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Abstract 

Martha Nussbaum’s philosophical idea of social justice asserts that a life with dignity requires 
ten central capabilities. This applies as well to the life of a woman with disability. Instead, the 
disabled woman most probably suffers from multiple- discrimination: as a woman and as a 
disabled person. The present paper consists of three main parts. The first part discusses 
Nussbaum’s ten central capabilities as requirements of a life with dignity. The second part 
presents intersectional discrimination based on gender and disability experienced by Titanica. 
The third part discusses the ten central capabilities needed by Titanica in order to have a life 
with dignity. 
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I.  Pendahuluan 

Pendekatan Kapabilitas merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur 
kualitas hidup seseorang –yang berbeda dari pengukuran berbasis utilitas ataupun GNP 
(Nussbaum, 2011: 16-32). Pertanyaan yang menjadi titik tolak pendekatan ini adalah 
‘Sesungguhnya setiap orang itu mampu melakukan apa dan mampu menjadi apa?’ Ini 
artinya pendekatan ini menganggap setiap orang sebagai tujuan karena menanyakan 
bukan hanya well-being secara total atau secara rata-rata tetapi juga kesempatan yang 
tersedia bagi setiap orang. Fokus pendekatan ini adalah pilihan (choice) atau kebebasan 
(freedom).  

Nussbaum (2011: 32-34) menawarkan Sepuluh Kapabilitas Utama yang harus 
dimiliki oleh seseorang pada batas minimum agar ia dapat memiliki hidup yang 
bermartabat. Ia juga mengajukan argumentasi filosofisnya untuk menunjukkan bahwa 
kesepuluh Kapabilitas Utama tersebut juga menjadi syarat agar perempuan dan orang 
dengan disabilitas layak memiliki hidup yang bermartabat (Nussbaum, 2006). Sepuluh 
Kapabilitas Utama tersebut adalah sebagai berikut:  

                                                 
1 Dipresentasikan pada Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 12-13 Desember 2012 di 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok yang diselenggarakan oleh Kerjasama Pusat 
Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya FIB UI dan Departemen Kewilayahan FIB UI  
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1. Hidup (Life). Dapat hidup sampai akhir hayat selayaknya seorang manusia normal; 
tidak mati secara prematur, atau hidupnya begitu terreduksinya sehingga tidak 
cukup berharga untuk dihidupi.  

2. Kesehatan tubuh (Bodily health). Dapat memiliki kesehatan yang baik termasuk 
kesehatan reproduksi; mendapat gizi secara adekuat; memiliki tempat berlindung 
yang adekuat. 

3. Integritas tubuh (Bodily integrity). Dapat bergerak secara bebas dari tempat ke 
tempat; terjamin aman dari serangan kekerasan termasuk serangan seksual dan 
kekerasan dalam rumah tangga; memiliki kesempatan untuk mendapatkan kepuasan 
seksual dan untuk memilih dalam hal reproduksi.  

4. Indra, imajinasi, dan pikiran (Senses, imagination, and thought). Dapat 
menggunakan indera, dapat berimajinasi, berpikir, dan bernalar –dan dapat 
melakukan ini semua secara “sungguh-sungguh manusiawi”, secara terinformasi dan 
terolah melalui pendidikan yang adekuat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, 
pelatihan melek huruf, matematika dasar dan sains. Dapat menggunakan imajinasi 
dan pikiran dalam kaitannya dengan mengalami dan memproduksi kerja dan 
peristiwa yang merupakan pilihannya sendiri, apakah keagamaan, sastra, musik, dan 
lain sebagainya. Dapat menggunakan pikiran seseorang dalam cara yang dilindungi 
oleh jaminan atas kebebasan berekspresi terkait pendapat politik dan seni, dan 
kebebasan melakukan ibadah agama. Dapat memiliki pengalaman yang 
menyenangkan dan menghindari rasa sakit yang tidak menguntungkan.  

5. Emosi (Emotions). Dapat memiliki ikatan dengan benda-benda dan orang di luar 
dirinya sendiri; dapat mencintai mereka yang mencintai dan menyayangi kita, 
bersedih atas kehilangan mereka; secara umum, dapat mencintai, berduka, 
mengalami rasa rindu, terima kasih, dan marah yang wajar. Tidak memiliki 
pengembangan emosi yang dirusak oleh rasa takut dan kecemasan. (Dukungan 
terhadap kapabilitas ini berarti dukungan terhadap bentuk-bentuk asosiasi manusia 
yang terbukti krusial bagi pengembangan diri mereka).  

