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Pendahuluan
Mengenai apakah buku kecil ini?
Hal yang paling mengkhawatirkan orang yang merawat orang yang menyandang cacat adalah
bagaimana orang yang dirawatnya itu dapat dibantu di masa depan ketika ia sendiri tidak lagi dapat
memberikan kasih sayang, dukungan dan perawatan. Ini paling memprihatinkan bagi orangtua
anak yang memerlukan bantuan sangat banyak. Kebanyakan orang yang cacat sanggup membuat
keputusan sendiri atau membantu dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebutuhan,
bantuan dan perawatan mereka di masa depan. Tetapi, ada anggota keluarga yang cacat tidak banyak
mempunyai kendali atas hidup mereka sendiri dan karenanya tidak aktif ikut serta dalam proses
pengambilan keputusan.
Riset menunjukkan bahwa banyak orang bermaksud mengadakan pengaturan keuangan secara
pribadi untuk kebutuhan perawatan dan tempat tinggal seorang yang cacat di kemudian hari tetapi tidak
memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk merencanakan masa depan itu. Buku kecil ini
ditulis untuk membantu orang, keluarga dan yang merawatnya untuk mencari informasi dan bantuan
dalam merencanakan kesejahteraan masa depan orang yang membutuhkan banyak perawatan.
Ini telah dirancang untuk membantu keluarga-keluarga mempertimbangkan masalah-masalah yang
terkait dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang benar. Buku ini menganjurkan
keluarga, terutama para orangtua, untuk memperhitungkan kebutuhan masa depannya sendiri selain
kebutuhan anak laki-laki atau perempuannya yang menyandang cacat.
Informasi ini bertujuan membantu keluarga-keluarga membuat rencana hari depan mengenai perawatan
seterusnya bagi anggota keluarga penyandang cacat, yang bersifat positif, berkelanjutan, fleksibel dan
memenuhi keinginan orang yang cacat itu maupun keluarganya sedapat mungkin. Masalah mengenai
siapa yang dapat dipercaya untuk memberi nasihat dan terus ikut serta dalam rencana itu dapat
menjadi masalah besar bagi keluarga-keluarga tersebut dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka
untuk mengambil keputusan. Informasi dalam buku kecil ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan
jawaban yang mungkin dapat dipakai menanggulangi masalah perencanaan di masa depan. Buku kecil
ini merupakan panduan saja dan anda sebaiknya meminta nasihat hukum dan keuangan yang baik
sebelum melaksanakan rencana anda. Pada akhir buku kecil ini ada keterangan lebih lanjut mengenai
siapa yang dapat anda mintai nasihatnya.

Garis besar buku kecil ini
Buku kecil ini dibagi atas beberapa bagian untuk membantu para keluarga mencari pilihan yang ada
ketika melaksanakan rencana masa depan. Walaupun ada sistem yang dapat dibuat untuk melindungi
masa depan keuangan anggota keluarga, perencanaan masa depan membutuhkan lebih dari pada
pemahaman proses-proses hukum yang tersedia. Merencanakan hari depan menyangkut mengambil
langkah-langkah sekarang untuk mengatur rencana itu, dan bukan hanya ketika anda sudah lanjut usia
dan tidak lagi dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan anggota keluarga yang cacat itu.
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Buku kecil ini dibagi atas lima bagian:
Bagian 1: Perencanaan masa depan: hal-hal yang perlu dipertimbangkan membantu
keluarga-keluarga merenungkan beberapa masalah untuk dipertimbangkan ketika merencanakan masa
depan anggota keluarga yang memerlukan banyak bantuan dan menganjurkan keluarga-keluarga untuk
mengambil pendekatan perencanaan yang ‘melihat hidup secara keseluruhan’.
Bagian 2: Merencanakan masa depan: mengambil pilihan yang tepat membicarakan pilihan-pilihan
yang ada bagi keluarga-keluarga ketika merencanakan hari depan dan ditulis dalam bentuk tanya jawab
untuk membantu anda mencari informasi yang relevan untuk kebutuhan anda.
Bagian 3: Mendirikan perwalian membicarakan bagaimana cara mendirikan perwalian untuk
memelihara anggota keluarga yang perlu kebutuhan perawatan tinggi dan berisi tanya jawab
mengenai perwalian.
Bagian 4: Bagaimana mencari nasihat hukum dan keuangan memberi nasihat bagaimana
mencari bantuan hukum dan keuangan dan mencakup lembar informasi untuk memberi kepada ahli
hukum dan keuangan itu keterangan yang mungkin mereka perlukan agar dapat memberi anda
nasihat sebaik-baiknya.
Bagian 5: Nama dan alamat yang berguna memberikan nama-nama dan alamat di setiap negara
bagian dan wilayah, dan memberi nama-nama bahan bacaan yang baik dibaca.
Bagian 6: Pola perencanaan memberikan daftar centang (checklist) mengenai rencana perawatan
yang dapat anda isi bersama dengan keluarga anda, dan formulir informasi yang dapat diisi dan
diberikan kepada penasihat hukum anda.

Beberapa keterangan mengenai bagaimana buku ini ditulis
Tanya jawab
Tanya jawab yang diberikan dalam buku ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering
dikemukakan oleh orangtua dan anggota keluarga lain mengenai perencanaan hari depan.

Aset, uang dan harta milik
Dalam buku kecil ini, harta milik orang atau perwalian akan disebut sebagai ‘aset’ atau ‘milik’.
Aset yang digunakan dengan cara ini termasuk tanah atau bangunan, uang, saham atau jenis
aset lainnya. Ahli-ahli hukum mungkin juga menyebut aset sebagai property (milik).
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Bagian 1:
Perencanaan masa depan: hal-hal yang perlu
dipertimbangkan
Agar dapat mencukupi masa depan anggota keluarga yang memiliki kebutuhan perawatan tinggi,
penting sekali mengambil waktu untuk merenungkan apa harapan dan idaman anda bagi masa depan
orang ini dan juga harapan dan idaman apa yang mereka sendiri dambakan. Ini menimbulkan visi
untuk memungkinkan anda mengatur rencana yang bermaksud memenuhi visi tersebut sebaik-baik
kemampuan anda. Tidak ada ‘satu ukuran untuk semua’ karena setiap orang memiliki harapan, impian
dan keinginannya sendiri.
Selagi keluarga menghadapi masalah bagaimana mencukupi keperluan masa depan secara
berkelanjutan dan menjaganya bagi anggota keluarganya, akses mereka terhadap informasi yang dapat
membantu mereka mengambil keputusan mungkin terbatas pada ahli hukum atau perencana keuangan
yang mungkin juga kurang tahu mengenai bidang ini. Banyak orang penyandang cacat sekarang hidup
lebih lama daripada orangtuanya, maka mempersiapkan hari depan lebih penting lagi daripada di waktu
yang lampau. Setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda, tergantung pada situasinya.
Orang dan yang merawatnya dapat lebih pro-aktif dalam merancang masa depan. Kuncinya adalah
menciptakan visi yang jelas mengenai masa depan itu dan mengembangkan rencana agar visi ini
terlaksana. Sebagai orangtua pentinglah untuk mengajukan pertanyaan: ‘Apa yang diinginkan anak
laki-laki atau anak perempuan saya untuk bantuan di masa depan dan apa yang saya harap dan
inginkan baginya?’ Ada faedahnya bagi orangtua mengikut-sertakan anggota-anggota keluarga ketika
merenungkan pertanyaan ini sehingga saudara-saudara kandungnya dan lain-lain memberikan
pendapatnya dalam proses ini. Lakukanlah sebagai satu keluarga dan ajaklah anggota keluarga yang
menyandang cacat itu sebanyak mungkin.
Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, pastikan bahwa ada diskusi mengenai apa kebutuhan
setiap anggota keluarga, sekarang dan di masa depan. Tetapi, tetaplah fokusnya pada orang yang
menyandang cacat. Penting sekali bahwa sejauh mungkin anggota keluarga yang menyandang cacat
diberi kesempatan memberi masukan sebanyak mungkin mengenai apa bayangannya mengenai
hari depannya sendiri dan agar ia diberi bantuan untuk melaksanakan visi ini. Tingkat kesadaran
seseorang untuk mengerti akan mempengaruhi kemampuannya ikut serta dalam membuat keputusan.
Selagi memikirkan visi dan rencana untuk hari depan sangat pentinglah tetap menempatkan orang yang
menyandang cacat itu dalam pusat perhatian anda.
Memikirkan mencukupi masa depan yang berkesinambungan bagi anak laki-laki atau perempuan yang
menyandang cacat dapat menimbulkan banyak ketakutan dan kekhawatiran. Ada baiknya meminta
seseorang dalam lingkungan atau masyarakat anda untuk memberikan dukungan dan arahan selagi
mempertimbangkan masalah-masalah ini. Pikirkanlah dari mana anda dapat memperoleh dukungan ini.
Buatlah suatu ‘daftar yang diingini’ mengenai semua hal yang diingini anggota-anggota keluarga anda
karena ini akan membantu anda dan lainnya yang mungkin datang setelah anda agar mereka dapat
mengambil keputusan yang baik bagi kesejahteraan mereka. Tetaplah perbaiki daftar ini karena usia dan
situasi orang berubah.
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Merencanakan dukungan di hari depan bagi orang yang membutuhkan bantuan sangat banyak bukan
hanya menyangkut apa yang akan terjadi setelah anda meninggal. Hidup manusia tidaklah pasti dan
rencana anda mungkin perlu dilaksanakan besok dan bukannya pada suatu hari di masa depan yang
masih jauh. Ada situasi-situasi yang menyebabkan sangat baik membuat penyediaan bagi seseorang
pada waktu masih awal – misalnya, jika ada risiko cukup besar bahwa orang yang memberi bantuan
yang utama tidak dapat terus mengelola urusan orang penyandang cacat karena ia sakit.
Masa depan yang mantap dan berkesinambungan bagi anak laki-laki atau perempuan anda penyandang
cacat lebih mungkin dapat dicapai jika ada orang-orang lain yang bertekad membantunya dalam jangka
panjang. Sebagai bagian dari perencanaan anda mungkin anda ingin mendirikan kelompok seperti itu,
sering disebut sebagai ‘support circle’ (lingkaran pendukung) atau ‘personal network’ (jaringan pribadi).
Lingkaran pendukung atau jaringan pribadi dapat meliputi anggota keluarga, teman, dan orang-orang lain
yang bertekad membantu anggota keluarga anda, misalnya seorang pembela yang dekat dengan dia
atau tetua gereja.
Sebelum anda bicara dengan penasihat hukum atau keuangan pentinglah melihat dulu apa yang anda
butuhkan (sasaran dan rencana) sebanyak mungkin. Jika anda sudah mempunyai rencana, lebih
mudah mencari nasihat yang relevan dengan situasi anda. Semakin jelas cita-cita anda, semakin mudah
membuat rencana dan memegang rencana itu. Akan banyak tantangan dalam memenuhi rencana itu,
termasuk respons dari orang atau organisasi yang bertujuan menghalangi anda. Jika ada keluarga dan
orang lain di luar keluarga yang mendukung cita-cita anda, maka anda akan terbantu mempertahankan
arah tujuan. Setelah rencana itu dikembangkan dengan baik, perbaikan dapat dilakukan secara berkala
untuk mencerminkan perubahan kebutuhan anggota keluarga yang menyandang cacat.
Inilah beberapa ide mengenai hal-hal yang mungkin perlu anda pertimbangkan sebagai titik permulaan.
Perlu eksplisit (jelas) ketika memikirkan daftar centang (checklist) ini. Barangkali tidak semua sasaran
yang anda inginkan dapat dicapai, tetapi janganlah hal ini membuat anda tidak membuat rencana dan
bekerja mencapai hasil yang positif di masa depan.
 Apakah harapan dan cita-cita orang penyandang cacat itu dan harapan serta cita-cita anda
bagi mereka?
 Bagaimana orang ini sekarang memberi-tahukan kebutuhan mereka?
 Tempat tinggal yang bagaimana yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginannya?
 Apakah yang penting dalam mempertahankan hubungan dan interaksi sosial yang dianggap sangat
berharga dan apa yang mereka inginkan untuk masa depan dalam hal hubungan sosial itu?
 Kegiatan-kegiatan apa yang mereka sukai atau ingini sekarang dan di kemudian hari?
 Apakah yang mereka sukai dan apa yang tidak disukai (perlu spesifik dan masukkan makanan,
musik, lingkungan, teman)?
 Apa kebutuhan pelajaran dan pendidikan mereka?
 Bagaimana kita, atau orang lain, membantu orang itu untuk mencapai harapan dan cita-citanya?
Salinan dari daftar ini yang dapat anda isi terdapat dalam Bagian 6.
Bagian yang paling sulit dalam proses ini adalah membuat harapan dan keinginan orang yang
menyandang cacat dan harapan dan keinginan anda menjadi rencana yang jelas dan ringkas.
Jika ini usaha perencanaan anda yang pertama, anda perlu terus memikirkan ide-ide anda mengenai
rencana ini dan menyesuaikannya di mana perlu.
Jika anda sudah membuat rencananya, buku kecil ini dan masalah-masalah yang dikemukakannya
mungkin berguna untuk membantu anda meninjau kembali, menyesuaikan dan memperbaiki
rencana anda itu.
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Setelah anda mengembangkan rencana ini sejauh kemampuan anda, pertimbangkanlah mungkin
anda perlu nasihat lebih lanjut dari seorang ahli hukum atau penasihat keuangan mengenai bagaimana
jadinya setelah dilaksanakan.
Ini adalah beberapa ringkasan dari beberapa hal yang perlu dipikirkan ketika mencari jalan bagaimana
mencukupi keperluan hidup anggota keluarga anda. Banyak dari hal-hal ini dibicarakan dengan lebih
terperinci nanti dalam buku kecil ini.
 Tetaplah tempatkan anggota keluarga yang menyandang cacat itu fokus utama dari visi dan
rencana anda, dan libatkan dia dalam proses ini sebanyak mungkin.
 Masukkanlah orang-orang lain ketika membicarakan visi dan rencana tersebut. Orang-orang ini
secara idealnya meliputi saudara-saudara kandungnya, anggota-anggota keluarga lain termasuk
anggota keluarga besar yang dekat dengan penyandang cacat itu dan orang lain yang memberikan
bantuan dan rawatan kepada orang yang perlu perawatan banyak itu.
 Perhatikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi anda – langkah-langkah ini
membentuk rencana anda.
 Kumpulkan informasi dan nasihat untuk membantu anda dalam perencanaan anda.
 Buatlah rencana yang meliputi semua langkah mencapai hasil yang telah diidentifikasi – membuat
rencana memungkinkan anda mempunyai lebih banyak kendali atas apa yang akan terjadi di
masa depan.
 Ambillah pendekatan ‘melihat hidup secara keseluruhan’ ketika mengembangkan suatu rencana.
Ini bukan saja mengenai bagaimana seseorang akan dicukupi keperluannya secara keuangan tetapi
juga bagaimana mereka dapat memenuhi harapan dan cita-cita mereka dan mempunyai gaya hidup
yang mencerminkan hal ini.
 Ambillah langkah satu demi satu karena membangun dasar yang kuat akan menciptakan masa
depan yang lebih berkesinambungan bagi penyandang cacat itu.
 Bicaralah dengan orang-orang lain dalam masyarakat atau jaringan anda dan pikirkan perlunya
membuat ‘lingkungan pendukung’ atau ‘jaringan pribadi’ dengan tujuan menjaga anggota keluarga
anda dan visi anda dalam jangka panjang.
 Sebelum anda bicara dengan penasihat hukum atau keuangan pentinglah melihat dulu apa yang
anda butuhkan (sasaran dan rencana) sebanyak mungkin.
 Tetaplah fleksibel menghadapi tantangan-tantangan dan perubahan.
 Buatlah suatu ‘daftar hal-hal yang diingini’ untuk membantu orang-orang lain dalam membuat
keputusan untuk kepentingan anggota keluarga yang menyandang cacat itu.
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Proses Perencanaan

Visi (cita-cita)
(libatkan orang-orang lain)

Perencanaan
(libatkan orang-orang lain)

Mencari nasihat
dan dukungan

Nasihat keuangan
Mencari penasihat hukum
Pelindung (guardianship)
Surat kuasa

Surat wasiat,
perwalian

6

Dukungan formal
(tempat tinggal,
bantuan yang dibayar,
pelayanan)
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Dukungan informal
‘lingkungan
pendukung’,
bantuan dari
keluarga,
teman-teman

Bagian 2:
Merencanakan masa depan: memilih pilihan yang tepat
(pertanyaan dan jawaban)
Mengapa rencana khusus untuk orang cacat?
Anda tidak diharuskan untuk membuat perencanaan khusus apapun untuk anggota keluarga yang
menyandang cacat. Apakah anda perlu untuk memikirkan perencanaan khusus tergantung dari
kemampuan si penyandang cacat, sumber daya yang tersedia, dan keinginan-keinganan anda
untuk masa depan.
Apabila penyandang cacat mampu mengurus keuangannya sendiri atau mengurus keuangannya
dengan bantuan informal, maka kecil kemungkinannya anda perlu membuat pengaturan-pengaturan
khusus. Anda bisa mempergunakan sumber daya keluarga sebagaimana anda perbuat bagi anggota
keluarga yang tidak cacat. Anda dapat menghibahkan harta kekayaan kepada si penyandang cacat
melalui wasiat atau perwalian sebagaimana yang anda dapat perbuat untuk anggota keluarga
lain- biasanya sebagai pemberian hibah langsung.
Tetapi, ada dua alasan utama mengapa ada baiknya membuat pengaturan khusus.
 Apabila cacatnya itu mempengaruhi kemampuan mental seseorang (seperti cacat mental, cedera
otak, sakit jiwa atau dementia), orang yang cacat mungkin memerlukan bantuan untuk mengatur
keuangan atau harta kekayaan lainnya. Anda mungkin harus menyediakan bantuan untuk ini.
Berbagai pilihan untuk melakukan hal ini akan dibahas di bawah ini.

