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Tentang UNESCO

Tentang Kota Kita

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bertanggung jawab untuk 
mengkoordinasikan kerjasama internasional dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi. Kantor 
UNESCO di Jakarta merupakan Biro Keilmuan Regional untuk Asia dan Pasifik yang dimaksudkan untuk membina 
hubungan yang setara dan pembangunan manusia yang inklusif berdasarkan kerangka etis dan hak asasi 
manusia yang universal. UNESCO bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk mensosialisasikan 
proses serta kebijakan yang partisipatif dan inklusif: memastikan bahwa semua suara yang relevan didengar dan 
semua orang memperoleh manfaat secara adil dari pembangunan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, UNESCO 
telah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga PBB, WHO, ILO dan Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif untuk 
mewujudkan sebuah prakarsa PBB untuk mendukung hak-hak asasi para penyandang disabilitas (UNPRPD).

Yayasan Kota Kita (www.kotakita.org) adalah organisasi nonprofit yang berada di Indonesia dengan keahlian 
di bidang perencanaan kota dan partisipasi masyarakat dalam desain dan pembangunan kota. Kota Kita 
menjembatani dialog antara pemerintah dan konstituen mereka dengan memfasilitasi partisipasi dan kolaborasi 
masyarakat, memengaruhi kebijakan perkotaan, mendorong akses terbuka untuk informasi, dan menyediakan 
pendidikan kewarganegaraan untuk memberdayakan masyarakat perkotaan. Selama hampir satu dekade, Kota 
Kita telah bekerja di lebih dari 20 kota di Indonesia dalam berbagai proyek dari intervensi kota berskala kecil, 
penilaian tingkat kota hingga perencanaan strategis dan perumusan visi berskala besar.
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Laporan ini disusun dengan dukungan dan keahlian dari sejumlah pihak: Irakli Khodeli (UNESCO), Fatum Ade 
(SAPDA), Slamet Triadi, Ahmad Riyad Islami, dan Fitriah (PPDI Banjarmasin), Barniah (HWDI Banjarmasin), 
Rifqi Azka Mangkusari (Gerkatin) provinsi Kalimantan Selatan, Arian Noor (Pertuni Banjarmasin), Desy Apriani 
(NPC Banjarmasin), Ibnu Sabil (Forum SKPD Peduli Disabilitas Banjarmasin), Mirnawati (Universitas Lambung 
Mangkurat), Herlina (SDN Gadang Banjarmasin), Ruly Alfansyah (YPLB Banjarmasin), dan Komunitas Sahabat 
Difabel Banjarmasin.
             
Penulis: Nina Asterina, Hasanatun Nisa Thamrin
Para kontributor: Fuad Jamil, Barry Beagen, Muhammad Syahreza
Penyunting: In Other Words Collective
Fotografi: Nina Asterina, Yulia Umairoh, Kaki Kota Banjarmasin
Desain dan Tata Letak: Bima Pratama Putra, Fildzah Husna



5Toolbox Praktik dan Gagasan Program: Banjarmasin Kota Ramah Disabilitas

Daftar Isi

BAGIAN A. PENDAHULUAN   | 8
BAGIAN B. TENTANG TOOLBOX    | 10
BAGIAN C. STRATEGI AKSI UTAMA | 13

1. Mensosialisasikan Masalah Disabilitas di Kota | 13
2. Mobilitas dan Konektivitas untuk Semua  | 13
3. Visibilitas untuk Perencanaan dan Pembangunan yang Inklusif   | 13
4. Meningkatkan Mata Pencaharian dan Akses Perekonomian    | 13

BAGIAN D. TOOLBOX DAN GAGASAN PROGRAM   | 14
    Peningkatan Kesadaran terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Mensosialisasikan isu-isu disabilitas melalui kampanye media   | 15
2. Memperkenalkan dan mensosialisasikan etiket disabilitas   | 17
3. Melibatkan penyandang disabilitas dalam acara maupun kegiatan publik    | 18
4. Acara atau pertemuan komunitas rutin untuk mempromosikan Prinsip Desain Universal   | 20
5. Memberdayakan keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas   | 21
6. Penghargaan dan Insentif untuk Prakarsa Inklusif di Tingkat Kota   | 22
7. Menghormati disabilitas untuk meningkatkan kesadaran   | 23

