi tergantung pada formulasi kebijakan. 

Menurut Fadhilah, formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam suatu 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya 

akan dipengaruhi oleh kebijakan mikro, yaitu pelaksana kebijakan dan 

kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan 

(Faddilah Putra, 2003:80). 

Berbagai model implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh para 

pakar, namun tidak ada pilihan model yang terbaik, yang terpenting justru 

adalah bahwa implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari 

kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya menurut Riant Nugroho (2005:179-181) 
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terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi guna memperoleh keefektifan 

dari semua implementasi kebijakan, yakni : 

a. Ketepatan Kebijakan. Hal ini   dapat dinilai dari : 

1) Apakah kebijakan mampu memecahkan masalah yang hendak 

dipecahkan. 

2) Apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan 

karakter permasalahan yang hendak dipecahkan. 

3) Apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang 

berwenang. 

b. Ketepatan Pelaksanaan Kebijakan. Ada 3 lembaga yang dapat 

menjadi pelaksana kebijakan, yakni pemerintah, kerjasama 

pemerintah dan swasta dan kebijakan  yang diswastakan. 

c. Ketepatan target dipengaruhi oleh : 

1) Apakah target yang diintervensi telah sesuai dengan rencana 

dan tidak terdapat tumpang tindih dengan kebijakan yang lain. 

2) Apakah target telah diintervensi. 

3) Apakah implimentasi kebijakan adalah baru atau 

memperbaruhi yang  sebelumnya. 

d. Ketepatan lingkungan yang mempengaruhi, yakni : 

1) Lingkungan kebijakan, yakni interaksi diantara lembaga 

perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga 

terkait.  

2) Lingkungan eksternal kebijakan tersebut. 
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Selain masalah ketepatan seperti tersebut diatas, masih ada faktor lain, 

yakni faktor pendukung. Terdapat 3 jenis dukungan yang dapat diandalkan, 

yakni dukungan politik, dukungan strategik, dukungan teknis. Adapun 

dukungan politik merupakan dukungan dari beberapa lembaga politik yang 

memberikan atau berkontribusi terhadap lancarnya pelaksanaan kebijakan 

program baik berupa pengawasan, pengusulan kebijakan teknis, pembuatan 

peraturan daerah dan sebagainya. Sedangkan dukungan strategis adalah 

dukungan kebijakan yang meletakkan landasan bagi pelaksanaan kebijakan 

program baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dukungan teknis 

adalah kesiapan dan kemampuan Sumber Daya Manusia, sarana dan  

prasarana serta aturan pendukung (regulation). 

 

4. Pengertian Kemitraan, Kolaborasi, Jaringan kerja, Sinergi. 

Ada sejumlah konsep yang berkaitan dan atau digunakan  secara 

bergantian dengan istilah kemitraan seperti kerjasama, kolaborasi, jaringan 

kerja yang akan dibahas dalam bab ini. Menurut Ambar Teguh Sulistiayani 

(2004) kemitraan  dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata 

partnership, dan berasal dari kata partner. Adapun partner dapat diterjemahkan 

”pasangan, jodoh, sekutu, atau kompanyon”. Sedangkan partnership 

diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian maka 

kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk suatu persekutuan antara dua pihak 

atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan 

rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas disuatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat 
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memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan pengertian tersebut diatas maka 

persyaratan terbentuknya kemitraan  sebagai berikut : 

a. Ada dua pihak atau lebih. 

b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan. 

c. Ada kesepakatan. 

d. Saling membutuhkan. 

Kemitraan mempunyai tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, 

dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Untuk 

terjadinya kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar 

manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang 

lainnya. Komitmen yang seimbang tersebut dapat melalui  ”Decision making” 

yang dibuat oleh masing-masing pihak yang bermitra. Salah satu ujud decision 

making dalam kemitraan atau kerjasama  yaitu adanya  MOU (Memorandum 

Of Understanding).  

Dijelaskan oleh Amitai Etzioni (1968) bahwa melalui proses 

pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acapkali 

masih kabur dan abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan-

tujuan masyarakat, diterjemahkn oleh para aktor kedalam komitmen-

komitmen yang lebih spesifik, menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan 

yang lebih konkrit. 

Untuk selanjutnya kita  kupas pengertian kemitraan / partnership 

menurut Program fungsional Penjenjangan Perencanaan Tingkat muda (Modul 

Diklat fungsional Perencana Tingkat muda, MAP UGM – Bapenas RI, 2006). 
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Bahwa konsep kemitraan / partnership dalam kontek penyelenggaraan 

pelayanan publik pada hakekatnya merupakan proses pelayanan publik yang 

merupakan ”tugas besama”  atau kemitraan antara pemerintah, usaha swasta, 

dan masyarakat. Konsekwensinya, birokrasi pemerintah perlu memasukkan 

nilai-nilai baru dalam managemen pelayanan publik yang bertumpu pada pola 

”hubungan kerja” antara organisasi pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat. 

Diharapkan ketiga elemen tersebut dapat melakukan peran dan fungsi serta 

tanggung jawabnya dengan baik sehingga tercipta suatu  ”sinergi”. 

Menurut ”Informasi Dasar Program Kependudukan Berencana, 

BKKBN, 1982” hubungan kerja atau jaringan kerja merupakan suatu wadah 

kerjasama antara peserta untuk melakukan kegiatan. 

Berkaitan dengan konsep, kemitraan dalam pelayanan publik maka 

pengertian jaringan kerja tersebut adalah wadah kerjasama antara pemerintah, 

swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik. Kegiatan 

pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh ketiga elemen yaitu pemerintah, 

swasta, dan masyarakat secara kolaborasi. Pengertian kolaborasi mengandung 

makna saling mendukung dan saling mengisi sehingga dapat saling 

melengkapi serta menjadi satu tim kegiatan untuk lebih dapat meningkatkan 

kinerja yang efisien dan efektif  sehingga akan menciptakan hasil yang lebih 

berkwalitas. 

     Dalam konsep sepuluh (10) Budaya Kerja BBRSBD Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta, 2008 (Drs. Samsudi MM), Kolaborasi adalah kemampuan 

untuk bekerjasama dalam tim baik dalam tindakan dan terutama sumbangan 

pemikiran untuk saling mensukseskan pencapaian tujuan lembaga. Kolaborasi 
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mengandung unsur: partisipatif, kontributif, kooperatif, toleransi, inisiatif, 

focus pada tujuan tim. 

Didalam jaringan kerja atau jaringan organisasi (Organization  

Network) usaha untuk dapat mempersatukan berbagai komponen organisasi 

yang menjadi bagian dari jaringan kerja dipergunakan ”Jaringan Informasi”. 

Menurut Mahmudi, 2005 dinyatakan bahwa jaringan informasi   

dipergunakan untuk mempersatukan berbagai komponen organisasi yang 

menjadi bagian dari jaringan organisasi (Organisasi Network) atau jaringan 

kerja. Jaringan Informasi berfungsi menghubungkan antar bagian atau pusat 

pertanggung jawaban dalam satu organisasi dan komunikasi antar organisasi. 

Dengan demikian jaringan komunikasi membuat komunikasi antar mitra kerja 

akan menjadi lebih berkualitas dan akan mendukung kelancaran pelaksanaan 

program serta akan mencapai keberhasilan tujuan program. Dalam kaitannya 

dengan judul penelitian ini adalah program penyaluran kerja bagi penyandang 

cacat yang dilaksanakan  oleh mitra kerja diantaranya perusahaan, instansi 

pemerintah, organisasi sosial dan elemen-elemen masyarakat lainnya. 

Pola komunikasi internal organisasi tidak lagi bersifat Top Down, 

hierarchis dan kaku namun diarahkan kejaringan  multi arah (Multi direchtion 

Network) dengan koordinasi pusat, lebih fleksibel dan komunikasi dapat 

secara langsung pada waktu yang sama (ontime , real-time) melalui elektronik 

tanpa harus bertemu muka. Sementara pola komunikasi dengan pihak 

eksternal tidak lagi bersifat terpusat dan formal dengan saluran terbatas, 

namun bersifat formal maupun informal, langsung dan mendapat respon 

secara cepat, serta salurannya banyak (multi channel). Ini akan membantu 
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model pengendalian herarchi vertikal (birokrasi) menjadi hirarchi horizontal 

melalui mitra kerja sehingga memungkinkan sharing informasi. 

Pengertian kemitraan dari Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial, 

Departemen sosial, 2006 bahwa kemitraan mengandung makna adanya 

kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi, dan jaringan 

kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal antara pihak-pihak 

yang bermitra. Dari makna kemitraan tersebut diatas maka unsur Social 

Capital (Modal capital) atau potensi-potensi yang ada dalam budaya 

masyarakat seperti sifat gotong royong, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, 

etikat baik dan sebagainya sangat memberi warna dalam memaknai pengertian 

kemitraan. 

 

5.   Model Kemitraan. 

Untuk selanjutnya, perlu mengamati konsep model-model kemitraan 

sebagai berikut : 

a. Pseudo partnership, atau kemitraan semu adalah merupakan 

persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tak 

sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan 

lainnya. Pada kemitraan ini suatu pihak belum tentu memahami 

secara benar akan makna sebuah persekutuan yang yang dilakukan, 

dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Pada 

kemitraan ini kemungkinan juga kedua pihak atau lebih sama 

merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-
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pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang 

diperjuangkan dan manfaat yang dicapai. 

b. Mutualism partnership, atau kemitraan mutualistik adalah 

merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama 

menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk 

saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat sehingga 

dapat mencapai tujuan yang lebih optimal. 

c. Conjugation Partnership, atau kemitraan melalui peleburan dan 

pengembangan. Kemitraan ini dianologikan dari kehidupan 

”paramesium”. Dua paramesium melakukan conjugasi untuk 

mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan 

selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari 

analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok 

yang memiliki kelemahan didalam usaha atau dalam mencapai 

tujuan organisasi dapat melakukakan kemitraan semacam ini. 

Model kemitraan yang lain berdasarkan atas azas kehidupan 

berorganisasi pada umumnya yaitu melalui pengamatan fenomena-fenomena 

hubungan kerjasama antar organisasi yang mencakup : 

a. Subordinate Union of Partnership, Kemitaan yang terjadi antara 

dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau 

kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain, sehingga  hubungan 

yang tercipta tidak berada pada satu garis lurus yang seimbang satu 

sama lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat 
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lemah. Kondisi demikian mengakibatkan tidak ada sharing dan 

peran atau fungsi yang seimbang. 

b. Linear Union of Partnership. Adalah kemitraan dengan melalui 

penggabungan dengan pihak-pihak secara linier atau garis lurus. 

Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan 

kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki 

persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, 

atau misi, volume usaha, status atau legalitas. 

c. Liniar Collaborative of Patrnership. Kemitraan ini melalui 

kerjasama secara linier yang tidak membedakan besaran atau 

volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. 

Yang diutamakan adalah visi misi yang saling mengisi satu dengan 

lainnya. Hubungan kemitraan ini terjalin secara linier, yaitu berada 

pada garis lurus, tidak tersubordinasi. 

 

6. Prinsip-prinsip Kerjasama. 

 Konsep tentang prinsip-prinsip kerja sama penting untuk difahami 

sebagai landasan dalam membahas hasil penelitian yang dilaksanakan. Prinsip 

prinsip kerjasama yang penulis pergunakan adalah Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomer. 50 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kerjasama Daerah. Konsep tersebut sangat relefan untuk pengetrapan 

pelaksanaan kemitraan atau kerjasama yang ada di BBRSBD Prof.Dr. 

Soeharso Surakarta karena kemitraan yang diselenggarakan lembaga tersebut 

khususnya untuk penyaluran bagi penyandang cacat melibatkan para mitra 
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baik instansi daerah yang terkait, perusahaan / home industri yang ada di 

daerah serta elemen masyarakat di daerah dimana penyandang cacat berada. 

Sehubungan konsep tersebut mengatur pelaksanaan di seluruh daerah 

khususnya dalam era otonomi dan relefan dengan teori / konsep kemitraan 

yang penulis angkat sehingga dapat menjadikan dasar kupasan hasil penelitian 

ini. 

Untuk mengetahui bagaimana pelalsanakan kemitraan di BBRSBD 

Prof. Dr. Soeharso dalam rangka penyaluran tenaga kerja penyandang cacat 

perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah seperti di bawah ini. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No, 50 Tahun 2007 Tentang  

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, pasal 2, dinyatakan bahwa 

kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip : 

a. Efisiensi, adalah upaya pemerintah melalui kerjasama untuk 

menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau 

menggunakan biaya yang sama tetapi dapat menghasilkan 

maksimal. 

b. Efektifitas adalah upaya pemerintah melalui kerjasama untuk 

mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak, secara optimal 

dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. 

c. Sinergi, upaya untuk mewujudkan harmoni antara pemerintah, 

masyarakat, dam swasta untuk melakukan kerjasama demi 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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d. Saling menguntungkan, adalah pelaksanaan kerjasama harus 

memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat 

memberikan manfaat bagi  masyarakat.  

e. Kesepakatan bersama, adalah persetujuan para pihak untuk 

melakukan kerjasama. 

f. Itikat baik, adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-

sungguh melaksanakan kerjasama. 

g. Mengutamakan kepentingan Nasional dan Keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan RI adalah seluruh pelaksanaan kerjasama harus 

dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan 

kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh Negara 

Kesatuan RI. 

h. Persamaam Kedudukan, adalah persamaam dan kesederajadan dan 

kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama. 

i. Transparansi, adalah  adanya proses keterbukaan dalam kerjasama. 

j. Keadilan, adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta 

perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama. 

k. Kepastian hukum, adalah kerja sama yang dilakukan dapat 

mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan 

kerjasama. 