Contoh
Kwame menyandang cacat mental. Ia bekerja, tinggal di sebuah unit perumahan dan dapat menjaga
dirinya sendiri, tetapi memerlukan bantuan dalam mengurus keuangan. Saudara perempuannya,
Rose, membantunya dalam masalah keuangan, termasuk membayar tagihan-tagihan dan membuat
bujet mingguan.
Hal ini kelihatannya akan terus berlangsung. Grace, ibu Kwame, memutuskan untuk menghibahkan
separuh harta warisannya, karena yakin bahwa hartanya itu akan diurus baik-baik oleh Kwame
dengan bantuan Rose.
Bila Kwame tidak mendapat bantuan dari Rose, atau apabila cacatnya lebih parah, Grace akan harus
memutuskan siapa yang akan ditunjuknya untuk membantu mengurus harta warisan bagian Kwame.
 Kadang-kadang anda ingin mengadakan pengawasan yang lebih dari biasa atas bagaimana dana
keluarga akan dipergunakan dalam jangka panjang, walaupun si penyandang cacat mampu mengatur
dirinya sendiri. Anda mungkin ingin mengawasi bagaimana dana keluarga dipergunakan setelah
penyandang cacat itu tidak lagi memerlukannya.
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Misalnya, karena orang yang cacat mempunyai kebutuhan yang lebih besar daripada anggota
keluarga yang lain, anda mungkin ingin memberikan bagian yang lebih besar dari harta anda
kepadanya, dibandingkan dengan anak-anak lain yang tak mengalami cacat. Tetapi, setelah si
penyandang cacat meninggal, anda mungkin ingin agar harta benda apapun yang tersisa
diberikan kepada anak-anak anda yang lain atau cucu-cucu anda. Agar tujuan ini tercapai,
dan bukan diserahkan kepada nasib atau keadaan, anda mungkin perlu membuat
pengaturan-pengaturan khusus.

Contoh
Fred dan June mempunyai empat anak. Jessica, anak perempuannya, menyandang cacat fisik dan
tidak bekerja. Fred dan June merasa bahwa ia memerlukan dukungan lebih besar dari pada
saudara-saudaranya yang perempuan maupun laki-laki.
Mereka memutuskan untuk menyisihkan 75% dari harta benda mereka, ke dalam perwalian yang
dibuat lewat wasiat mereka, untuk dipergunakan oleh Jessica guna membeli sebuah rumah yang
layak dan masih ada sebagian uangnya untuk keperluan-keperluan lainnya. Ketiga anak yang lain
memperoleh bagian dari yang 25%.
Akta perwaliannya menetapkan bahwa setelah Jessica meninggal, rumah dan sisa uang yang ada
dibagi-bagi antara anak-anak Jessica dan cucu-cucu Fred dan June lainnya, sehingga setiap cabang
turunan dari keluarga itu akhirnya mendapat bagian yang sama besarnya dari harta peninggalan itu.
Untuk menentukan apakah pengaturan khusus diperlukan, dan apa bentuk pengaturan itu sebaiknya,
anda perlu memikirkan kemampuan-kemampuan dan kebutuhan anggota keluarga anda yang
menyandang cacat. Anda perlu mempertimbangkan masalah-masalah apa yang mungkin timbul dan
apa yang anda dapat perbuat untuk mengatasinya. Anda juga harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan
anggota keluarga yang lain.
Anda dapat bertukar pikiran dengan si penyandang cacat untuk mengetahui apa keinginannya sebelum
menentukan apa yang akan diperbuat. Anda juga dapat berbincang dengan orang-orang lain dalam
keluarga anda atau jaringan orang-orang yang kenal dengan si penyandang cacat.
Penilaian anda akan merupakan penilaian individual didasarkan atas situasi khusus: setiap situasi
berbeda dan tak ada jawaban yang benar untuk semua situasi.
Titik awalnya adalah visi anda mengenai apa yang anda ingini yang harus tersedia guna menjaga
kepentingan anggota keluarga anda yang mengalami cacat di masa depan, setelah anda meninggal.
Ini akan membantu anda memutuskan cara terbaik mengaturnya selagi anda masih ada
untuk mengerjakannya.

Berapa pentingnyakah mempunyai surat wasiat?
Sebuah pertanyaan yang mendasar adalah harta kekayaan apa yang akan anda tinggalkan untuk
anggota keluarga yang memerlukan bantuan yang besar dan dalam bentuk apa.
Penting sekali untuk mempunyai surat wasiat dan memperoleh bantuan dari ahli hukum dalam
membuatnya. Ada beberapa alasan mengapa demikian.
 Jika anda tidak mempunyai surat wasiat, apabila anda meninggal maka harta peninggalan anda
akan dibagi-bagi secara apa yang ditentukan oleh negara bagian di mana anda tinggal atau di mana
harta peninggalan anda ada. Ini disebut ‘laws of intestacy’ (hukum menhenai orang meninggal tanpa
surat wasiat) dan tidak memberi perhatian atas kebutuhan-kebutuhan khusus seseorang yang
menyandang cacat. Hal ini dapat membuat anggota keluarga anda yang cacat itu sangat kekurangan
dana untuk masa depannya. Di semua Negara Bagian ada ketentuan-ketentuan yang mengatur
(di NSW misalnya, ketentuan ini disebut Family Provision Act) bahwa seseorang yang menyandang
cacat dapat memohon kepada Pengadilan agar diberi bagian yang lebih besar (hal ini juga berlaku
bila ada wasiat) tetapi akan sangat makan hati bagi seseorang jika terpaksa melakukan tindakan ini.
Bila si penyandang cacat tidak mampu membuat keputusan sendiri, maka tindakan dapat dilakukan
oleh ‘kawan berikutnya’ – biasanya seorang pengelola keuangan yang ditunjuk oleh Mahkamah
Perwalian (Guardianship Tribunal) atau oleh Protective Commissioner (setiap Negara Bagian dan
Wilayah mempunyai namanya sendiri-sendiri – lihat Bagian 5).
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Dalam kebanyakan hal di mana tak ada surat wasiat, keluarga akan setuju tentang pembagian harta
tanpa harus ke Pengadilan. Bila ini terjadi, sebuah deed of family arrangement (akta pengaturan
keluarga) akan disiapkan oleh seorang pengacara dan akan menggantikan tempat surat wasiat.
Bila si penyandang cacat tidak bisa menyumbangkan pikirannya dalam pengambilan keputusan,
seorang pengelola keuangan dapat ditunjuk untuk mewakili kepentingannya.
 Bila anda mempunyai surat wasiat maka anda merasa mantap mengetahui bahwa anda telah
mencantumkan harapan dan keinginan anda dalam hal bantuan dan perawatan di masa depan
bagi anggota keluarga anda yang memerlukan bantuan banyak. Surat wasiat itu memberikan anda
kepastian untuk menjamin bahwa rencana-rencana yang telah anda buat akan terus dilaksanakan.
Anda perlu menemui pengacara hukum untuk membuat surat wasiat. Pengacara hukum dapat
membantu anda dalam memastikan bahwa anda telah mencantumkan semua yang anda ingini di
dalam wasiat, bahwa anda mengerti konsekuensi-konsekuensi dari apa yang anda tulis, dan bahwa
hal ini ditulis secara benar. Karena banyak pengacara tidak berpengalaman dalam memberikan nasihat
kepada orang dengan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan banyak, dan mungkin tidak tahu
hal terkini mengenai masalah-masalah orang cacat dan pelayanan social, maka bermanfaatlah kiranya
bila anda mengambil waktu mencari pengacara hukum yang menguasai masalah-masalah ini.
Surat wasiat harus secara berkala ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan terakhir agar dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi anda. Untuk keterangan
lebih lanjut mengenai surat wasiat lihatlah Bagian 3.

Dapatkah saya memberikan aset langsung kepada penyandang cacat?
Hal ini tentu saja salah satu pilihan, apakah ketika anda masih hidup atau lewat wasiat anda.
Ini merupakan cara orang sering kali mengalihkan hartanya kepada anggota keluarga lainnya.
Bila anda berpikir untuk mengerjakan ini, pertimbangkanlah hal-hal berikut ini:
 Apakah anggota keluarga yang cacat itu memerlukan bantuan dalam mengurus hartanya?
Apakah orang tersebut dapat mengurus uang di bank atau merawat rumah, termasuk membayar
pajak tanah dan bangunan (rates) dan perbelanjaan lain, mengurus pemeliharaan rumah,
asuransi dan sebagainya? Apakah ia merupakan sasaran empuk untuk eksploitasi atau pelecehan
apabila ada orang yang mencoba untuk menipunya atau dengan berbagai cara mengambil
alih hartanya? Bila ia memerlukan bantuan, apakah bantuan itu ada atau apakah ia memerlukan
seorang manajer keuangan?
 Apakah adil, menyamakan kebutuhannya dan kebutuhan orang lain?
Periksa lagi contoh di halaman 8. Apabila Fred dan June menghibahkan 75% hartanya langsung
kepada Jessica tanpa pengawasan lain selanjutnya, apakah perbuatan itu adil mengingat masih ada
anak-anak lain? Harta tersebut dengan demikian menjadi milik Jessica dan ia dapat menyerahkannya
kepada siapapun yang ia kehendaki lewat surat wasiatnya (atau apabila ia tidak mampu membuat
wasiat, hartanya itu akan secara otomatis beralih kepada anggota keluarganya terdekat). In mungkin
yang anda ingini, tapi mungkin juga anda ingin agar ada pembagian harta yang lebih merata,
mengingat kepentingan jangka panjang anggota keluarga lain. Mendiskusikan semua itu dengan
anak-anak anda dan mengikut-sertakan mereka dalam perencanaan dapat mencegah timbulnya
rasa tidak senang.
 Bila anda berfikir untuk menghibahkan uang semasa anda masih hidup, apakah anda
mempunyai dana tambahan guna keperluan anda sendiri, terutama karena anda semakin tua?
Apakah masa pensiun anda sepenuhnya terbiayai sehingga anda tak ada kemungkinan memerlukan
dana tersebut samasekali? Sekali harta kekayaan diberikan kepada seseorang atau diberikan kepada
perwalian, maka itu bukan lagi merupakan hak milik anda dan anda tak dapat mengandalkan untuk
memperolehnya kembali. Orangtua dari orang yang memerlukan bantuan banyak mungkin terbiasa
mendahulukan kepentingan anaknya di atas kepentingannya sendiri dan tidak memikirkan dampak
penghibahan hartanya atas kesejahteraannya sendiri di masa depan.
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Adakah akibat-akibat perpajakan dalam membuat rencana untuk hari depan?
Perpajakan merupakan suatu bidang yang sangat rumit karena ada berbagai pajak di tingkat Pemerintah
Federal dan Negara Bagian yang harus dipertimbangkan dalam membuat rencana (misalnya,
pajak-pajak Federal mencakup pajak penghasilan dan pajak keuntungan dari modal, pajak Negara
Bagian berbeda dari satu Negara Bagian ke Negara Bagian lainnya dan mungkin mencakup pajak tanah
dan bea meterai.
Kerumitan ini membuat tidak praktis memaparkan lebih dari sekedar ikhtisar singkat dari beberapa
bidang kunci. Salah satu dari kerumitan ini adalah bahwa perpajakan tergantung dari situasi pribadi anda
dan dengan demikian, informasi pajak yang spesifik tak dapat dibeberkan dalam buklet ini.
Amatlah mutlak bahwa anda meminta nasihat ahli agar anda jelas mengerti implikasi-implikasi
rencana anda terhadap pajak anda.

Pajak

Bila pajak mungkin dikenakan

Pajak keuntungan dari modal – dapat
dikenakan pada setiap situasi di mana terjadi
perubahan dalam hak-hak mengenai harta
atau hukum.

 ketika anda mentransfer harta/dana
kepada perwalian.
 ketika perwalian menjual asset.

Stamp duty – payable on the transfer of
specific Pajak meterai – harus dibayar waktu
pengalihan asset tertentu dari satu pihak ke
pihak lainnya. Pajak ini tidak dikenakan pada
harta yang diwariskan melalui surat wasiat.

 ketika perwalian membeli asset.
 ketika perwalian memperoleh asset lewat
transfer/pengalihan.

Pajak penghasilan – dikenakan pada
perorangan dan para wali dari perwalian
berdasarkan atas penghasilan mereka yang
dapat dikenai pajak.

 bila pendapatan perwalian lebih besar dari
pembelanjaan.
 bila ada pembagian dari perwalian kepada
penerima perwalian.

Adakah akibat-akibat pada Jaminan Sosial?
Apabila orang terhadap siapa anda menghibahkan harta menerima tunjangan penghasilan,
maka tunjangan itu dapat berkurang karena ia menerima hibah dari anda.
Karena tak ada jaminan bahwa situasi anda di masa depan tak akan mengalami perubahan, sebelum
anda menghibahkan harta kepada anggota keluarga yang menyandang cacat, carilah keterangan
mengenai implikasi yang bermungkinan dapat terjadi atas tunjangan penghasilan anda dan
penyandang cacat tersebut.

Bagaimana mengenai penunjukan manajemen keuangan atau
penunjukan perwalian?
Menurut hukum, begitu seseorang menginjak usia 18 tahun, ia tak lagi berada di bawah pengawasan
orang tuanya, tidak perduli apakah ia cacat atau tidak. Apabila seorang anak berada di bawah 18 tahun,
orangtuanya dapat menunjuk seorang wali dalam surat wasiatnya. Begitu anak itu berusia 18 tahun,
maka orangtuanya tak lagi dapat menunjuk seorang wali pengawas bagi anaknya walaupun ia
membutuhkan bantuan besar.
Anggota keluarga anda mungkin tidak memerlukan seorang wali pengawas atau manajer keuangan
yang ditunjuk secara formal, bila ia mempunyai sekelompok orang yang memiliki komitmen dalam
membantunya membuat keputusan.
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Bila penyandang cacat tidak mampu mengurus urusan-urusannya, maka mungkinlah:
 ditunjuk seorang manajer keuangan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam manajemen
keuangan atas nama si penyandang cacat, atau:
 ditunjuk seorang wali pengawas yang dapat mengambil keputusan dalam masalah kehidupan lain
(misalnya pelayanan kesehatan dan jasa-jasa lain, di mana ia akan tinggal, dan lain-lain).
Hal-hal di atas dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan di setiap Negara Bagian
dan Wilayah seperti Guardianship and Administration Act (Undang-Undang Wali Pengawas
dan Administrasi) di Queensland dan Protected Estates Act (Undang-Undang Harta Kekayaan
yang Dilindungi) di NSW. Orang yang ditunjuk dapat saja seorang individu, termasuk anggota keluarga.
Tetapi, badan seperti Mahkamah Wali Pengawas hanya akan menunjuk seseorang apabila si
penyandang cacat itu mempunyai kebutuhan pada saat itu. Anda dapat memohon agar ditunjuk seorang
manajer keuangan atau wali pengawas sewaktu anda masih hidup, atau anda dapat memasukkan
keinginan ini dalam surat wasiat anda.
Penunjukan pengelola keuangan dapat mengatasi kekhawatiran mengenai pengelolaan harta yang
diberikan kepada penyandang cacat. Seorang pengelola keuangan atau wali pengawas adalah
seseorang yang ‘akan memperhatikan’ seseorang yang menyandang cacat. Dalam mempertimbangkan
siapa yang anda kehendaki untuk menjalankan peran tadi, maka pertimbangan itu pun berlaku juga
dalam memilih pengelola perwalian (trustee), tetapi walaupun anda berhak menyatakan pendapat
tentang siapa yang harus ditunjuk, hal ini akhirnya merupakan keputusan dari Mahkamah Perwalian/
Pengawas (atau mahkamah lain yang relevan), yang mungkin akan mempertimbangkan bahwa seorang
lain lebih cocok melaksanakan tugas itu.
Lihatlah di Bagian ke 5 mengenai alamat-alamat badan perwalian di setiap Negara Bagian yang dapat
memberi keterangan lebih lanjut kepada anda.

Bagaimana mengenai surat kuasa?
Pemegang kuasa hukum (attorney) ditunjuk dengan sebuah dokumen hukum yang bernama
‘power of attorney’ (surat kuasa). Attorney adalah seseorang yang anda tunjuk guna mengurus
masalah-masalah keuangan dan harta benda lainnya apabila karena sesuatu hal anda tak dapat
mengambil keputusan atau bila anda tidak lagi mampu membuat keputusan-keputusan tersebut.
Ini berarti mereka dapat menjalankan rekening bank anda, membayar tagihan, membeli atau menjual
aset atau saham atas nama anda.