6. Nalar praktis (Practical reason). Dapat membentuk konsepsi tentang yang baik dan 
terlibat dalam refleksi kritis tentang merencanakan hidup seseorang. (Ini 
memerlukan perlindungan bagi kebebasan hati nurani dan pelaksanaan ibadah 
agama).  

7. Afiliasi (Affiliation). (A) Dapat hidup dengan dan mengarah kepada orang lain, 
mengenali dan menunjukkan keprihatinan bagi manusia lain, terlibat dalam aneka 
bentuk interaksi sosial; dapat mengimajinasikan situasi orang lain. (Perlindungan 
bagi kapabilitas ini berarti perlindungan bagi lembaga-lembaga yang menentukan 
dan mengembangkan bentuk afiliasi tersebut, dan juga perlindungan bagi kebebasan 
berserikat dan kebebasan berpendapat.)  (B) Memiliki dasar sosial bagi respek diri 
dan non-penghinaan; dapat diperlakukan sebagai mahluk berharkat yang cukup 
berharga untuk diperlakukan setara dengan orang lain. Ini memerlukan adanya 
provisi non-diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, orientasi seksual, etnisitas, 
kasta, agama, dan asal negara.  

8. Spesies lain (Other Species). Dapat hidup dengan memperhatikan dan dalam relasi 
dengan binatang, tanaman, dan alam.  

9. Bermain (Play). Dapat tertawa, bermain, menikmati kegiatan rekreasi.  
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10. Kendali atas lingkungan seseorang (Control over one’s environment). (A) Bersifat 
politis (Political). Dapat berpartisipasi secara aktif dalam pilihan politik yang 
menentuk hidup seseorang; memiliki hak atas partisipasi politik, perlindungan bagi 
kebebasan berpendapat dan berasosiasi. (B) Bersifat material (Material). Dapat 
memiliki properti (baik tanah maupun barang bergerak), dan memiliki hak atas 
properti atas dasar kesetaraan dengan orang lain; memiliki kebebasan dari razia dan 
penyitaan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Dalam kerja, dapat bekerja sebagai 
seorang manusia, melakukan nalar praktis dan memasuki relasi bermakna disertai 
saling pengakuan dengan pekerja lain.   

II.  Permasalahan 

Makalah ini mendiskusikan pengalaman hidup seorang perempuan dengan 
disabilitas netra low vision dalam kerangka Sepuluh Kapabilitas Utama yang ditawarkan 
oleh Nussbaum.  

III.  Metodologi 

Data tentang pengalaman hidup dan diskriminasi berbasis disabilitas yang 
dialami Titanica2 diperoleh melalui wawancara mendalam (Prawitasari, 2012: 41-50).3 
Hasil wawancara kemudian dibuat transkrip verbatim yang kemudian didiskusikan 
dengan Titanica untuk mendapatkan persetujuan. Triangulasi dilalukan dengan 
mewawancarai Nautica, suami Titanica. Hasil wawancara juga ditranskrip secara 
verbatim dan didiskusikan dengan Titanica dan Nautica untuk disetujui. Refleksi kritis 
berbasis sepuluh Kapabilitas Utama dari Martha Nussbaum dilakukan terhadap hasil 
wawancara tersebut. 

IV.  Diskusi 

4.1.  Riwayat singkat Titanica 

Titanica merupakan seorang perempuan dengan disabilitas netra low vision yang 
berasal dari etnisitas dan kelas tertentu yang saat penelitian berlangsung berdomisili di 
Jakarta untuk sementara waktu. Ia lahir dan besar di Jakarta, namun karena menikah, ia 
memutuskan untuk pindah domisili mengikuti suaminya di Yogjakarta.  

Titanica merupakan orang dengan disabilitas netra low vision dalam kategori 
tanpa alat bantu. Jarak pandangnya terhadap suatu objek benda relatif lebih jelas jika 
melihat menggunakan mata sebelah kanan, dibandingkan jika melihat dengan mata 
sebelah kiri. Mata sebelah kirinya didiagnosa termasuk dalam kategori low vision 
sedang.  