Peraturan Pemerintah tersebut di atas sebagai dasar tata cara 

pelaksanaan kerjasama daerah, namun demikian dapat juga menjadi dasar 

kerjasama dari beberapa lembaga/instansi yang ada pada daerah sebagai 
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mitrakerja BBRSBD Prof. Dr.Soeharso dalam rangka penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat. 

Berdasarkan beberapa konsep / teori tentang kemitraan dan konsep 

pendukung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kemitraan ternyata bahwa 

kemitraan dilatar belakangi dengan interaksi sosial yang ada serta potensi 

sosial dari masing-masing mitra. 

 

B. KERANGKA BERFIKIR 

Dalam rangka penyaluran kerja bagi penyandang cacat yang telah selesai 

mendapatkan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta diperlukan adanya  program kemitraan antara lembaga 

tersebut yaitu BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta dengan mitra kerja yang 

mencakup instansi pemerintah yang terkait, pengusaha swasta, dan masyarakat. 

Untuk mengetahui efektif dan tidaknya implementasi kemitraan diatas 

maka perlu adanya evaluasi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan 

kemitraan tersebut. Didalam evaluasi implementasi kebijakan diketahui adanya 

beberapa faktor penghambat yang mencakup : sikap perilaku kebijakan, 

komunikasi, sumberdaya, aturan-aturan / sumber kebijakan, serta pengaruh 

lingkungan yaitu ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan faktor-faktor 

pendukungnya dapat dilihat dari faktor politik, faktor strategis dan faktor teknis. 

Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program kemitraan 

dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut :                                                                 

a. Ketepatan kebijakan. 
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Ketepatan kebijakan program kemitraan yang berlandaskan pada 

Undang Undang Nomer : 4 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah 

Nomer : 43 Tahun 1998 yang diikuti dengan beberapa peraturan 

dibawahnya akan mampukah untuk mengatasi  permasalahan tentang 

penyaluran tenaga kerja penyandang cacat. Begitu pula mudah atau 

sulitkah kebijakan tersebut untuk dilaksanakan. 

b. Ketepatan Pelaksana Kebijakan.  

Pelaksana kebijakan kemitraan dalam penyaluran kerja dilaksanakan 

oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Dari ketiga pihak yang 

berkewajiban melaksanakan kemitraan akan terlihat mana yang paling 

tepat dalam penyaluran tenaga kerja penyandang cacat sesuai dengan 

kondisi dan situasi serta jenis penyaluran yang akan dipergunakan. 

c. Ketepatan Target Kebijakan. 

Kebijakan kemitraan dalam penyaluran kerja penyandang cacat 

mempunyai target tujuan tertentu baik secara kwantitatif maupun 

kwalitatif. Dengan melihat pencapaian target yang dilaksanakan dalam 

kemitraan, maka akan menjadikan salah satu indikator untuk 

mengetahui tingkat efektifitasnya. 

d. Ketepatan lingkungan kebijakan. 

Lingkungan dimana kebijakan dilaksanakan baik lingkungan intern 

maupun lingkungan ekstern akan dapat mempengaruhi positif / 

mendukung terhadap efektivitas pelaksanaan program kemitraan dan 

sebaliknya lingkungan dapat mempengaruhi negatif / menghambat 

terhadap efektivitas  program kemitraan.                                         
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Dari hasil analisa beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang 

mempengaruhi proses implementasi kebijakan dan dari hasil analisa beberapa 

aspek yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan kemitraan tersebut 

pada akhirnya akan dapat dinyatakan efektif dan tidaknya efektif yang dapat 

dilihat  dari  diterimanya tenaga kerja penyandang cacat di lapangan kerja yang 

ada, serta keberhasilan  kerja penyandang cacat. 

 

Gambar 5:           Bagan Kerangka Berfikir 

 

                                                                                                       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

  

Proses Implementasi Dalam rangka 
Penyaluran kerja 
Penca 

Efektif  
- diterimanya penca     
pada lapangan kerja  
- keberhasilan kerja 
penca. 

tidak / kurang efektif 

Program Kemitraan 
BBRSBD Prof Dr, 
Soeharso. 

Hambatan implementasi 
 
- sikap perilaku 
- komunikassi  
- sumber daya 
- lingkungan 
  ekonomi,sospol 
- aturan / sumber 

kebijakan 
 

evaluasi/efektivitas 
 
- ketepatan kebijakan  
- ketepatan pelaksana kebijakan 
- ketepatan target kebijakan 
- ketepatan lingkungan kebijakan 
 
 

 Faktor pendukung: 
politik, strategi dan 
teknis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau alat untuk memecahkan suatu 

masalah yang ada, dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan 

menginterprestasikan data. Sedang penelitian adalah kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistimatik dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisanya, 

kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkuta (Soerjono Soekanto, 

1984:43). 

Dengan demikian metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk 

memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan, yang sangat menentukan mutu 

dan validitas suatu hasil penelitian.  

A. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : penelitian 

diskriptif kualitatif model Ethnographi  yaitu suatu model penelitian yang banyak 

terkait dengan peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan subyek yang 

menjadi obyek penelitian. Ethnography merupakan suatu diskripsi tentang cara 

mereka berfikir, hidup, berperilaku dalam kaitannya dengan obyek penelitian. 

Demensi Induktif pada penelitian ini berharap dapat menemukan teori yang dapat 

menjelaskan datanya. Penelitian Ethnographi mengkonstruksi suatu konsep 
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berdasar suatu induktif atas impiri, dikonstruksikan  sesuatu sesuai dengan cara 

memandang atau pola perilaku masyarakat yang menjadi obyek penelitian, bukan 

dikonstruksikan menurut teori peneliti. Penelitian ethnographi ini menekankan 

peran timbal  balik antara sejumlah variabel variabel yang berada pada situasi 

wajar dan dalam konteks yang tidak dimanipulasikan. 

 

B. LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini dipilih di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 

Prof. Dr. Soeharso Surakarta  yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang 

rehabilitasi dan pelayanan penyandang cacat tubuh berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Departemen Sosial RI. Di Surakarta institusi inilah yang paling banyak berperan 

aktif dalam pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat tubuh.  

 

C. SUMBER DATA 

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari : 

1. Sumber data primer. 

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

yang berhubungan dengan penelitian. 

a) Unsur pejabat yang berada didalam BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 

baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional. 

b) Petugas pelayanan rehabilitasi di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 

terutama petugas yang ada di seksi kerjasama dan di seksi 
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penyaluran kerja dan petugas lain-lain yang terkait dengan tugas 

kedua seksi seperti tersebut diatas. 

c) Lembaga / unit lain dan elemen masyarakat yang mendukung atau 

terkait dalam penyaluran kerja yang dilaksanakan oleh BBRSBD 

Prof. Dr. Soeharso. 

d) Penyandang cacat tubuh yang menjadi kelayan BBRSBD Prof. Dr. 

Soeharso. 

2. Sumber Data Sekunder. 

Merupakan sumberdata yang mendukung data primer. Dalam hal ini 

meliputi peraturan-peraturan, dokumen resmi, studi kepustakaan, dan 

tulisan ilmiah serta sumber-sumber tertulis lainnya. 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik 

Interview, Teknik Observasi dan Teknik Dokumentasi / Daftar Pustaka. 

1. Teknik Interview / Wawancara. Teknik pengumpulan data ini melalui  

percakapan dengan maksud tertentu dimana percakapan tersebut 

dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna 

mendapatkan data eksplisif yaitu realitas yang diungkapkan informan 

mengenai keadaan sebenarnya dari kemitraan yang dilaksanakan. 

Wawancara ini dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan untuk 

kejelasan masalah yang diteliti. Wawancara ini sering disebut dengan 

Indept Interview. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

45 

2. Teknik Observasi, sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pengamatan dan pencatatan yang disengaja serta dilakukan 

dengan  tindakan observasi dimana peneliti tidak ikut dalam kegiatan 

responden. 

3. Teknik Dokumentasi / Studi Pustaka sebagai suatu teknik untuk 

mendapatkan data dari buku-buku, liflet, booklet, petunjuk kerja, surat 

keputusan, foto-foto, dan sebagainya. Data ini adalah data sekunder 

yang mendukung data primer. 

 

E.   TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan Teknik 

Purposive Sampling atau Sampel Bertujuan, hal ini disebabkan karena 

keterbatasan waktu, tenaga dan dana, selain itu tujuan penelitian agar lebih 

mampu menangkap / mendapatkan informasi yang jelas dan benar-benar sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. 

 

F. VALIDITAS DATA 

Validitas data dipergunakan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati 

sesuai dengan apa yang ada dalam dunia kenyataan, dan apakah penjelasan yang 

diberikan tentang dunia kenyataan memang benar sesuai dengan yang sebenarnya 

terjadi. Dalam proposal ini, validitas data akan dilakukan dengan cara 

Trianggulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau 

perbandingan terhadap data itu. 
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Ada 4 macam Trianggulasi menurut Patton, 1984, yaitu : 1.Trianggulasi 

data (Data Triangulation), 2.Trianggulasi Metode (Methodological 

Triangulation), 3.Trianggulasi Teoritis (Theoritcal Trianggualtion), 

4.Trianggulasi Peneliti (Invistigator Triangulatio). Dalam penelitian ini 

digunakan adalah Trianggulasi data atau oleh Patton disebut juga trianggulasi 

Sumber Trianggulasi Sumber dimaksudkan untuk memperoleh derajad 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber informasi yang 

berbeda. Selain itu juga menggunaka Trianggulasi Metodologi. Sedangkan 

prosedurnya dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dilakukan secara pribadi. 

2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

3. Membandingkan  hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

G. ANALISIS DATA 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan  

Interactive model of analysis yaitu mengolah data dan menganalisis data yang 

dilakukan dalam proses dilapangan baik data dalam reduction data (penyeleksian 

data), data display, (penyajian data), dan concklution drawing (penarikan 

kesimpulan) baik yang bersifat sementara maupun final. 

Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan 

siklus dan Interaktif. Peneliti harus bergerak aktif selama pengumpulan data, 
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selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan 

penarikan kesimpulan selama  sisa waktu penelitian.  

Setelah analisis data selesai, maka hasil yang akan disajikan secara 

diskriptif, yaitu menggambarkan / menguraikan dengan jalan apa adanya sesuai 

dengan  permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.  

 

Gambar 6 :        Model Analisis Interaktif . 

 

      Pengumpulan data  

 

 

            Reduksi data                                                  Sajian data 

 

 

 

              Penarikan kesimpulan   

                dan verifikasi 

 

Sumber : Model Analisis Interaktif, Hb.Soetopo,1995:13  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

1. Sejarah singkat BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

Berdirinya BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tidak lepas dengan 

perjuangan bangsa Indonesia terutama semasa revolusi fisik tahun 1945-1950. 

Akibat pertempuran dalam melawan penjajah banyak pejuang yang 

mengalami kecacatan.  

Pada tahun 1946, berkat jasa seorang Putera Bangsa Almarhum Bapak 

Prof.Dr.Soeharso dibantu almarhum Bapak Suroto Rekso Pranoto, mulai 

mengadakan percobaan-percobaan dengan membuat kaki sambungan / tiruan / 

yang disebut prothese, yang bertujuan untuk menolong para korban 

peperangan setelah dioperasi atau diamputasi kaki / tangannya. 

Pada tahun 1947, ternyata pembuatan prothese yang memerlukan 

beberapa hari untuk penyelesaiannya dan  sangat bermanfaat bagi korban 

peperangan dari beberapa daerah diluar Solo, maka untuk menampung mereka 

dibuatlah asrama. 

Pada tahun 1948, didirikan bengkel khusus untuk pembuatan prothese, 

dikarenakan semakin berkembang dan banyak yang memerlukannya. 

Pada tahun 1949,  karena untuk mengurus dan mendapatkan prothese 

harus menunggu beberapa hari, maka timbul gagasan selama menunggu perlu 

diberi kesibukan untuk mengisi waktu luang selama menunggu selesainya 
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pembuatan prothese dengan belbagai latihan ketrampilan kerja (vocational 

training) yang dapat sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan dimasyarakat. 

Akhirnya pada tanggal 28 Agustus 1951 secara resmi berdirilah sebuah 

Balai Pembangunan Penderita Cacat atau Rehabilitasi Centrum atau disingkat 

RC dikota Solo yang pertama di Indonesia. 

Untuk penyaluran kerja para lulusan RC telah didirikan Yayasan 

Sheltered Workshop Dr. Soeharso Yayasan Penampungan Penderita 

Paraplegia, Koperasi Harapan, dan badan-badan lain yang mengusahakan 

pekerjaan bagi penderita cacat. 

Semula RC hanya menyantun penderita cacat pejuang saja, tetapi 

selanjutnya juga menyantun penyandang cacat tubuh yang disebabkan oleh 

hal-hal diluar peperangan . Justru golongan kedua ini sekarang jumlahnya 

lebih besar dari pada golongan pertama. 

Sesudah tahun 1951 Departemen Kesehatan RI mendirikan Lembaga 

Prothese Surakarta yang menangani pekerjaan RC dibidang pelayanan medis. 

Pada tahun 1954 lembaga ini kemudian dirubah namanya menjadi Lembaga 

Orthopedi dan Prothese (LOP) yang telah mempunyai Rumah Sakit Orthopedi 

dan Bengkel Pembuatan alat-alat orthopedic dan prothese hingga sekarang.  