Siapa yang dapat membuat surat kuasa?
Anda boleh menunjuk seorang kuasa hukum. Dengan ini maka seseorang dapat terus menjalankan
hal-hal yang sekarang anda lakukan untuk anggota keluarga yang menyandang cacat selama anda
masih hidup tetapi anda tak lagi mampu melaksanakan hal-hal itu sendiri. Hal ini penting apabila anda di
kemudian hari terkena dementia (pikun) atau tak lagi mampu mengambil keputusan.
Anda mungkin ingin agar seseorang memperjuangkan kepentingan anda dan kepentingan penyandang
cacat sebagaimana kalau anda sendiri melakukannya. Anda harus memasukkan instruksi-instruksi
kepada kuasa hukum itu tentang penggunaan dana anda demi kebaikan anggota keluarga anda yang
menyandang cacat, dan juga untuk anda sendiri.
Orang yang menyandang cacat dapat menunjuk seorang attorney (untuk membuat keputusan
atas namanya) bila ia mampu untuk berbuat demikian. Sebagaimana halnya dengan manajer keuangan,
attorney dapat membantu dalam masalah manajemen keuangan dan pengambilan keputusan.
Tetapi, bila si penyandang cacat mampu mengendalikan urusannya secukupnya sehingga dapat
menunjuk seorang attorney, maka anda dan anggota keluarga lainnya akan tidak begitu khawatir akan
kemampuannya untuk mengatur masalah-masalahnya di masa depan.
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Orang yang menyandang cacat tidak dapat menunjuk seorang kuasa atau attorney bila
kemampuannya membuat keputusan terganggu. Bila orang yang menyandang cacat tidak mengerti sifat
dasar dari surat kuasa atau power of attorney dengan segala implikasinya, maka ia tidak mempunyai
kemampuan secara hukum untuk menanda-tangani dokumen semacam itu. Dalam hal demikian,
sebuah surat kuasa hukum bukan merupakan pilihan dalam mengelola assetnya.

Jadi pilihan-pilihan lain apakah yang ada jika saya memutuskan tidak
memberikan aset secara langsung kepada anggota keluarga yang cacat?
Bila suatu pemberian langsung tidak cocok, maka pilihan-pilihan lainnya adalah:
 secara informal memberikan hibah kepada orang ke tiga yang memberi manfaat kepada si
penyandang cacat, atau
 memberikan harta secara formal kepada orang ke tiga untuk dimanfaatkan si penyandang cacat.
Ini yang dinamakan mendirikan perwalian.
Sebuah contoh dari pendekatan informal adalah penghibahan harta kepada orang ke tiga lewat surat
wasiat – misalnya, meninggalkan semua harta benda kepada satu atau dua anak dengan harapan,
apakah secara tertulis dalam wasiat atau sekedar ‘dimengerti’, bahwa anak-anak yang ditinggali waris itu
akan menjaga anak yang menyandang cacat.
Mengharapkan bahwa seseorang lain akan ‘berbuat yang sepatutnya’ dengan harta yang ia
berkuasa mutlak atasnya, dapat menimbulkan banyak persoalan. Pengaturan sedemikian sangat tak
memberi kepastian. Anda tidak tahu pasti apakah hal itu akan bermanfaat pada penyandang cacat,
dan hal itu bisa menyebabkan timbulnya berbagai masalah lain seperti misalnya penyanggahan
terhadap surat wasiat.

Contoh
Yee Min mempunyai dua orang anak. Anak laki-lakinya, Tim, mempunyai kebutuhan dibantu yang
tinggi dan tak mampu mengurus keuangan sendiri. Sue, anak perempuannya, tidak menyandang
cacat. Yee Min mengira bahwa Sue akan menjaga Tim, walaupun ia belum membicarakan hal ini
dengan Sue dan tidak menyinggung masalah ini sama sekali di dalam surat wasiatnya. Yee Min akan
memberi seluruh hartanya kepada Sue.
Kenyataannya, Sue sama sekali tidak peduli pada kepentingan Tim setelah ibunya meninggal dan
tidak membelanjakan uang ibunya sedikitpun untuk keperluan Tim. Sekalipun bila Yee Min memesan
Sue apa yang menjadi harapannya, atau mencantumkan dalam wasiatnya ‘Saya ingin kamu
menjaga Tim’, Sue tidak berkewajiban secara hukum untuk merawat dia.
(Dalam situasi seperti ini, Tim dapat menyanggah wasiaitut, dengan bantuan seseorang lain yang
terkait dengan hidupnya, seperti seorang penyedia pelayanan atau pembela).
Pendekatan formal lewat penggunaan perwalian jauh lebih baik dari pada pendekatan informal.
Bagian-bagian berikutnya buku kecil ini akan membentangkan keterangan-keterangan yang lebih rinci
tentang mendirikan perwalian.
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Bagian 3:
Mendirikan perwalian
Ada berbagai macam perwalian dan banyak yang harus dipikirkan sebelum mendirikan perwalian.
Bagian ini bertujuan membantu anda memutuskan apakah perwalian cocok bagi anda.
Buklet ‘Special disability trusts – Getting things sorted’ (Perwalian khusus untuk penyandang cacat –
membereskan hal-hal yang perlu) menyajikan rincian mengenai perwalian khusus penyandang cacat
dan konsesi-konsesi baru dalam tunjangan penghasilan bisa membantu keluarga yang ingin mencukupi
orang penyandang cacat.
Informasi berikut ini akan memberi anda pengertian-pengertian umum mengenai perwalian.

Apa masalah-masalah mendasar mengenai perwalian?
Perwalian adalah sebuah konsep hukum yang menyangkut pengaturan-pengaturan yang kelihatannya rumit
tetapi sebenarnya sangat sederhana.
Perwalian adalah sebuah kewajiban hukum yang dikenakan pada seseorang, yang dinamai wali
atau trustee, untuk menjaga/ harta benda perwalian guna manfaat seseorang lain atau sejumlah
orang, yang dinamai penerima (beneficiary) perwalian.
Sejumlah kalangan memandang perwalian dengan rasa curiga karena perwalian sering dipergunakan
untuk mengurangi pajak. Perwalian seperti ini dapat sangat rumit. Penggunaan perwalian semacam ini
menyebabkan peraturan-peraturan perpajakan yang berpengaruh terhadap perwalian menjadi sangat
sulit pengelolaannya.
Tetapi, ini tak berarti bahwa perwalian tidak cocok untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan
seseorang yang menyandang cacat.
Kenyataannya, perwalian adalah cara yang sangat baik untuk mengontrol harta kekayaan guna
dimanfaatkan seseorang yang menyandang cacat. Suatu perwalian dapat terus mengurus beberapa
kepentingan orang penyandang cacat setelah anda meninggal. Perwalian adalah sebuah struktur
yang anda ciptakan untuk terus beroperasi sebelum atau sesudah anda meninggal, yang dapat terus
berjalan di masa depan.
Apabila anda telah berkeputusan untuk menggunakan perwalian untuk menyediakan
kebutuhan-kebutuhan bagi anggota keluarga yang menyandang cacat, hal-hal utama yang harus
diputuskan adalah:
 Siapakah yang akan menjadi wali?
 Bagaimana caranya saya membagi harta kekayaan supaya adil bagi si penyandang cacat dan
anggota keluarga yang lain?
 Apa pilihan-pilihan mengenai tempat tinggal perawatan yang harus saya sediakan?
 Seberapa jauh keleluasan dan petunjuk-petunjuk yang akan saya berikan kepada wali?
Soal-soal ini akan dibahas dalam bagian ini.
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Apa kerja wali/pengelola perwalian?
Ada ketentuan-ketentuan yang sudah mantap berjalan mengenai hak-hak dan kewajiban wali serta
hak-hak penerima perwalian.
Hakikat perwalian adalah memisahkan kekuasaan untuk mengontrol harta kekayaan dari hak untuk
menikmati manfaat dari harta kekayaan (assets) tersebut. Secara umumnya:
 wali memiliki hak dalam batas-batas pedoman yang digariskan oleh perwalian untuk mengontrol dan
mengelola aset, tapi hanya untuk kepentingan dan manfaat si penerima perwalian; dan
 penerima perwalian mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari harta itu tetapi tidak memiliki
kekuasaan untuk mengontrol harta perwalian.
Orang yang menyandang cacat dengan demikian dapat menikmati manfaat dari harta tanpa
menanggung risiko yang terkait bila melakukan kontrol langsung atas harta. Risiko-risiko ini termasuk:
 pemerasan (eksploitasi) dan pelecehan, bila si penyandang cacat rawan terhadap hal itu;
 tidak mengambil manfaat sepenuh-penuhnya dari harta yang ada; dan
 apa yang mungkin terjadi atas harta tersebut setelah si penyandang cacat meninggal, khususnya bila
ia tidak mampu membuat surat wasiat.

Contoh
Jeannine mendirikan perwalian untuk harta kekayaannya. Kemanakannya, Sam, akan
mengendalikannya dalam kedudukannya sebagai wali untuk kepentingan Ben, anaknya yang
menyandang cacat. Maka tergantung pada keputusan Sam kapan dan apakah perlu mempergunakan
uang perwalian. Ben dapat meminta uang pada Sam, atau orang lain (misalnya anggota keluarga
yang lain atau orang yang merawat Ben) dapat memintanya atas nama Ben.
Sam dapat mempergunakan uang perwalian untuk kepentingan Ben walaupun Ben tidak meminta
pertolongan. Menjadi keputusan Sam-lah bagaimana menginvestasi uang itu, apakah diinvestasi
terutama untuk jangka panjang atau menyimpannya sebagian atau semuanya untuk keperluan Ben,
tergantung dari pemikiran Sam tentang apa kira-kira kebutuhan Ben.

Bagaimana sebuah perwalian didirikan?
Bila anda mendirikan perwalian supaya beroperasi selagi anda hidup, anda perlu mempersiapkan suatu
akta perwalian. Akta ini adalah sebuah dokumen hukum yang:
 menetapkan siapa yang mendirikan perwalian, siapa walinya dan siapa yang akan mendapat manfaat
dari perwalian itu (beneficiary).
 memberikan perincian tentang bagaimana harta perwalian akan dipergunakan untuk penerima
perwalian, dan
 memaparkan berbagai kewenangan wali.
Anda juga dapat mendirikan perwalian lewat surat wasiat sehingga perwalian itu baru berjalan setelah
anda meninggal. Anda dapat melakukan hal ini dengan menuliskannya di dalam surat wasiat atau
dengan memberi rujukan dalam surat wasiat tentang dokumen terpisah yang mengandung semua
ketetapan-ketetapan perwalian.
Sebelum mendirikan perwalian, anda harus memperoleh nasihat hukum dan keuangan
yang sesuai. Mempergunakan akta perwalian (misalnya, contoh perwalian khusus penyandang cacat
dalam buklet Special Disability Trusts – Getting things sorted (Perwalian Khusus Penyandang cacat –
Membereskan hal-hal yang perlu) mungkin tidak membantu dalam situasi khusus anda.
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Siapa yang harus saya tunjuk untuk menjadi pengelola perwalian?
Penunjukan seorang wali mungkin merupakan keputusan yang paling penting yang anda ambil
dalam mendirikan perwalian guna penyandang cacat.
Struktur/perangkat hukum tidak menjamin orang akan berbuat yang benar. Karena itu,
memilih orang yang akan berbuat yang benar sangatlah penting.
Wali adalah seseorang yang akan mengambil keputusan menggantikan anda, karena itu anda harus
menjamin bahwa ia/mereka mengerti dan sependapat dengan anda tentang bagaimana caranya
anggota keluarga anda dapat dijaga/diperlihara sebaik-baiknya oleh perwalian. Wali yang anda tunjuk
haruslah seseorang yang mengambil keputusan-keputusan yang konsisten dengan kemauan anda,
sejauh yang anda dapat lihat.
Misalnya:
 Bila anda berpendapat bahwa dana yang ada harus dibagi-bagi secara cukup dan dengan
mempertimbangkan segenap aspek dari kehidupan seseorang, mungkin tidak baik untuk menunjuk
seseorang sebagai wali yang tak mengerti bahwa seseorang yang menyandang cacat juga
memerlukan berlibur, atau memiliki TV atau mesin CD. (Apabila perwalian itu merupakan Perwalian
Khusus Penyandang Cacat, perwalian hanya boleh membiayai perawatan dan perumahan).
 Bila anda berpendapat bahwa anggota keluarga yang cacat seyogyanya hidup sebebas mungkin,
maka mungkin tidak tepat menunjuk seorang wali yang berpikiran bahwa penyandang cacat harus
hidup di rumah perawatan atau dalam hunian kelompok.
Karena itu pertimbangan nomor satu adalah memilih seorang wali yang bersimpati pada kebutuhankebutuhan dan keinginan yang diutarakan penyandang cacat, bersimpati pada visi anda mengenai
masa depan, dan pada pendekatan anda mengenai masalah-masalah yang penting bagi anda. Apabila
anda melibatkan orang lain pada visi dan perencanaan anda, sebagaimana dibicarakan pada Bagian 1,
lebih besar kemungkinannya bahwa anda dapat menemukan seseorang yang cocok untuk menjadi wali.
Bila anda telah mempersiapkan sebuah ‘daftar keinginan’ mengenai orang yang membutuhkan banyak
bantuan, hal ini dapat membantu wali untuk terus membuat keputusan demi kepentingan si penderita.
Anda juga mungkin ingin mengangkat lebih dari satu wali.
Tetapi, ada lagi hal-hal lain yang perlu diingat yang mungkin berguna untuk dimiliki seorang wali:
 Usia: bila perwalian diharapkan dapat berlangsung selama hidup si penyandang cacat,
masuk akallah menunjuk seorang wali yang kira-kira sebaya dengan si penderita. Ia/mereka jadinya
lebih mungkin akan selalu ada, mendampingi si penyandang cacat sepanjang hidupnya.
 Punya pengertian bisnis: seseorang yang dapat memahami nasihat-nasihat bisnis, hukum atau
keuangan, maka mungkin ia merupakan pilihan baik sebagai wali. Keterampilannya akan memberinya
kemampuan untuk mengurus perwalian secara efektif untuk jangka waktu lama.
 Mandiri: secara ideal, wali jangan mempunyai kepentingan yang berlawanan yang bisa
mengakibatkan sang wali hanya mengurus kepentingannya sendiri, atau mereka yang dekat
dengannya, dan bukannya kepentingan anggota keluarga anda yang menyandang cacat.

Contoh
Harapan untuk mewarisi harta yang tak terpakai oleh penyandang cacat, bisa menimbulkan suatu
pertentangan kepentingan: semakin sedikit dana dipakai untuk si penyandang cacat, makin banyak
wali akan mewarisi harta itu dalam jangka panjang.
Keterlibatan dalam suatu organisasi yang menyediakan tempat tinggal bagi penyandang cacat dapat
menimbulkan konflik kepentingan. Posisi si wali dalam organisasi itu dapat mengalahkan kepentingan
si penyandang cacat apabila ada isyu mengenai di mana si penderita harus tinggal atau ada
pengaduan terhadap organisasi itu.
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Memilih wali yang bebas memberi perlindungan yang berguna untuk menjamin bahwa ia melayani
kepentingan terbaik orang penyandang cacat itu.
 Mempunyai perhatian pada orang yang menyandang cacat: sangatlah penting mempunyai
wali yang memaklumi orang yang menyandang cacat, selalu mengadakan kontak yang teratur
dengannya, dan tahu betul-betul akan kebutuhan dan kepentingannya. Seorang wali yang
mengandalkan pada informasi dari orang lain mengenai apa yang diperlukan, tidak akan begitu siap
untuk mengelola perwalian. Wali harus senantiasa tetap ‘up to date’ tentang ide-ide dan pengetahuan
yang selalu berubah mengenai bagaimana sebaiknya memberi dukungan kepada penyandang cacat.
 Keserasian: bila terdapat lebih dari satu wali, para wali tersebut harus cocok dan serasi satu sama
lainnya. Setiap persengketaan serius di kalangan wali dapat berakhir di sidang pengadilan dan baik
sekali jika ini tidak sampai terjadi.
Memiliki semua kualitas diatas adalah idea; tetapi tidak mutlak perlu. Mungkin susah menemukan
seseorang yang memiliki semua kualitas di atas. Beberapa dari kualitas ini mungkin lebih penting untuk
anda daripada kualitas lainnya. Anda mungkin ingin memilih lebih dari satu orang sebagai wali sehingga
anda mempunyai kombinasi kualitas guna memenuhi kepentingan anda sebaik-baiknya.

