
 

 

JANETA MOBILE UNIT 

Jasa Layanan Netra Melalui Mobil Unit Keliling Memberikan Rehabilitasi 

 

 

 

 

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang merupakan salah satu Unit Pelaksana 

Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok 

memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada para penyandang cacat netra di Jawa Timur 

Visi dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang yaknu terwujudnya klien penyandang 

cacat netra UPT RSCN Malang yang mandiri dan mampu bekerja untuk meningkatkan 

kesejahteraannya serta mampu menyesuaikan diri di masyarakat. Dalam pasal 34 mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu disabilitas 

mata berusia 15 (lima belas) sampai dengan 50 (lima puluh tahun), ketatausahaan dan 

pelayanan masyarakat. Sedangkan Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur 

menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Provinsi di bidang Sosial serta tugas pembantuan. 

 

 

Pada 2018, Data BPS mengenai Potensi Desa menyatakan bahwa terdapat 5987 

Desa/Kelurahan yang warganya menyandang disabilitas netra, dengan kisaran minimal 10 



 

 

desa/kelurahan per kabupaten kota yang mempunyai penduduk dengan disabilitas netra. Hal 

ini tentunya menjadi PR bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan layanan 

rehabilitasi yang bermanfaat bagi warganya. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang 

adalah Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang memberikan 

layanan rehabilitasi dalam panti bagi disabilitas netra di Jawa Timur dengan kuota 105 klien 

dan angka kelulusan 20 klien per tahun. 

Berbagai macam jenis disabilitas diantaranya Disabilitas Mental, Disabilitas Fisik, 

Disabilitas Sensorik, Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Ganda yang per Maret 2021 

berjumlah 22.184 orang (sumber pemadanan data SIMPD & e-disabilitas). Didalamnya 

terdapat angka Disabilitas Sensorik yaitu Netra Low Vision dan Buta Total, yang masing-

masing berjumlah 463 orang (Low Vision) dan 1447 orang (Buta Total). Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Timur memiliki UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang sebagai satu-satunya Panti 

Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas Netra dengan kuota 105 klien dan meluluskan 20-25 

orang per tahun. Permasalahan muncul ketika UPT tidak dapat memenuhi jumlah netra di 

Jawa Timur untuk mengikuti Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial berbasiskan Panti. 

 

 

Menjawab permasalahan yang ada JANETA Mobile Unit adalah singkatan dari JAsa 

layanan NETrA, yaitu mobil unit keliling yang  menjangkau keluarga dan masyarakat yang 

memiliki anggota keluarga disabilitas netra.  Layanan yang diberikan yaitu vocational training, 

edukasi BTB, OM dan AD, visitasi dan konsultasi kepada komunitas disabilitas serta sosialisasi 

UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Adapun Produk Janeta Mobile Unit antara lain : 

 Vocational Training meliputi pelatihan membuat keset, telor asin, laundry sepatu, 

latihan handy craft, pelatiham massage, refleksi dan latihan music. 

 Edukasi Distra (disabilitas netra) meliputi latihan BTB (baca Tulis braille), Latihan OM 

(orientasi mobilitas) kemampuan gerak dari tempat satu ke lain dengan stik netra dan 

latihan ADL (activity Daily Living) kemampuan aktifitas harian bagi para distra spt 

merapikan baju, setrika, toilet training. 

 Visitasi dan konsultasi bagi keluarga dan masyarakat yang mengalami kesulitan 

pengajaran terhadap distra ini merupakan transfers knowledge pengasuhan keluarga 

pada distra. 

 Memperkenalkan UPT dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta 

prasyarat dan produk-produknya. 

Tujuan utama inovasi ini yaitu meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, serta 



 

 

mengatasi masalah dalam kehidupannya melalui rehabilitasi sosial berbasis masyarakat. 

Adapun tujuan khusus nya ialah : 

1. Meningkatnya Penyandang Disabilitas Netra yang dapat memenuhi kebutuhan dasar 

yaitu dalam Activity Daily Living (ADL), Orientasi Mobilitas (OM), dan Baca Tulis Braille 

(BTB) 

2. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam melakukan pendampingan 

bagi Penyandang Disabilitas Netra 

3. Meningkatnya komunitas, Paguyuban dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam 

melakukan pendampingan. 

