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Dinsos Alokasikan Rp237 Juta untuk Disabilitas 

 
www.radarbanten.co.id 

 

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang menganggarkan Rp237 juta untuk penanganan 

disabilitas1 sepanjang 2018. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial dan 

pembinaan. 

Kepala Seksi Orang dengan Disabilitas Dinsos Kota Tangerang Asep Rahmad mengatakan, 

bantuan sosial2 yang dilakukan dengan membagi alat-alat yang dibutuhkan3 para disabilitas. 

”Untuk yang tunanetra kami beri tongkat, kursi roda untuk yang cacat, dan yang kakinya 

                                                           
1  Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh 
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas).  

2  Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 
sosial (Pasal 1 angka 15 Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah terakhir kali oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 
2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) 

3  Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari (Pasal 

1 Angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas) 
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hanya satu kami berikan kruk, dan yang sudah tidak bisa jalan kami berikan walker. Untuk 

bantuan sosial bisa diberikan setelah melalui pengajuan,” katanya, Jumat (14/9) lalu. 

Sementara, untuk pembinaan sosial dilakukan pelatihan pada para disabilitas agar mereka 

bisa produktif. Berbagai pelatihan seperti pembuatan bunga plastik, tas dari bahan limbah, 

pelatihan komputer, ternak burung dan pembinaan lainnya. 

”Bahkan kami juga memberi pelatihan mengoperasikan handphone Android pada tunanetra. 

Tujuannya agar mereka bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Pada HP Android, para 

tunanetra dipasang aplikasi yang bisa menuntun mereka dengan suara,” tutur Rahmad. 

Rahmad menyebutkan, ada 980 orang penyandang disabilitas di Kota Tangerang. Jumlah itu 

merupakan gabungan dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu dan wicara serta lumpuh. ”Dari 

jumlah tersebut, 250 orang cacat berasal kalangan anak usia sekolah, kebanyakan dari 

mereka sudah berumur 40 tahun ke atas,” ujarnya. 

Sementara itu, Surya Kusuma (40), warga Kunciran, Kecamatan Pinang yang merupakan 

seorang tunanetra mengatakan, ia kini bisa mengoperasikan HP Android setelah mengikuti 

pelatihan dari Dinsos Kota Tangerang. ”Karena dipandu dengan aplikasi yang mengeluarkan 

suara, saya bisa mengoperasikannya. Alhamdulillah cukup membantu,” katanya. 

Surya menuturkan, dirinya lancar mengoperasikan HP Android setelah enam bulan berlatih. 

”Sebetulnya tidak butuh waktu lama karena tinggal menghafal letak aplikasi dan huruf saja. 

Itu juga akan dipandu dengan suara. Yang membuat agak susah karena sebelumnya belum 

punya HP Android sendiri,” kata Kepala Biro Tenaga Kerja dan Kewirausahaan DPD Banten 

Forum Tuna Netra Indonesia ini.  
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Sumber Berita:  

www.radarbanten.co.id, Dinsos Alokasikan Rp237 Juta untuk Disabilitas, 18 September 

2018. 

 

Catatan: 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 

diketahui pada Pasal 135 tentang Pendanaan menyebutkan bahwa: 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.  

(2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:  

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan  

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.  

 (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 