Siapa yang dapat menjadi wali/pengelola perwalian?
Di bawah ini adalah pilihan-pilihan dalam menunjuk wali dan beberapa pro dan kontranya.
 Anggota keluarga: kakak (l /p) atau adik (l /p) dari si penyandang cacat adalah dari generasi yang
sama dan biasanya menaruh perhatian yang besar atas kesejahteraan saudara kandungnya.
Karena itu mereka merupakan pilihan yang wajar sebagai wali. Tetapi, anggota keluarga mungkin
memiliki kepentingan yang berbeda/berlawanan karena sering mereka akan mendapat manfaat dari
sisa dana yang tak terpakai setelah si penyandang cacat meninggal.
Hal ini tidak berarti bahwa banyak anggota keluarga yang tidak mau ‘berbuat yang benar’
dalam setiap situasi, tetapi hal ini merupakan masalah yang patut dipikirkan. Banyak orang tua
mengatakan bahwa mereka mempercayai anak-anaknya tetapi tidak tahu mereka akan kawin dengan
siapa. Harapan-harapan anggota keluarga sebagai wali harus didiskusikan di kalangan keluarga
untuk mencegah timbulnya masalah.
Kemungkinan timbulnya konflik kepentingan adalah satu alasan mengapa anda harus mengimbangi
wali yang anggota keluarga dengan seseorang lain yang independen. Bibi atau paman
atau saudara sepupu dari si penyandang cacat mungkin lebih independen karena mereka kecil
kemungkinannya mempunyai kepentingan keuangan di masa depan. Anggota keluarga lebih sedikit
kemungkinannya untuk meminta upah atas jasa pelayanannya daripada kemungkinan wali lainnya.
(Apabila perwalian itu merupakan perwalian khusus untuk penyandang cacat, anggota keluarga dekat
tidak boleh dibayar untuk jasa pelayanannya).
 Kawan-kawan atau orang lain yang terlibat dalam kehidupan si penyandang cacat:
teman-teman seringkali menaruh perhatian yang besar atas kehidupan orang yang menyandang
cacat tanpa adanya pertentangan kepentingan. Karena itu mereka mungkin merupakan wali yang
baik, atau salah seorang dari sejumlah wali, untuk menciptakan keseimbangan. Merangsang suatu
jaringan yang kuat di sekitar anggota keluarga anda yang menyandang cacat mungkin dapat
menghasilkan calon-calon untuk perwalian kelak (atau mungkin juga berarti bahwa jaringan informal
demikian sudah mencukupi tanpa perlu mendirikan suatu perwalian).
 Perwalian Publik (Public Trustee) atau perusahaan perwalian swasta: Perwalian Publik di setiap
Negara Bagian dan Wilayah, atau perusahaan perwalian swasta, dapat menyediakan pelayanan
perwalian dan sangat berpengalaman dalam hal itu. Mereka dapat diharapkan mempunyai
pandangan yang objektif tentang apa yang bermanfaat dalam setiap situasi dan memiliki kemampuan
besar di segi keuangan.
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Perwalian Publik (Umum) dan perusahaan perwalian akan meminta imbalan atas jasa-jasa
pelayanan mereka (ini mungkin suatu pengeluaran yang patut mengingat keuntungan-keuntungan
yang ditimbulkannya) dan tidak mempunyai kepentingan pribadi yang dekat dengan si penyandang
cacat. Mereka akan bergantung pada orang lain untuk memberikan informasi sebagai dasar
menentukan penggunaan uang perwalian yang tersedia. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan
perwalian demikian akan lebih berjarak, terutama bila tak ada wali lain yang aktif terlibat dengan si
penyandang cacat.
Rincian informasi untuk menghubungi agen-agen Perwalian Publik di setiap Negara Bagian dan
Wilayah dicantumkan di Bagian 5 buku kecil ini.
 Penasihat Profesional: penasihat hukum atau akuntan anda mungkin merupakan calon lain sebagai
wali independen, tetapi mereka mungkin akan memungut biaya untuk pelayanan mereka dan
mungkin tidak mempunyai keterlibatan langsung dengan kehidupan orang yang menyandang cacat
atau pengetahuan mengenai masalah cacat.
 Wali Korporasi atau Corporate trustees: penasihat anda dapat memberikan rekomendasi
bahwa anda harus mendirikan sebuah perusahaan yang akan menjadi wali. Dalam hal demikian,
pertimbangan-pertimbangan mengenai siapa yang akan menjadi wali akan dikenakan kepada mereka
yang akan menjadi direktur perusahaan tersebut.
Dalam mempertimbangkan berbagai calon di atas, kadang-kadang perlu untuk membuat pilihan-pilihan
yang sulit dan mungkin tidak ada jawaban yang cocok untuk setiap situasi.

Berapa orang wali yang dapat saya angkat?
Anda bisa menunjuk lebih dari seorang wali untuk memperoleh penyebaran keterampilan dan
kemampuan. Sebagai contoh, anda bisa menunjuk sebagai wali seorang anggota keluarga yang
mengadakan kontak secara tetap dengan si penderita dan juga menunjuk suatu perusahaan wali yang
memiliki kapasitas keuangan untuk mengelola harta perwalian dan akan selalu ada sepanjang hidup
si penyandang cacat.
Atau anda dapat menunjuk tiga individu yang menyediakan berbagai kualitas yang anda perlukan
dan juga saling menjaga agar masing-masing tetap jujur dalam hal memperjuangkan kepentingankepentingan si penyandang cacat.

Contoh
Margaret menyandang cacat mental dan memerlukan bantuan dalam mengurus uang. Ibunya,
Christine, mempertimbangkan siapa yang dapat ia tunjuk sebagai wali.
Kakak laki-laki Margaret, Paul, sangat menaruh perhatian pada Margaret, dan Christine yakin bahwa
ia akan senantiasa berbuat yang baik untuk Margaret, walaupun ia akan menerima apa yang tersisa
dari perwalian Margaret setelah Margaret meninggal. Tetapi Paul usianya baru 20 tahun dan tidak
begitu terampil dengan masalah uangnya sendiri, walaupun Christine berpendapat bahwa ia akan
lebih matang semakin ia bertambah usia.
Kakak perempuan Christine, Julie, sangat cocok bergaul dengan Paul, dan Christine berpendapat
bahwa ia akan merupakan imbangan yang baik terhadap Paul sebagai wali.
Akuntan Christine, Bruce, juga telah ikut campur dalam merencanakan masalah keuangan
untuk menjamin agar masa depan Margaret terpelihara baik. Christine juga mempertimbangkan
dia sebagai wali.
Ia memutuskan untuk menunjuk ke tiga-tiganya karena kombinasi kemandirian dan keterlibatan yang
akrab dengan Margaret. Ia juga berpendapat bahwa mereka akan serasi satu sama lainnya dan ada
manfaatnya membayar Bruce untuk jasa profesionalnya.

Merencanakan Masa Depan: Orang yang menyandang cacat | Bagian 3

17

Tak ada batas dalam jumlah wali yang dapat anda tunjuk, tetapi untuk praktisnya lebih dari tiga orang
tidak begitu baik.
Keuntungan dari tiga orang wali dibandingkan dengan dua orang adalah setiap perselisihan pendapat
dapat diselesaikan oleh mayoritas suara (hanya bila akta perwalian atau wasiat memperbolehkan hal ini)
sehingga tak ada deadlock atau kemacetan.

Bagaimana jika wali meninggal atau tidak dapat menerima pengangkatan?
Anda bisa memperinci dalam akta perwalian atau surat wasiat tentang siapa yang dapat menunjuk wali
tambahan atau wali pengganti. Ini biasanya salah seorang atau lebih dari antara para wali tersebut.
Bila timbul suatu situasi di mana tak ada wali, Undang-undang Perwalian di setiap Negara Bagian dan
Wilayah menjelaskan siapa yang harus mengambil alih, dan bila ketentuan demikian tidak membuahkan
hasil maka pengadilan diberi wewenang untuk menunjuk wali.
Untuk menjamin bahwa wali-wali adalah orang pilihan anda (sedapat-dapatnya), pentinglah untuk
menegaskan siapa yang akan menjadi wali/wali-wali pengganti atau bagaimana cara
penunjukan mereka.

Beberapa masalah praktis yang penting dalam mendirikan perwalian
Ada dua masalah umum yang harus diperhatikan dalam mendirikan perwalian.
 Bila anda mendirikan perwalian selagi anda masih hidup, apakah anda mampu untuk
menghibahkan harta/dana untuk perwalian? Yaitu, apakah anda bisa hidup tanpa harta itu dalam
masa pensiun anda? Sekali harta itu dihibahkan ke pada perwalian, anda tak akan lagi mempunyai
wewenang untuk mengendalikan harta itu di masa depan atau memintanya kembali untuk manfaat
anda sendiri. Harta atau dana itu sudah diperuntukkan guna dimanfaatkan oleh si penyandang cacat.

Contoh
Silvio dan Anna ingin mengongkosi hidup anak laki-lakinya Marco, yang menyandang cacat.
Mereka telah pensiun dan memiliki sebuah rumah serta sejumlah uang dari super (tabungan hari tua).
Mereka berfikir untuk tinggal dengan anaknya yang lain, Tony, menjual rumahnya, lalu menaruh
uangnya ke dalam perwalian untuk Marco. Mereka menemui seorang penasihat keuangan yang
memberitahukan mereka, bahwa bila karena sesuatu hal mereka tak dapat tinggal lagi dengan
Tony di kemudian hari, mereka akan menghadapi masalah: mereka tak dapat lagi menarik uangnya
dari perwalian untuk dipakai sendiri, dan karena itu mereka tak akan mampu lagi membeli rumah
untuk hari tua mereka.
Mereka mungkin dapat memutuskan untuk mendirikan perwalian untuk Marco sekarang tetapi tidak
menghibahkan uang banyak. Penasihat mereka memberitahukan mereka tentang biaya-biaya dan
dokuman-dokumen yang harus dibuat dalam mengoperasikan suatu perwalian, hal-hal mana harus
diimbangi dengan perasaan aman yang akan mereka peroleh denan mendirikan perwalian sekarang
dan mengetahui bahwa mereka telah berbuat apa yang terbaik untuk Marco.
Tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk menginvestasi uangnya atas nama mereka sendiri,
siapa tahu mereka akan memerlukannya, dan akan menaruh uangnya ke dalam perwalian untuk
Marco melalui wasiat mereka, setelah kedua-duanya meninggal.
 Perwalian tidak menciptakan pilihan yang tidak akan ada kalau perwalian tidak ada.
Walaupun mendirikan struktur perwalian mungkin bermanfaat, hal ini bergantung pada baik
anda maupun orang-orang yang mempunyai dana yang ingin mereka hibahkan kepada si
penyandang cacat. Kewenangan para wali terbatas hanya pada dana yang ada di dalam perwalian.
Menunjuk seseorang sebagai wali untuk si penyandang cacat tidaklah memberikan kepada orang itu
hak-hak, menurut hakikat perwalian atau manajemen keuangan, atas harta yang secara langsung
dimiliki si penyandang cacat.
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Contoh
James menyandang cacat yang disebabkan oleh cedera parah karena kecelakaan mobil dan ia
tidak mampu untuk bekerja. Ia memiliki rumahnya sendiri dan memiliki sejumlah uang yang lumayan
besarnya yang ditabungnya sebelum kecelakaan itu. James mampu mengelola sebagian besar
urusannya sendiri dengan bantuan Susan, kakaknya.
Susan memutuskan untuk mendirikan sebuah perwalian untuk James dan menunjuk anaknya,
Sarah, sebagai wali. Sarah ingin melindungi James karena ia prihatin bahwa ia dieksploitasi.
Menjadi wali untuk perwalian James, tidak memberi Sarah hak untuk mengontrol harta pribadi
James. Pilihan yang terbuka adalah bekerja sama dengan James untuk membantunya menjaga
uangnya sendiri atau memohon kepada Mahkamah Perwalian (Guardianship Tribunal) di negara
bagian bersangkutan agar menunjuk seorang manajer keuangan untuk James (yang mungkin saja
Sarah atau seseorang lainnya) guna mengendalikan keuangannya.

Bagaimana saya membagi aset di antara anggota-anggota keluarga?
Apabila si penyandang cacat adalah anak anda satu-satunya, hal ini mungkin tidak menjadi masalah besar:
anda dapat menghibahkan seluruh harta benda anda kepada anak anda, lewat perwalian atau
wasiat anda, tanpa kuatir akan tuntutan yang berbeda-beda.
Tetapi, bila si penyandang cacat adalah satu dari beberapa orang anak, maka orang tua dan anggota
keluarga lain perlu mempertimbangkan secara seksama bagaimana mereka akan mengurus anak-anak
lainnya selain anak yang menyandang cacat itu.
Biasanya, struktur atau bentuk yang umum adalah:
 tentukan berapa harta yang akan diberikan untuk setiap anak dari keluarga itu;
 masukkan bagian dari si penyandang cacat kedalam perwalian
(sekarang, atau lewat wasiat anda); dan
 masukkan sebuah ketentuan agar bila si penyandang cacat meninggal atau tak lagi membutuhkan
dana, harta/dana yang masih dipegang perwalian diberikan kepada anggota-anggota keluarga
yang lain, didermakan kepada badan sosial atau kepada siapa saja yang anda pandang layak.
Menentukan bagaimana membagi aset/harta anda di antara anggota keluarga bisa merupakan masalah
yang sangat pelik yang tergantung dari hal-hal seperti:
 harta apakah yang tersedia untuk dibagi-bagi – semakin banyak harta itu, semakin mudahlah untuk
menyeimbangkan kepentingan-kepentingan setiap orang.
 harta apakah yang dimiliki sendiri oleh si penyandang cacat dan penghasilan apakah yang mungkin
mereka peroleh di kemudian hari;
 pengaturan-pengaturan tempat tinggal apakah yang telah disediakan untuk si penyandang cacat dan
betapa kokohkah pengaturan demikian itu
 apakah rumah anda, sering harta yang utama, harus dipertahankan untuk si penyandang cacat;
 pertimbangan-pertimbangan di sekitar jaminan sosial, termasuk kemungkinan perubahan dalam
ketentuan-ketentuan jaminan sodial di kemudian hari;
 kemungkinan perubahan-perubahan dalam pelayanan dari pemerintah atau swasta bagi orang yang
menyandang cacat, di kemudian hari;
 apakah anda perlu menyediakan daya dan dana tambahan bagi si penyandang cacat dan
menangguhkan kepentingan anak-anak lain sampai si penyandang cacat telah meninggal atau tidak
memerlukan lagi bantuan dari perwalian, atau
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 kebutuhan-kebutuhan orang lain dalam keluarga, seperti anak-anak yang lebih muda yang perlu
menyelesaikan pendidikan mereka atau anak yang dewasa yang juga membutuhkan bantuan.
Menghibahkan sebagian besar harta anda kepada perwalian (untuk anak anda yang menyandang
cacat) dapat berarti anak-anak anda yang lain baru memetik manfaat harta itu setelah lama sekali.
Banyak akan tergantung dari apakah mereka telah mapan dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri
atau apakah mereka memerlukan bantuan. Setiap orang akan mengatasi persoalan mereka dengan
cara yang berlainan: lagi-lagi tidak ada jawaban yang sesuai untuk semua kasus.
Bagi sejumlah orangtua, pemecahan terbaik adalah memberi lebih banyak kepada anak yang
menyandang cacat karena kebutuhan mereka (atau ketidak tentuan mengenai kebutuhan mereka)
lebih besar dan kesempatan mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri lebih sedikit dibandingkan
dengan anak-anak lain. Walaupun seseorang yang menyandang cacat kelihatannya mempunyai tempat
tinggal yang mantap, bila pengaturan-pengaturan ini berubah maka mungkin perlu untuk membiayai
tempat tinggal secara pribadi yang mungkin sangat mahal; karena itu menciptakan dana cadangan
untuk ini mungkin merupakan prioritas. Membayar biaya-biaya bantuan untuk melengkapi pembiayaan
pemerintah juga dapat sangat mahal.
Orangtua lain merasa bahwa pembagian secara rata adalah jalan yang benar, supaya adil terhadap
semua: faftor cacat tidak menjadi alasan seseorang memperoleh lebih atau kurang. Beberapa orang
tua memutuskan untuk memberi bagian lebih besar hartanya kepada anak-anaknya yang lain bila anak
yang menyandang cacat mempunyai perumahan yang layak yang mungkin akan terus tersedia di
masa depan.
Keputusan yang anda ambil mungkin berubah di lain waktu manakala situasi anda berubah.