Sejak tahun 1951 Departemen Sosial menangani pekerjaan RC 

dibidang : pengasramaan, pendidikan dan latihan kerja dan pelayanan 

rehabilitasi sosial psikologis. Pada tahun 1954 berdiri Balai Pembangunan 

Penderita Cacat / Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat  (LRPCT). 
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Untuk perkembangannya RC diperlengkapi dengan gedung-gedung, 

perlengkapan, mesin-mesin, alat-alat kerja, personil dan tenaga ahli sampai 

dengan keadaan yang ada sekarang. 

Pada tanggal 27 Pebruari Bapak Pro. Dr. Soeharso meninggal dunia 

yang diikuti oleh sahabatnya yaitu Bapak Suroto Reksopranoto meninggal 

tanggal 29 Juli 1972 dan Bapak Soewito meninggal pada tanggal 6 Pebruari 

1975. Untuk mengenang dan menghargai jasa almarhum, maka berdasarkan 

Keputusan Presiden RI No.022/ TK tahun 1971, tanggal 29 juni 1971 RC 

diberi nama : Rehabilitasi Centrum “ Prof. Dr. Soeharso” Surakarta.  

Pada tahun 1976 kemudian dirubah menjadi : Lembaga Penelitian 

Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh  (LRPCT Prof. Dr. Soeharso), pada tahun 

1982 dirubah lagi menjadi : Pusat Rehabillitasi Penderita Cacat Tubuh Prof. 

Dr. Soeharso dan pada tahun 1994 dirubah lagi menjadi : Pusat Rehabilitasi 

Sosial Bina Daksa Prof.dr. Soeharso Surakarta. 

Sejak tanggal 23 Juli 2003 hingga sekarang dengan SK Menteri Sosial 

RI Nomor : 55/HUK/2003 nama Pusat Rehabilitasi sosial Bina Daksa Prof. 

Dr. Soeharso diubah menjadi Balai Besar Rehabilitasi sosial bina Daksa 

Prof.Dr. Soeharso Surakarta. 

 

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta.      

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. 

Dr.Soeharso Surakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang 

rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh di lingkungan Departemen Sosial 
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yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 

Adapun tugas pokok lembaga tersebut yaitu melaksanakan pelayanan 

dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi 

penyandang tuna daksa (cacat tubuh) agar mampu berperan dalam kehidupan 

bermasyarakat, rujukan nasional, pengkajian dan penyiapan standart  

pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada  SK Mensos.RI Nomor 55/ HUK/ 2003 BBRSBD Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :      

a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan 

penyusunan laporan. 

b) Pelaksanaan registrasi, observasi, identivikasi, penyelenggaraan 

asrama dan pemeliharaan serta penetapan diagnosa sosial, diagnosa 

kecacatan, perawatan medis. 

c) Pelaksanaan bimbingan sosial, mental, ketrampilan dan fisik. 

d) Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran dan penempatan kedalam 

proses kerja dimasyarakat. 

e) Pelaksanaan pembinaan lanjut dan perlindungan sosial. 

f) Pengelolaan tata usaha. 

g) Pemberian informasi dan advokasi. 

h) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan metode dan teknik 

serta standart pelayanan dan rehabilitasi sosial 
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i) Pelatihan tehnis bidang prothese orthose bagi lembaga maupun 

masyarakat. 

 

3. Struktur Organisasi BBRSBD Prof.Dr. Soeharso Surakarta. 

Menurut Keputusan  Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003, BBRSBD 

Prof. Dr. Soeharso Surakarta dibawah seorang Kepala Balai  yang membawahi 

beberapa unit kerja sebagai berikut :  

a) Bagian Tata Usaha meliputi : 

(1). Sub Bagian Umum.                          

(2). Sub Bagian Kepegawaian. 

(3). Sub Bagian Keuangan. 

b) Bidang Program dan Advokasi Sosial meliputi : 

(1). Seksi Program. 

(2). Seksi Advokasi. 

(3). Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 

c) Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi : 

(1). Seksi Identifikasi. 

(2). Seksi Bimbingan Sosial. 

(3). Seksi Bimbingan Ketrampilan. 

d) Bidang Penyaluaran dan Bimbingan Lanjut meliputi : 

(1). Seksi Penyaluran. 

(2). Seksi Kerjasama. 

( 3)  Seksi Bimbingan Lanjut. 

e) Instalasi Bengkel Prothese dan Orthose. 
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f) Instalasi Perwatan dan Revalidasi. 

g) Instalasi Penambahan Pengetahuan Lanjut. 

h) Instalasi Unit Produksi (Workshop). 

Adapun struktur organisasi di BBRSBD adalah sebagai berikut : 
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Gambar 7: Bagan Struktur Organisasi BBRSBD Prof.Dr.Soeharso 

Surakarta. 
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B. EFEKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENYALURAN 

KERJA BAGI PENYANDANG CACAT     

     

Untuk membahas tentang efektifitas program kemitraan dalam penyaluran 

kerja bagi penyandang cacat perlu kiranya kita mengetahui pelaksanaan program 

kemitraan / kerjasama yang ada di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

Pelaksanaan program kemitraan di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta 

meliputi 3 (tiga) tahap yaitu tahap Perencanaan Kerjasama, tahap Pelaksanaan 

Kerjasama dan tahap Tindak lanjut Kerjasama. 

a. Tahap Perencanaan Kerjasama. 

Didalam tahap perencanaan ini mencakup serangkaian kegiatan 

perencanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh BBRSBD Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta dengan instansi pemerintah yang terkait, 

pengusaha dan lembaga masyarakat dan perorangan untuk mencari 

dukungan dalam penanganan program pelayanan rehabilitasi dalam hal 

ini adalah penyaluran kerja bagi penyandang cacat sehingga dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. 

Adapun tujuan perencanaan kerjasama tersebut dinyatakan oleh 

Drs. Syamsul Hadi. MM, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kerja 

Sama pada wawancara tanggal 22 Juni 2009 sebagai berikut : 

Perencanaan kerjasama bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari 
instansi terkait, lembaga masyarakat dan perorangan serta pengusaha-
pengusaha dalam penanganan pelayanan rehabilitasi diantaranya untuk 
mendapatkan tempat Praktek  Belajar Kerja (PBK) dan Penyaluran 
Kerja bagi penyandang cacat yang direhabilitasi di BBRSBD, 
termasuk didalamnya membentuk sistim penyaluran kerja dan praktek 
belajar kerja. 
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Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Penyaluran 

dan Bimbingan Lanjut BBRSBD pada wawancara tanggal 22 Juni 

2009, sebagai berikut : 

Sebelum dilaksanakannya program kemitraan maka perlu terlebih 

dahulu dilakukan perencanaan secara matang khususnya dalam 

menentukan dengan pihak-pihak mana kerjasama atau kemitraan itu 

akan dilakukan. Ini juga diperlukan untuk kepentingan dalam tindak 

lanjut kerjasama. 

 
Disamping itu pernyataan tersebut dilengkapi dengan dokumen-

dokumen yang tertuang dalam Buku Petunjuk Teknis Kegiatan 

BBRSBD Prof.Dr. Soeharso Surakarta bahwa kegiatan perencanaan 

kerjasama  dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Penjajagan ke perusahaan dan home industri untuk mencari tempat 

praktek belajar kerja bagi kelayan dan eks kelayan. 

b. Penjajagan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga 

Kerja dan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) untuk mencari 

dukungan dalam tindak lanjut program pelayanan rehabilitasi. 

 

b. Tahap Pelaksanaan Kerjasama. 

Pelaksanaan kerjasama merupakan serangkaian kegiatan 

koordinasi, sinkronisasi dan simpatisasi antara BBRSBD Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta dengan instansi terkait, lembaga masyarakat dan 

perseorangan dengan maksud untuk terwujudnya penanganan rehalitasi 

yang terlaksana dengan baik dan lancar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

57 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2009 

dengan Drs. Syamsul Hadi MM lebih lanjut yang menyatakan bahwa :  

Pada tahap ini sudah ada perwujudan kerjasama seperti terbentuknya 

sistim rehabilitasi yang efektif dan efisien, tersedianya petugas 

rehabilitasi yang profesional serta tersedianya lapangan kerja bagi  

penyandang cacat. 

 
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Penyaluran 

dan Bimbingan Lanjut pada tanggal 22 Juni 2009 sebagai berikut : 

 Dalam tahap ini setelah perencanaan dilakukan maka sudah 
dirumuskan pihak-pihak mana yang akan diajak kerjasama, dan 
penentuan tenaga atau petugas juga sudah dilakukan. Ini untuk 
memudahkan tindak lanjut dari kerjasama tersebut. Kita melakukannya 
dengan Pemerintah Daerah, juga dengan Rumah sakit yang ada di 
Solo, seperti Rumah Sakit Muwardi, Rumah Sakit Orthopedi prof. Dr. 
Soeharso dan beberapa instansi terkait . Disamping itu juga kerjasama 
dengan dunia pendidikan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. 
 

Apa yang disampaikan kedua pejabat diatas, didukung dengan 

adanya dokumen-dokumen pelaksanaan kerjasama diantaranya dengan 

Dinas Sosial Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten serta Pemerintah 

Desa dalam rangka rekruitmen, perkembangan pelayanan rehabilitasi, 

penyaluran kerja serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat yang di 

rehabilitasi di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

Kerja sama dengan Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. Soeharso 

dalam rujukan operasi bedah tulang bagi kelayan dan Rumah Sakit 

Umum Dr. Muwardi untuk rujukan pemeriksaan kesehatan umum bagi 

kelayan. 
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Kerja sama Internasioanal juga dilaksanakan dengan Handicap 

Internasional dibidang peningkatan SDM pembuatan Prothese Orthose 

setingkat ISPO (International Standart Prosthetic Orthotic). 

Kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan / Perguruan tinggi 

dalam praktek kerja, penelitian dan pengembangan sistim rehabilitasi. 

c. Tahap Tindak lanjut Kerjasama. 

Pada tahap ini serangkaian kegiatan tindak lanjut tetap dengan 

koordinasi, sinkronisasi, dan simpatisasi antara BBRSBD dengan 

instansi terkait, masyarakat serta perseorangan yang diselenggarakan  

setelah kerjasama dilaksanakan. 

Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Drs. Syamsul Hadi MM 

selaku Kepala Seksi Kerjasama pada tanggal 22 Juni 2009 yang 

menyatakan bahwa : 

 
Tindak lanjut kerja sama meliputi pemberian penghargaan dan taliasih 
kepada mitra kerja yang mempunyai kepedulian terhadap program 
pelayanan rehabilitasi, menjalin kerjasama dalam bentuk 
penandatanganan naskah kesepakatan bersama (MOU) serta 
mengadakan evaluasi kerjasama dengan mitra kerja untuk dapat 
mengambil langkah dalam peningkatan kerjasama 
 

             
Pernyataan tersebut diatas diperjelas oleh Drs.Rohmad selaku 

Kepala Seksi   Penyaluran pada  tanggal 22 Juni 2009 sebagai berikut : 

 
Pemberian penghargaan dan Taliasih kepada mitra kerja khususnya 
kepada pengusaha yang berwujud sertificat dan bantuan peralatan kerja 
sesuai dengan jenis usahanya sangat bermanfaat dalam memperkuat 
ikatan kemitraan, hal ini terlihat pada kesediaan pengusaha untuk tetap 
menjadi tempat Praktek Belajar Kerja (PBK) dan bersedia menerima 
penyandang cacat sebagai tenaga kerjanya. 
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Dengan informasi diatas terlihat bahwa kegiatan tahap tindak lanjut 

kerjasama dilaksanakan untuk melestarikan kemitraan yang telah 

dibina.  

Berkaitan dengan judul penelitian ini, program kemitraan dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat di BBRSBD Prof. Dr. 

Soeharso telah terlihat peranan kerjasama / kemitraan sebagai 

pendukung keberhasilan penyaluran kerja bagi penyandang cacat yang 

merupakan salah satu kegiatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan 

pelayanan rehabilitasi. 

Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas kemitraan dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat akan penulis bahas dari 

beberapa aspek yaitu : aspek ketepatan kebijakan, ketepatan 

pelaksanaan kebijakan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.  

1. Ketepatan kebijakan. 

Kebijakan yang tertuang pada Undang Undang No. 4 tahun 1997 

Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 

tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang 

menyatakan bahwa Penyandang Cacat mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Salah satu hak bagi 

penyandang cacat adalah hak untuk memperoleh pekerjaan, yang diadakan 

oleh pemerintah, masyarakat dan pengusaha. 

Kaitannya dengan kebijakan tersebut dinyatakan oleh Drs Rohmad 

selaku Kepala Seksi Penyaluran pada wawancara  hari Kamis, 4 Mei 2009 

sebagai berikut : 
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Didalam upaya penyaluran kerja bagi penyandang cacat yang 
mendapatkan rehabilitasi di BBRSBD, kami bekerja sama dengan 
instansi pemerintah yang terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas 
Perindustrian,dan Dinas Sosial, dengan masyarakat baik organisasi 
sosial maupun perseorangan serta para pengusaha. 
Memang ketiga unsur itulah yang ikut bertanggung jawab untuk 
mengusahakan hak atas pekerjaan kepada penyandang cacat. Dalam 
kaitannya ketiga unsur tersebut perlu adanya kerjasama / kemitraan 
sehingga saling mendukung dan saling menguntungkan. Kerjasama 
sangat diperlukan untuk penyaluran kerja bagi penyandang cacat yang 
permasalahannya komplek sehingga perlu kesadaran dan pengertian 
dari masing-masing mitra kerja. 