    Mobilitas dan konektivitas untuk semua
8. Infrastruktur dasar: Jaringan jalan    | 25
9. Menjadikan sistem transportasi publik mudah diakses   | 26
10. Sistem pendukung kota untuk mendukung mobilitas   | 27
11. Orientasi dan pelatihan mobilitas untuk penderita gangguan visual     | 29

   Visibilitas untuk perencanaan dan pembangunan yang inklusif
12. Pengumpulan data partisipatif     | 31
13. Penyimpanan data disabilitas secara digital   | 32
14. Implementasi dari Desain Universal dalam menyusun peraturan  | 32
15. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai asosiasi profesi untuk menyediakan 

infrastruktur dan fasilitas yang dapat diakses di tingkat kota    | 34
16. Menyediakan sistem dukungan untuk penyandang disabilitas dalam mengakses layanan 

publik   | 35
    Meningkatkan Mata Pencaharian dan Akses Perekonomian

17. Menerapkan kuota kerja untuk penyandang disabilitas  | 37
18. Menyediakan pelatihan pendidikan dan kerja    | 38
19. Kemitraan dengan sektor swasta dan badan usaha milik negara untuk program magang dan 

peluang kerja   | 39
20. Bursa Kerja Tahunan    | 40

REFERENSI   | 41
LAMPIRAN   | 42



6 Toolbox Praktik dan Gagasan Program: Banjarmasin Kota Ramah Disabilitas

Aksesibilitas  

Disabilitas

 

Etiket Disabilitas

BPS

CSO

DPO

FGD

Kecamatan

Kelurahan

Kota

KTP 

NGO 

PKK

PMKS

RT

RW

UNESCO 

Aksesibilitas adalah fasilitas apapun yang disediakan untuk penyandang disabilitas 
untuk mewujudkan Kesempatan yang Sama. (UU 8/2016, pasal 1)

Disabilitas adalah konsep yang berkembang, yang dihasilkan dari interaksi antara 
orang-orang yang memiliki gangguan jangka panjang secara fisik, mental, intelektual, 
atau sensorik yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi 
partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan 
dengan yang lainnya. (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 
pembukaan)

Etiket disabilitas adalah satu set pedoman untuk melakukan pendekatan terhadap 
penyandang disabilitas. Etiket disabilitas dasar termasuk: 
(1) Tanyakan sebelum Anda membantu: jangan menganggap seseorang 
membutuhkan bantuan hanya karena mereka memiliki disabilitas.
(2) Peka dalam kontak fisik: sebagian penyandang disabilitas menganggap peralatan 
mereka sebagai bagian dari ruang pribadinya.
(3) Berpikirlah sebelum Anda berbicara: selalu berbicara langsung kepada penyandang 

Badan Pusat Statistik

Civil Society Organisations, Organisasi Masyarakat Sipil

Disabled Person’s Organization, Organisasi Penyandang Disabilitas

Focus Group Discussion, Diskusi Kelompok Terpumpun

Unit administrasi di bawah Kota / Pemerintahan Kota

Unit administrasi di bawah kecamatan

Unit administrasi di bawah Provinsi

Kartu Tanda Penduduk, Kartu identitas penduduk Indonesia  

Organisasi Nonpemerintah

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Perempuan di maysarakat 

Indonesia yang ada di tingkat kelurahan hingga kota.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Rukun Tetangga, unit administrasi terendah dari lingkungan pemukiman Indonesia 

meliputi sekitar 20-30 rumah tangga

Rukun Warga, sebuah sistem pemerintahan teritorial dan administratif di atas tingkat RT 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organisasi Pendidikan, 

Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Daftar Istilah

Singkatan
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disabilitas dan bukan kepada pendamping atau penerjemah bahasa mereka. Juga hormati 
privasi mereka dengan tidak mengajukan pertanyaan yang menyinggung.
(4) Jangan berasumsi: jangan membuat keputusan atas nama penyandang disabilitas 
tanpa persetujuan mereka. 

DPO adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk penyandang disabilitas. Mereka 
berkomitmen untuk meningkatkan hak-hak penyandang disabilitas dan meningkatkan 
kehidupan mereka.