Contoh
Alex dan Rita mempunyai dua orang anak: Anne, 12 tahun dan Peter, 15 tahun. Peter menyandang
cacat mental. Agak sulit untuk menentukan pengaturan apa yang diperlukan untuk Peter. Bila
terjadi sesuatu atas Alex dan Rita ketika Anne masih muda, Anne juga akan memerlukan bantuan
untuk menyelesaikan pendidikannya. Alex dan Rita berkeputusan untuk membagi sama rata harta
kekayaannya serta menunjuk wali-wali untuk mengurus harta bagian Peter dan juga menunjuk waliwali untuk bagian Anne (yang dapat memakai dananya untuk menyelesaikan pendidikannya) bila ia
berumur di bawah 21 tahun ketika Alex dan Rita meninggal.
Sepuluh tahun kemudian, Alex dan Rita meninjau kembali surat wasiat mereka. Anne kini sudah hampir
dapat mandiri. Peter tinggal di suatu perumahan kelompok dan hal ini kelihatannya akan terus berlangsung
selamanya. Tetapi, Alex dan Rita merasa bahwa Peter mungkin akan memerlukan dana yang lebih besar
di masa depan apabila pengaturan tempat tinggalnya mengalami perubahan, maka pantaslah sekarang
memberi Peter dua per tiga harta kekayaan mereka.
Terlalu banyak pengaturan-pengaturan yang mungkin diadakan untuk secara detail dipaparkan di
sini. Apa yang kiranya cocok untuk visi dan situasi anda perlu dipertimbangkan secara hati-hati dalam
mempersiapkan surat wasiat atau mendirikan perwalian. Nasihat-nasihat hukum dan keuangan yang
layak dapat membantu anda dalam mempelajari situasi anda yang khas.
Pentinglah untuk merembukkan sampai tuntas secara terbuka masalah-masalah di atas dengan setiap
orang yang terlibat (termasuk orang yang menyandang cacat sejauh mungkin) dan sampai pada suatu
kesepakatan mengenai apa yang akan terjadi. Ini akan menjamin bahwa tak akan ada hal-hal yang tak
disangka-sangka bagi siapapun setelah anda meninggal. Bila ada sengketa di antara anggota keluarga
dan anda memerlukan bantuan untuk mendamaikannya, anda bisa memperoleh bantuan dari Pelayanan
Mediasi (penengah) dan Penyuluhan Keluarga yang tersedia di setiap Negara Bagian dan Wilayah.
Lewat inisiatif dari Family Relationship Services for Carers (Pelayanan Hubungan Keluarga bagi
Perawat), telah disediakan dana untuk memberikan pelayanan penengah dan penyuluhan untuk
membantu orang tua dan anggota keluarga lain mencapai kesepakatan dalam bidang pengaturanpengaturan perseorangan, dan untuk membantu keluarga-keluarga mendamaikan persengketaan
keluarga dan merundingkan suatu penyelesaian demi kepentingan terbaik dari seluruh keluarga.
Untuk keterangan lebih jauh, lihat Bagian 6.
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Bagaimana berbagai macam tempat tinggal memenuhi kebutuhan ini?
Dewasa ini banyak sekali yang memerlukan tempat tinggal bagi orang-orang yang membutuhkan
bantuan banyak. Pilihan yang ada terbatas dan ini sering menyebabkan stress/tekanan para keluarga
dalam membuat pertimbangan – misalnya, perawatan jangka panjang di rumah perawatan, hostel-hostel
dan badan penyandang cacat.
Negara-negara Bagian dan Wilayah tengah mengadakan perubahan-perubahan, sebagai respons
atas kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh para penyandang cacat dan keluarganya, untuk
menyediakan pilihan-pilihan yang lebih layak bagi para penyandang cacat. Tidak ada ‘satu model
yang cocok untuk semua’; cara terbaik adalah menyediakan sejumlah tempat tinggal yang cocok bagi
kebutuhan pribadi setiap orang. Pilihan-pilihan ini meliputi hidup independen diiringi advokasi, tinggal
bersama dengan orang lain yang dengan atau tanpa cacat, disertai bantuan bila diperlukan; tempat
tinggal mandiri dari Departemen Perumahan di setiap Negara Bagian atau Wilayah disertai dukungan
individual 24 jam sehari, atau tetap tinggal di rumah keluarga disertai advokasi dan dukungan bilamana
diperlukan.
Sejumlah keluarga mencari tempat tinggal yang berkesinambungan bagi anggota keluarganya dengan
cara melakukan eksplorasi dengan keluarga lain suatu model di mana daya dan dana dikumpulkan
untuk menyediakan pengaturan akomodasi bersama yang sesuai. Ada sejumlah kecil organisasi
yang dikembangkan dan dikelola oleh keluarga yang mempergunakan cara-cara inovatif untuk
mengembangkan pilihan-pilihan tempat tinggal bagi anggota keluarga mereka yang menyandang cacat
yang memadukan bantuan formal serta informal.
Ketika memperhatikan bagaimana perwalian mendukung pilihan-pilihan tempat tinggal, penting
dimengerti bahwa mendirikan perwalian, baik selama anda masih hidup atau melalui wasiat, tidaklah
menciptakan daya dan dana yang baru. Untuk mendapatkan kepastian yang cukup tentang tempat
tinggal yang tersedia bagi anggota keluarga yang menyandang cacat, anda harus mengadakan
pengaturan-pengaturan sendiri sehingga sudah siap bila dibutuhkan. Juga penting tapinya, untuk
memberikan wali keluwesan yang cukup dalam merespons keinginan dan kebutuhan yang senantiasa
berubah, dan merespons ide-ide baru tentang bagaimana sebaik-baiknya memberikan bantuan.
Bagi orang yang menyandang cacat mental yang berada ‘dalam sistem’, di mana tempat tinggal
disediakan oleh suatu organisasi pelayanan atau pemerintah yang mungkin akan terus berlanjut
penyediaannya, masalah ini kelihatannya sudah terpecahkan. Tetapi, senantiasa ada kemungkinan
bahwa situasi akan berubah di kemudian hari. Misalnya, tempat tinggal yang sekarang tersedia mungkin
tidak akan sesuai lagi 10 tahun kemudian, organisasi pelayanan itu bubar atau berubah dalam cara
menyajikan pelayanan.
Bagi para orangtua yang anakya yang menyandang cacat masih tinggal dengan mereka di rumah,
masalahnya berkisar pada kelanjutan dalam penyediaan perawatan sementara orang tuanya semakin
tua. Tetapi, suatu perubahan situasi yang mendadak bisa timbul bila orang tuanya meninggal dan si
penyandang cacat harus pindah ke tempat tinggal baru yang asing baginya.
Mengatur akses untuk bentuk tempat tinggal apapun yang layak dan tersedia merupakan langkah yang
sangat penting. Sebaiknya hal ini dilakukan sebelum perwalian atau surat wasiat mulai berlaku. Anda
perlu memberikan wali atau para wali wewenang untuk memperoleh jenis tempat tinggal apapun yang
memadai, beserta patokan-patokan mengenai apa yang anda inginkan terwujud bila mungkin.
Anda mungkin memerlukan dana yang tersedia untuk:
 asuransi, pajak tanah dan bangunan, biaya perbaikan dan biaya-biaya lain yang berhubungan
dengan rumah; dan
 jasa-jasa pelayanan perawatan dan dukungan yang diperlukan.
Tak ada gunanya menyediakan perumahan bagi si penyandang cacat apabila pirantinya tak tersedia
untuk mempertahankan rumah itu atau untuk memberi bantuan pada penyandang cacat yang
meninggalinya. Apabila tak tersedia dana untuk hal-hal ini, segala pengaturan anda tak akan langgeng
dan harta kekayaan mungkin harus dijual untuk membiayai pembelian sesuatu yang lebih memadai.
Uang untuk membayar perongkosan mungkin bisa didapat dari pendapatan perwalian atau dari uang si
penyandang cacat, misalnya penghasilan, tabungan atau dari tunjangan sosial pemerintah.
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Bantuan atau pelayanan perawatan sering menelan banyak biaya, terlebih-lebih bila pelayanan demikian
akan diperlukan selama bertahun-tahun. Apabila anda bermaksud membayar ongkos-ongkos ini
lewat wasiat anda atau perwalian, anda perlu mempertimbangkan biaya yang mungkin diperlukan dan
merencanakan keuangan untuk menutupi pembiayaan selama 30 atau 40 tahun. Pembiayaan penuh
secara pribadi untuk pelayanan ini akan tak mungkin dilakukan bagi kebanyakan orang karena mereka
tak memiliki aset yang cukup untuk menutupi biayanya. Mereka harus mempertimbangkan pelayanan
yang disediakan pemerintah atau organisasi non-pemerintah dan mempertimbangkan kontribusi apa
yang dapat mereka lakukan untuk memperoleh pengaturan terbaik menurut kemampuan mereka.

Perwalian khusus penyandang cacat
Untuk membantu para keluarga dalam perencanaan harta peninggalan, Pemerintah Australia telah
mengeluarkan undang-undang yang menyediakan keringanan-keringanan atau konsesi dalam tes
kekayaan pada jaminan sosial dan tunjangan veteran, bagi hibah dan perwalian tertentu yang dikenal
dengan nama perwalian khusus penyandang cacat yang akan mendapat konsesi tersebut jika sejumlah
persyaratan terpenuhi. Setiap orang dapat mendirikan perwalian khusus penyandang cacat bagi
penerima utama (principal beneficiary) yang menyandang cacat berat asalkan memenuhi persyaratan
undang-undang.
Fokus dari langkah-langkah perwalian khusus penyandang cacat adalah untuk menggairahkan orang
untuk membuat penyediaan sendiri guna tempat tinggal dan biaya perawatan bagi anggota keluarga
yang menyandang cacat. Suatu perwalian khusus penyandang cacat dapat membantu dalam hal-hal ini
karena konsesi-konsesi jaminan/tunjangan sosial dapat menghilangkan kekhawatiran bahwa dana yang
disimpan di suatu perwalian dapat mempengaruhi hak-hak tunjangan/jaminan sosial. Tetapi, bila aset
yang ada kecil, sehingga pengurangan tunjangan sosial tidak merupakan risiko yang berarti, maka suatu
perwalian khusus penyandang cacat mungkin tidak lagi relevan. Untuk keterangan terperinci mengenai
Perwalian Khusus Penyandang cacat, harap merujuk pada buklet ‘Special Disability Trusts – Getting
things sorted’ (‘Perwalian Khusus Penyandang cacat – mempersiapkan hal-hal yang perlu’).

Dapatkah pengaturan perwalian atau surat wasiat saya digugat?
Sewaktu anda mencoba menyeimbangkan faktor-faktor tersebut, ada juga masalah yang berada di latar
belakang yang harus dipertimbangkan: kemungkinan bahwa seorang anggota keluarga dekat yang
tidak senang dengan cara anda membagi harta benda dapat menggugat keputusan-keputusan
anda setelah anda meninggal dengan cara memperkarakan wasiat anda. Hal ini masih bisa menjadi
masalah bila anda mendirikan perwalian yang beroperasi selagi anda masih hidup dan bukannya
mendirikannya lewat surat wasiat. Transaksi-transaksi yang terjadi sebelum anda meninggal kadangkadang dapat digugat dan dipisahkan sebagai bagian dari gugatan terhadap wasiat.
Bila anda mengambil keputusan untuk menyisihkan sebagian besar aset anda kepada anak anda yang
menyandang cacat, anak-anak lain dapat memperdebatkan bahwa anda tidak menyediakan jumlah
yang pantas untuk mereka. Walaupun anda meninggalkan harta benda anda secara sama rata kepada
anak-anak anda, satu dari anak-anak anda masih bisa mengajukan klaim seperti itu. Klaim atau tuntutan
semacam ini bisa berakhir pada sidang pengadilan yang banyak menelan biaya, dan biaya urusan
hukum biasanya dibayar dari harta peninggalan anda.
Tidak mungkin mendapat kepastian mutlak bahwa surat wasiat anda tidak akan digugat. Pendekatan
terbaik adalah mendiskusikan dan mencapai kesepakatan dalam keluarga mengenai bagaimana
kebutuhan dan keinginan di masa depan dari si penyandang cacat akan dikelola. Mendiskusikanny di
dalam keluarga, dan bila mungkin dengan orang-orang lain yang penting dalam kehidupan si penderita,
akan membantu seluruh anggota keluarga mencapai kesepakatan dalam bertindak demi kepentingan si
penyandang cacat.
Bila anda ingin berbicara dengan seseorang tentang perbedaan pendapat atau perselisihan dalam
keluarga anda, anda dapat mengakses Pelayanan Penengah dan Konseling Keluarga atau Family
Mediation and Counseling Services. Nomor dan alamat untuk dihubungi disediakan di Bagian 5 buklet ini
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Penasihat hukum anda dapat mempersiapkan penjelasan tentang alasan-alasan pembagian harta
and, yang dapat dimasukkan ke dalam surat wasiat anda atau merupakan sebuah dokumen terpisah.
Tindakan ini dapat mengurangi kemungkinan timbulnya gugatan.
Tetapi, menyediakan sarana secara pantas bagi anggota keluarga yang mengalami cacat
adalah masalah penting. Kemungkinan timbulnya sengketa mengenai masalah itu jangan sampai
menghalangi anda mengambil tindakan yang baik menurut pemikiran anda. Setelah anda secara
seksama mempertimbangkan pilihan-pilihan dengan memanfaatkan nasihat ahli, kenyataan bahwa
orang lain akan merasa tidak senang terhadap tindakan anda jangan sampai mencegah anda membuat
pengaturan-pengaturan yang terbaik menurut anda. Bila timbul sengketa, maka pelaksana wasiat itu
dapat mencoba untuk mendamaikannya tanpa badan peninggalan anda (estate) mengeluarkan banyak
uang untuk biaya hukum.

Apakah saya sebaiknya menyebut secara rinci apa rencana saya?
Anda bisa memasukkan banyak atau sedikit rincian tentang apa yang menurut anda harus diperbuat
perwalian untuk si penyandang cacat. Bila anda memperinci apa yang harus dikerjakan perwalian,
mungkin akan timbul masalah-masalah bila situasi berubah di luar perkiraan anda.
Anda tidak bisa meramalkan semua situasi yang mungkin timbul yang harus ditanggulangi para wali
20 atau bahkan 10 tahun mendatang, karena ada terlalu banyak faktor-faktor yang tak diketahui.
Dalam membuat perwalian atau wasiat, anda hanya dapat berbuat apa yang terbaik dengan dana dan
keterangan yang ada.
Biasanya lebih baik memberikan banyak keluwesan kepada para wali guna memungkinkan
mereka mempunyai kewenangan bebas dan penuh dalam membuat keputusan dalam situasi apa
pun yang mungkin timbul. Menyediakan patokan-patokan pada mereka mengenai bagaimana
anda menginginkan pengaturan itu bekerja untuk si penyandang cacat, akan memungkinkan
perwalian menyediakan jalan keluar yang luwes dan bukan yang terlalu kaku.
Anda mesti mencapai keseimbangan untuk mengontrol tindakan-tindakan para wali sampai batas-batas
yang lumrah dan sekaligus tidak terlalu rinci. Anda bisa mencapai hal ini dengan memberikan patokan
umum dalam akta perwalian atau wasiat tentang secara bagaimana para wali harus melaksanakan
tugas-tugasnya. Akta atau wasiat dapat menyatakan bahwa kesejahteraan si penyandang cacat harus
menjadi perhatian utama para wali. Yaitu, bukanlah menjadi urusan wali untuk menghemat dana
bagi siapapun yang akan menerima sisa dana di kemudian hari. Patokan-patokan tersebut dapat
mengutarakan kebijakan umum yang anda inginkan harus mereka patuhi serta memberi tahu mereka
siapa yang harus dimintai konsultasi.
Buklet ini tidak membahas pro atau kontra tentang bagaimana perwalian dikenai pajak; tetapi ada
beberapa informasi dalam buklet ‘Special Disability Trusts – Getting things sorted’ (‘Perwalian
Khusus Penyandang cacat – mempersiapkan hal-hal yang perlu’). Hal ini bidang spesialis hukum
dan keuangan. Detil tentang bagaimana mencari penasihat hukum dicantumkan di bagian belakang
buklet ini. Setiap perkumpulan hukum di Negara Bagian dan Wilayah dapat memberi informasi praktisi
hukum yang mengkhususkan diri dalam wasiat dan harta peninggalan.

Bagaimana saya menyampaikan semua yang telah saya pelajari mengenai
kebutuhan penyandang cacat?
Perincian yang terlalu banyak tidak akan mudah dimasukkan ke dalam surat wasiat atau akta perwalian,
terlebih-lebih lagi bila perincian-perincian itu mungkin berubah. Satu cara mengatasinya adalah dengan
mempersiapkan informasi yang akan diberikan kepada wali untuk membantu tugas mereka di luar akta
perwalian atau wasiat. Ini mungkin berupa catatan tertulis dari semua hal yang anda ketahui mengenai
apa yang baik dan buruk bagi si penyandang cacat dan bagaimana mereka menyampaikan kebutuhan
dan keingannya, kegiatan-kegiatan yang disukai dan yang tak disukainya, apa yang dapat dan tak dapat
mereka kerjakan sendiri di rumah, bantuan apa yang mereka perlukan agar dapat ikut serta dalam
kegiatan-kegiatan, pengobatan dan terapi, siapa yang menyediakan pelayanan kepada mereka dan
sebagainya. Anda bisa merubah dan memperbaruinya sesuai perkembangan.

Merencanakan Masa Depan: Orang yang menyandang cacat | Bagian 3

23

Walaupun informasi ini, dan preferensi anda tentang berbagai hal, tidak secara hukum mengikat
para wali, akan sangat berharga sekali untuk membantu para wali bertindak sebaik-baiknya untuk si
penyandang cacat. Tentu saja, anggota keluarga anda yang menyandang cacat akan sering mampu
mengutarakan hal-hal ini sendiri sedikit banyaknya dan hal itupun merupakan suatu hal yang harus
diminta kepada para wali agar diperhatikan.
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Bagian 4:
Bagaimana memperoleh nasihat hukum dan keuangan
Mencari ahli hukum
Pengacara hukum mungkin sangat pintar dalam memberi nasihat hukum mengenai pembuatan surat
wasiat atau mendirikan perwalian tetapi mungkin kurang mendalami kebutuhan orang yang menyandang
cacat serta situasi sekarang mengenai pelayanan-pelayanan sosial dan penyandang cacat. Ketika
mencari pengacara hukum yang sesuai dengan kebutuhan anda, ada gunanya bertanya pada keluarga
lain, atau orang lain yang anda kenal yang berada dalam situasi sama seperti anda, tentang pengalaman
mereka mencari pengacara dan apakah mereka bisa memberi rekomendasi.
Bila anda tak berhasil mendapat rekomendasi, beberapa Negara Bagian dan Wilayah mempunyai kantor
hukum yang mengkhususkan diri dalam memberi pelayanan untuk orang yang memerlukan tingkat
bantuan yang tinggi. Detil untuk menghubungi mereka ada dalam halaman tentang kontak. Tetapi,
kebanyakan Negara Bagian dan Wilayah tidak mempunyai kantor hukum demikian, jadi menghubungi
Pusat Hukum Masyarakat (Community Legal Centre) atau Perhimpunan Hukum (Law Society) di tempat
anda tinggal mungkin merupakan langkah pertama yang paling baik.
Bila pengacara anda tidak begitu faham tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan cacat dan
perencanaan harta peninggalan untuk orang yang memerlukan tingkat bantuan yang tinggi, anda
mungkin harus mengajari dia. Bila anda mempunyai suatu rencana telah dikembangkan sepenuhnya
anda bisa mengatakan pada pengacara tersebut hal-hal yang tidak boleh diubah dalam perencanaan itu
dan hal-hal yang memerlukan nasihatnya.
Begitu anda telah mematangkan sebuah struktur dengan pengacara anda, mintalah nasihat padanya
apakah anda perlu mencari nasihat lebih lanjut tentang perencanaan keuangan.