Pada saat penelitian berlangsung, Titanica berusia 36 tahun. Ia lahir di Jakarta 
pada 21 September 1976. Ia merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara. Dalam 
keluarganya terdapat lima anak laki-laki dan lima anak perempuan. Ayahnya adalah 
seorang pensiunan kepala sekolah, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. 

                                                 
2 Nama yang diberikan oleh kedua penulis 
3 Wawancara dilakukan untuk penelitian skripsi Shanti Ayu Prawitasari pada tahun 2012 dan atas seijin 

Titanica hasil wawancara tersebut dianalisis secara berbeda dalam makalah ini. Lihat Shanti Ayu 
Prawitasari, Diskriminasi Berbasis Interseksi Gender, Disabilitas Netra Low Vision, Etnisitias, dan 
Kelas yang Dialami Oleh Xena, Skripsi Sarjana Kriminologi Universitas Indonesia tahun 2012 
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Titanica berasal dari daerah Jawa Barat. Kedua orangtuanya sudah meninggal dunia 
sejak satu tahun yang lalu. 

Hidup Titanica dilihat dari Sepuluh Kapabilitas Utama: 

1).  Hidup (Life).  

Dapat hidup sampai akhir hayat dari seorang manusia normal; tidak mati secara 
prematur, atau hidup seseorang begitu terreduksinya sehingga tidak cukup berharga 
untuk dihidupi. 

Hidup Titanica secara umum telah melewati ambatang batas kapabilitas “Hidup”. 
Jalan hidupnya juga menggambarkan bahwa hidupnya tidaklah sedemikian 
terreduksinya hingga tidak cukup berharga untuk dihidupi.  

Fakta bahwa ayah Titanica pernah mengenyam pendidikan kedokteran, sedangkan 
ibunya pernah sekolah kebidanan dapat menjelaskan status sosial ekonomi 
keluarganya dan tingkat kehidupan yang dijalaninya. Misalnya, latar belakang 
pendidikan orang tuanya telah memberikan akses informasi kepada pengobatan 
mata, sehingga dapat mengobatinya dan keempat kakak laki-lakinya yang juga 
dengan disabilitas netra dengan lebih baik.  

Terkait kesehatan reproduksi, Titanica telah jauh hari diberitahukan kakak 
perempuannya yang non-disabilitas tentang seluk beluk menstruasi dan  

“Hari pertamanya, haidnya, itu aku diajari cara pakai pembalutnya. Jadi besok-
besok kita sendiri. Selanjutnya prosesnya bagaimana-bagaimana itu kita sendiri 
nanti. Kita sudah harus menjalani sendiri.”(Wawancara dengan Titanica, 31 Maret 
2012).  

Fakta di atas tentunya terkait dengan, Kapabilitas Utama yang kedua yaitu; 

2).  Kesehatan Tubuh (Bodily health)  

Yaitu seseorang dapat memiliki kesehatan yang baik termasuk kesehatan 
reproduksi; mendapat gizi secara adekuat; memiliki tempat berlindung yang 
adekuat. 

Sayangnya, Titanica hidup dalam masyarakat yang masih memandang hina 
perempuan dengan disabilitas yang berasal dari etnisitas dan kelas tertentu di dalam 
masyarakat. Waktu ia masih kecil, ia sering diejek “china matanya jereng, matanya 
sipit. Karena dulu saya kan putih banget. Ih matanya juling, jereng, ya seperti itu.” 
(Wawancara dengan Titanica, tanggal 31 Maret 2012).  

Tidak jarang juga ia mendapatkan ejekan dari orang-orang yang ada disekitarnya 
ketika berada di area publik (seperti pusat perbelanjaan) terkait dengan gender dan 
disabilitas yang melekat padanya. “ih cantik, tapi sayang ya kayak begitu? Ada yang 
ngomong kaya gitu, kalau kita jalan ke mall.” (Wawancara dengan Titanica, 31 
Maret 2012).  

Pengalaman-pengalaman menyakitkan dan merendahkan harga diri serta martabat 
Titanica tersebut jelas terkait dengan Kapabilitas Utama yang berikutnya, yaitu: 

3).  Integritas tubuh (Bodily integrity) 

Ia memang dapat bergerak secara bebas dari tempat ke tempat tetapi ia tidak 
terjamin aman dari serangan berupa kekerasan verbal.  
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Titanica mengenyam pendidikan dasar (SD) hingga pendidikan tinggi (Universitas), 
di lembaga pendidikan umum. Ia merupakan salah seorang Sarjana pada bidang 
Bimbingan dan Konseling (BK) di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Di 
angkatannya, ialah satu-satunya mahasiswa perempuan dengan disabilitas netra di 
perguruan tingginya. Sedangkan pada angkatan sebelumnya hanya terdapat satu 
orang dengan disabilitas. Pada angkatan setelahnya  terdapat tiga orang mahasiswa 
dengan disabilitas. 