Diskriminasi berarti setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau 
peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas (UU 
8/2016, pasal 1)

Diskriminasi berlapis adalah diskriminasi yang dialami oleh perempuan penyandang 
disabilitas baik karena perbedaan gender dan disabilitas mereka, yang mengakibatkan 
kesempatan yang tidak seimbang dalam keluarga mereka, masyarakat, dan negara, dalam 
berbagai aspek kehidupan.  (UU 8/2016, pasal 5)

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik 
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 
warganegara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (UU 8/2016, pasal 1)

Modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau 
pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang 
Disabilitas berdasarkan kesetaraan (UU 8/2016, pasal 1)
“Akomodasi yang layak” adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan tepat yang 
tidak menimbulkan beban yang tidak perlu atau tidak semestinya, jika dibutuhkan 
dalam kasus tertentu, untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati atau 
menjalankan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang sama dengan orang 
lain. (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pasal 2).

Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan 
dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; 
politik; keagamaan (kebebasan); keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan 
sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan 
rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 
berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan 
kewarganegaraan; dan bebas dari berpindah kediaman dan (berganti) warga negara; bebas 
dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Desain Universal berarti desain produk, lingkungan, program untuk bisa digunakan oleh 
semua orang, sejauh mungkin, tanpa kebutuhan untuk adaptasi atau desain khusus. 
Desain Universal tidak boleh mengecualikan perangkat pembantu untuk kelompok 
penyandang disabilitas tertentu ketika perangkat ini diperlukan. (Konvensi mengenai Hak-
Hak Penyandang Disabilitas, pasal 2)
Desain Universal adalah desain bangunan dan fasilitas lain yang dapat digunakan oleh 
semua orang tanpa perlu penyesuaian atau modifikasi (Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017 tentang 
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung)

Disabled People’s 
Organizations (DPOs)

Diskriminasi  

Diskriminasi Berlapis

Penyandang Disabilitas

Akomodasi yang Layak 

Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas

Desain Universal  
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Latar Belakang

Pada tahun 2018, UNESCO dan Kota Kita mereplikasi pengumpulan data ramah disabilitas secara partisipatif 
di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sebelumnya dilakukan di Surakarta (Solo), Jawa Tengah. Proyek 
ini menjawab perbedaan dalam data disabilitas dan bertujuan untuk memberi informasi untuk penyusunan 
kebijakan pro-disabilitas di tingkat kota. Dari penelitian ini, Kota Kita menghasilkan dua dokumen utama, “Profil 
Banjarmasin, Kota Ramah Disabilitas” dan “Toolbox Praktik dan Gagasan Program: “Kota Ramah Disabilitas”. 

Dokumen ini, yang meliputi Toolbox praktik dan gagasan program untuk Banjarmasin, didasarkan pada temuan 
dari pengumpulan data partisipatif ramah disabilitas di kota yang dimulai pada tahun 2018.  Kegiatan penelitian 
mencakup sensus ke rumah para penyandang disabilitas di Banjarmasin, serta wawancara, pengamatan 
lapangan, dan FGD (diskusi kelompok terpumpun)dengan pemangku kepentingan terkait di kota. 

Untuk mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Toolbox ini menghadirkan empat strategi utama 
yang menangani aksesibilitas Infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan partisipasi ekonomi. Toolbox Praktik 
dan Gagasan Program dikembangkan berdasarkan studi kasus di Banjarmasin, tetapi juga dapat diterapkan dan 
diadaptasi untuk kota-kota lain. Dokumen ini menawarkan beberapa solusi yang memungkinkan penyandang 
disabilitas untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Melalui pemberdayaan dan memastikan aksesibilitas, 
kami yakin kita dapat membuat kota yang lebih inklusif bagi semua. 
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Metodologi

Dokumen ini didasarkan pada temuan penelitian dan rekomendasi dari “Banjarmasin: Sebuah Profil Kota Ramah 
Disabilitas”. Toolbox ini mencakup aktivitas penelitian sebagai berikut:

Survei Lapangan
Tim melakukan sebuah sensus di seluruh kota dari bulan Agustus sampai September 2018 dan mengidentifikasi 
3.897 penyandang disabilitas di 1.657 RT (rukun tetangga) di Banjarmasin. Sensus ini mendokumentasikan lima 
aspek utama, termasuk lokasi, informasi dasar, jenis dan penyebab disabilitas, akses ke layanan dasar, mobilitas 
serta akses ke fasilitas umum. 