Keterangan yang perlu diperlihatkan kepada ahli hukum
Keterangan mengenai anda:
 nama penuh, alamat dan pekerjaan;
 nama penuh serta usia anak-anak;
 bagaimana keadaan kehidupan anak-anak yang tidak menyandang cacat (perkawinan, anak-anak,
status pekerjaan, pekerjaan, perumahan);
 bila anda mendirikan perwalian untuk dijalankan selagi anda hidup, status jaminan sosial anda;
 kira-kira nilai aset anda: rumah anda, aset keuangan lainnya, tabungan hari tua (superannuation)
yang diharapkan, dan sebagainya;
 bila membuat surat wasiat, bagaimana keinginan anda dalam membagi harta anda di antara yang
berkemungkinan menerimanya (potential beneficiaries);
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 bila mendirikan perwalian yang akan beroperasi selagi anda masih hidup, berapa banyak aset yang
ingin anda hibahkan kepada perwalian itu;
 apakah rumah anda perlu dipertahankan bagi si penyandang cacat;
 siapakah yang anda ingin tunjuk sebagai wali/wali-wali;
 apakah anda ingin membiayai pembayaran bagi para wali tersebut;
 apakah ada barang-barang tertentu yang anda ingin berikan kepada seseorang; dan
 apakah anda ingin mengusulkan siapa yang harus ditunjuk sebagai wali pengasuh (guardian) atau
manajer keuangan untuk anak yang menyandang cacat, bila ia memang memerlukan hal-hal itu?
Keterangan-keterangan tentang yang menyandang cacat:
 jenis dan tingkatan cacat, pengaturan perawatan dan tempat tinggalk: di rumah, di dalam sistem,
penyedia pelayanan lainnya;
 seberapa kokohnya pengaturan-pengaturan itu dan seberapa lamanya kira-kira akan bertahan;
 tingkatan bantuan yang diperlukan dan dari mana bantuan itu akan diperoleh menurut perkiraan anda;
 pengaturan jaminan sosial dan seberapa besarnya ketergantungan atasnya;
 aset yang dimiliki si penyandang cacat atas namanya sendiri, dan
 dapatkah ia membuat surat wasiat.

Mencari perencana keuangan
Mencari siapa yang dapat anda percayai untuk membantu membuat perencanaan keuangan dapat
merupakan sumber kekhawatiran bagi anggota-anggota keluarga. Pengetahuan tentang masalah cacat
dan masalah-masalah yang berhubungan dengan perencanaan di masa depan mungkin tidak berada
dalam jangkauan keahlian banyak perencana. Bila anda dan pengacara hukum anda memutuskan
bahwa anda akan menarik manfaat dari nasihat seorang akuntan atau perencana keuangan, dan anda
belum mempunyai hubungan dengan orang semacam itu, langkah pertama yang baik adalah bertanyatanya di kalangan keluarga yang mengalami situasi sama dengan anda dan di antara jaringan temanteman anda apakah mereka mempunyai informasi atau nasihat di bidang ini. Mereka mungkin bisa
memberi rekomendasi bagi anda.
Kebanyakan penasihat keuangan mempunyai pengetahuan terbatas tentang masalah-masalah yang
dihadapi keluarga yang menyediakan nafkah bagi anggota keluarga yang membutuhkan tingkat bantuan
tinggi. Bila memilih seorang perencana keuangan, tanyakanlah tentang pengalaman dia pribadi dalam
memberikan nasihat kepada orang yang berada dalam situasi seperti anda. Perhimpunan Perencana
Keuangan Australia bisa membantu anda mendapatkan seorang perencana yang ber-akreditasi di
sekitar daerah anda. Nomor bebas pulsa mereka dimasukkan dalam daftar kontak di bagian belakang
buklet ini. Tetapi mereka tidak mempunyai informasi tentang keahlian seseorang perencana di bidang
masalah perencanaan dan penyandang cacat.
Anda bisa menghubungi The Australian Securities and Investment Commission lewat situs web mereka:
http: //www.asic.gov.au, lewat imil: infoline@asic.gov.au atau menelponnya pada nomor 1300 300 630
dan meminta satu salinan gratis dari buklet mereka berjudul ‘Getting Advice’.
Selain menunjukkan rencana anda kepada penasihat, pikirkanlah tentang bentuk penghasilan apa yang
anda akan buat untuk menyediakan nafkah bagi anggota keluarga yang memerlukan tingkat bantuan
tinggi di masa depannya. Bawa juga informasi mengenai tunjangan keuangan yang berhak diperoleh
serta pilihan-pilihan tempat tinggal yang akan membantu penasihat mengembangkan sebuah rencana
keuangan yang jelas-jelas memenuhi kebutuhan anda.
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Bagian 5:
Alamat badan-badan yang berguna
Seluruh Australia
Pelayanan Konseling Keluarga dan Penengah
Para orangtua yang membuat pengaturan-pengaturan secara pribadi untuk perawatan di masa depan
bagi anak-anaknya yang menyandang cacat dapat dibantu lewat fasilitas mediasi (penengah) dan
konseling keluarga.
Lewat inisiatif dari Family Relationship Services for Carers (Program Pelayanan Hubungan Keluarga
untuk Perawat/Pengasuh, telah disediakan dana untuk memberikan pelayanan konseling dan penengah
keluarga guna membantu orangtua dan anggota keluarga lainnya mencapai kesepakatan mengenai
pengaturan-pengaturan penyediaan secara pribadi, dan membantu keluarga dalam mendamaikan
konflik keluarga dan merundingkan penyelesaian demi kepentingan seluruh keluarga sebaik-baiknya.
Organisasi-organisasi berikut ini telah dipilih untuk memberikan informasi, dukungan, pelayanan
konseling dan penengah, dan jasa-jasa pelayanan itu tersedia di bawah Program Pelayanan Hubungan
Keluarga (Family Relationship Services Program atau FRSP). Program ini akan memberikan dukungan
dan nasihat ahli kepada para orangtua guna membantu mereka mengembangkan rencana untuk
perawatan masa depan anak-anak mereka, memberikan ketenangan pikiran kepada orangtua dan
kesinambungan perawatan bagi orang yang menyandang cacat.
Australian Capital Territory

Centacare Canberra – Goulburn
Phone: 02 6162 6100

New South Wales

Interrelate Family Centres
Phone: 02 9745 5544

Queensland

Centacare Catholic Family and Community Services
Phone: 07 3252 4371

South Australia

Uniting Care Wesley Adelaide Inc
Phone: 08 8202 5111

Tasmania

Relationships Australia Tasmania
Phone: 03 6421 5800

Victoria

Eastern Access Community Health Inc
Phone: 03 9871 1800

Western Australia

Anglicare WA Inc
Phone: 08 9263 2050

Northern Territory

Centacare NT
Phone: 08 8944 2000

Keterangan lebih lanjut mengenai FRSP dapat diperoleh pada www.facs.gov.au/internet/facsinternet.
nsf/family/frspfamily_ relationships_service_program.htm
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Nasihat Hukum
Lihat pusat-pusat hukum dan perkumpulan hukum di Negara Bagian atau Wilayah anda pada daftar di
bawah ini

Penasihat Keuangan
Financial Planning Association of Australia – Find a Planner Service1800 626 393
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
FIDO (financial tips and safety checks) adalah situs web konsumen ASIC.
Hubungi jalur informasi mereka, Infoline, lewat email infoline@asic.gov.au atau telpon 1300 300 630
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2C/199 Regent Street
REDFERN NSW 2016
Phone: (02) 9318 0144
Freecall: 1800 666 611
Website: www.idrs.org.au

Suite 3B, Briad House
491 - 493 Elizabeth St
SURRY HILLS NSW 2010
Phone: (02) 9318 2355
Fax: (02) 9318 2863
Website: www.nswclc.org.au

CombinedCommunity Legal
Centres Group (NSW) Inc.

Alamat dan telpon
170 Phillip Street
SYDNEY NSW 2000
DX 362 Sydney
Phone: (02) 9926 0333
Fax: (02) 9231 5809
Email: lawsociety@lawsocnsw.asn.au
Website: www.lawsociety.com.au

Intellectual DisabilityRights
Service (IDRS)

Organisasi
Law Society of NSW

New South Wales

New South Wales

Community Legal Centres (CLC) atau pusat hukum masyarakat adalah
organisasi-organisasi masyarakat independen yang memberikan nasihat dan
informasi hukum dan juga pendidikan hukum tanpa biaya bagi perorangan dan
masyarakat di seluruh NSW.Ada 41 Community Legal Centres di NSW. Pusatpusat ini menyediakan nasihat hukum dan bantuan yang dijaga kerahasiaannya
mengenai sejumlah masalah termasuk wasiat. Siapapun yang memerlukan
nasihat atau bantuan yang tak mampu membayar pelayanan pengacara swasta
dapat menghubungi CLC. Jurubahasa dapat disediakan dan segala informasi
klien benar-benar dirahasiakan.Untuk daftar CLC yang melayani NSW, harap
kunjungi situs: www.nswclc.org.au/CLCs.html

IDRS adalah Pusat Pelayanan Hukum Masyarakat yang khusus yang
menyediakan bantuan hukum pada penderita cacat mental dan anggota
keluarga, perawat/pengasuh, penyokong dan lain-lain yang mencari nasihat
atas nama seseorang dengan cacat mental. IDRS akan merujuk mereka pada
pengacara hukum yang mengkhususkan diri di bidang ini.

Pertanyaan mengenai informasi atau nasihat hukum sebaiknya ditujukan pada:
Law Access NSW pada 1300 888 529 atau kunjungi situs www.lawaccess.nsw.
gov.au(lihat Wills and Estates). Keterangan di sana mencakup rujukan wasiat
pada Pelayanan Bantuan Hukum NSW dan lembar data yang menjelaskan
tentang wasiat, surat kuasa dan perencanaan harta peninggalan.

Komentar
The Solicitor Referral Service of the Law Society of New South Wales membantu
anggota masyarakat mencari perusahaan hukum swasta atau spesialis yang
berakreditasi dalam bidang-bidang hukum khusus. Anda bisa menghubungi
pelayanan itu pada (02)9926 0300 atau lewat online pada: www.lawsociety.com.
au/Search/Queryaspx
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19 O’Connell Street
SYDNEY NSW 2000
Phone: 1300 364 103
Website: www.pt.nsw.gov.au
Pertanyaan melalui internet: www.pt.nsw.gov.
au/Enquiries/Default.aspx

Level 15, 133 Castlereagh Street,
SYDNEY NSW 2000
Mail: PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
DX 1335 Sydney
Phone: (02) 9265 3184
Fax: (02) 9283 2645
Panggilan bebaspulsa & setelahjam kerja:
1800 451 510
TTY: 1800 882 889
Informasi dan Bantuan: (02) 9265 1443
Website: www.lawlink.nsw.gov.au/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
Phone: (02) 9265 1441
Fax: (02) 9283 2645
Toll fee (for country callers): 1800 451 510
TTY: 1800 882 889
Website: www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

Public Trustee

Office of the Public Guardian

Private Guardian Support Unit
(Office of the Public Guardian)

Private Guardian Support Unit adalah sebuah pelayanan gratis dan rahasia
untuk membantu pelindung yang ditunjuk sesuai hukum dalam menjalankan
tugasnya.Unit ini dapat menyediakan bantuan seperti: membantu untuk
memahami peran dan kewajiban pelindung, bantuan dalam memahami
Undang-Undang Pelindung NSW, memberikan informasi untuk membantu anda
mencapai keputusan terbaik atas nama orang ditaruh di bawah perlindungan,
memberikan bantuan praktis bagi pelindung yang mungkin mengambil
keputusan dalam keadaan konflik atau sengketa seperti bantuan di mana
advokasi diperlukan atau di mana pengambilan keputusan mungkin dipermudah
dengan pengetahuan mengenai rangkaian pelayanan dan pilihan-pilihan
yang terbuka bagi orang yang menderita cacat, menyediakan informasi untuk
membantu dalam bekerja dengan penyedia pelayanan, menyediakan informasi
untuk membuat anda ‘up to date’ dengan masalah-masalah pelindung yang
terkini melalui surat berkala yang teratur.

Public Guardian hanya ditunjuk sebagai ‘ikhtiar terakhir’ bilamana Mahkamah
Pelindung berpendapat bahwa tak ada pelindung non-pemerintah yang dapat
ditunjuk. Untuk keterangan lebih lanjut kunjungilah: www.lawlink.nsw.gov.au/
lawlink/opg/ll_opg.nsf/pages/pg_aboutus

Public Guardian adalah pelindung bagi mereka yang mungkin menyandang
cacat seperti dementia, cacat menal, cedera otak atau sakit jiwa atau orang yang
menjalani hidup tak menentu yang mengandung risiko.

NSW Public Guardian (Pelindung Publik) adalah seorang pejabat publik yang
dapat ditunjuk oleh Mahkamah Pelindung (Guardianship) NSW untuk menjadi
pelindung seseorang (yang berumur 16 tahun atau lebih) yang menandang cacat
apabila tak ada orang lain yang sesuai atau mampu menjadi pelindung.

Peran Public Trustee (Wali Publik) ialah bertindak sebagai Pelaksana,
Administrator dan Wali yang bebas dan tak berfihak bagi orang-orang di NSW.
Dengan jaringan yang memiliki 19 cabang di seluruh metropolitan Sydney
dan daerah regional di NSW, Public Trustee menyediakan jasa-jasa dalam
pembuatan wasiat, Perwalian, Administrasi Harta Peninggalan dan Surat Kuasa
(power of attorney).

New South Wales
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Level 15, Piccadilly Tower
133 Castlereagh Street, Sydney or
144 Clarence Street, Sydney
Mail: PO Box A235
SYDNEY SOUTH NSW 1232
DX 1335 Sydney
Phone: (02) 9265 3131
Outside Sydney: 1300 360 466
Fax: (02) 9265 3686
TTY: 1800 882 889
Website: www.lawlink.gov.au/opc
Email: Estate Management
Branchopcmail@opc.nsw.gov.au
Private Management Support
Branchpmsd@opc.nsw.gov.au

Level 3 / 2a Rowntree Street,
Balmain
Mail: Locked Bag 9
BALMAIN NSW 2041
Phone: (02) 9555 8500
Fax: (02) 9555 9049
Toll free: 1800 463 928
TTY: (02) 9552 8534
Website: www.gt.nsw.gov.au
Email: gt@gt.nsw.gov.au

Office of the Protective
Commissioner

Guardianship Tribunal

New South Wales

The Guardianship Tribunal (Mahkamah Pelindung) membuat keputusankeputusan berkaitan dengan penunjukan pelindung dan manajer keuangan;
atau yang berkaitan dengan persetujuan mendapat perawatan medis dan
gigi bagi penyandang cacat yang tak mampu membuat keputusan sendiri.
Mahkamah Pelindung mempunyai wewenang khusus dan terbatas. Mahkamah
dapat mengeluarkan perintah perlindungan untuk menunjuk seorang pelindung
swasta (anggota keluarga atau teman) dan/atau Pelindung Publik, mengeluarkan
surat untuk menunjuk seorang manajer keuangan swasta dan/atau Protective
Commissioner (Komisioner Pelindung), memberikan persetujuan pada dokter/
dokter gigi untuk pengobatan/perawatan, meninjau kembali wewenang kuasa
yang tetap, meninjau kembali surat kuasa permanen (enduring powers of
attorney), memberi persetujuan untuk percobaan klinik sehingga orang yang
lemah dalam mengambil keputusan dapat ikut serta.

Ada dua hubungan (links) bagian yang relevan di situs ini: OPC Management
dan Private Management.Setiap bagian dengan jelas membeberkan garis
besar peran dan tanggung jawab Manajer harta peninggalan (OPC Estate
Manager) dan Private Estate Manager (Manajer harta peninggalan swasta) dan
juga menyediakan informasi tentang Substitue Decision Making (Pengambilan
Keputusan Pengganti) dan kumpulan bahan-bahan pendukung yang luas bagi
para Manajer harta peningglaan swasta
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Alamat dan telpon
470 Bourke Street, Melbourne
Mail: PO Box 263C
MELBOURNE VIC 3001
DX 350 Melbourne
Phone: (03) 9607 9311
Fax: (03) 9602 5270
Website: www.liv.asn.au
Email: lawinst@liv.asn.au

Phone: (03) 9607 9550
Website: www.legalreferrals.liv.asn.au
Email: referrals@liv.asn.au

Website: www.liv.asn.au/public/finda/clc

Level 4, 520 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000
Phone: (03) 9629 4422
Fax: (03) 9614 0488
Toll free: 1800 555 887
Website: www.communitylaw.org.
au/mentalhealth
Email: Mental_Health_VIC@clc.net.au

Organisasi
Law Institute of Victoria

Online Legal Referral Service

Community Legal Centres
Directory

Mental Health Legal Centre Inc

Victoria

The Law Institute of Victoria’s online Legal Referral Service (pelayanan rujukan
hukum melalui internet dari Institut Hukum Victoria) menyediakan rujukan gratis
kepada kantor-kantor hukum di seluruh Victoria.Semua rujukan ditujukan pada
anggota-anggota Law Institute of Victoria yang berpraktek di bidang hukum yang
spesifik.Kantor-kantor pengacara yang ikut serta bersedia untuk konsultasi gratis
dengan klien selama 30 menit yang pertama. Tarip yang normal akan dikenakan
setelah 30 menit pertama atau bila kerja tambahan perlu dipersiapkan atas nama
klien.
Ini adalah basis data berisi nama-nama yang dapat dihubungi yang dikumpulkan
oleh Law Institute of Victoria. Anda dapat menemukan Community Legal Centres
tersusun menurut lokasi atau bidang spesialisasinya
Pusat ini menangani masalah hukum untuk orang-orang yang merawat/
mendukung orang yang menderita penyakit jiwa. Pusat ini memberikan
pelayanan hukum bagi siapa saja yang mengalami sakit jiwa atau pernah
berhubungan dengan pelayanan kesehatan jiwa. Ini termasuk sidang-sidang
Mental Health Review Board (Dewan Tinjauan Kembali Kesehatan Jiwa),
masalah-masalah perlindungan dan administrasi, nasihat melalui telpon dan
kerja kasus