Titanica tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Menurutnya tidak 
perlu memandang seseorang dari disabilitas yang dimiliki, 

“apa yang bisa dilakukan oleh yang non-difabel jika difabel bisa melakukan, ya 
lakukan” “misalnya saya pernah pergi gendong ponakan. Nganterin ke sekolah, 
sampai ada yang seperti ini. ‘eh, memang bisa apa ya nganterin ke sekolah?’ 
Kalau misalnya kayak waktu itu saya ke rumah sakit, nganterin ponakan, ‘kok bisa 
ya ngurusin bayi?’ Jadi masyarakat umum biasanya mungkin difabel itu tidak bisa 
mengurus anak kecil, apalagi misalnya seperti saya gini kan? Low vision kan. Jadi 
dibilangnya tidak bisa, tidak sanggup. Ya seperti itulah.” (Wawancara dengan 
Titanica, 11 April 2012).  

“Saya memang hobi masak ya, saya mau bikin ini tapi kalau dari keluarganya ya 
ngapain sih bikin, mending beli kan murah. Apalagi dengan kondisi saya yang 
difabel, nanti akan menyusahkan dan lain-lain, wah sudah ribet itu pokoknya. Ya 
mungkin tidak mau repot. Saya misalnya mau bantuin tapi ya malah sudah, kamu 
tidak bisa. Malah digituin duluan, jadi males kan. Belum dicoba tapi sudah bikin 
males kan atau kalau pun saya bikin, nanti pasti ini kebanyakan bumbu ini. 
Diprotes duluan. Kalau saya punya ide apa, itu ya tetap saja tidak bisa. Sudah 
dipatahkan duluan.” (disarikan dalam wawancara kepada Titanica, tanggal 31 
Maret 2012 dan 11 April 2012).  

“Dibilang sama tetangga sekitar saya, ‘emang kamu bisa masak? Kenapa tidak 
beli saja sih, kan tidak bisa masak’. Karena mereka menganggap saya difabel kan. 
Nanti begini, begitu. Jadi orang mengganggap, seorang difabel itu tidak bisa apa-
apa.”(Wawancara kepada Titanica, tanggal 31 Maret 2012).  

Kenyataan dan hambatan yang dialami Titanica seperti paparan di atas terkait 
dengan Kapabilitas Utama yang ke;  

4).  Berupa Indra, imajinasi, dan pikiran (Senses, imagination, and thought). 

Ungkapan-ungkapannya tersebut menggambarkan seseorang yang jelas dapat 
menggunakan indera, dapat berimajinasi, berpikir, dan bernalar –dan dapat 
melakukan ini semua secara “sungguh-sungguh manusiawi”, secara terinformasi dan 
terolah melalui pendidikan yang adekuat. Ia dapat menggunakan imajinasi dan 
pikiran dalam kaitannya dengan mengalami dan memproduksi kerja dan peristiwa 
yang merupakan pilihannya sendiri, yaitu merawat dan mengasuh keponakannya 
serta memasak. Selain itu, ia jelas dapat menggunakan pikirannya untuk meng-
ekspresikan pengalamannya yang menimbulkan kekecewaan dan kekekesalannya. 

Setelah pernikahannya, Titanica yang tidak mengetahui ia sedang mengandung 
untuk pertama kalinya, harus mengalamai keguguran pada usia kandungan 13 
minggu. Saat itu karena ia merasa sedang tidak dalam keadaan hamil, maka ia tetap 
beraktivitas seperti biasa. Namun karena ia terlalu lelah, bayi didalam rahimnya 
tidak berkembang dan terpaksa harus digugurkan.  



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 192 

“Dulu saya berpikir saya punya rasa bersalah  karena saya telah membunuh. Saya 
jadi pembunuh. Saya tidak bisa menjaga anak saya, setelah dua tahun kita tunggu 
ternyata sudah ada malah saya sia-siakan. Dari pengalaman yang pertama itu, 
sampai saya bilang saya tidak mau menjadi pembunuh untuk yang kedua. Satu 
bulan saya merasa telah jahat sebagai ibu.” (Wawancara dengan Titanica, 31 
Maret 2012).  