 
Dengan pernyataan diatas diatas mengandung makna bahwa kebijakan 

tersebut diatas dianggap tepat untuk mengatasi permasalahan tentang perlunya 

penyaluran bagi tenaga kerja penyandang cacat sehingga kebijakan tersebut 

dilaksanakan di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta yang merupakan  

instansi penyelenggara rehabilitasi bagi penyandang cacat. 

Mengupas tentang ketepatan kebijakan disampaikan juga oleh Bp. 

Kliwon S.Psi selaku Ketua II Ikatan Wirausaha Penyandang Cacat Indonesia 

pada wawancara pada tanggal 1 Mei 2009 yang menyatakan : 

Memang ada tujuan baik pemerintah membuat kebijakan untuk 

mengatasi penyaluran kerja bagi penyandang cacat semestinya 

kebijakan tersebut dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan 

kejelasan pengawasan. 

 

Selanjutnya beliau menyampaikan sebagai berikut :  

 
 Karena kurangnya kejelasan pengawasan dan sanksi  maka kami 

menganggap bahwa keterlibatan dalam penyaluran kerja bagi 
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penyandang cacat merupakan tanggung jawab sosial, dan bila tidak 

melaksanakan itu bukan pelanggaran hukum. 

 
Pengurus Ikatan Wirausaha Penyandang Cacat Indonesia tersebut juga 

menanggapi kebijakan terhadap perusahaan, yang mewajibkan 

mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat sebagai 

pekerja pada perusahaan untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja 

perusahaannya sebagai berikut :  

Pada mulanya kebijakan mempunyai tujuan yang baik dan tepat untuk 
penyelesaikan permasalahan penyandang cacat khususnya penyaluran 
kerja, namun dalam pelaksanaanya  kebijakan tersebut sangat 
tergantung pada kondisi perekonomian. Adanya krisis perekonomian 
kebijakan tersebut membebani perusahaan, semestinya pemerintah 
pembantu dan mensuport aspek yang lain seperti bantuan dana  
pengadaan eksesibilitas dan lainnya singga perusahaan tidak terlalu 
berat. 

 
Dari pernyataan tersebut diatas terlihat dimana kalangan pengusaha 

yang sudah mengerti dan memahami kebijakan untuk penyaluran kerja 

penyandang cacat beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak 

BBRSBD telah dianggap tepat, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan 

kuota 1 berbanding 100. Namun demikian harapan mereka  pemerintah harus 

mengerti kondisi perusahaan yang memerlukan bantuan dibidang 

tertentu.Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh seorang pengusaha kecil 

dibidang penjahitan Bp. Safrudin di Kabupaten Sukoharjo dalam wawancara 

tanggal 1 Juni 2009 menyatakan bahwa: 

Saya belum tahu tentang peraturan yang melibatkan pengusaha seperti 

saya ini harus ikut dalam menerima tenaga kerja penyandang cacat, 
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namun bila usaha saya  memungkinkan ya... dengan kesadaran saya 

akan membantu. 

 
Pernyataan pengusaha kecil ini merupakan data bahwa kebijakan UU 

No. 4 tentang Penyandang Cacat dan PP N0. 43 Tentang Upaya Peningkatkan 

Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat belum tersosialisasikan pada 

seluruh pengusaha khususnya pada pengusaha kecil. Demikian pula kebijakan 

tersebut juga belum meluas disosialisasikan pada elemen masyarakat dan 

instansi terkait seperti pada pernyataan petugas salah satu dinas yang ada di 

Kabupaten Magetan berinisial Ny S, (51 th) pada tanggal 1 Maret 2006 

sebagai berikut : 

Masih ada sebagian besar petugas dari beberapa Dinas dan beberapa 
petugas Kecamatan, petugas Kelurahan, dan petugas Pamong Desa 
belum mengetahui peraturan tersebut, semestinya Instansi yang 
berkepentingan kerjasama dalam penyaluran kerja bagi penyandang 
cacat memberikan sosialisasi peraturan tersebut pada pihak-pihak yang 
terkait. 

 
Dengan beberapa pernyataan seperti tersebut diatas maka UU No. 4 

tahun 1997 dan PP. No 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang cacat masih kurang   sosialisasi baik 

kepada instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas 

Perindustrian, petugas Kecamatan, Kelurahan dan Pamong Desa serta elemen 

masyarakat seperti tokoh masyarakat maupun organisasi-organisasi 

masyarakat. Dengan demikian kebijakan tersebut kurang dimengerti dan 

difahami pentingnya kebijakan tersebut untuk menangani permasalahan 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat yang merupakan kewajiban 

pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 
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sosial bagi penyandang cacat sebagai perwujudan persamaan hak dan 

kesempatan. 

Dalam kaitannya untuk mencapai tujuan tersebut terlihat BBRSBD 

Prof. Dr. Soeharso sebagai salah satu lembaga yang berkepentingan dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat belum merumuskan kebijakan dengan 

jelas sehingga mudah difahami serta disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat 

dalam kerjasama/kemitraan.Demikian pula BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 

belum  menjelaskan hak dan kewajibannya bagi mitra kerja serta belum 

adanya  mekanisme monitor dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan 

tersebut. 

 

2. Ketepatan Pelaksana Kebijakan. 

Kewajiban dalam mengusahakan kesempatan kerja bagi penyandang 

cacat yang melibatkan instansi pemerintah, pengusaha dan masyarakat telah 

terwujud dalam kemitraan yang dibina oleh BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta. Hal ini dapat terlihat adanya data yang tertuang pada Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta pada tahun 

2008 sebagai berikut : 

a. Melaksanakam kerjasama / kemitraan dengan perusahaan / home 

industri/instansi   pemerintah di wilayah Jawa Tengah untuk 

melaksanakan praktek belajar kerja (PBK) sebagai persiapan 

penyaluran kerja atau pra penyaluran kerja. Pada kegiatan ini 

kelayan BBRSBD yang akan mengikuti ujian akhir bimbingan 

ketrampilan diberi kesempatan untuk mempraktekkan ilmu dan 
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pengetahuannya serta ketrampilan yang telah diperoleh di 

BBRSBD untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan terhadap 

lingkungan kerja serta mengenal tentang cara-cara mengelola dan 

memasarkan hasil produk atau jasa. Untuk tahun 2008 kegiatan 

Praktek Belajar Kerja (PBK)  dilaksanakan 2 (dua) kali yang 

diikuti 171 kelayan, meliputi :  

· Angkatan pertama diikuti 90 kelayan di 39 perusahaan / home 

industri. 

· Angkatan kedua diikuti oleh 81 kelayan di 39 perusahaan / 

home industri. 

Dalam kegiatan ini telah nampak adanya kesepakatan 

kerjasama/kemitraan tentang hak dan kewajiban baik dari 

pengusaha, dari BBRSBD serta dari kelayan.Untuk memenuhi 

sarana dan prasarana kegiatan ini  dilaksanakan dengan saling 

mendukung yaitu tersedianya  anggaran dari BBRSBD dan 

tersedianya lokasi serta pembimbing dari mitra perusahaan.  

Adapun  kemitraan pada kegiatan ini dapat dinyatakan berhasil dan 

berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan yang mengandung 

prinsip: efisien, sinergis, saling menguntungkan, itikat baik, dan 

transparansi . 

b. Kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat yang 

dilaksanakan oleh BBRSBD Prof.Dr. Soeharso Surakarta, dimana  

pada tahun 2008 telah melaksanakan kegiatan penyaluran kerja 

terhadap 204 kelayan yang terdiri dari: 
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 -   Penyaluran kerja sistim wiraswasta / Self Employment mencapai 

145  kelayan. 

Pada sistim ini kerjasama dilaksanakan dengan Dinas Sosial, 

petugas kecamatan, petugas kelurahan dan pamong desa dari 

masing-masing daerah serta keluarga kelayan. 

- Penyaluran kerja dengan sistim Open Employment baik 

diperusahaan maupun di Home Industri mencapai 48 kelayan. 

-  Penyaluran kelayan Tentara untuk kembali ke kesatuannya 

sebanyak 11 orang. 

Data tersebut didukung dan diperjelas oleh Kepala Seksi 

Penyaluran, Drs.Rohmad pada wawancara tanggal 4 Mei 2009 

sebagai berikut : 

Kegiatan penyaluran ini telah tertuang pada berita acara 

penyerahan penempatan kerja antara BBRSBD dengan pengusaha 

yang memuat adanya hak  kewajiban dan pemberitahuan kepada 

pemerintah daerah asal kelayan. 

 

c. Kegiatan Bimbingan Kerja kepada eks kelayan sebanyak 30 orang. 

Kegiatan ini dilaksanakan setelah penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat yang masih memerlukan bimbingan dimana 

hambatan atau kekurang sesuaian serta permasalahan yang muncul 

dapat teratasi secara dini sehingga  penyandang cacat dapat 

bertahan untuk bekerja pada pengusaha / lapangan kerja yang 

tersedia. 
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Kegiatan bimbingan kerja ini dilakukan oleh BBRSBD di 

Kabupaten Garut, Batang, Pemalang, Semarang, Purworwojo, Pati, 

Magetan, Grobogan, Ngawi dan Tegal. 

Dengan adanya beberapa data tersebut diatas dapat terlihat adanya 

ketepatan pelaksana kebijakan kemitraan dalam menyalurkan tenaga kerja 

penyandang cacat yang melibatkan unsur pemerintah, unsur pengusaha dan 

unsur masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip efisien, sinergis, saling 

menguntungkan, kesepakatan bersama, persamaan kedudukan, itikat baik dan 

transparansi. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Penyaluran pada 4 

Mei 2009, Drs. Rohmad yang menyatakan bahwa :  

Dalam usaha penyaluran kami bermitra dengan pengusaha, instansi 

pemerintah yang terkait dan elemen masyarakat dengan tidak 

meninggalkan prinsip kerjasama diantaranya saling mendukung, 

keterbukaan, kebersamaan, kesepakatan, dan berlandaskan niat baik.  

 
Selanjutnya Drs.Rohmad yang terlihat low profile menyatakan :  

Alhamdulillah, kami melaksanakan kemitraan tersebut dengan personil 

yang ada dan anggaran yang tersedia mampu untuk melaksanakan 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat tanpa banyak hambatan . 

 
Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil pengamatan peneliti dimana 

kegiatan penyaluran kerja bagi penyandang cacat  di BBRSBD  tidak banyak 

menghadapi hambatan  karena adanya kerjasama ekstern yang cukup baik 

yaitu dengan instansi terkait, pengusaha dan elemen masyarakat dan juga 
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adanya kerjasama  intern  yaitu dengan seksi-seksi terkait  seperti Seksi 

Kerjasama, Seksi Bimbingan lanjut, Seksi Bimbingan Ketrampilan dan  seksi 

lainnya yang memiliki kegiatan saling berkaitan dan memiliki anggaran yang 

saling mendukung sebagai contoh : Sebelum Seksi Penyaluran  melaksanakan 

penempatan kerja ke perusahaan-perusahaan, Seksi Kerja Sama telah 

melaksanakan penjajakan ke perusahaan-perusahaan untuk dapat mengetahui 

perusahaan mana yang memungkinkan menerima penyaluran kerja, demikian 

pula sebelum penyaluran kerja dilaksanakan Seksi Kerjasama tersebut 

berkoordinasi dengan Seksi Bimbingan Ketrampilan untuk menyelaraskan 

antara kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan dengan 

ketrampilan yang diberikan di BBRSBD. Dengan adanya kerjasama dan 

koordinasi intern inilah yang sangat mendukung kelancaran bermitra dengan 

pihak luar dalam penyaluran tenaga kerja bagi penyandang cacat. 

 

 

3. Ketepatan Target Kebijakan Program kemitraan. 

Program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat di 

BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta mempunyai target kebijakan yang 

termuat dalam TOR (Term Of Reference) dan diusulkan untuk dapat turun 

menjadi kegiatan operasional yang didukung dengan anggaran dari 

pemerintah. Adapun kegiatan penyaluran kerja ditargetkan mampu 

menyalurkan sebanyak 250 kelayan sesuai dengan jumlah penyandang cacat 

yang direhabilitasi di BBRSBD setiap tahunnya, sedangkan target 

kwalitatifnya adalah mampu meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

68 

yang telah disalurkan untuk bekerja sehingga dapat mengatasi dirinya sendiri 

dan dapat hidup mandiri secara wajar di tengah-tengah masyarakat. Dalam 

mencapai target sebanyak itu perlunya kebijakan teknis dari pimpinan 

diantaranya kebijakan dari Kepala Balai dan kebijakan Kepala Bidang 

Penyaluran dan Bimbingan Lanjut seperti yang termuat pada Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta tahun anggaran 2008 diantaranya : 

§ Melaksanakan kegiatan bimbingan kewiraswastaan, Praktek 

Belajar Kerja (PBK), penjajagan keperusahaan sebagai kegiatan 

pra penyaluran kerja. 

§ Menyusun rencana program kegiatan resosialisasi, PBK, 

Penyaluran kerja. 

§ Melaksanakan koordinasi baik secara internal dan kerjasama 

dengan lembaga terkait. 

§ Menjabarkan arahan kebijakan pimpinan dalam  penyaluran 

penyaluran kerja secara terperinci. 

§ Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di 

lingkungan Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut. 