Wawancara dan Observasi
Usai melakukan sensus, tim tersebut mewawancarai 17 pemangku kepentingan untuk lebih memahami masalah 
disabilitas di Banjarmasin. Tim juga melakukan pengamatan terhadap fasilitas umum, layanan, dan infrastruktur 
di kota untuk para penyandang disabilitas. 

Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun)
Sebanyak tiga rangkaian FGD dilakukan. Yang pertama difokuskan untuk menganalisis pengalaman penyandang 
disabilitas dalam mengakses fasilitas dan layanan umum di kota. Dalam FGD kedua, tim mengundang 
perwakilan dari badan-badan pemerintah kota dan penyandang disabilitas untuk berkonsultasi tentang temuan 
penelitian dan membahas tantangan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Akhirnya, tim melibatkan 
semua pemangku kepentingan dari kedua FGD pertama untuk berbagi pandangan mereka dan memberikan 
masukan dalam penyusunan Toolbox ini. 

Analisis Data 
Temuan dari ketiga proses pengumpulan data di atas dianalisis melalui serangkaian lokakarya internal oleh para 
anggota tim. Data sensus dari seluruh kota diolah dan divisualisasikan ke dalam grafis dan peta. Wawancara 
dan hasil FGD dikumpulkan, dianalisis, dan dimasukkan ke dalam Profil Banjarmasin Kota Ramah Disabilitas. 

Penyusunan Toolbox dan Gagasan Program 
Berdasarkan penelitian dan analisis, tim ini menyusun serangkaian Toolbox dan gagasan program. Toolbox 
ini mengangkat pembelajaran dan rekomendasi utama dari Profil Kota Ramah Disabilitas, yang membahas 
pentingnya akses terhadap infrastruktur, kesadaran publik, dan akses ekonomi sebagai prasyarat untuk 
memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.  
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Toolbox adalah serangkaian gagasan program yang diusulkan yang berfungsi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi 
hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Setidaknya tiga prasyarat diperlukan untuk 
mencapai status kota ramah disabilitas: akses terhadap infrastruktur, kesadaran publik, dan akses ekonomi. Mengingat 
faktor-faktor tersebut, Toolbox ini menyediakan empat strategi aksi utama: 

1. Mensosialisasikan masalah disabilitas di kota 
2. Mobilitas dan konektivitas untuk semua
3. Visibilitas untuk perencanaan pembangunan yang inklusif 
4. Meningkatkan mata pencaharian dan akses perekonomian

Strategi utama kemudian diterjemahkan ke dalam 20 gagasan program untuk membahas masalah tertentu, 
mengusulkan tindakan, dan memberikan referensi studi kasus. Toolbox ini dapat digunakan oleh praktisi dan pada 
akhirnya bertujuan untuk membantu kota menjadi inklusif bagi semua. 

          

Mengapa?
Penyandang disabilitas masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka karena mobilitasnya lebih rendah, 
pengecualian dalam masyarakat, atau ketidakpastian mata pencaharian. Dengan memberikan strategi yang bisa 
diterapkan, Toolbox ini dirancang untuk menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas dengan mendukung 
mobilitas fisik dan sosial mereka, meningkatkan mata pencaharian ekonomi, dan meningkatkan kesadaran publik 
terhadap isu-isu disabilitas di kota. Menggunakan dokumen ini sebagai referensi untuk menjawab kebutuhan dan 
tantangan penyandang disabilitas akan semakin membantu Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan terkait dalam 
misi mereka untuk menjadi sebuah kota yang lebih inklusif. 

Bagaiman Toolbox disusun?
Toolbox praktik dan gagasan program hanya bisa mencapai visinya untuk Banjarmasin yang ramah disabilitas  melalui 
kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, penyedia layanan, DPO, penyandang disabilitas dan pendamping 
mereka, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui diskusi partisipatif dan belajar dari sejumlah praktik terbaik di 
kota-kota dan negara lain, Toolbox ini disusun berdasarkan masukan dan bimbingan dari pemangku kepentingan terkait 
untuk memastikan bahwa pandian ini mencerminkan visi yang sama. 