Ungkapan di atas menunjukkan betapa menggugurkan kandungan merupakan 
hal yg sulit ia jalani. Ia mengalami Kapabilitas Utama berikutnya, yaitu; 

5).  Emosi (Emotions).  

Ia memiliki ikatan dengan benda-benda dan orang di luar diri sendiri; ia dapat 
mencintai mereka yang mencintai dan menyayanginya, bersedih atas kehilangan 
mereka. Ia secara umum, dapat mencintai, berduka, mengalami rasa rindu, terima 
kasih, dan marah yang wajar.  

Pengalaman berorganisasi Titanica membawanya berkenalan dengan seorang laki-
laki yang saat ini menjadi suaminya. Titanica menikah pada tanggal  9 April 2006. 
Suaminya adalah laki-laki dengan disabilitas netra pada mata kirinya dan  disabilitas 
netra low vision pada mata kanannya. Ia bertemu dengan suaminya untuk pertama 
kalinya pada saat acara pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh satu LSM yang 
bergerak pada isu disabilitas di Yogyakarta pada tahun 2005. Saat itu suaminya 
adalah seorang koordinator projek di LSM tersebut. Pada akhir tahun 2005, 
suaminya memutuskan melamar Titanica kepada kedua orangtuanya.  

Pertimbangan Titanica untuk menerima lamaran suaminya adalah pesan yang 
disampaikan oleh ayahnya: 

“kalau jodoh itu pantang untuk menolak. Kalau sudah dilamar, itu pantang untuk 
ditolak. Takutnya cowok sakit hati, lalu kitanya diapa-apain. Susah nanti 
jodohnya.” (Wawancara dengan Titanica, 31 Maret 2012).  

Pertimbangan dan keputusan Titanica terhadap lamaran tersebut merupakan 
cerminan Kapabilitas Utama nomor 6 yaitu Nalar praktis (Practical reason). 

6).  Nalar praktis (Practical reason). 

Ia dapat membentuk konsepsi tentang yang baik dan terlibat dalam refleksi kritis 
tentang merencanakan hidupnya.  

Titanica memulai pengalaman berorganisasi dalam isu disabilitas sejak ia duduk di 
bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Mula-mula ia diperkenalkan kepada 
seorang laki-laki, kakak kelasnya yang juga memiliki disabilitas netra. Pengalaman 
berorganisasi tersebut membuatnya merasa memiliki teman yang juga sama-sama 
disabilitas dan dapat bertukar pengalaman terkait disabilitas.  

“Saya jadi tahu, oh cara menghadapi anak tuna grahita begini, oh cara 
menghadapi tuna netra total begini, oh cara menghadapi orang tuna daksa dan 
netra begini. Jadi kan kita jadi tahu semua karakter sesuai dengan kedifabelannya. 
Secara garis besar ya, tidak semuanya juga.” (Wawancara dengan  Titanica, 31 
Maret 2012).  

Inilah cerminan dari Kapabilitas Utama berikutnya; 

7).  Afiliasi (Affiliation). 
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(A) Ia dapat hidup dengan dan mengarah kepada orang lain, mengenali dan 
menunjukkan keprihatinan bagi manusia lain, terlibat dalam aneka bentuk interaksi 
sosial; dapat mengimajinasikan situasi orang lain.  

Saat duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA), Titanica juga mengalami 
diskriminasi: 

“tadinya saya mau masuk SMKK, tapi saya dicekal karena saya difabel. Sekolah 
Kejuruan, waktu itu saya mau masuknya Tata Boga. Tapi waktu itu saya dibilang, 
nanti saya tidak sangguplah ini itu. Belum tes saja saya sudah dibicarakan begini 
begini begini. Jadi dianggapnya tidak bisa masuk situ, takut menyusahkan teman-
teman kelompoknya, dll. Ya sudah akhirnya tidak jadi. Akhirnya saya pindah 
haluan.” (Wawancara dengan Titanica, 31 Maret 2012).  

Praktek diskriminasi dilakukan juga oleh masyarakat misalnya saat ia menaiki 
kendaraan umum, tidak jarang ia mendapat komentar “ih cewek cakep, tapi kagak 
ngeliat.” (Wawancara dengan Titanica, 11 April 2012) dari sesama penumpang 
kendaraan umum.  