Dengan adanya kebijakan pimpinan tersebut diharapkan untuk dirinci 

menjadi petunjuk kerja / petunjuk teknis dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat dan  tertuang pada rencana kerja Seksi Penyaluran dan 

rencana kerja Seksi Kerjasama. Dengan demikian target kebijakan kemitraan 

dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat di BBRSBD telah tertuang 

baik pada kebijakan per Undang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Kebijakan 
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Pimpinan, Petunjuk Kerja / Petunjuk Teknis yang sinkron dan tidak 

bertentangan sehingga dirasakan kebijakan yang ada tersebut dapat 

mendukung dan memperlancar pelaksanaan kemitraan. Adapun ketepatan 

target pada pelaksanaan kemitraan penyaluran kerja penyandang cacat terlihat 

pada Memorandum Of Understanding, atau Berita Acara Penyaluran kerja, 

serta perjanjian lain yang memuat hak dan kewajiban dari masing-masing 

mitra kerja. Dalam kenyataannya setelah dilaksanakan kesepakatan tersebut 

dan pada perjalanan penyandang cacat  bekerja ternyata adanya beberapa 

faktor dari luar yang tidak diharapkan sehingga menjadi kendala dalam 

mencapai target kebijakan tersebut diantaranya : 

§ Faktor opini masyarakat yang masih beranggapan bahwa 

penyandang cacat mempunyai kemampuan kerja yang rendah 

sehingga produk kerjanya tidak laku dipasaran, hal ini 

mempengaruhi kurangnya pendapatan perusahaan sehingga tidak 

mampu untuk memberi gaji pada tenaga kerja penyandang cacat. 

§ Kemampuan kerja penyandang cacat yang masih rendah 

kemampuan ketrampilannya, kurangnya kematangan sosial, adanya 

sifat ketergantungan, kurangnya disiplin, kurangnya ketahanan 

kerja sebagai penghambat bahkan sebagai kegagalan penyaluran 

kerja yang sudah dilaksanakan. Kemampuan kerja dari sebagian 

penyandang cacat seperti tersebut diatas merupakan perwujudan 

dari belum berhasilnya rehabilitasi yang diberikan dari BBRSBD. 

§ Tidak adanya eksesibilitas diperusahaan bagi tenaga kerja 

penyandang cacat mempengaruhi terhambatnya kelancaran / 
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mobilitas kerja yang berpengaruh pada sedikitnya produktivitas 

dan ketidak krasannya penyandang cacat bekerja. 

§ Adanya krisis ekonomi berpengaruh pada kolepnya beberapa 

perusahaan sehingga banyak perusahaan yang tidak sanggup lagi 

menerima tenaga kerja penyandang cacat atau terpaksa 

mengeluarkan pekerja penyandang cacat dari perusahaannya. 

Kondisi tersebut diperjelas dengan hasil bimbingan lanjut pada tahun 

2008 yang telah disalurkan kerja sebagai berikut. Dari sejumlah 164 kelayan 

yang telah diberi bimbingan lanjut, mereka yang mengalami hambatan 

sebanyak 65 kelayan, yaitu hambatan modal 10 kelayan, hambatan peralatan 

23 kelayan, hambatan tempat usaha 27 kelayan, dan hambatan pemasaran 15 

kelayan. Mereka yang memiliki hambatan ini kebanyakan bekerja secara 

mandiri (self employment). Sedangkan jumlah kelayan yang sudah cukup 

mapan dan mandiri dalam bekerja sejumlah 99 kelayan ini kebanyakan yang 

disalurkan secara open employmen yang bekerja ikut pengusaha / perusahaan. 

Dengan data tersebut diatas maka dapat dinyatakan kemitraan dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat telah mencapai ketepatan target 

kebijakan dimana penyaluran kerja yang dilaksanakan pada tahun 2008 

sebanyak 204 kelayan dari target maksimal sejumlah 250 kelayan. Jumlah 

kelayan yang disalurkan tersebut merupakan output kemitraan yang dibina 

baik dengan instansi terkait dengan pengusaha dan dengan elemen 

masyarakat. 

4. Ketepatan lingkungan kebijakan. 
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UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan PP No.43 Tahun 

1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteran Sosial Penyandang Cacat 

menyatakann bahwa dalam mengupayakan kesempatan kerja bagi penyandang 

cacat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta / pengusaha. 

Lingkungan dari tiga unsur tersebut diharapkan kebijakan kemitraan 

dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat dapat berjalan lancar dan 

berhasil baik. 

Keterlibatan ketiga unsur tersebut dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat sangat tepat dilaksanakan oleh BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta, yang telah melaksanakan penyaluran kerja bagi penyandang cacat 

dengan  metode : Dikembalikan ke Instansi pengirim, Self Employment 

(bekerja wirausaha), Opent Employment (bekerja di perusahaan, home 

industri) dan Shelter Employmentn (bekerja dilindungi). 

 Adapun langkah-langkah metode tersebut terlihat adanya kerjasama / 

kemitraan yang diperlukan seperti :  

§ Penyaluran dengan dikembalikan ke instansi pengirim, perlu 

adanya koordinasi dengan instansi terkait . 

§ Penyaluran Opent Employment perlu adanya negosiasi terhadap 

perusahaan/home industri yang kiranya memungkinkan merekrut 

tenaga kerja penyandang cacat dan memotivasi kelurga dan 

kelayan yang akan disalurkan. 

§ Penyaluran kerja Self Employment perlu pendekatan kepada 

orangtua / keluarga kelayan untuk mendapatkan dukungan, 

memotivasi kelayan untuk bekerja, koordinasi dengan Dinas 
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Sosial, pamong desa, petugas kelurahan dan petugas kecamatan 

untuk memberikaan pembinaan dan dukungan yang lain. 

§ Penyaluran Shelter Employment perlu adanya negosiasi, 

konfirmasi terhadap pengusaha / keluarga yang akan ditempati 

kerja bagi penyandang cacat yang dalam kondisi keterbatasan dan 

belum dapat mandiri sehingga perlu terlindungi. 

Beberapa jenis penyaluran tersebut dilaksanakan sesuai dengan kondisi 

kemampuan kerja penyandang cacat baik ditinjau dari kemampuan 

ketrampilannya, modal, peralatan, pemasaran, tempat kerja serta potensi /  

dukungan yang ada. Dari kondisi kemampuan kerja penyandang cacat akan 

mempengaruhi jenis penyaluran kerja yang dilaksanakan dan akan melibatkan 

mitra kerja tertentu. Keterlibatan mitra kerja yang tidak sesuai dengan kondisi 

kerja penyandang cacat akan tidak mendukung keberhasilan kerja sebaliknya 

mitra kerja yang tepat adalah mitra kerja yang dapat mendukung penyandang 

cacat bekerja. 

Dengan kupasan aspek ketepatan kebijakan, aspek ketepatan pelaksana 

kebijakan, aspek ketepatan target kebijakan, aspek ketepatan lingkungan 

kebijakan dan faktor pendukung politik, strategis, teknis serta didukung 

dengan data hasil pelaksanan kemitraan dalam penyaluran kerja pada tahun 

2008 terlihat bahwa dengan menggunakan input yang ada dan anggaran 

berbasis kinerja telah mampu memberikan output yaitu menyalurkan kerja 

bagi kelayan sejumlah 204 kelayan dari target optimal sebanyak 250 kelayan  

(88%). Dalam hubungannya input yang dipergunakan dan output yang 
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dihasilkan maka  kemitraan dalam penyaluraan kerja bagi penyandang cacat 

dapat dikatakan belum optimal. 

Sedangkan bila dibandingkan antara output dan outcomenya yang 

dapat dilihat dari  hasil bimbingan lanjut bagi penyandang cacat yang telah 

disalurkan selama tiga tahun terlihat data bahwa dari eks kelayan yang sudah 

bekerja sejumlah 164 orang, ternyata hanya 99 orang  (63%) telah mapan dan 

mandiri sedangkan yang 65 orang (37 %) belum berhasil dalam kerja karena 

mereka masih memiliki beberapa hambatan bekerja. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa apabila dilihat dari 

outcomenya maka program kemitraan dalam penyaluran kerja di BBRSBD 

Prof.Dr. Soeharso masih Kurang Efektif. 

 

C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PROSES 

IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENYALURAN 

KERJA DI BBRSBD. 

 

1.  Faktor Pendukung :  Politik, Strategis dan Teknis. 

Keberhasilan pelaksanaan program kemitraan yang dilakukan oleh 

BBRSBD tak lepas dari beberapa faktor, baik faktor politik, strategis maupun 

tehnis. Dukungan politik program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat  dapat terlihat dengan adanya dasar hukum yaitu 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang 

Cacat yang menyatakan bahwa kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui 
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penyediaan aksesibilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau 

masyarakat. Demikian pula dinyatakan bahwa perusahaan dan swasta 

memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat 

dengan memperkerjakan penyandang cacat diperusahaannya. Untuk 

selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 1998 

Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dengan 

salah satu penetapan bahwa pengusaha harus memperkerjakan sekurang-

kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan 

kwalifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100    

(seratus) orang pekerja perusahaanya. 

Dengan adanya kedua ketetapan tersebut maka terlihat bahwa 

kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat mendapatkan 

dukungan politik dari Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR) dan Pemerintah. 

Dukungan politik yang lain dengan disyahkannya Peraturan Daerah           

(Perda) Kotamadya Surakarta Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan 

Difabel yang merupakan Peraturan Daerah  Kesetaraan Difebel yang pertama 

kali di Indonesia dan diharapkan untuk dapat diikuti adanya peraturan daerah-

peraturan daerah dari daerah lainnya. Peraturan daerah tersebut berisi 12 bab 

dan terdiri dari 30 pasal, mengatur hak dan kewajiban kaum difabel 

(penyandang cacat) yang setara dengan warga masyarakat pada umumnya 

dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam pasal 6 disebutkan setiap 

difabel berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam, pelayanan publik 

terkait dengan hidup dan penghidupan, tindakan rehabilitasi, penyelenggaraan 

pemerintah daerah, pembangunan fasilitas pelayanan umum. Sedangkan dalam 
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pasal 11 disebutkan pelayanan hak-hak difabel oleh Pemerintah Daerah 

meliputi: aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran 

serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial. 

Dengan disyahkannya Perda Tentang Kesetaraan Difebel tersebut oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Surakarta membuktikan bahwa adanya 

dukungan politik dalam pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan 

kesempatan yang setara khususnya dalan kesempatan kerja bagi penyandang 

cacat.  

Dukungan politik seperti tersebut diatas menjadikan landasan 

kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat yang dapat diikuti 

dan dikembangkan dengan peraturan teknis yang lain dari masing-masing 

pihak yang terlibat / mitra kerja. 

Dukungan strategis merupakan kebijakan lainnya yang strategis dalam 

pelaksanaan kemitraan yang dilaksanakan oleh BBRSBD Prof.Dr.Soeharso 

Surakarta diantaranya adalah: Pengusulan Rencana Kerja dan anggaran untuk 

program kerjasama/kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat 

dari Seksi Kerjasama dan Seksi Penyaluran yang diolah oleh Seksi Program 

untuk diusulkan ke Departemen Sosial RI dan akhirnya masuk dalam DIPA. 

Adapun dukungan  strategis untuk keberhasilan usulan rencana kerja dan 

rencana anggaran tersebut yaitu disetujuinya oleh Biro Perencanaan 

Departemen Sosial dan Dirjen Anggaran. Pengusulan tersebut berdasarkan 

pada kebijakan anggara kinerja yang berorientasi pada output dan outcome. 

Sejalan dengan prinsip Good Governance maka prinsip anggaran berbasis 

kinerja merupakan solusi terbaik guna mengukur kinerja, dan memberikan 
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kesempatan pada pelaksana untuk ikut merencanakan atau memformulasi 

anggaran serta pengawasan dalam pelaksanaan anggaran. Didalam 

pengamatan penulis Rencana Kerja yang diusulkan dari masing-masing unit 

kerja yang melaksanakan kemitraan 90% dapat terealisir sehingga program 

kemitraan dapat berjalan lancar.  

Dukungan teknis program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dapat terlihat 

adanya kesiapan dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang tersedia cukup 

memuaskan baik dilihat dari segi pendidikan, ketrampilan dan pengalamannya 

serta jumlah yang yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia cukup 

memadahi serta adanya aturan  pendukung yaitu adanya uraian tugas dan 

fungsi pejabat struktural eselon II, III, IV Unit Pelaksana Teknis, Petunjuk 

Teknis Kegiatan di BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta, Standart Pelayanan 

Minimal. 

Dengan adanya faktor pendukung teknis yang mencukupi maka 

pelaksanaan program kemitraan dapat berjalan baik. 

 

2. Faktor Penghambat   Pelaksanaan Program Kemitraan Dalam Penyaluran 

Kerja Bagi Penyandang Cacat. 

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang 

cacat di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta perlu dibahas beberapa aspek 

yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut yaitu: Aspek Sikap 

Perilaku, Aspek Komunikasi, Aspek Sumber Daya, dan Aspek Lingkungan. 
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    a. Sikap Perilaku.  

BBRSBD Prof.Dr. Soeharso Surakarta pada tahun 2008 telah 

mengadakan kemitraan / kerjasama dengan perusahaan / home 

industri dengan cara mengadakan kunjungan ke perusahaan / home 

industri dalam rangka menjajagi tempat penyaluran  kerja bagi 

penyandang cacat sebanyak 40 perusahaan / home industri. 

Dari sejumlah perusahaan tersebut diatas hanya 10 perusahaan / 

home industri yang menerima penyandang cacat untuk bekerja 

pada perusahaan/home industri tersebut  sebanyak 31 orang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat daftar penyaluran kelayan 

BBRSBD di perusahaan / home industri tahun 2008 sebagai 

berikut : 
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Tabel 2 :  Penyaluran kerja kelayan BBRSBD di perusahaan / home industri. 