Siapa yang diuntungkan?

Toolbox ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait dalam 
melaksanakan program dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah disabilitas pada tingkat kota. Melaksanakan 
program-program ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas dalam fasilitas umum dan infrastruktur, sehingga 
penyandang disabilitas akan memiliki akses yang lebih luas untuk meningkatkan mata pencaharian mereka dan sama-
sama berpartisipasi dalam masyarakat. 

Apa itu ToolBox?
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Siapa yang akan terlibat?  
Membangun sebuah kota yang inklusif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak diabaikan membutuhkan 
usaha bersama. Pemangku kepentingan terkait termasuk, namun tidak terbatas pada, pemerintah, penyandang 
disabilitas dan pendamping, DPO, CSO, praktisi dan akademisi, badan swasta dan usaha, penyedia layanan, media dan 
masyarakat umum. Jaringan berbagai pemangku kepentingan yang saling berhubungan diperlukan untuk mencapai 
setiap tujuan program. 

 • Pemerintah dapat melaksanakan program-program yang terkait dengan penguatan kebijakan dan peraturan, 
menyediakan kemudahan fasilitas dan layanan umum, mendukung proses rehabilitasi, memberdayakan akses 
ekonomi untuk penyandang disabilitas dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk 
memastikan inklusivitas.

 • Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) dapat membantu mensosialisasikan isu-isu disabilitas di antara 
pemangku kepentingan kota dan masyarakat umum, mendukung mobilitas fisik dan sosial, dan membela hak-hak 
penyandang disabilitas;

 • CSO memainkan peran dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam hal akses ekonomi dan mata 
pencaharian, melakukan kajian dan penelitian tentang disabilitas, dan mendukung advokasi kebijakan yang 
menjawab kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan; 

 • Praktisi dan akademisi  dapat membantu penyandang disabilitas lewat penelitian, penyebaran ilmu pengetahuan, 
dan menyusun panduan-panduan berdasarkan penelitian mereka;

 • Sektor bisnis  dapat menyediakan peluang kerja, akses akomodasi yang layak, dan fasilitas tempat kerja lainnya 
untuk memastikan keselamatan dan aksesibilitas;

 • Media sangat penting untuk mensosialisasikan masalah disabilitas untuk mendorong advokasi politik, meningkatkan 
kesadaran publik tentang disabilitas, memengaruhi para pembuat keputusan, dan mengubah sikap dan perilaku 
masyarakat terhadap masalah disabilitas; 

 • Masyarakat umum  perlu meningkatkan kesadaran terhadap masalah disabilitas dalam kehidupan sehari-hari 
mereka, di mana tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa tidak ada penyandang disabilitas yang tertinggal dalam 
kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. 
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Strategi Aksi Utama
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Bab ini akan berfokus pada empat strategi aksi utama untuk memenuhi hak penyandang disabilitas di tingkat kota, 
termasuk meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas, mobilitas dan konektivitas bagi semua, 
visibilitas untuk perencanaan dan pembangunan yang inklusif, serta meningkatkan mata pencaharian dan akses.

1.  Peningkatan Kesadaran terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap disabilitas, kampanye harus mempertimbangkan dua khalayak 
yang berbeda. Yang pertama adalah masyarakat umum– yaitu penyedia pendidikan, pemberi kerja, penyedia layanan 
kesehatan. Tujuannya adalah agar mereka menyadari hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana mereka bisa 
memenuhinya. Yang kedua adalah penyandang disabilitas sendiri; meningkatkan kesadaran tentang apa yang menjadi 
hak mereka dan cara terbaik untuk mensosialisasikannya dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk mencapai tujuan 
ini, penyandang disabilitas harus diikutkan dalam semua inisiatif dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran sebagai 
mitra dan anggota masyarakat yang sejajar. Toolbox ini menghadirkan 7 program. . 