Pengalaman tersebut masih terkait dengan Kapabilitas Utama nomor 7 yaitu Afiliasi 
(Affiliation) tetapi (B) yaitu ia memiliki dasar sosial bagi respek diri dan non-
penghinaan; ia dapat diperlakukan sebagai mahluk berharkat yang cukup berharga 
untuk diperlakukan setara dengan orang lain.  

8).  Spesies lain (Other Species) 

Terkait Kapabilitas Utama nomor 8 yaitu Spesies lain (Other Species) dimana 
Titanica dapat hidup dengan memperhatikan dan dalam relasi dengan binatang, 
tanaman, dan alam; kutipan berikut mencerminkan hal tersebut. 

“Terus kalau ada acara-acara pertemuan keluarga atau teman orangtua saya, kita 
tetap diajak. Kami yang difabel tetap diajak. Terus kalau weekend kita pergi 
kemana, kita tetap diajak.” (Wawancara dengan Titanica, 31 Maret 2012).  

9).  Bermain (Play) 

Kapabilitas nomor 9 yaitu Bermain (Play) dimana Titanica dapat tertawa, bermain, 
menikmati kegiatan rekreasi dapat tercermin dalam ungkapan berikut ini. 

“Waktu SMP malah saya tidak diperbolehkan untuk ikut upacara. Padahal saya 
sudah menyiapkan bergabung. Eh ketahuan juga. Sama kepala sekolah saya 
dipanggil. Jadi saya malah disuruh duduk di ruang guru. Kan bete banget. Selama 
tiga tahun saya sekolah, saya tidak boleh ikut upacara. Olahraga saja tidak. Kata 
teman-teman saya enak ya jadi Titanica. Tidak ikut upacara, tidak ikut olahraga 
dan atletik. Enak ya jadi Titanica tidak ikut upacara tidak pegal, tidak ini.” 
(Wawancara dengan Titanica, tanggal 11 April 2012).  

10).  Kendali atas lingkungannya (Control over one’s environment) 

Terbagi atas (A) yang bersifat politis (Political). Titanica dapat berpartisipasi secara 
aktif dalam pilihan politik yang menentukan hidupnya; memiliki hak atas partisipasi 
politik, perlindungan bagi kebebasan berpendapat dan berasosiasi sebagaimana 
uraian berikut.  

Titanica pernah melamar menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai guru sekolah 
umum. Ia sudah lulus tes tahap pertama. Namun ketika akan mendaftarkan ulang 
dirinya sebagai syarat administrasi, ia mengalami kejadian ini.  
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“’Kami tidak menerima difabel, jadi ini kecolongan’. Panitia berbicara seperti itu 
di depan banyak orang, di depan antrian itu. Lalu saya bilang, ‘saya sudah lulus 
Bu’. Lalu mereka bilangnya, ‘diterima yang sehat jasmani dan rohani’. Saya 
bilang begini, ‘saya tidak gila’. Saya sering sekali tes PNS, selalu digituin. Pas 
ketika proses ujiannya, pasti dicekal lagi. Jadi sudah lulus, dicekal. Lulus, cekal 
lagi.” (Wawancara dengan Titanica, 31 Maret 2012).  

Ini bukanlah kali pertama ia menjadi korban diskriminasi terkait disabilitasnya dan 
kebijakan penerimaan pegawai. Ia pernah melamar menjadi guru di sekolah umum. 

“Mereka lantas bilang, saya harusnya mengajar di sekolah difabel (SLB), padahal 
yang buka lowongan itu adalah sekolah umum.” (Wawancara dengan Titanica, 31 
Maret 2012).  

Pengalaman tersebut masih terkait Kapabilitas Utama nomor sepuluh tetapi yang (B) 
bersifat material (Material). Dalam dunia kerja, ia dapat bekerja sebagai seorang 
manusia, melakukan nalar praktis dan memasuki relasi bermakna disertai saling 
pengakuan dengan pekerja lain  

V.  Kesimpulan 

Beberapa kapabilitas telah dimiliki oleh Titanica; Namun demikian hidupnya 
belum dapat dikatakan berkualitas dan bermartabat karena belum dimilikinya kesepuluh 
kapabilitas tersebut. 
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