
 

Kerangka Acuan Kegiatan 

Pembuatan Video Jajak Pendapat tentang Orang dengan Disabilitas Psikososial  

 

A. Latar Belakang  

LBH Masyarakat (LBHM) adalah organisasi nonprofit yang bekerja di isu bantuan hukum dan 

advokasi kebijakan hak asasi manusia. Pada Mei 2020, LBHM memulai kontrak kerja sama 

dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dengan tujuan membangun 

pengetahuan untuk menjamin hak asasi manusia dan keadilan Orang dengan Disabilitas 

Psikososial (ODP) di Indonesia.  

Berbicara mengenai kesehatan mental di Indonesia dapat dikatakan sebagai hal yang masih 

tabu. Alih-alih melihat isu ini dalam perspektif kesehatan, masyarakat seringkali melekatkan 

persoalan gangguan mental sebagai suatu aib. Tidak jarang stigma menjadi makanan sehari-

hari bagi mereka yang memiliki gangguan mental, salah satunya adalah ODP. Padahal stigma 

dari masyarakat dapat membentuk citra buruk terhadap persoalan gangguan mental. Di 

samping itu, pelabilan negatif juga dapat menurunkan kepercayaan diri (self-esteem) ODP yang 

tidak jarang akhirnya mereka juga menstigma diri mereka sendiri (self-stigma).  

Selanjutnya, stigma dapat mengarah pada diskriminasi, yakni perlakuan yang tidak adil atau 

merugikan individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, salah satunya gangguan 

mental atau disabilitas. Salah satu diskriminasi terhadap ODP adalah pengampuan, suatu 

mekanisme untuk menempatkan orang yang dianggap tidak cakap hukum di bawah tanggung 

jawab walinya, di mana peristiwa ini menempatkan ODP bukan sebagai subyek hukum. 

Pengampuan yang pada dasarnya melanggar hak asasi ODP, dalam praktiknya semakin 

diperburuk dengan mudahnya hakim mengabulkan permohonan pengampuan serta prosedur 

hukum yang menjauhkan dari akses keadilan dan tidak inklusif. Hasil penelitian LBHM 

mengenai assesmen hukum pengampuan di Indonesia menemukan 46 dari 48 putusan 

pengadilan yang mengabulkan permohonan pengampuan di seluruh pengadilan dalam kurun 

waktu 2015-2018. 

Bagi ODP, stigma dan dikriminasi yang mereka alami selain dapat dapat menjauhkan ODP 

untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan sehingga semakin sulit untuk sembuh, juga 



 

dapat mengeksklusikan ODP dari lingkungan. Karena persoalan stigma dan diskriminasi juga 

disebabkan salah satunya kurangnya pengetahuan masyarakat, maka memberikan edukasi 

kepada masyarakat mengenai informasi yang tepat seputar ODP penting untuk dilakukan. Oleh 

karena itu, LBHM berinisiatif membuat video terkait opini publik mengenai ODP dalam 

perspektif hukum dan hak asasi manusia.  

B. Tujuan  

1. Mengetahui persepsi publik seputar Orang dengan Disabilitas Psikososial, khususnya 

dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia; 

2. Memobilisasi dukungan masyarakat terhadap Orang dengan Disabilitas Psikososial; 

3. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas 

Internasional dan Hak Asasi Manusia. 

 

C. Hasil yang diharapkan 

Adanya 1 video yang berisi opini dan dukungan masyarakat terkait isu Orang dengan 

Disabilitas Psikososial. 

D. Kualifikasi Konsultan  

1. Konsultan bisa terdiri dari individu atau tim; 

2. Memiliki kemampuan untuk membuat video yang inklusif, khususnya bagi 

disabilitas; 

3. Memiliki pemahaman/perspektif tentang disabilitas psikososial dan HAM;  

4. Memiliki kemampuan terkait copywriting; 

5. Calon konsultan mengirimkan proposal dan budget ke 

npuspitasari@lbhmasyarakat.org paling lambat 14 November 2021 pukul 17.00 

WIB dengan subjek “Video Jajak Pendapat ODP_Nama Calon Konsultan”.  

 

E. Timeline  

Waktu Agenda 

3 – 14 November Open rekrutmen konsultan video 

mailto:npuspitasari@lbhmasyarakat.org


 

17 November   Rapat persiapan dengan konsultan terpilih  

18 November – 16 Desember Pembuatan video oleh konsultan 

17 – 20 Desember Finalisasi video  

 

 

F. Informasi Lainnya 

Fee konsultan untuk pembuatan video ini adalah sebesar Rp. 60.000.000, - yang akan 

dibayarkan dalam 3 termin. Fee ini mencakup kebutuhan konsultan dalam membuat video. 

Metode dan kegiatan pengumpulan data untuk video menjadi tanggung jawab konsultan. 

 

Narahubung: 

Novia Puspitasari 

Staf Program LBHM 

npuspitasari@lbhmasyarakat.org | +62 812 9756 6190 | 
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