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“Tak ada manusia yang sempurna”,



Penyandang cacat/difabel
Undang Undang No. 4 Tahun 1997 menyatakan Penyandang cacat adalah 
setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat 
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 
melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

a. penyandang cacat fisik;

b. penyandang cacat mental;

c. penyandang cacat fisik dan mental.

(Undang Undang No. 4 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1)



Tuna netra
mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali 
(buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa 
penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan 
penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 
12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun 
dibantu dengan kaca mata (kurang awas / low vision).

(PERTUNI: 2000)



Hak kaum difabel dalam 
memperoleh pekerjaan

• UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 : 

Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan.

• Undang-Undang No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

• Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat tentang ketentuan karyawan 
perusahaan bahwa sedikitnya setiap 100 (seratus) pekerja diantaranya 
harus ada satu orang penyandang cacat.



Fakta
• Dari sekitar 30 juta pekerja sektor informal di Indonesia, baru sekitar 

300 penyandang cacat saja yang sudah bekerja atau hanya 0,001 persen 
saja.  (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), )

• menyatakan  tahun 1998 jumlah tuna netra mencapai 1.884.557 jiwa 
atau 0,90% dari jumlah penduduk Indonesia saat itu (data BPS 1998 
jumlah penduduk Indonesia 209.395.222 jiwa). (BPS:1998)

• 120 ribu penyandang cacat di Jawa Barat harusnya terakomodir dalam 
pengangkatan CPNS di seluruh Jawa Barat yang mencapai 19.800 orang 
tahun ini. Dari 998 orang yang dibutuhkan hanya 2 pelamar penyandang 
cacat saja, itupun non Tuna Netra (Jumono:2008)



Masalahnya apa?
 adalah tenaga teknis untuk penyandang cacat tidak memungkinkan

(Kepala Bagian Kepegawaian Daerah Kota Bandung, Evi Syaefini Saleha: 
2008),dikutip dari Pikiran Rakyat online

Efisiensi (braile, speech synthesizer)



Rumusan Masalah
1. Bagaimana memberi pengertian atau meyakinkan perusahaan 
untuk dapat menerima karyawan dari kalangan   tuna netra?

2. Media apa saja yang terkait dengan/langsung menuju ke 
pengelola perusahaan?



Kenapa Kampanye ini penting 
(Maksud dan Tujuan)
• untuk merubah pandangan bahwa kalangan tuna netra hanya dapat 

bekerja dengan secara konvensional dengan cara menginformasikan 
beberapa kemampuan yang memang dimiliki tuna netra yang setara 
dengan orang pada umumnya.

• sarana persuasif untuk mempromosikan kemampuan tuna netra kepada 
perusahaan-perusahaan yang dinilai dapat mempekerjakan tuna netra 
dengan efektif. 

•  Timbul kepercayaan dari pihak perusahaan untuk mempekerjakan tuna 
netra di perusahaan mereka sesuai dengan kualifikasi tuna netra 
tersebut. 

•



!

   KAMPANYE 

Penyandang Cacat 
 

1. Penyandang Cacat Fisik 

2. Penyandang Cacat Mental 
3. Penyandang Cacat Fisik dan 

Mental 

Penyandang Cacat Fisik 

 
1. Tuna Netra 

2. Tuna Rungu 

3. Tuna Daksa 

Strategi 
 

1. Mensosialisasikan 
kemampuan yang dimiliki 

oleh Tuna Netra pada 

perusahaan 
2. Penempatan yang sesuai 

dengan bidang keahlian 
3. Tanggung jawab social 

perusahaan  

Output 

 

Tuna netra mendapat kesempatan yang sama untuk 
memperoleh kerja sesuai dengan keahlian mereka masing-

masing 

Media 

 
1. Media Lini Atas 

2. Media Lini Bawah 

3. Ambient Media 
 

Konsep 
 

Mempersuasi perusahaan 

untuk mempekerjakan tuna 
netra di perusahaannya 

sesuai dengan keahlian tuna 

netra 

TENAGA KERJA TUNA 
NETRA, 

 
KESEMPATAN KERJA DI 

PERUSAHAAN 
 

Pandangan Umum 

mengenai kemampuan 
Tuna Netra 

 

• Hanya bisa pekerjaan 
konvensional 

• Tidak efisien 

• Tidak percaya akan 
keahlian tuna netra 

 

Kemampuan Tuna Netra 

 

• Operator telepon 
• Musisi 

• Programmer 

• Pengajar 
• PR/Announcer 

• dll 
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Bagaimana memberi pengertian atau 
meyakinkan perusahaan untuk dapat 
menerima karyawan dari kalangan tuna 

• Analisis SWOT (Streghth, Weakness, Opportunity, and Streghth) 

Strength

1. Tuna netra memiliki ketajaman pada pendengaran 

dan menunjang mereka untuk bekerja;

2. Banyak tuna netra yang sudah memiliki kompetensi/

keahlian tertentu, baik hasil dari pendidikan formal 

maupun pelatihan yang sifatnya informal;

3. Tuna netra yang telah terlatih memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik;

4. Efesiensi kerja tuna netra umumnya tinggi karena 

terbiasa untuk tidak melakukan kesalahan dan 

pengaruh faktor kebutuhan hidup;



Weakness

1. Sebagian besar tuna netra lebih ke “menunggu bola”, bukan “menjemput bola”;

2. Perlunya fasilitas tambahan berupa software khusus pembaca layar;

3. Keterbatasan penglihatan berakibat pada terbatasnya bidang-bidang pekerjaan yang dapat 

digeluti;

4. Membutuhkan adaptasi terhadap lingkungan baru, seperti adaptasi ruang.



Opportunity

1. Salah satu komponen CSR adalah Human Resources;

2. Bentuk partisipasi dan kepercayaan sesedikit apapun dari perusahaan 

akan menghasilkan sentimen potitif.