Komentar
Accredited Specialist search facility dapat membantu anda mencari
pengacara yang mengkhususkan diri dalam bidang surat wasiat dan estate
(harta peninggalan). Seorang spesialis yang berakareditasi harus sedikitnya
berpengalaman praktek penuh selama lima tahun dan sedikitnya tiga tahun
pengalaman praktek dalam bidang spesialisasinya, dan harus melakukan
Pengembangan Profesional tingkat tinggi di bidang spesialisasinya, harus lulus
proses ujian yang menyeluruh, lulus ujian pengetahuan teknis, terampil dalam
menulis dan advokasi praktis. Proses ujian ini dikembangkan dan dinilai oleh
para pakar di bidang ini. Para spesialis harus mengajukan permohonan untuk
diakreditasi kembali setiap tiga tahun.www.liv.asn.au/directory/specialists

Victoria
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44 Bellerine Street
GEELONG VIC 3220
Freecall (legal issues only): 1800 014 111
Mon-Fri: 1-3p.m
All other calls: (03) 5229 2925
Fax: (03) 5229 3354
TTY: 1800 014 333
Website: www.villamanta.org.au
Email: info@villamanta.org.au

168 Exhibition Street
MELBOURNE VIC 3000
Phone: (03) 9667 6444
Fax: (03) 9663 4260
Website: www.statetrustees.com.au
Email: use online contact form at
www.statetrustees.com.au
under ‘contact us’

55 King Street
MELBOURNE VIC 3000
Phone: (03) 9628 9911
Freecall: 1800 133 055 (within Victoria)
Fax: (03) 9628 9932
Website: www.vcat.vic.gov.au
(see ‘Guardianship and Admin’)
Email: vcat@vcat.vic.gov.au

Villamanta Disability Rights Legal
Service

State Trustee

Victorian Civil and Administrative
Tribunal (Guardianship List)

Victoria

Enduring Power of Attorney (Surat Kuasa Permanen) adalah dokumen hukum
yang mengikat yang berlaku bila seseorang memutuskan ia ingin seorang
lainnya membantunya menangani urusan-urusannya, atau bila orang itu menjadi
tak mampu mengambil keputusan mengenai urusannya sendiri.Dalam banyak
hal, mempunyai Surat Kuasa Permanen sama pentingnya dengan mempunyai
surat wasiat.
Victorian Civil and Administrative Tribunal (Mahkamah Sipil dan Administrasi
Victoria) menangani antara lain, sengketa mengenai perlindungan dan
administrasi. Permohonan yanag didengarnya antara lain permohonan membuat
penunjukan (orders), penunjukan pelindung guna membuat keputusan untuk
seseorang, termasuk tempat tinggal; menunjuk administrator untuk mengelola
urusan-urusan hukum dan keuangan, membatalkan pengangkatan kuasa atau
mengubah, menangguhkan atau membuat keputusan lain dalam hubungannya
dengan surat kuasa keuangan penuh menurut Undang-Undang Instruments Act;
membatalkan atau menunda surat kuasa penuh (penanganan medik) menurut
Medical Treatment Act (Undang-undang Penanganan Medik); dan memberi
persetujuan untuk ‘prosedur khusus’

Suatu peran inti dari State Trustee adalah melindungi kepentingan hukum
dan keuangan ribuan warga Victoria yang tak mampu mengurus dirinya
sendiri karena menderita penyakit jiwa, cedera atau cacat.Victorian Civil and
Administrative Tribunal (Mahkamah Sipil dan Administrasi Victoria) sering
menunjuk State Trustee untuk melaksanakan peran administrator hukum dan
keuangan. Pelayanan Cacat termasuk program-program misalnya Financial
Independence Program (Program Keuangan Independen) dan Intensive Support
Program (Program Dukungan Intensif).

Villamanta Disability Legal Service (Pelayanan Hukum Penderita Cacat
Villamanta) adalah pusat hukum masyarakat bebas biaya di seluruh Victoria
yang bergerak hanya di bidang masalah hukum yang berkaitan dengan cacat,
dengan fokus pada masalah yang mengenai penderita cacat mental.Pelayanan
yang tersedia: pemberian nasihat, informasi dan rujukan, kasus hukum;
pendidikan hukum masyarakat, khususnya bagi penyandang cacat; penjualan
publikasi tentang masalah hak-hak warga cacat. Pelatihan bagi penyedia
pelayanan dapat diselenggarakan dengan pembayaran
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Office of the Public Advocate

5th Floor
436 Lonsdale Street
MELBOURNE VIC 3000
Phone: (03) 9603 9500
Fax: (03) 9603 9501
Toll Free: 1300 309 337
TTY: (03) 9603 9529
Website: www.publicadvocate.vic.gov.au
Email: publicadvocate@justice.vic.gov.au

The Office of Public Advocate (Kantor Advokat Publik) dapat mengusut
perkara dan bila perlu, mempergunakan wewenang khusus untuk menyelidiki
atas nama penyandang cacat jika ada kekuatiran mengenai keselamatan
atau kepentingannya.Kantor ini dapat menyediakan informasi mengenai
perlindungan, administrasi, kuasa keuangan penuh, kuasa medis penuh dan
perlindungan penuh – perencanaan untuk masa depan.

Victoria
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Alamat dan telpon
179 Ann Street, Brisbane
Mail: GPO Box 1785
BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3842 5842
Fax: (07) 3842 5999
Website: www.qls.com.au
Email: info@qls.com.au

Mamre Association
Level 1
1428 Logan Road
MT GRAVATT QLD 4122
(07) 3291 5800

PO Box 119,
ANNERLEY, 4130
Phone: 3392 0644
Fax: 3392 0658
Website: www.qails.org.au
Email: info@qails.org.au

Organisasi
Queensland Law Society

Pave the Way

Queensland Association of
Independent Legal Services
(QAILS) Inc.

Queensland

Queensland

 mengembangkan strategi jangka panjang yang menjaga keluarga
The Queensland Association of Independent Legal Services (Asosiasi Pelayanan
Hukum Independen Queensland) adalah badan tertinggi di Negara Bagian ini
yang mewakili Community Legal Centres, baik yang didanai atau tidak, yang
beroperasi di seluruh Queensland. Community Legal Centres dapat memberi
anda nasihat, rujukan (referral), bantuan hukum dan bertindak sebagai wakil
secara terbatas. Daftar alamat Queensland Community Legal Centres dapat
diperoleh online pada www.qails.org.au

 merujuk ke suatu panel pengacara yang berpengalaman di bidang surat
wasiat dan perwalian

 menyediakan informasi tentang masalah-masalah hukum

 mendukung pengembangan jaringan dan kelompok pendukung

 menyelenggarakan loka karya

 mengadakan konsultasi perorangan dan pertemuan dengan kelompok kecil

 menyediakan informasi bagi keluarga yang relevan untuk perencanaan masa
depan

Pave the Way:

Mamre Pave the Way beroperasi di seluruh Queensland. Pave the Way
membantu keluarga dan para penderita cacat dalam mengembangkan
visi sekarang dan di masa depan untuk merancang, melaksanakan dan
menjaga visi tadi dan penyandang cacat dalam jangka panjang.

Komentar
The Queensland Law Society (Perhimpunan Hukum Queensland) dapat
membantu anda mencari spesialis atau pengacara yang berakreditasi melalui
internet dalam bidang seperti ‘Finding Estate Planning’. Di samping memiliki
pengalaman luas, spesialis berakreditasi adalah pengacara hukum yang telah
tamat secara memuaskan program studi lanjutan dalam suatu bidang hukum
yang khusus.Di Queensland, akreditasi atau pengakuan bagi spesialis terdapat
dalam hukum keluarga, hukum cedera pribadi, hukum hak milik, hukum suksesi,
hukum dagang, hukum kriminal, hukum persengketaan komersial, hukum
penengahan, hukum pajak dan hukum keimigrasian.
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Level 18, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Mail: GPO Box 149
BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3239 3520
Fax: (07) 3221 2534
Website: www.justice.qld.gov.au
Email: mailbox@justice.qld.gov.au

444 Queen Street, Brisbane
Mail: GPO Box 1449
BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3213 9288
Fax: (07) 3213 9489
Website: www.pt.qld.gov.au
Email: clientenq@pt.qld.gov.au

Level 3, Brisbane Magistrates
Courts Complex
363 George Street, Brisbane
Mail: PO Box 13554 George Street
BRISBANE QLD 4003
Phone: (07) 3234 0870
Outside Brisbane: 1300 653 187
Fax: (07) 3239 6367
Email: adult.guardian@justice.qld.gov.au

Department of Justice and
Attorney-General

Public Trustee of Queensland

The Office of the AdultGuardian

The Adult Guardian (Pelindung Orang Dewasa) adalah petugas independen
yang ditunjuk melalui Guardianship and Administration Act (Undang-undang
Perlindungan dan Administrasi). Peran Pelindung Orang Dewasa adalah
menjaga hak dan kepentingan orang dewasa yang mempunyai kelemahan
dalam mengambil keputusan. Selain itu, fungsi Pelindung Dewasa adalah
menyelidiki tuduhan pelecehan, penyia-nyiaan dan eksploitasi terhadap
orang dewasa yang kemampuannya mengambil keputusan terganggu dan
mencari pertolongan atau bertindak mewakili orang tersebut. Mahkamah
Perlindungan dan Administrasi dapat menunjuk seorang Adult Guardian untuk
bertindak sebagai pengambil keputusan pengganti bagi orang dewasa yang
kemampuannya mengambil keputusan terganggu untuk masalah-masalah
pribadi atau kesehatan apabila tak ada orang lain yang mau, mampu atau layak
untuk membuat keputusan itu baginya. Kadang-kadang, Adult Guardian dapat
bertindak sebagai kuasa kesehatan sebagai jalan terakhir.

The Public Trustee (Perwalian Publik) bergerak dalam kapasitas sebagai
administrator harta peninggalan orang yang telah meninggal, menyediakan
manajemen keuangan bagi penyandang cacat serta memberikan bantuan di
setiap persidangan hukum oleh atau terhadap seseorang yang berkedukan
lemah (disadvantaged).

Departemen pemerintah ini mempunyai daftar kontak dan informasi yang
berguna tentang badan-badan pemerintah di Queensland.

Queensland
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Level 9, 259 Queen Street, Brisbane
Mail: GPO Box 1639
BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3234 0666
Outside Brisbane: 1300 780 666
Fax: (07) 3221 9156
Email: guardianship@justice.qld.gov.au

Floor 1, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Mail: GPO Box 149
BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3224 7424
Fax: (07) 3224 7364
Email: publicadvocate@justice.qld.gov.au

GPO Box 806
BRISBANE QLD 4000
Phone: (07) 3224 8444
Toll free: 1800 177 120
Fax: (07) 3896 3467
TTY: (07) 3896 3471
Website: www.disability.qld.gov.
au/disability_information
Email: disabilityinfo@disability.qld.gov.au

Guardianship and Administration
Tribunal

El Defensor Público (The Public
Advocate)

Disability Services Queensland

Queensland

Lewat 2005-06 Succession Planning Initiative (Inisiatif Perencanaan Suksesi
2005-2006), Disability Services Queensland menyediakan dana kepada tiga
penyedia pelayanan non-pemerintah (Mamre Association Incorporated, Parent
to Parent Queensland Incorporated dan Homes West Association Incorporated)
untuk menyediakan strategi-strategi perencanaan suksesi untuk mendukung
orang cacat dan keluarga mereka. Perencanaan suksesi membantu keluargakeluarga mengisi kebutuhan mereka dalam merencanakan dukungan yang
sesuai selama tahap-tahap kehidupan orang, dan mengembangkan sejumlah
jaringan informal untuk mendukung penderita di dalam masyarakat setempat
mereka.Perencanaan untuk masa depan ini menciptakan kepastian lebih besar
untuk individu bila orangtua/ perawat mereka tak lagi mampu meneruskan
perannya dalam merawat mereka. Perencanaan harus diadakan secara dini
dalam kehidupan keluarga dan tidak menunggu sampai krisis datang.

Peran seorang Advokat Publik adalah mengidentifikasi situasi yang banyak
terjadi tentang pelecehan, eksploitasi atau penyia-nyiaan terhadap orang yang
kemampuannya terganggu disebabkan oleh kekurangan-kekurangan dalam
sistem atau fasilitas penyedia pelayanan.Advokat Publik kemudian mengajukan
laporan hasil penyelidikan ini kepada Parlemen Negara Bagian. Fungsi ini juga
dikenal dengan nama advokasi sistem.

Mahkamah ini mempunyai wewenang untuk menunjuk pelindung dan
administrator bagi orang dewasa yang kemampuannya mengambil keputusan
terganggu.Mahkamah bekerja menurut prinsip-prinsip berikut ini: kebanyakan
penyandang cacat tak memerlukan pelindung atau manajer keuangan yang
ditunjuk menurut hukum; GAATmerupakan sarana terakhir dan harus hanya
dipakai bila seseorang tak mampu mengambil keputusan sendiri dan bila
semua alternatif yang sesuai telah dicoba.Perhatian GAAT yang utama adalah
kesejahteraan orang yang kemampuannya mengambil keputusan terganggu
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3 Conn Street
PO Box 434
YANDINA. QLD 4561
Phone: 07 5472 7072
1800 777 723
Fax: 07 5472 7073
Email: parent@parent2parentqld.org.au

496 Sherwood Rd
SHERWOOD QLD 4075
Phone: 07 3278 2378
Website: www.homeswest.org.au
Email: helend@homeswest.org.au

Parent to Parent Association
Queensland Incorporated

Homes West Association
Incorporated

Homes West Association Incorporated adalah sebuah organisasi yang telah
dibangun oleh sekelompok kecil keluarga di Brisbane. Perkumpulan ini telah
mengembangkan strategi untuk menggalakkan dan mendukung penyandang
cacat dalam membina jaringan informal guna mendukung mereka dalam
masyarakat setempatnya, sekarang dan di masa depan.Para keluarga Homes
West bekerja sama dengan Community Resource Unit (Unit Sumber Daya
Masyarakat) dalam menyebarkan dan mendistribusikan informasi tentang
perencanaan suksesi kepada para keluarga lewat loka-loka karya di seluruh
negara bagian.

Parent to Parent Association Queensland Incorporated menyediakan sejumlah
kesempatan perencanaan suksesi untuk mempromosikan perubahan positif
dalam kehidupan penyandang cacat dan keluarga mereka. Kegiatan-kegiatan
ini mencakup Pembinaan Keterampilan Keluarga melalui keluarga-keluarga
yang mengadakan perencanaan bersama untuk mengembangkan rencana
gaya hidup esensial dan menggalang jaringan keluarga;dan Pathways to
Planning dengan menggunakan P.A.T.H. (Planning Alternate Tomorrows with
Hope – Merencanakan masa depan alternatif dengan Harapan).Organisasi ini
mempergunakan tim fasilitator keluarga yang banyak berpengalaman dari Parent
to Parent, yang semuanya adalah para orangtua penyandang cacat, di lokasilokasi diseluruh Negara bagian yang memanfaatkan dan membagi pengalaman
hidup mereka sendiri dan mempergunakan strategi-strategi yang berhasil untuk
bekerja dengan keluarga lain agar lebih efektif menghadapi tantangan-tantangan
dalam masyarakat setempat mereka

Queensland
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Website: www.naclc.org.au/directory/centres.
html#act

Ground Floor, Actew AGL House
221 London Circuit Canberra City
Mail: PO Box 221
CIVIC SQUARE ACT 2608
Phone: (02) 6207 9800
Website: www.publictrustee.act.gov.au
Email: publictrustee@act.gov.au

National Association of
Community Legal Centres

Public Trustee

Office of the Community Advocate 3rd Floor, CFM Building
12 Moore Street, Canberra City
Mail: PO Box 1001
CIVIC SQUARE ACT 2608
Phone: (02) 6207 0707
Fax: (02) 6207 0688
Website: www.oca.act.gov.au
Email: oca@act.gov.au

Alamat dan telpon
Level 3, 11 London Circuit, Canberra City
Mail: GPO Box 1562
CANBERRA ACT 2601
DX 5623
Phone: (02) 6247 5700
Fax: (02) 6247 3754
Website: www.actlawsociety.asn.au
Email: mail@actlawsociety.asn.au

Organisasi
Law Society of the Australian
Capital Territory

Australian Capital Territory

Australian Capital Territory

The Office of the Community Advocate (Kantor Pembela Masyarakat)
mempunyai sejumlah fungsi dan wewenang yang berdasarkan undang-undang
yang berkaitan dengan anak-anak dan pemuda, dan orang dewasa yang
berpenyakit jiwa atau kemampuannya mengambil keputusan terganggu, yang
membutuhkan perlindungan dari pelecehan, eksploitasi dan penyia-nyiaan.

Public Trustee (Wali Publik) menyediakan informasi tentang surat wasiat,
Administrasi Harta Peninggalan dan Pelaksana (Executor), Surat Kuasa dan
Perwalian.