Dilandasi dengan keinginan untuk mengembalikan keberfungsian sosial yaitu suatu 

kondisi yang memungkinkan individu, keluarga dan kelompok dan masyarakat  sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, melaksanakan tugas dan dapat mengatasi masalah 

dalam kehidupannya, maka JANETA Mobile Unit sudah sesuai dengan Kategori 1 yaitu 

PENGENTASAN KEMISKINAN. JANETA Mobile Unit mendasari bahwa ketika kebutuhan 

dasar bagi Penyandang Disabilitas Netra tidak hanya pemberian bantuan tunai, namun juga 

dengan cara peningkatan ketrampilan-ketrampilan dasar bagi individu, keluarga dan 

masyarakat. 

 

JANETA Mobile Unit juga kepanjangan tangan dari inovasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina 

Netra Malang lainnya yaitu PENCET AC-19 yaitu PEmbelajaran CEpat neTra di tengAh Covid-

19, yang dilakukan dengan proeses yakni sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dan Bimbingan vokasional bagi Penyandang Disabilitas Netra yang 

berada di UPT RSBN Malang secara daring (online); 

2. Memberikan informasi pembelajaran kepada Penyandang Disabilitas Netra di 

masyarakat dan keluarga yang membutuhkan informasi terkait Baca Tulis Braille, Ketik 

Braille, Komputer Braille, Orientasi Mobilitas, Activity Daily Living , Pijat dan ilmu 

pendukung lainnya. 

Inisiasi ini adalah terobosan luar biasa karena dalam pelaksanaannya mampu 

mendorong Individu, Keluarga dan Masyarakat juga dari instansi pemerintah untuk ikut andil 

dalam program pengetasan kemiskinan. Misalnya dengan memberdayakan penerima manfaat 

untuk diberikan ketrampilan dalam mengisi waktu luang. Langkah inovatif ini efisien, karena 

dapat menjadi terobosan berbasis masyarakat sehingga low cost dengan impact yang jauh 

lebih besar. 

Keluarga dan Masyarakat di lingkungan Disabilitas menjadi Agen Perubahan sebagai 

support system. Mereka mudah mendapatkan informasi, cukup akrab melalui interaksi setiap 

hari. Sedangkan para pendamping Pekerja Sosial, TKSK, PSM, Instruktur menjadi rekan yang 



 

 

kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan bertanggung jawab dalam pengentasan 

kemiskinan. 

Penyandang Disabilitas Netra yang rentan dan sikap protektif dari keluarga dan 

masyarakat juga banyaknya stigma negative masyarakat dapat juga dijadikan program awal 

untuk memunculkan JANETA – JANETA lainnya di masyarakat. Dimana kita dapat memulai 

untuk meningkatkan hak dari Penyandang Disabilitas Netra. Inovasi ini  sangat mudah 

dipindahkan, ditranfer dan diadaptasi karena hanya mengandalkan komunikasi yang intens 

dengan pemangku kepentingan dan low cost. Berkat gencarnya pemberitaan dan sosialisasi 

kami baik secara langsung (datang ke lokasi) maupun tidak langsung (melalui media sosial), 

JANETA Mobile Unit dapat hadir melakukan penjangkauan kepada penerima manfaat untuk 

dapat membuka wawasan baru mengenai  Penyandang Disabilitas Netra. 

JANETA Mobile Unit juga dipresentasikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Timur pada setiap kesempatan dan forum resmi bersama instansi yang lain dan juga di 

launching langsung oleh Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur bersama Dirjen Rehabilitasi Sosial 

Kementerian Sosial RI.  