2.  Mobilitas dan konektivitas untuk semua
Kemudahan infrastruktur memainkan peran penting dalam mengurangi hambatan dan meningkatkan mobilitas 
untuk penyandang disabilitas dan, pada akhirnya, mendukung kegiatan mereka sehari-hari. Menyediakan kemudahan 
infrastruktur akan menjadi langkah pertama yang penting untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang 
disabilitas, dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, berpartisipasi penuh dalam masyarakat kita, 
mengakses fasilitas umum, dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Mempertimbangkan mobilitas 
dan konektivitas bagi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan kota dan implementasinya, akan 
membantu penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri dan memiliki akses yang sama seperti orang lain. 

3.   Visibilitas untuk perencanaan pembangunan yang inklusif
Kurangnya data yang konsisten dan berimbang tentang disabilitas menghambat penyandang disabilitas untuk 
terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan kota. Visibilitas penyandang disabilitas yang besar akan memastikan 
keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, yang akhirnya akan membantu mereka menjadi lebih 
mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Perencanaan pembangunan inklusif harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan 
kemudahan penyandang disabilitas untuk mengakses gedung pemerintah, pemukiman, jalan-jalan, transportasi umum, 
pusat kesehatan, fasilitas pendidikan, kegiatan masyarakat, dan banyak lagi. 

4.   Meningkatkan mata pencaharian dan akses perekonomian
Pemberdayaan ekonomi untuk penyandang disabilitas sama dengan meningkatkan mata pencaharian mereka. Hal ini 
dapat dicapai dengan pembangunan kapasitas, mempersiapkan penyandang disabilitas untuk berbagai pilihan karir, 
dan menyediakan pelatihan untuk mengasah kemampuan mereka demi memenuhi permintaan pasar atau menjadi 
pengusaha. 

Strategi Aksi Utama
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Toolbox & Gagasan Program
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Toolbox & Gagasan Program

Toolbox yang diusulkan pada bagian ini adalah sebuah penyempurnaan tiga strategi aksi utama dari bagian sebelumnya. 
Toolbox ini bertujuan menangani berbagai masalah di Banjarmasin. 

Peningkatan Kesadaran terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1.  Mensosialisasikan Isu-Isu Disabilitas Melalui Kampanye Media  

Masalah
• Akibat prasangka dalam masyarakat dan stigma di kalangan penyandang disabilitas, banyak penyandang disabilitas 

yang masih tak terlihat dalam masyarakat, yang mengakibatkan kurangnya akses untuk pendidikan, pekerjaan, dan 
layanan dasar lainnya.

• Kurangnya akses untuk informasi, misalnya ketersediaan fasilitas dan layanan pendukung, menghambat partisipasi 
penyandang disabilitas dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

• Meskipun undang-undang yang berlaku menekankan hak yang sama, perlindungan dan pemenuhan hak-hak 
disabilitas, dan penghapusan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, masalah disabilitas tetap dipandang 
sebelah mata dalam program pembangunan. 

• Kurangnya kesadaran terhadap isu disabilitas di kalangan polisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. 
Kampanye peningkatan kesadaran harus sesuai dengan kebijakan dan program inklusivitas yang ada. Dukungan 
dari berbagai pemangku kepentingan sangatlah penting dalam menciptakan perubahan jangka panjang dalam 
masyarakat. 

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Mensosialisasikan konten 
terkait disabilitas dalam 
berbagai event masyarakat 
dan platform publikasi. seperti 
media sosial, media massa 
daerah dan nasional, radio dan 
televisi 

• Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu 
disabilitas dan hak-hak penyandang 
disabilitas

• Mendorong penyandang disabilitas untuk 
menyampaikan aspirasi dan ide-ide 
mereka

• Mematahkan stereotip dan menghapus 
stigma penyandang disabilitas 

• Memengaruhi pendapat masyarakat 
tentang disabilitas; alih-alih mengasihani, 
penyandang layak mendapat empati dan 
rasa hormat dari kita.