Community Legal Centres (Pusat Hukum Masyarakat) dapat memberikan
kepada anda nasihat, rujukan, bantuan hukum dan dapat mewakili anda secara
terbatas. Untuk melihat daftar Community Legal Centres di ACT, kunjungilah
situsnya: www.naclc.org.au/directory/centres.html#Act

Komentar
The Law Society atau Perhimpunan Ahli Hukum menyediakan sebuah brosur
online berjudul ‘Membuat Surat Wasiat’. Biro Penasehat Hukum buka Senin
sampai Jumat antara jam 12.30 sampai jam 2.00.Untuk membuat janji guna
memperoleh konsultasi gratis selama 15 menit, telpon The Law Society pada
nomor 6247 5700. Atau anda dapat mengajukan permintaan untuk memastikan
apakah anda berhak mendapatkan bantuan gratis (pro bono) lewat pusat
penampungan permohonan online.
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Alamat dan telpon
Suite G16, 1st Floor, Paspalis Centre point
48-50 Smith Street (Mall), Darwin
Mail: GPO Box 2388
DARWIN NT 0801
Phone: (08) 8981 5104
Fax: (08) 8941 1623
Website: www.lawsocnt.asn.au
Email: lawsoc@lawsocnt.asn.au

Cnr Manton St & Woods St, Darwin
Mail: GPO Box 3180
DARWIN NT 0801
Phone: (08) 8982 1111
Fax: (08) 8982 1112
Freecall: 1800 812 953
TTY: (08) 8982 1177
Website: www.dcls.org.au
Email: info@dcls.org.au

Organisasi
Law Society of the Northern
Territory

Darwin Community Legal Service

Northern Territory
Komentar
The Law Society mempunyai pelayanan rujukan online di mana anda dapat
menemukan pengacara hukum yang menangani masalah-masalah seperti
Perencanaan Harta Peninggalan dan Wasiat. Ada juga ‘First Interview Scheme’
(Program Interviu Pertama) di mana anda bisa mendapat konsultasi dengan
pengacara dengan biaya $77 (termasuk GST) untuk setengah jam pertama.
Anda hanya perlu menghubungi salah satu kantor pengacara yang ada di
dalam daftar dan membuat perjanjian lewat Program Interviu Pertama.Anda
mesti membayar pada akhir konsultasi itu dan konsultasi dibatasi secara tegas
30 menit.Dapatkan keterangan ini pada situs di bawah ‘About the Law Society’
>General Public Assistance and Information (Tentang the Law Society, Bantuan
dan Informasi Publik secara umum).
The Darwin Community Legal Service memberikan nasihat cuma-cuma
mengenai hukum, dan membantu anda mencarikan pengacara hukum bila anda
memerlukannya. Juga, Aged and Disability Rights Team (Tim Hak-hak Manula
dan Penyandang Cacat) memberikan pelayanan mengenai hak-hak bagi orang
cacat.

Northern Territory
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Office of the Public Trustee

Alice Springs
Centrepoint Building,Corner Hartley Street
& Gregory Terrace
Mail: GPO Box 8043
ALICE SPRINGS NT 0871
Phone: (08) 8951 5493
Website: www.trustee.nt.gov.au
Email: Public_Trustee.DOJ@nt.gov.au

Darwin
Nichols Place, Corner Cavenagh &
Bennett Streets
Mail: GPO Box 470
DARWIN NT 0801
Phone: (08) 8999 7271
Fax: (08) 8999 7882

New South
Wales
Northern
Territory

The Office of the Public Trustee (Kantor Wali Publik) menyediakan wali,
pelaksana, pembuatan wasiat dan penerangan serta pelayanan mengenai
administrasi keuangan pribadi di Northern Territory. Kantor ini juga menawarkan
pelayanan penyimpanan wasiat dan bertindak selaku pelaksana wasiat
sebagaijalan terakhir.
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Alamat dan telpon
Level 4, 89 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Phone: (08) 9322 7877
Fax: (08) 9322 7899
Website: www.lawsocietywa.asn.au
Email: info@lawsocietywa.asn.au

Website: www.naclc.org.au/directory/centres.
html#wa

Level 16, 141 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Phone: (08) 9264 1600 or 13 12 17
Website: www.justice.wa.gov.au

Level 1, 30 Terrace Road
EAST PERTH WA 6004
Phone: (08) 9278 7300
Country Freecall: 1800 807 437
Fax: (08) 9278 7333
Enduring Power of Attorney information line:
(08) 9278 7301

Organisasi
Law Society of Western Australia

National Association of
Community Legal Centres

Department of the AttorneyGeneral

Public Advocate

Western Australia

Public Advocate (Advokat Publik) adalah pejabat independen yang ditunjuk
berdasar undang-undang guna mempromosikan dan melindungi hak-hak,
kehormatan dan otonomi dari orang yang kemampuannya mengambil keputusan
terganggu dan untuk mengurangi risiko mereka terkena pelecehan, eksploitasi
dan penyia-nyiaan.

Advokat Publik menyediakan pelayanan untuk mempromosikan dan melindungi
hak-hak orang dewasa yang kemampuannya mengambil keputusan terganggu.

Wali Publik membantu masyarakat dengan pelayanan perwalian termasuk
administrasi harta peninggalan, membuat wasiat, manajemen perwalian dan
surat kuasa permanen.

Fungsi-fungsi departemen ini mencakup penyelenggaraan administrasi dari
pengadilan dan tribunal di Negara Bagian ini; memberi bantuan kepada korban
kejahatan kriminal; pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan; memberi
bantuan kepada dewan negara bagian mengenai pembebasan tahanan dan
mengatur kegiatan-kegiatan Advokat Publik dan Wali Publik.

Community Legal Centres (Pusat Hukum Masyarakat) dapat menyediakan anda
nasihat, rujukan, bantuan hukum dan pembelaan hukum secara terbatas. Untuk
memperoleh daftar Community Legal Centres di Australia Barat kunjungilah situs
ini:www.naclc.org.au/directory/centres.html#wa

Komentar
Bila seseorang memerlukan pengacara dan mampu membayar biayanya yang
biasa, suatu rujukan akan diberikan kepada pengacara yang menangani bidang
hukum yang diperlukan. Bila cocok, pengacara yang bertugas di kantor itu akan
merujuk ke Legal Aid (Bantuan Hukum) atau Law Access dan bantuan akan
diberikan dalam mengisi formulir permohonan.

Western Australia
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Public Trustee

565 Hay Street, Perth
Mail: GPO Box M946
PERTH WA 6843
Phone: (08) 9222 6777
Fax: (08) 9222 6607
Freecall: 1800 642 777

New South
Wales
Western
Australia

Public Trustee (Wali Publik) mempekerjakan pengacara dan akuntan spesialis
dan pejabat-pejabat perwalian yang sangat berpengalaman untuk mewakili
kepentingan pemilik harta peninggalan yang berada dibawah pengelolaannya,
para penerima harta tersebut dan urusan-urusan keuangan dari mereka yang
diurus oleh Wali Publik yang ditunjuk untuk keperluan itu.
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Alamat dan telpon
124 Waymouth Street, Adelaide
Mail: GPO Box 2066
ADELAIDE SA 5000
DX 333 ADELAIDE
Phone: (08) 8229 0222
Fax: (08) 8231 1929
Website: www.lawsocietysa.asn.au
Email: email@lssa.au

www.naclc.org.au/directory/centres.
html#sa

Level 7, ABC Building
85 North East Road, Colllinswood
Mail: PO Box 213
PROSPECT SA 5082
Phone: (08) 8269 7575
Toll Free (for country SA only):1800 066 969
Fax: (08) 8269 7490
Website: www.opa.sa.gov.au

Organisasi
Law Society of South Australia

National Association Of
Community Legal Centres

Office of the Public Advocate

South Australia

The Public Advocate (Advokat Publik) adalah seorang pejabat independen
yang tugasnya membantu mereka yang menderita kelemahan mental. Advokat
Publik dapat memberi nasihat tentang hak-hak dan menyediakan advokasi untuk
situasi-situasi tertentu.

Community Legal Centres (Pusat-Pusat Hukum Masyarakat) sanggup
menyediakan kepada anda nasihat, rujukan, bantuan hukum dan pembelaan
terbatas. Untuk memperoleh daftar Pusat-Pusat Hukum Masyarakat di Australia
Selatan, kunjungilah: www.naclc.org.au/directory/centres.html#sa

Komentar
Legal Advisory Service (Pelayanan Nasihat Hukum) buka untuk perjanjian
setiap Senin, Rabu dan Kamis antara jam 5.30 dan 7 sore. Interviu selama 20
menit dengan pengacara biayanya hanya $22 (atau $10 bagi pensiunan dan
pemegang kartu konsesi). Seorang pengacara yang berpengalaman tersedia
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan biasa mengenai setiap masalah
hukum. Pelayanan rujukan dari the Law Society adalah pelayanan masyarakat
bebas biaya yang menyediakan rujukan kepada pengacara hukum menurut
bidang hukumnya yang khusus, lokasi geografis, bahasa, Pelayanan Interviu
Pertama, kunjungan ke rumah oleh pengacara dan banyak lagi. Keterangan
mengenai biaya hukum juga tersedia dari Law Society. Anda dapat kontak atau
mendapatkan pelayanan rujukan online pada: www.lawsocietysa.asn.au/referral/
LSSA_SearchCriteria.aspThe Law Society juga bisa menyediakan brosur-brosur
mengenai surat wasiat dan Surat Kuasa (Power of Attorney).

South Australia
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Public Trustee

25 Franklin Street, Adelaide
Mail: GPO Box 1338
ADELAIDE SA 5001
Phone: (08) 8226 0443
Fax: (08) 8231 9518
Website: www.publictrustee.sa.on.net
Email: harris.john4@saugov.sa.gov.au

New South
Wales
South
Australia

The Public Trustee (Wali Publik) menyediakan informasi dan pelayanan
mengenai dokumen hukum (misalnya wasiat dan Surat Kuasa) dan juga
Administrasi Harta Peninggalan Pribadi.
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Alamat dan telpon
28 Murray Street, Hobart
Mail: GPO Box 1133
HOBART TAS 7001
DX 111
Phone: (03) 6234 4133
Fax: (03) 6223 8240
Website: www.taslawsociety.ans.au
Email: info@taslawsociety.asn.au

166 Macquarie Street
HOBART TAS 7000
Phone: (03) 6223 2500
Fax: (03) 6223 2510
Website: www.hobartlegal.org.au

www.naclc.org.au/directory/centres. htm#tas

First Floor, 54 Victoria Street, Hobart
Mail: The Registrar Guardianship and
Administration Board
GPO Box 1307
HOBART TAS 7001
Phone: (03) 6233 3085
Fax: (03) 6233 4509
Website: www.guardianship.tas.gov.au
Email: guardianship@justice.tas.gov.au

Organisasi
Law Society of Tasmania

Hobart Community Legal Service

National Association Of
Community Legal Centres

Guardianship and Administration
Board

Tasmania

The Guardianship and Administration Board Dewan Perlindungan dan
Administrasi dapat mengeluarkan keputusan-keputusan untuk kepentingan
penyandang cacat dan yang tak mampu membuat penilaian yang baik
tentang gaya hidup dan urusan keuangan. Fungsi Dewan ini luas dan meliputi
wewenang dalam hubungannya dengan: perlindungan, perlindungan permanen,
administrasi, surat kuasa permanen, situasi-situasi darurat, pemberian
persetujuan untuk mendapat perawatan kesehatan atau gigi serta pembuatan
wasiat

Community Legal Centres (Pusat-Pusat Hukum Masyarakat) dapat
menyediakan anda nasihat hukum, rujukan, bantuan hukum dan pembelaan
terbatas. Untuk memperoleh daftar alamat Pusat-Pusat Hukum Masyarakat di
Tasmania, lihatlah:www.naclc.org.au/directory/centres.htm#tas

Jasa pelayanannya menyajikan kepada masyarakat umum nasihat hukum
cuma-cuma dan rujukan ke Legal Aid (Lembaga Bantuan Hukum), pengacara
swasta lainnya dan sumber-sumber masyarakat lainnya.

Komentar
The Law Society memiliki daftar online (melalui internet) dari ahli-ahli hukum dan
kantor-kantor pengacara yang menangani berbagai masalah Perencanaan Harta
Peninggalan (wasiat, surat kuasa dll). Ada juga sambungan atau links ke situssitus lain dan sumber/bahan-bahan.

Tasmania
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Public Trustee

Office of the Public Guardian

Level 3, 15 Murray Street, Hobart
Mail: GPO Box 825
HOBART TAS 7001
Phone: (03) 6233 7608
Fax: (03) 6233 4882
Website: www.publicguardian.tas.gov.au
Email: publicguardian@info.tas.gov.au
116 Murray Street, Hobart
Mail: GPO Box 1565
HOBART TAS 7001
Phone: (03) 6233 7598
Fax: (03) 6231 0621
Website: www.publictrustee.tas.gov.au
Email: tpt@publictrustee.tas.gov.au

Tasmania

The Public Trustee (Wali Publik) menangani urusan-urusan wasiat, harta
peninggalan, perwalian, surat kuasa permanen dan Administrasi Keuangan.
Brosur-brosur online tersedia di situsnya.

The Office of the Public Guardian (Kantor Pelindung Publik) mempromosikan,
menyampaikan pendapat atas nama penyandang cacat dan melindungi hak-hak
serta kepentingan penyandang cacat dan bertindak sebagai Pelindung penderita
cacat apabila ditunjuk oleh Dewan Perlindungan dan Administrasi.

Bahan-bahan bacaan lebih lanjut mengenai masalah ini
Booth, Stephen ‘Wills for Parents of Person’s with an Intellectual Disability’, chapter 12.1 in Lawyers
Practice Manual (NSW), Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, Wills for People with an Intellectual Disability’, chapter 12.1A in Lawyers Practice
Manual (NSW) Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, When I’m Gone: an introduction to wills and estate planning for parents of people with
an intellectual disability, Intellectual Disability Rights Service, June 1999.
People with Disabilities – A legal information manual for West Australians, People with Disabilities WA
(Inc), May 2004.
Residential Property Ownership for disabled persons in Western Australia, Deacons, June 2003.
Penyangkalan: Buklet ini tidak menyediakan nasihat hukum yang spesifik kepada sidang
pembaca. Pembaca harus mendapatkan sendiri nasihat hukum yang sesuai dengan situasi dan
kondisi mereka.
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Bagian 6
Percontohan perencanaan
Daftar pengecekan untuk masa depan
Sebelum anda menemui seseorang untuk mendapat nasihat hukum atau keuangan, pentinglah
menentukan sejauh mungkin apa sebenarnya yang anda perlukan (tujuan yang akan dicapai serta
rencana-rencana).
Pastikan bahwa telah diadakan diskusi mengenai apa yang diperlukan setiap anggota keluarga
sekarang dan di masa depan, tetapi pusatkan fokus pada anggota yang menyandang cacat. Juga
penting agar anggota keluarga yang menyandang cacat diberi kesempatan untuk menyampaikan
pendapatny sebanyak mungkin.
Ini ada beberapa ide tentang hal-hal yang mungkin ingin anda pertimbangkan sebagai langkah
permulaan. Harap jelas (eksplisit) dalam mempelajari daftar pengecekan ini. Barangkali tak mungkin
mencapai semua sasaran yang telah anda tentukan. Tapi janganlah hal ini menghalangi anda membuat
perencanaan dan bekerja untuk mencapai hasil positif di masa depan.
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Hal-hal untuk dipertimbangkan
Apakah harapan dan cita-cita si
penyandang cacat dan harapan
serta impian anda untuk dia/mereka?

Bagaimana caranya sekarang
ini menyampaikan kebutuhankebutuhannya?
Jenis tempat tinggal bagaimanakah
yang akan memuaskan kebutuhan
dan keinginan orang itu?

Apakah yang penting untuk
memelihara hubungan dan interaksi
sosial yang ia hargai dan apa yang ia
ingini untuk masa depan mengenai
pergaulan?
Kegiatan apa yang mereka sukai
sekarang atau ingini di masa depan?

Apakah yang mereka sukai dan
tidak sukai (harus jelas terperinci
dan mencakupi makanan, musik,
lingkungan hidup, dan orang-orang)?
Apakah kebutuhan mereka
mengenai pelajaran dan pendidikan?

Bagaimanakah kita, atau orang lain,
dapat memberi dukungan kepadanya
untuk mencapai harapan-harapan
dan idamannya?
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Informasi yang perlu diberikan kepada pengacara:
Informasi mengenai anda:
Nama penuh, alamat dan pekerjaan

Nama penuh dan usia anak-anak

Bagaimana keadaan kehidupan
anak-anak yang tidak menyandang
cacat (perkawinan, anak-anak, status
pekerjaan, pekerjaan, perumahan)

Bila anda mendirikan perwalian yang
dijalankan selagi anda hidup, status
jaminan sosial anda

Aset anda ($ kira-kira):
 rumah
 aset keuangan lainnya
 tabungan hari tua
(superannuation)

Bila membuat surat wasiat,
bagaimana keinginan anda dalam
membagi harta anda di antara yang
berkemungkinan menerimanya
(potential beneficiaries)?

Merencanakan Masa Depan: Orang yang menyandang cacat | Bagian 6

51

Jika anda mendirikan perwalian yang
beroperasi selagi anda masih hidup,
berapa banyak aset yang anda ingin
hibahkan kepada perwalian itu?

Apakah rumah anda perlu
dipertahankan bagi si
penyandang cacat?

Siapakah yang ingin anda tunjuk
sebagai wali/wali-wali?

Apakah anda ingin membiayai
pembayaran bagi para wali tersebut?

Apakah ada barang-barang tertentu
yang anda ingin berikan kepada
seseorang?

Apakah anda ingin mengusulkan
siapa yang harus ditunjuk sebagai
wali pengasuh (guardian) atau
manajer keuangan untuk anak yang
menyandang cacat, bila ia memang
memerlukan hal-hal itu?
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Keterangan tentang yang menyandang cacat:

Jenis dan tingkatan cacat,
pengaturan perawatan dan tempat
tinggalk: di rumah, di dalam sistem,
penyedia pelayanan lainnya?

Seberapa kokohnya pengaturanpengaturan itu dan seberapa
lamanya kira-kira akan bertahan?

Tingkatan bantuan yang diperlukan
dan dari mana bantuan itu akan
diperoleh menurut perkiraan anda?

Pengaturan jaminan sosial
- seberapa besarnya
ketergantungan atasnya?

Aset yang dimiliki si penyandang
cacat atas namanya sendiri?

Dapatkah ia membuat surat wasiat?
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Catatan
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Catatan
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