Jumlsh kekayaan 
No Tempat Perusahaan/Home Industri 

Total Laki-laki Perempuan 

1.                                                                        Permata Indo Garment 2 1 1 

2. Sulak Setyo Mulya,Klaten 1                                       1 - 

3. CV Tirta Emas, Nogosari 2 2 - 

4. Joened Tailor 2 2 - 

5. Bengkel Suradi 1 1 - 

6. Tanjung Perak,Bangil 1 - 1 

7. Anggrek Collection,Pasuruhan 16 - 10 

8. Studio Photo Mitra, Klaten 1 - - 

9. Penjahit Puspa 1 - - 

10. CV.Prima Karya Garmen, Semarang 31 1 3 

Jumlah 31 13 18 

           Sumber:  Laporan Tahun  2008. 

 

Dengan melihat data tersebut diatas maka ada 10 perusahaan (33 

%) yang merealisasikan  kemitraan untuk menerima tenaga kerja 

bagi penyandang cacat. Sedang 21 perusahaan/home industri (67 

%) belum atau tidak merealisasikan kemitraan untuk menerima 

tenaga kerja penyandang cacat. 

Sikap dari mitra kerja yang belum menerima tenaga kerja 

penyandang cacat menurut hasil dari pengamatan kami 

dikarenakan beberapa hal diantaranya : 
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1) Kurangnya pemahaman yang lengkap mengenai kesepakatan, 

tujuan, atau sasaran yang akan dicapai dalam kemitraan. 

Tujuan semestinya dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah 

difahami serta disepakati oleh seluruh mitra kerja yang 

dituangkan dalam Panduan Kemitraan / Kerjasama dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat. Demikian pula masih 

adanya MOU yang belum terbentuk dari mitra kerja yang telah 

dibina akan berpengaruh pada kurangnya atau lemahnya ikatan 

hubungan kerja karena pembinaan yang telah terlaksana tidak 

diikuti dengan adanya  hak dan kewajiban dari masing-masing 

mitra kerja secara tertulis dan belum tertuangnya tujuan yang 

mau dicapai sehingga akan berpengaruh pada sikap mitra kerja 

yang setengah-setengah. Melalui MOU inilah  salah satu cara 

untuk dapat menciptakan kepatuhan penuh dan tidak ada 

penolakan terhadap pelaksanaan program kemitraan. 

2) Prinsip kemitraan yaitu saling menguntungkan, dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat di BBRSBD prinsip 

ini belum sepenuhnya dilaksanakan hal ini terlihat pada berita 

acara penyaluran kerja yang memuat kewajiban bagi pihak 

kedua yaitu pengusaha untuk memberikan pembinaan dan 

pengawasan sedangkan kewajiban dari pihak pertama yaitu 

BBRSBD belum tertuang pada berita acara tersebut, demikian 

pula belum tertuangnya tentang hak-hak dan sanksi dari kedua 

pihak. 
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Kemitraan semestinya memberikan keuntungan bagi pihak 

yang bermitra, dipihak perusahaan memberikan upah pada 

penyandang cacat dan dipihak penyandang cacat memberikan 

tenaga kerja yang mempunyai kemampuan kerja yang produktif 

dan laku dipasaran. Namun dalam kenyataannya muncul 

beberapa keluhan dari perusahaan yang belum menerima 

tenaga kerja penyandang cacat dengan alasan bahwa 

kemampuan kerja penyandang cacat belum dapat diandalkan 

dipasaran, kurangnya kedisplinan kerja, dan kurangnya 

ketahanan kerja . 

3) Hubungan Ketergantungan yang besar. Program kemitraan 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat merupakan wujud 

implementasi kebijakan dimana  untuk mencapai keberhasilan 

tujuan banyak tergantung pada pihak-pihak terkait seperti 

instansi pemerintah terkait, elemen masyarakat dan perusahaan 

/home industri. Ketergantungan dapat terlihat pada proses 

sebagai berikut: pengusaha akan menerima tenaga kerja 

penyandang cacat dengan imbalan gaji sesuai dengan kwalitas 

kerja penyandang cacat itu sendiri dimana diharapkan hasil 

produksinya dapat laku dipasaran. Namun demikian pengaruh 

persepsi masyarakat yang negatif terhadap penyandang cacat 

yang dianggap tidak produktif, tidak berpotensi, dan 

berkwalitas rendah akan berpengaruh pada turunnya / 

kurangnya kepercayaan para pengusaha. Kwalitas kerja 
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penyandang cacat dipengaruhi juga dari tingkat keberhasilan 

rehabilitasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti 

BBRSBD. Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa kemitraan 

dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat sangat tinggi 

ketergantungannya dengan pihak-pihak terkait demikian pula 

adanya masalah penyandang cacat yang komplek serta pihak 

yang terkait itu sendiri sensitif terhadap pengaruh situasi 

ekonomi khususnya adanya krisis ekonomi . 

 

Oleh karena itulah untuk mencapai kelancaran kemitraan dalam 

penyaluran tenaga kerja penyandang cacat semestinya hubungan 

ketergantungan dengan pihak-pihak terkait pada tingkat yang 

minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingan. Hal 

tersebut dapat diiliminir dengan adanya kesepakatan dari semua 

mitra kerja yang terkait untuk saling mendukung dan mengisi 

kekurangannya dengan visi dan misi yang telah disepakati dapat di 

pikul bersama sehingga terujud apa yang menjadi tujuannya. Ini 

merupakan usaha untuk merubah ketergantungan yang banyak 

pihak menjadikan ketergantungan yang menyatu dan diselesaikan 

secara bersama pula. 
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b. Komunikasi dan Koordinasi 

Komunikasi yang intensitasnya cukup dan dilaksanakan dengan 

tepat dapat menciptakan koordinasi kerja yang baik dan sempurna 

diantara mitra kerja yang telah dibina. 

Komunikasi berperan penting untuk berlangsungnya koordinasi 

pada pelaksanaan kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat. Koordinasi disini tidak hanya menyangkut 

persoalan mengkomunikasikan informasi saja tetapi menyangkut 

pula persoalan yang lebih mendasar yakni praktek pelaksanaan 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat. 

Untuk mengetahui komunikasi dan koordinasi program kemitraaan 

dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat di BBRSBD 

Prof.Dr.Soeharso Surakarta dapat dilihat sebagai berikut ; 

1) Komunikasi dilaksanakan dengan temu muka melalui 

kunjungan baik dengan perusahaan/home industri dalam rangka 

penjajagan untuk persiapan kegiatan Praktek Belajar Kerja 

(PBK) dan persiapan penyaluran kerja pada tahun 2008 dapat 

mengunjungi sebanyak 40 perusahaan/home industri.dan 

mampu menerima 171 penyandang cacat untuk mengikuti PBK 

dan menerima tenaga kerja penyandang cacat sebanyak 31 

orang. 

Komunikasi yang dilaksanakan secara langsung melalui 

kunjungan ternyata  berpengaruh besar pada penerimaan tempat 

Praktek Belajar Kerja daripada penerimaan penyaluran kerja 
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hal ini dikarenakan Praktek Belajar Kerja  disediakan anggaran 

dari BBRSBD yang dipergunakan untuk biaya makan, 

akomodasi, honor pembimbing, dan pengadaan bahan praktek 

kerja. Sedangkan untuk penyaluran kerja tidak ada bantuan 

anggaran dari BBRSBD untuk perusahaan/home industri. Data 

tersebut menunjukkan bahwa meskipun komunikasi dan 

koordinasi mempengaruhi pelaksanaan kemitraan namun aspek 

lain sebagain pendukung dalam hal ini anggaran juga sangat 

mempengaruhi keberhasilan kemitraan. 

2) Komunikasi dengan surat / faxmile. 

Program kemitraan yang dilaksanakan BBRSBD 

Prof.Dr.Soeharso dalam penyaluran kerja bagi penyandang 

cacat pada tahun 2008 melaksanakan komunikasi dengan 

surat/faxmile  kepada 14 Dinas Sosial dan 42 Pemerintah Desa 

dalam rangka tindak lanjut pelayanan rehabilitasi yang 

merupakan pemberitahuan kedaerah bahwa kelayan yang 

dikirim di BBRSBD telah selesai mendapatkan rehabilitasi dan 

belum mendapatkan penyaluran dari BBRSBD selanjutnya 

diserahkan kembali kedaerah untuk mengusahakan penempatan 

kerjanya sesuai dengan jenis ketrampilan yang diterima. 

Namun dalam kenyataannya hanya sekitar 25% yang 

menanggapi / membalas surat kepada BBRSBD dan dari hasil 

lapangan menunjukkan bahwa instansi daerah kurang dari 20% 

membantu penyaluran eks kelayan BBRSBD sedangkan dalam 
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pembinaan untuk usaha self employmen / wirausaha peranan 

Dinas Sosial / Pemerintah Desa sudah cukup berperan  

khususnya dalam mengusahakan peralatan kerja dan 

pemantapan latihan melalui Kelompok Usaha Bersama. 

Dengan data tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang 

terjadi melalui surat menyurat masih bersifat searah hal ini 

menunjukkan bahwa kebersamaan dalam tanggung jawab 

mengusahakan penyaluran kerja bagi eks kelayan dari daerah 

masih rendah. 

Komunikasi sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk memberi 

informasi dalam pelaksanaan kebijakan tetapi juga berperan untuk 

menyelesaikan permasalahan / hambatan dalan pelaksanaan 

kebijakan itu sendiri. Namun demikian hasil pengamatan kami 

menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak mendapatkan respon 

tidak diusahakan kembali oleh BBRSBD untuk mendapatkan 

jawabannya.  

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa model kemitraan di 

BBRSBD bila ditinjau dari fenomena hubungan / komunikasinya 

maka termasuk Subordinate Union Of Partnership yaitu kemitraan 

yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, 

kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain, 

sehingga hubungan yang tercipta tidak berada pada satu garis lurus 

yang seimbang satu sama lainnya, melainkan berada pada 

hubungan atas bawah, kuat lemah. Kondisi demikian 
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mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang 

seimbang.  

 

c. Sumber Daya. 

Implementasi kemitraan dipengaruhi juga adanya sumberdaya dari 

masing-masing mitra kerja dalam mendukung usaha penyaluran 

kerja bagi penyandang cacat. Potensi / sumber daya masing-masing 

mitra kerja diharapkan dapat mendukung penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat seperti dari BBRSBD Prof.Dr.Soeharso 

mengeluarkan tenaga kerja yang berkwalitas dari hasil pelayanan 

rehabilitasi, untuk pengusaha / home industri mengusahakan 

lapangan kerja dan pemerintah daerah yang memikili penyandang 

cacat ikut dalam pembinaan dan pengembangan usaha kerjanya 

baik usaha ikut perusahaan maupun wiraswasta.  

Berdasarkan pengamatan dari peneliti bahwa kemitraan dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat di BBRSBD dengan mitra 

kerja pengusaha dan elemen masyarakat serta instansi pemerintah 

terkait belum mampu mempersatukan potensi masing-masing mitra 

kerja dan belum dapat memenuhi kebutuhan masing-masing mitra 

kerja. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kwalitas tenaga 

kerja penyandang cacat hasil rehabilitasi di BBRSBD untuk 

dipekerjakan diperusahaan.                      
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Seperti pernyataan dari salah satu pengusaha penjahitan di 

Surakarta berinisial J (42 th) pada wawancara tanggal 1 Juni 2009 

sebagai berikut: 

 Dengan situasi yang berat saat ini, dimana persaingan sangat ketat  
dan menuntut kwalitas hasil kerja yang baik serta cepat, rasanya 
berat untuk menerima tenaga kerja dari BBRSBD karena 
kemampuanya yang kurang trampil, kurang rapih dan masih 
lambat. Mestinya yang disalurkan kerja disini benar-benar sudah 
siap kerja, harapnya. 

 

Berkaitan dengan rendahnya kwalitas kerja penyandang cacat 

dinyatakan pula pada wawancara tanggal 4 Mei 2009 oleh Kepala 

Seksi Kerjasama  dan Kepala Seksi Penyaluran BBRSBD yang 

mengevaluasi kelayan bekerja di perusahaan sebagai berikut : 

Rata-rata kelayan BBRSBD yang disalurkan diperusahaan tidak 

mampu bekerja sampai sore hari, karena itulah untuk 

meningkatkan daya kerja kelayan perlu adanya perubahan waktu 

pelatihan kerja yang ada di BBRSBD sampai sore hari.  

 
Pernyataan Kepala Seksi Penyaluran tersebut sesuai dengan 

pernyataan dari salah satu kelayan berinisial B (19th) yang 

mendapatkan ketrampilan Mesin Sewing dan mendapatkan 

kesempatan Praktek Belajar Kerja pada salah satu Tailor di 

Sukoharjo yang mengatakan dalam wawancara kami pada tanggal 

1 Juni 2009 sebagai berikut : 

Menjahit di BBRSBD (saat menerima bimbingan ketrampilan) 

sangat berbeda dengan menjahit waktu Praktek Belajar Kerja di  

sebuah Tailor, di BBRSBD yang penting jadi celana sedangkan di 
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pengusaha Tailor harus rapih, halus dan tepat waktu serta tepat 

dengan pesanan / ukurannya. 

 
Dengan adanya uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa tenaga 

kerja penyandang cacat  hasil rehabilitasi dari BBRSBD masih 

belum mampu memenuhi tuntutan pasar, yang menuntut kwalitas 

baik dan kerja yang cepat. Kwalitas kerja yang rendah akan 

mempengaruhi turunnya tingkat pendapatan dari pengusaha, 

sehingga berpengaruh juga pada menurunnya komitmen untuk 

menerima penyandang cacat lulusan BBRSBD untuk menjadi 

tenaga kerjanya. 