• Departemen 
Komunikasi dan 
Informasi 

• Media massa nasional 
dan daerah, radio, dan 
televisi

• DPO dan CSO

2. Meningkatkan akses untuk 
informasi bagi penyandang 
disabilitas sama seperti orang 
lain

• Memastikan terpenuhinya hak-hak 
penyandang disabilitas semaksimal 
mungkin

• Mendorong inklusi menyeluruh dan 
partisipasi aktif penyandang disabilitas 
dalam masyarakat

• Departemen Pekerjaan 
Umum

• Badan Kependudukan 
dan Pendaftaran 

• Departemen Sosial 
• Departemen Kesehatan
• DPO dan CSO
• DPO
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Referensi studi kasus
1. ‘Komunitas Sahabat Difabel Banjarmasin’ adalah organisasi pemuda daerah yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah disabilitas dan memberikan masukan 
dengan mengunggah konten terkait disabilitas di akun media sosial mereka.

2. Newsdifabel.com adalah sebuah publikasi yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. 
Publikasi bertujuan mensosialisasikan isu penyandang disabilitas serta mendorong 
penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ruang berita..

3. Memperkuat kapasitas DPO, 
khususnya keterampilan 
advokasi mereka, untuk 
mendukung disabilitas sebagai 
masalah hak asasi manusia

• Mendorong DPO untuk menjadi pelaku 
masyarakat sipil yang lebih berpengaruh

• Meningkatkan partisipasi penyandang 
disabilitas dalam proses pengambilan 
keputusan dan kegiatan sosial lainnya

• Meningkatkan perlindungan hak-hak 
penyandang disabilitas

• DPO

4. Menjangkau para pembentuk 
opini (influencer, key opinion 
leaders) di media sosial 

• Memengaruhi orang lain karena 
wewenang, pengetahuan, posisi atau 
hubungan mereka dengan jejaringnya

• Para influencer media 
sosial makro dan mikro

• Pemimpin/tokoh 
masyarakat

• Pemimpin agama
• Pelaku advokasi 

disabilitas
• Pemimpin kelompok 

pemuda/perempuan

Pengarusutamaan kesadaran akan 
penyandang disabilitas kepada 
masyakarat melalui sarana media 
digital Newsdifabel.com dan Solider
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2.  Memperkenalkan dan Mensosialisasikan Etiket Disabilitas  

Masalah
• Orang non-disabilitas yang tidak memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas mungkin 

bingung tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak memiliki informasi yang cukup 
tentang istilah, ekspresi, atau reaksi yang tepat untuk mereka gunakan atau miliki dalam berinteraksi dengan 
penyandang disabilitas.

• Penggunaan dan normalisasi dari kata-kata yang menyinggung dapat membentuk persepsi yang salah tentang 
penyandang disabilitas. Prasangka terhadap penyandang disabilitas memperkuat lingkaran tak berujung dari rasa 
malu, rendah diri, dan pengucilan sosial secara keseluruhan.

• Meskipun etiket disabilitas mungkin terdengar wajar bagi penyandang disabilitas dan para pendamping, hal tersebut 
mungkin masih belum jelas bagi orang lain. 

• Penyandang disabilitas seringkali kehilangan kesempatan untuk berbicara dalam proses pengambilan keputusan 
karena orang non-disabilitas cenderung mewakili mereka.

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Menyebarkan informasi tentang 
etiket disabilitas dalam cara 
yang interaktif (poster komik, 
video, dll) ke sekolah-sekolah.

• Pengenalan awal di sekolah 
membantu meningkatkan 
kesadaran anak-anak tentang 
berbagai kemampuan yang 
disandang rekan-rekan mereka

• Mendorong semua orang di sekolah 
untuk mendukung, menerima, dan 
menghargai semua siswa terlepas 
dari perbedaan mereka

• Departemen Pendidikan
• Sekolah
• DPO

2. Menyediakan pelatihan tentang 
etiket disabilitas untuk penyedia 
layanan, baik dari sektor 
pemerintah maupun swasta
• Guru-guru di sekolah inklusif
• Praktisi medis di pusat 

layanan kesehatan
• Resepsionis di lembaga 

pemerintah, badan 
usaha milik negara, dan 
perusahaan swasta

• Mendorong penyedia layanan agar 
berhati-hati dan peka, dan agar 
lebih memahami etiket disabilitas 
sehingga penyandang disabilitas 
dapat merasa diterima dan lebih 
nyaman dalam mengakses layanan 
mereka. 

