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Menteri Sosial Republik Indonesia Meresmikan Dimulainya
Pembangunan Workshop Disabilitas
Cibitung, 16 Desember 2019 - PT Metropolitan Land Tbk (Metland) melalui Yayasan Metropolitan
Peduli (YMP) memfasilitasi penyandang disabilitas dengan Ability Hub, sebuah kompleks workshop
mini diatas lahan seluas 5000 meter di Metland Cibitung. Acara peletakan batu pertama dihadiri dan
diresmikan oleh Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara (16/12).
Ability Hub merupakan wadah bagi penyandang disabilitas agar dapat menyalurkan keterampilannya
memproduksi barang kerajinan dan konsumsi serta memasarkannya. Semua warga negara termasuk
para penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama di lingkungan masyarakat. Oleh
karena itu, walaupun para disabilitas mempunyai keterbatasan fisik, hal itu bukanlah hambatan
untuk berkarya. “Dengan memberikan bekal keterampilan usaha dan manajemen, kita bisa
membantu penyandang disabilitas untuk dapat menghidupi dirinya sendiri, tanpa harus bergantung
pada orang lain” jelas Thomas J. Angfendy, Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk.
Peserta program Ability Hub sendiri merupakan para penyandang disabilitas yang sebelumnya telah
mendapatkan pembekalan keterampilan kerja dari Balai Besar Kementrian Sosial RI. Nantinya, para
peserta Ability Hub akan dilatih untuk menjadi pelaku usaha atau entrepreneur dalam bidang
produksi barang yang terkait dengan keterampilan yang dimilikinya, seperti industri pembuatan kaki/
tangan palsu, pembuatan hotel amenities, kerajinan tas souvenir/ goodie bag, pembuatan batik,
percetakan ATK dan lain sebagainya.
Selama program berjalan, para peserta akan mendapatkan pendampingan dan pembekalan
pengetahuan dalam hal manajemen produksi, operasional, keuangan dan pemasaran selama
maksimal 2 tahun. Setelah periode tersebut, peserta program Ability Hub diharapkan untuk dapat
menjadi pelaku usaha yang mandiri, sehingga dapat membuka usahanya di lokasi lain. Tempat yang
ditinggalkan kemudian akan menjadi wadah bagi peserta-peserta Ability Hub yang baru.
Ability Hub sendiri dimaksudkan sebagai salah satu bentuk kontribusi Metland dalam kegiatan Hari
Kesetiakawanan Nasional (HKSN) 2019. Melalui program ini juga, Metland turut mendukung para
penyandang disabilitas dalam lingkup akses pemasaran untuk barang-barang yang telah diproduksi
seperti menjalin kerjasama dengan berbagai marketing channel, mengikuti pameran dan eksibisi,
serta bekerjasama dengan badan sosial internasional. Adapun selain itu, pelaku usaha difabel dapat
menggunakan lokasi usaha yang disediakan oleh Metland secara cuma-cuma, atau tanpa dikenakan
biaya sewa.
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