Demikian pula sumberdaya lain yang menghambat pelaksanaan 

kemitraan dalam penyaluran tenaga kerja penyandang cacat adalah 

belum adanya atau belum mampunya pengusaha menyediakan 

eksesibilitas bagi tenaga kerja penyandang cacat seperti lantai yang 

tidak licin, tempat toilet khusus untuk penyandang cacat, dan 

tempat kerja serta sarana mobilitas bagi penyandang cacat. Karena 

itulah seringkali pengusaha tidak sanggup menerima tenaga kerja 

penyandang cacat yang memerlukan eksesibilitas, mereka akan 

sanggup menerima tenaga kerja dengan kecacatan yang ringan. 

Sedangkan sumberdaya yang menghambat pelaksanaan kemitraan 

dalam penyaluran  kerja penyandang cacat adalah terbatasnya atau 

belum adanya anggaran pemerintah daerah untuk mengadakan 

pembinaan dan memberikan bantuan modal kerja bagi penyandang 
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cacat lulusan BBRSBD khususnya yang bekerja secara wiraswasta 

di daerahnya. 

Dengan adanya otonomi daerah maka kebijakan dalam menentukan 

anggaran yang diperlukan untuk pemberdayaan penyandang cacat 

pada setiap daerah berbeda. Bahkan stresing program banyak 

beralih pada kegiatan yang lain sehingga anggaran pemerintah 

daerah yang semula diperuntukan untuk pemberdayaan 

penyandang cacat banyak dialihkan pada kegiatan yang lain. 

Kondisi demikian mempengaruhi Dinas Sosial dan Lembaga Desa 

sebagai mitra kerja BBRSBD kurang atau tidak dapat 

melaksanakan kegiatan pembinaan dan memberikan bantuan modal 

kerja bagi penyandang cacat. 

 

d. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. 

1) Lingkungan ekonomi. 

Pengaruh lingkungan ekonomi yang menjadikan hambatan 

pelaksanaan program kemitraan penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat adalah adanya krisis ekonomi dimana banyak 

pengusaha yang dalam keadaan ”kolep” atau ”gulung tikar”, 

sehingga banyak mem PHK tenaga kerja. Dimasa krisis 

ekonomi inilah pengangguran semakin besar dan persaingan 

dalam mencari pekerjaan semakin kuat termasuk didalamnya 

adalah penyaluran tenaga kerja bagi penyandang cacat yang 

sulit mendapatkan kesempatan kerja diperusahaan. Dalam 
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kondisi demikian perusahaan sebagai salah satu mitra kerja 

mengalami hambatan dan keberatan untuk menerima 

penyandang cacat sebagai tenaga kerjanya. Akibatnya 

penyaluran kerja penyandang cacat banyak beralih 

menggunakan sistim Self Employment (wiraswasta secara 

mandiri).  

 Adanya krisis ekonomi tersebut menjadikan keluhan dari 

Drs.Rohmad selaku Kepala Seksi Penyaluran yang menyatakan 

pada wawancara tanggal 4 Mei 2009 bahwa : 

Akibat banyak pengusaha keberatan menerima tenaga kerja 
penyandang cacat akibat krisis ekonomi maka kami 
mengusahakan penyaluran kerja bagi penyandang cacat lulusan 
BBRSBD dengan sistim wiraswasta secara mandiri dengan 
kerjasama Dinas Sosial dan Lembaga Desa setempat untuk 
membina dan membantu memberikan modal kerja yang 
diusahakan dengan anggaran pemerintah daerah setempat serta 
kerjasama dengan keluarga kelayan untuk mendukungnya.   

 
Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan Staf 

Seksi Penyaluran Bapak Agus pada tanggal 4 Mei 2009 yang 

menyatakan bahwa : 

         
Banyaknya perusahaan yang mengalami krisis ekonomi, maka 

sebaiknya program penyaluran kerja diarahkan kepada Self 

Employment dengan meningkatkan kerjasama dengan 

Pemerintah Daerah, dan keluarga kelayan. 

 
Dengan pernyataan tersebut terlihat bahwa dengan adanya 

krisis ekonomi berpengaruh pada turunnya penyaluran kerja 
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secara Opent Employment dan perlunya beralih pada 

penyaluran sistim Self Employment. 

 
  

2) Lingkungan Sosial. 

Pengaruh lingkungan Sosial yang menjadikan hambatan 

pelaksanaan kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat adalah masih adanya persepsi atau anggapan 

dari masyarakat bahwa penyandang cacat tidak berpotensi, 

berkwalitas kerja rendah, bermasalah dan memiliki 

ketergantungan pada orang lain akan berpengaruh besar pada 

kurangnya eksistensi tenaga kerja penyandang cacat baik pada 

perusahaan, pada konsumen dan membuat tidak percaya diri 

penyandang cacat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu 

petugas Kecamatan di Kabupaten Magetan  berinisial P (47 th) 

pada tanggal  2 Mei 2009  mengatakan bahwa: 

Masyarakat masih banyak yang menganggap penyandang cacat 

adalah lemah dan memalukan sehingga orang tuanya tidak 

memperbolehkan anaknya keluar, terasa sulit untuk merubah 

anggapan tersebut, 

 

Anggapan masyarakat tersebut juga disampaikan oleh salah 

satu kelayan BBRSBD yang menggunakan kursi roda sebagai 

alat mobilitasnya berinisial S (22 th) pada wawancara tanggal 

29 Mei 2009 yang mengatakan : 
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Saya krasan di Solo rasanya saya seneng tinggal disini karena 

teman-teman ramah dan saling membantu sedangkan nanti 

kalau saya pulang .apa tetangga saya masih mengucilkan saya?  

 
Selanjutnya tentang rencana kerjanya setelah selesai 

rehabilitasi kelayan tersebut mengatakan bahwa : 

Saya akan membuat kerajinan tangan yang telah diajarkan 

disini (BBRSBD) untuk saya buat dirumah dan nanti kakak 

saya yang akan memasarkannya. 

 

Dengan beberapa pernyataan tersebut diatas yang masih 

beranggapan negatif terhadap penyandang cacat, maka akan 

sangat menghambat keberhasilan penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat dimana opini negatif masyarakat akan 

berpengaruh pada rendah diri penyandang cacat maupun rasa 

malu keluarganya sehingga cenderung untuk menutup diri. 

Kondisi sosial yang demikian tidak akan mendukung 

keberhasilan usaha kerja penyandang cacat yang direncanakan 

akan berwiraswasta secara mandiri. 

Namun demikian apabila dari pihak keluarga kelayan 

mempunyai potensi kuat untuk dapat menaklukkan opini 

masyarakat yang negatif terhadap tenaga kerja penyandang 

cacat maka keberhasilan usaha penyandang cacatpun akan 

berhasil. Hal ini dapat terlihat pada pernyataan Ibu berinisial 
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T.P (51 Th) pada wawancara tanggal 1 Juni 2009,  sebagai 

berikut : 

Kelayan saya dari ketrampilan salon berinisial R,25 th berasal 
dari Buntok, Banjarmasin, Kalimantan Selatan semula mudah 
tersinggung, malu, dan kurang percaya diri, dengan performent 
demikian maka beberapa pengusaha salon tidak mau menerima 
lamarannya. Karena saya mengetahui kemampuan 
ketrampilannya di salon yang cukup baik maka saya sarankan 
untuk membuka usaha sendiri dengan dukungan modal dari 
keluarganya.Hasil perkembangan usahanya sekarang    beliau 
telah memiliki usaha salon dua tempat dengan beberapa 
karyawan. 

 
 Dengan uraian seperti diatas maka dapat dinyatakan bahwa ada 

pengaruh sosial yang negatif sehingga menghambat mitrakerja 

dalam mendukung penyaluran kerja bagi penyandang cacat 

demikian pula ada pengaruh sosial yang positif sehingga dapat 

mendukung mitrakerja dalam mewujudkan penyaluran kerja 

bagi penyangang cacat. 

3) Lingkungan politik 

Situasi politik yang mendominasi / mewarnai pada sistim 

pemerintahan daerah maka akan mempengaruhi terhadap 

program kerja dan penggunaan anggaran di Pemerintah Daerah. 

Pada beberapa daerah masih banyak yang mengutamakan 

penggunaan anggaran untuk kepentingan politik dan 

mengurangi atau mengalihkan anggaran yang dipergunakan 

untuk memberdayaan penyandang cacat khususnya dalam 

mendukung penyaluran kerja penyandang cacat. 

Begitu pula adanya sistim otonomi daerah yang memberikan 

kewenangan daerah untuk menentukan program kerja beserta 
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anggarannya sendiri-sendiri maka program kerja untuk 

pemberdayaan penyandang cacat tidak selalu diperhatikan pada 

setiap daerah artinya tidak semua daerah mempunyai program 

kerja pemberdayaan penyandang cacat. Dalam kaitannya 

dengan upaya menyalurkan tenaga kerja penyandang cacat dari 

lulusan BBRSBD tidak semua daerah dapat mendukungnya 

karena tidak  memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut. 

 

e. Aturan / sumber kebijakan. 

Kebijakan tentang kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat diantaranya adalah Undang Undang Nomor 4 

Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat  dan Peraturan Pemerintah 

Nomer 43 Tahun 1978 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Sosial  Penyandang Cacat keduanya telah banyak dimengerti oleh 

mitra kerja BBRSBD dalam penyaluran kerja penyandang cacat 

diantaranya petugas BBRSBD, mitra kerja dari perusahaan, dan 

mitra kerja dari instansi pemerintah terkait seperti Dinas Sosial, 

Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian. 

Namun demikian dalam membina kemitraan tersebut belum terbuat 

peraturan-peraturan sebagai penjabaran kedua kebijakan tersebut 

yang semestinya tertuang pada pedoman atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang 

cacat. 
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Salah satu wujud pelaksanaan kebijakan yang sudah dilaksanakan 

dan menjadikan dasar hukum operasional adalah adanya MOU 

yang disepakati bersama antara mitra kerja yang terkait. Namun 

demikian di BBRSBD belum semua mitra kerja yang bekerja sama 

dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat telah terbentuk 

MOU sehingga banyak mitra kerja / pengusaha yang tidak 

konsisten dalam menerima tenaga kerja penyanndang cacat. 

Dalam kaitannya dengan adanya kuota 1 : 100 bagi perusahaan 

yaitu bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja sejumlah 100 

orang maka diwajibkan untuk menerima penyandang cacat seorang 

sebagai tenaga kerjanya. Namun dalam kenyataannya banyak 

perusahaan tidak melaksanakannya, sejauh ini bagi perusahaan 

yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut belum terlihat yang 

mendapatkan sanksi pelanggaran, hal ini dikarenakan pada sumber 

kebijakan tidak dijelaskan siapa yang melaksanakan pengawasan 

terhadap pelanggaran kebijakan tersebut. 

Semestinya kebijakan Undang Undang Nomer 4 tahun 1997 dan 

Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 1998 diikuti dengan 

peraturan daerah (perda) diseluruh daerah yang ada di Indonesia 

sehingga dapat menunjang keberhasilan penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat dan program nasional untuk meningkatkan 

kesejahteraan penyandang cacat dapat berhasil. 

Dalam kaitannya aturan / sumber kebijakan kemitraan dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat dapat dikatakan bahwa 
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secara makro sudah terdapat beberapa Peraturan Per Undang-

Undangan yang mengatur Penyandang Cacat dalam kaitannya 

kesamaan kesempatan dan kesetaraan dalam segala kehidupan dan 

penghidupan khususnya kesempatan kerja. Peraturan Per Undang 

Undangan tersebut adalah Undang Undang Nomor 6 tahun 1974 

tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang 

Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang 

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Peraturan 

Daerah tentang Kesetaraan Difabel yang ada di Kotamadya 

Surakarta merupakan perwujudan pelaksanaan kesetaraan 

khususnya dalam kesempatan kerja bagi penyandang cacat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

96 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum 

implementasi program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat 

belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun masih banyak 

ditemukan hambatan hambatan yang berasal dari aspek perilaku pelaksana, 

komunikasi, sumber daya, dan pengaruh lingkungan ekonomi, lingkungan sosial 

politik. Demikian pula ditemukan pendukung politis, pendukung strategis dan 

pendukung teknis. Beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Dalam kaitannya input yang dipergunakan dengan output yang 

dihasilkan pada program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat di BBRSBD Prof.Dr. Soeharso Surakarta dinyatakan 

belum optimal. 

Pada tahun 2008 telah  mampu menyalurkan tenaga kerja penyandang 

cacat sejumlah 204 orang dari target sebanyak 250 orang (88 %). 

2. Sedangkan program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat di BBRSBD apabila dilihat dari output dan 

outcomenya dapat dinyatakan kurang efektif. Ini dilihat dari hasil 

kegiatan bimbingan lanjut terhadap ekskelayan pada tahun 2008 yang 

telah disalurkan kerja  secara self employment, opent employment 

maupun shelter employment dari sejumlah 164  orang, ternyata hanya 
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99 orang (63 %) telah mapan dan telah mandiri, sedangkan 65 orang 

(37 %) belum berhasil dalam kerja karena masih memiliki beberapa 

hambatan bekerja. 

3. Efektivitas pelaksanaan program kemitraan dalam penyaluran kerja 

bagi penyandang cacat di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dapat 

dilihat beberapa aspek sebagai berikur: 

a. Ketepatan kebijakan. 

 Undang-Undang nomer 4 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah 

Nomer 43    tahun 1998 dapat menjadikan landasan hukum untuk 

memperoleh hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang 

cacat khususnya mendapatkan kesempatan kerja meskipun 

implimentasi dan penegakan hukumnya masih belum terealisasikan 

dengan baik. 

Keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat  untuk ikut dalam 

penyediaan kesempatan kerja bagi penyandang cacat adalah tepat 

karena kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan karakter  

permasalahan yang dalam penyelesaiannya perlu melihatkan 

tanggung jawab dari ketiga pihak tersebut. 

b. Ketepatan pelaksanaan kebijakan. 

Pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomer 4 tahun 1997 dan 

Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 1998  khususnya dalam 

kaitannya program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat telah dilaksanakan oleh BBRSBD dengan  

melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai 
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dengan jenis penyaluran kerja yang dimungkinkan pada 

penyandang cacat. 

Dalam pelaksanaan kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat, lembaga BBRSBD telah melengkapi kebijakan 

Undang-Undang nomer 4 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah 

Nomer 43 tahun 1998 dengan peraturan teknis, kebijakan 

pimpinan, dan standart pelayanan yang masing-masing saling 

sinkron dan selaras. 

c. Ketepatan target. 

Dalam pelaksanaan kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat, lembaga BBRSBD Prof. Dr. Soeharso memiliki 

/ menetapkan target  kwantitatif  untuk setiap tahunnya berjumlah 

250 kelayan . 

Sedangkan target tujuan kwalitatif pelaksanaan kemitraan dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat yaitu mewujudkan 

penyandang cacat untuk dapat hidup secara wajar, mandiri dan 

berperan sosial ditengah masyarakat. 

BBRSBD dalam realisasinya dapat mencapai target kwantitatif 

sedangkan target kwalitatif baru sebagian dari target kwantitatif. 

d. Ketepatan lingkungan. 

Lingkungan intern lembaga BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta 

seperti adanya koordinasi yang baik dari masing-masing unit kerja 

khususnya yang terkait dalam kemitraan untuk penyaluran kerja 

penyandang cacat, kinerja yang cukup baik dan kedisplinan dari 
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personil BBRSBD, adanya dukungan pimpinan kesemuanya 

mendukung pelaksanaan kebijakan dalam kemitraan untuk 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat. 

Sedangkan pengaruh lingkungan ekstern diluar BBRSBD Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta diantaranya  adanya dukungan dan partisipasi 

dari instansi pemerintah yang terkait, elemen masyarakat baik 

tokoh masyarakat, organisasai sosial dan keluarga kelayan.  

4. Faktor yang mendukung keberhasilan program adalah adanya 

dukungan politik, strategik, teknis. 

Dukungan politik untuk kebijakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 

1997 dan Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 1998 kaitannya 

dengan program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang 

cacat diantaranya dengan disyahkannya oleh DPR Kotamadya 

Surakarta Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Surakarta Nomer: 2 

tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang merupakan perda pertama 

kali di Indonesia dan yang diharapkan dapat mempengaruhi daerah lain 

untuk memunculkan perda-perda lain yang berkaitan dengan 

pemberdayaan penyandang cacat khususnya dalam penyaluran kerja 

bagi penyandang cacat. 

Dukungan strategik untuk pelaksanaan kemitraan adalah disetujuinya 

anggaran untuk program kemitraan dalam penyaluran kerja BBRSBD 

yang cukup memadahi dalam DIPA dan kebijakan dalam penentuan 

prioritas program oleh pimpinan. 
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Dukungan teknis untuk pelaksanaan kemitraan adanya beberapa 

peraturan teknis  dan Standar Pelayanan Minimal yang dibuat oleh 

BBRSBD serta beberapa kebijakan pimpinan dalam kelancaran 

pelaksanaan kemitraan untuk penyaluran kerja bagi penyandang cacat. 

 

5. Adapun faktor yang menghambat  pelaksanaan Program kemitraan 

dalam penyaluran kerja bagi Penyandang cacat yang dilaksanakan oleh 

BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta memiliki hambatan-hambatan 

sebagai berikut :  

a. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang No.4 tahun 1997 dan 

Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1998 sehingga pengusaha, 

masyarakat dan instansi terkait belum mengerti keterlibatannya, 

makna dan pelaksanaan untuk mendukung memberikan 

kesempatan kerja bagi penyandang cacat. Kurangnya pemahaman 

yang lengkap mengenai kesepakatan, tujuan, sasaran yang akan 

dicapai dalam kemitraan melemahkan ikatan antar mitra kerja 

sehingga partisipasinya rendah. 

b. Program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat 

merupakan ujud implementasi kebijakan yang dalam mencapai 

tujuannya memiliki ketergantungan yang besar dari masing-masing 

mitra kerja dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik. Dalam kondisi demikian kemitraan yang 

dibina oleh BBRSBD belum melaksanakan prinsip kerjasama yang 

saling menguntungkan. 
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c. Komunikasi yang diciptakan dalam pelaksanaan kemitraan masih 

cenderung searah dalam pengertian bahwa komunikasi aktip dari 

BBRSBD yang diberikan kepada mitra kerja tidak mendapatkan 

respon balik. Hal ini salah satu penyebabnya adalah model 

kemitraan yang ada di BBRSBD termasuk Subordinate Union Of  

Partnership dimana dari masing-masing mitra kerja tidak ada 

keseimbangan status, kemampuan atau kekuatan sehingga 

hubungan yang tercipta tidak berada pada suatu garis lurus yang 

seimbang satu sama lain. 

d. Kemitraan yang dibina di BBRSBD belum mampu mempersatukan 

potensi atau sumberdaya dari masing-masing mitra kerja dan 

belum dapat memenuhi kebutuhan / saling mendukung masing-

masing mitra kerja dalam pelaksanaan penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat yang memiliki ketergantungan besar dari 

masing-masing mitra kerja. Dalam kenyataan ini kwalitas 

rehabilitasi penyandang cacat dari BBRSBD masih belum siap 

untuk bekerja menghadapi persaingan pasar sehingga pengusaha 

kurang atau keberatan menerima penyandang cacat dari lulusan 

BBRSBD. 

e. Pengaruh adanya krisis ekonomi sangat mempengaruhi kurangnya 

partisipasi mitra kerja karena banyak perusahaan mengalami kolep 

sehingga tidak mampu menerima tenaga kerja bahkan banyak yang 

memutuskan hubungan kerja. 
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Begitu pula dengan adanya krisis ekonomi perusahaan tidak 

mampu menyediakan eksesibilitas di perusahaan yang  diperlukan  

tenaga kerja penyandang cacat untuk bekerja. 

Masih adanya opini masyarakat yang mendiskriditkan dan 

memarginalisasi penyandang cacat yang dianggap tidak berpotensi, 

bermasalah dan tergantung pada orang lain, sehingga tenaga kerja 

penyandang cacat tidak atau sulit mendapatkan kesempatan kerja 

dan kepercayaan dari masyarakat. 

 

E. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis. 

Undang-Undang Nomer 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan 

Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat merupakan payung hukum bagi 

penyandang cacat untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam 

aspek kehidupan dan penghidupan khususnya mendapatkan kesempatan kerja. 

Adapun yang menyediakan kesempatan kerja adalah pemerintah, swasta dan 

masyarakat . Di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta mempunyai program 

kemitraan dengan melibatkan ketiga unsur tersebut  untuk penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat. 

Ditinjau dari aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana kebijakan, 

ketepatan target kebijakan, ketepatan lingkungan kebijakan ternyata kemitraan 

yang dilaksanakan oleh BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dapat dinyatakan 

kurang efektif. 
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Adapun aspek yang dominan untuk menciptakan kurangnya efektivitas 

kemitraan adalah aspek ketepatan target kebijakan dari lembaga BBRSBD dimana 

target kwalitas hasil rehabilitasi penyandang cacat masih banyak yang belum siap 

untuk kerja dan bersaing dipasaran ini dapat dilihat dari belum adanya kesiapan 

mental  sosialnya dan kurangnya kemampuan ketrampilan. Sebagai dampaknya 

adalah pengusaha yang ditempati untuk bekerja tidak laku pasaran yang kemudian 

mengalami kerugian dan akhirnya tenaga kerja penyandang cacat di keluarkan 

atau di PHK kondisi demikian juga berpengaruh pada usaha kerja penyandang 

cacat yang mandiri. Aspek lain yang mendominasi terhadap kurang efektifnya 

kemitraan adalah  lingkungan kebijakan yang tidak mendukung yaitu adanya 

krisis ekonomi berpengaruh pada gulung tikarnya perusahaan yang tidak bertahan 

lama untuk menerima penyandang cacat sebagai tenaga kerjanya. Pengaruh 

lingkungan yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan yang lain adalah adanya 

prasangka dan sikap yang negatif baik dari keluarga penyandang cacat sendiri 

maupun masyarakat terhadap kemampuan produktivitas penyandang cacat. 

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan kemitraan 

dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat di BBRSBD terdapat pada aspek 

sikap perilaku mitrakerja, komunikasi dalam kemitraan, sumberdaya yang 

diperlukan dan sumberdaya yang tersedia, pengaruh lingkungan ekonomi sosial 

politik. Adanya hambatan-hambatan dari beberapa aspek yang mempengaruhi 

kurangnya efektifitas kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat di 

BBRSBD maka ditinjau secara teoritis bahwa konsep-konsep atau teori yang 

dipergunakan untuk penelitian ini tepat dan dapat dipergunakan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kemitraan yang kemudian dimungkinkan akan muncul 
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adanya konsep-konsep baru untuk melengkapi dan menjabarkan teori-teori 

pelaksanaan kebijakan kemitraan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang 

terjadi sehingga akan tercapai efektifitas kemitraan dalam penyaluran kerja bagi 

penyandang cacat. 

 

2. Implikasi Praktis. 

Apabila hambatan-hambatan yang ditemukan belum dapat diatasi dan 

efektifitas kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat belum 

ditingkatkan maka penyandang cacat akan sulit mendapatkan kesempatan kerja 

diperusahaan-perusahaan dan akan kesulitan dalam menjalankan usaha kerja 

secara mandiri sehingga akan menambah jumlah pengangguran. Tenaga kerja 

penyandang cacat yang terlantar dan menjadi pengangguran akan tidak dapat 

mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga akan tetap hanya menggantungkan belas 

kasihan pada orang lain seperti banyaknya pengamen dan peminta-minta yang ada 

dijalanan dan diperempatan jalan, minta sumbangan ke kantor-kantor, dan 

semakin bertambahnya permasalahan psychologis yang dialami oleh penyandang 

cacat seperti frustrasi, kekecewaan, depresi, rendah diri, patah hati dan akhirnya 

muncul agresifitas, pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu keamanan dan 

ketenteraman masyarakat. 

Para penyandang cacat akan berusaha untuk mendapatkan hak dan 

kesempatan bekerja dengan melalui demonstrasi dan unjuk rasa ataupun protes-

protes yang senantiasa dilaksanakan dan di dengungkan sampai terpenuhinya 

kesempatan kerja bagi penyandang cacat.  Dengan adanya gerakan dan aksi-aksi 

seperti tersebut diatas akan berdampak positif apabila unjuk rasa dan protes yang 
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muncul diarahkan, ditampung, diolah dan dicari solusinya sehingga muncul 

beberapa kebijakan yang berupa peraturan-peraturan daerah yang dipergunakan 

untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 

Sebaliknya bila unjuk rasa atau protes-protes tidak termanage dengan baik maka 

akan menimbulkan anarkhis atau pelanggaran hukum yang membuat keresahan 

masyarakat.  

F. SARAN 

Sesuai dengan kesimpulan seperti tersebut diatas maka dapat kita ajukan 

beberapa saran sebagai rekomendasi penelitian sebagai berikut: 

1. Instansi BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dengan mitrakerja 

yang meliputi instansi-instansi terkait, para pengusaha dan elemen-

elemen masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi Undang-Undang 

Nomer 4 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 1998  

khususnya yang berkaitan dengan penyaluran tenaga kerja penyandang 

cacat sehingga makna lebih dimengerti dan disadari sehingga ikut 

berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan penyaluran tenaga kerja 

penyandang cacat. 

2. Perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi BBRSBD 

Prof.Dr.Soeharso Surakarta dengan mitra kerja  yang  sinergis, selaras, 

dan saling menguntungkan serta komunikasi yang dua arah. 

Diusahakan untuk mengarah pada model kemitraan Liniar 

Collaborative of Patrnership dimana kerjasama yang dibentuk tidak 

membedakan besaran atau volume, status / legalitas, atau kekuatan 
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para pihak yang bermitra, namun yang diutamakan adalah visi misi 

yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. 

3. BBRSBD Prof. Dr. Soeharso perlu meningkatkan kwalitas pelayanan 

rehabilitasi sehingga dapat menciptakan penyandang cacat yang siap 

bekerja baik dari aspek psiko sosialnya maupun ketrampilannya. 

4. Perlunya penghargaan dari BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta  

kepada mitra kerja yang mendukung baik program penyaluran kerja 

bagi penyandang cacat dan mengusahakan adanya subsidi silang serta 

saling melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

penyaluran kerja bagi penyandang cacat. 

5. Diadakannya pertemuan dengan Dinas Sosial seluruh Indonesia untuk 

dapat memotivasi dan bersepakat untuk memprioritaskan program 

pemberdayaan penyandang cacat melalui penyaluran kerja dengan 

mengusulkan anggaran melalui APBD setempat. 

6. Dibuat sistim / pola penyaluran kerja bagi penyandang cacat dan  

ditetapkannya hak  kewajiban dan sanksi bagi masing-masing mitra 

kerja serta menetapkan teem evaluasi maupun pengawasan 

pelaksanaan penyaluran kerja bagi penyandang cacat melalui Memory 

Of  Understanding (MOU). 
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