 Keuangan berasal dari Pemerintah (APBD Provinsi Jawa Timur). Anggaran Perjalanan 

Dinas TA 2021 = Rp.12.360.000, Pakaian Khusus = Rp. 3.750.000 

 Sumber Daya Manusia 7 orang Pekerja Sosial, 10 orang instruktur, PPD, TKSK dan 

PSM di Jawa Timur 

 Penunjang = 1 buah Mobile Unit, Peralatan Asesmen, Peralatan BTB, ADL dan OM 

Dalam aspek sosial, inovasi JANETA Mobile Unit telah mampu menciptakan jaringan 

kepedulian yang kuat sekaligus mampu menghandle untuk informasi pertama. Semuanya 

dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dari level yang rentan di masyarakat. Yang 

diharapkan dapat menjadi relawan sebagai ujung tombak penanganan masalah dengan dapat 

menginformasikan kepada instansi terdekat yang terkait. Sehingga dapat di deteksi dini dari 

awal. 

Dalam aspek ekonomi, JANETA Mobile Unit membawa misi melatih secara vokasional 

kepada Penyandang Disabilitas Netra agar dapat memanfaatkan ketrampilan untuk 

diaplikasikan di saat waktu luang ataupun menjadi nafkah bagi diri dan keluargannya. 

Sehingga dapat meningkatkan pendapatan dalam keluarga. 

Dalam hal lingkungan, inisiatif ini mampu menciptakan daya dukung lingkungan sosial 

yang jauh lebih kondusif untuk penyandang disabilitas. Tanggung jawab komunitas ikut 

berkontribusi dalam menciptakan lingkungan baru yang lebih baik. 

 



 

 

 

 

 

Inovasi JANETA Mobile Unit telah menjangkau ke 14 Kabupaten Kota di Jawa Timur 

dengan jumlah penerima manfaat kurang lebih sebanyak 90 orang. Temuan yang kami 

dapatkan, ternyata tidak hanya Penyandang Disabilitas Netra saja yang berminat, namun 

Disabilitas lain baik individu, Keluarga dan Masyarakat ikut terbantu dengan JANETA Mobile 

Unit. Adapun jumlah penerima manfaat JANETA Mobile Unit adalah 14 Kota dan Kabupaten 

dengan 90 Penerima Manfaat. Dimana pada awalnya hanya menerima klien sebanyak 105 

orang di dalam panti, namun berkat JANETA Mobile Unit, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra 

Malang dapat menjangkau lebih dari itu. 

Selain itu inovasi JANETA Mobile Unit berhasil mendapatkan Top Kovablik 30 tahun 

2021. 

 

JANETA Mobile Unit di evaluasi oleh pihak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

melalui rencana-rencana awal kegiatan yang telah disepakati bersama. Rencana kegiatan itu 

tertuang dalam DPA dan dilaksanakan sesuai kebijakan yang berlaku. Evaluasi ini dibutuhkan 

untuk melihat efektifitas inovasi dalam pelaksanaannya di lapangan. Dikarenakan pandemi, 



 

 

ada beberapa penyesuaian-penyesuaian kegiatan sehingga tidak menimbulkan kerumunan. 

Dampak inovasi di era pandemi ini dapat dilihat dengan antusiasme masyarakat dimana 

mereka menginginkan kedatangan JANETA Mobile Unit juga adanya keinginan dari pihak 

penerima manfaat untuk ikut dalam program UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. 

Evaluasi dilakukan setiap akhir bulan melalui Temu Bahas dengan seluruh SDM 

Kegiatan. Dengan mengumpulkan semua Pekerja Sosial, Instruktur beserta staf. Selain itu juga 

tetap menghubungi Pendamping Disabilitas di Kota / Kabupaten yang didatangi oleh JANETA 

Mobile Unit, Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil kegiatan, data yang di dapat dan juga 

testimony dengan diawasi langsung oleh Kepala UPT RSBN Malang dan dilaporkan ke Kepala 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Agendanya, meminta laporan dari tim dan hasil kegiatan 

termasuk keberhasilan dan hambatan yang terjadi. Hasil dari evaluasi internal di sampaikan 

juga kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota berupa info rekomendasi. 

 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dan detail teknis inovasi ini sila hubungi : 

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang 

Jalan Beringin No.13, Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur  

(0341) 326193  

http://dinsos.jatimprov.go.id/  

 

http://dinsos.jatimprov.go.id/
http://dinsos.jatimprov.go.id/