Threat

1. Belum banyaknya kalangan yang mengetahui variasi pekerjaan yang dapat 

dilakukan oleh para tuna netra;

2. Target memiliki kekhawatiran bahwa pekerja tuna netra tidak dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal dan Menurunkan kinerja 

pegawai lain karena mengganggu proses’s kerja;

3. Fasilitas pendukung (software) “Text Speech” untuk tuna netra masih 

tergolong mahal;

4. Banyak yang meragukan kemampuan tuna netra sebagai staff ahli karena 

tidak percaya (kepercayaannya hanya untuk pekerjan konvensional saja), 

tidak tahu, ataupun belum lihat kemampuan mereka secara langsung;

5. Umumnya perusahaan tidak memiliki aturan/perencanaan internal untuk 

menerima pegawai dari sector tenaga kerja cacat, khususnya tuna netra;

6. Jarang ada perusahaan yang berinisiatif mencari tenaga kerja tuna netra.



Strength

mensosialisasikan kemampuan para tuna netra kepada target 
(perusahaan). 

1. Belum banyaknya kalangan yang mengetahui variasi pekerjaan 

yang dapat dilakukan oleh para tuna netra;

1. Tuna netra memiliki ketajaman pada pendengaran dan 

menunjang mereka untuk bekerja;

Threat



Sasaran
Perusahaan besar swasta dan nasional

Perseroan, persekutuan, atau badan hukum



Kondisi Sasaran
Profesional, objektif, kompeten

Mapan, stabil

Memiliki CSR



Target Audience
CEO

User

Human Resources Development



Consumer Insight
Ses A dan B. Target audiens merupakan orang yang hidup diperkotaan. 
Membawa mobil sendiri atau cukup sering menggunakan taxi sebagai 
sarana transportasi. Terkadang terjebak dalam kemacetan dan keramaian 
kota sehingga sering menerawang keluar kaca mobil untuk mengalihkan 
pikiran atau sekedar menyalakan radio atau mp3 di mobil mereka. 
Membaca Koran dan membuka internet setiap hari dengan secangkir kopi 
terhidang di atas meja kerjanya. Terkadang, mereka harus berhadapan 
seharian dengan monitor komputer di depannya. Berkantor di gedung 
bertingkat, yang memungkinkan penggunaan lift tiap hari. Orang-orang ini 
adalah orang yang berhadapan dengan berbagai dokumen tiap hari, baik 
di atas meja, maupun dalam dunia maya. Mengadakan pertemuan 
ataupun sekedar bersantai di resto-resto mahal sekelas sushi-tei.Tidak 
menyukai sinetron, lebih memilih TV kabel, namun tetap tertarik pada 
acara sekelas berita, politik, ataupun talkshow moderat seperti kick andy.



Creative brief
Why are we advertising?

Mengajak target (perusahaan) untuk memberikan kesempatan yang sama bagi tuna netra untuk 

dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan keahlian ini bukan keahlian yang 

sifatnya konvensional seperti tukan pijat dan lain lain. 

To whom are we talking?

What insight do we have about them?

Tuna netra memiliki kemampuan yang sama dengan tenaga kerja pada umumnya dan 

menerima mereka sebagai pegawai tanpa merendahkan kemampuan mereka dengan 

mempekerjakannya sesuai dengan kapasitas mereka.

Merekrut tuna netra sebagai pegawai di perusahaan sesuai dengan kapasitas masing-

masing.

What do we want them to think/do?



Tune in the light, percaya,kami bisa!

Apakah Anda dengar perbedaannya? Jelajahi kemampuan tuna netra, sadari mereka 

sama.

Jangan padamkan kesempatan mereka untuk bekerja. Akui kemampuan tuna netra, 

berikan kesempatan yang sama.

What is our preposition?

What is the support for this preposition?

Seeing is believing

Efektif

Respon Postitif Masyarakat

Creative brief



What are the mandatories?

a. Logo sponsor: Pertuni, disnakertrans, yayasan mitra netra, psbn wyata guna, logo 

event

b. Nama program: trust

c. Tagline : Percaya kami bisa.

What is the tone and manner?

Korporat, professional, bersih, optimis, dekat

Creative requirements ? (Media)

1. Media lini atas seperti billboard, tvc, radio, dan Koran nasional

Creative brief



Tahapan
Conditioning 

menginformasikan tentang alternatif pekerjaan bagi kaum tuna netra

Informing 

himbauan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hal perekrutan  tenaga kerja

Reminding 
pengingat



Tune in 

adalah kata yang berarti dengarkan

 atau nyalakan hal hal yang berkenaan 
dengan suara

The light

 atau cahaya dapat berarti harapan, hidup, 
lilin, 

penuntun jalan



Logo merupakan simplifikasi dari dasi dan 

lilin. Dasi yang mewakili pekerjaan yang 

professional, sedangkan lilin mewakili 

cahaya, harapan, dan kehidupan.

Warna biru dipilih karena dianggap netral 

dan berkesan bersih, tenang, namun disukai 

kebanyakan orang. 

C: 91 Y: 62

Tipografi yang dipilih adalah tipe sans-serrif 

yang menandakan ke praktisan, keluwesan, 

dan modern. Sengaja dipilih huruf yang 

“light” sekaligus menyesuaikan dengan kata 

light yang diangkat.



Tipografi
Candara 12 pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Myriad Pro 12 pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789



Point of Contact
Komputer
Internet
Restoran untuk 
meeting

Radio

Taxi

Billboard

Lift

Memo

Koran

Kertas

Metro TV