• Departemen 
Komunikasi dan 
Informasi 

• Departemen Sosial
• Penyedia layanan 

pendidikan dan 
kesehatan

• Lembaga pemerintah 
lainnya

• DPO 

3. Memfasilitasi kursus bahasa 
isyarat untuk masyarakat umum

• Dengan metode ‘belajar sambil 
praktik’, lokakarya ini akan 
mendukung komunitas pelajar 
dalam memahami, menghargai, dan 
menghormati satu sama lain.   

• DPO
• CSO

4. Memfasilitasi lokakarya tentang 
ruang yang inklusif 

• Berbagi pengetahuan dan 
pengalaman dalam berkomunikasi 
dan berinteraksi dengan 
penyandang disabilitas dengan 
etiket yang tepat.

• DPO
• CSO
• Pemerintah
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3.   Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Event atau Kegiatan Masyarakat

Masalah
• Perilaku berprasangka terhadap penyandang disabilitas mengucilkan mereka dari komunitas. 
• Eksklusi dan diskriminasi sosial terutama disebabkan oleh ketakutan masyarakat secara umum terhadap 

disabilitas—menganggap disabilitas sebagai kutukan atau penyakit menular ¬–rasa malu dan kejengahan di 
kalangan keluarga penyandang disabilitas, sikap masyarakat yang meremehkan kemampuan dan kecerdasan 
penyandang disabilitas, dan ketidakpedulian yang dianggap wajar.

• Diskriminasi yang menyebar, dari serangan fisik hingga mengabaikan, merugikan kehidupan penyandang disabilitas, 
misalnya putus sekolah, pengangguran, dan terkucilkan seumur hidup—terlepas dari upaya pemerintah untuk 
menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang mudah diakses. 

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku Kepentingan

1. Melibatkan penyandang 
disabilitas dalam pertemuan 
masyarakat, forum pemuda, 
dan forum perempuan di tingkat 
kelurahan 

• Mengakui penyandang disabilitas 
sebagai anggota yang sejajar 

• Meningkatkan kepercayaan diri para 
penyandang disabilitas dan mendorong 
partisipasi mereka dalam masyarakat

• Menguatkan suara penyandang 
disabilitas

• Memastikan perlakuan yang sama bagi 
penyandang disabilitas dalam berbagai 
kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya

• Pemimpin RT/RW/
Kelurahan/ Masyarakat 

• PKK (kelompok perempuan)
• Karang Taruna (kelompok 

pemuda)
• Organisasi agama, hobi, 

olahraga, dan sosial

Referensi studi kasus
1. Pada saat Asian Para Games 2018, Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan 

Informasi mengedarkan video dan menyebarkan poster tentang cara yang tepat untuk 
berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

2. Gerakan Belajar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) ini diselenggarakan setiap minggu oleh 
Gerkatin Banjarmasin bekerja sama dengan Komunitas Sahabat Difabel Banjarmasin di Taman 
Siring Tendean Banjarmasin.

3. 

Mempromosikan budaya tuna rungu, 
Bahasa isyarat di dalam kehidupan 
sehari-hari melalui media alternative 
– secangkir kopi di Kopitul atau Kopi 
Tuli Jakarta.
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Referensi studi kasus
1. PPRBM (Pusat Pengembangan dan Latihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) atau 

CBR-DTC (community-based rehabilitation, development and training center) dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan lokakarya tentang APBD (anggaran daerah) 
untuk penyandang disabilitas di Solo tahun 2019. Lokakarya ini bertujuan untuk membantu 
penyandang disabilitas dalam mengatasi kebutuhan mereka dalam proses penyusunan anggaran 
perencanaan kota. 

2. Perkumpulan IDEA mengadvokasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan desa 
dan rapat penyusunan anggaran di Yogyakarta.

2. Menyediakan akses inklusif 
untuk event publik, termasuk:
• Pintu masuk yang mudah 

diakses 
• Rute ke ruang-ruang publik
• Tempat parkir khusus untuk 

penyandang disabilitas
• Informasi dalam format 

running text
• Penerjemah bahasa isyarat
• Toilet yang mudah diakses, 

dsb.

• Menciptakan dan mempertahankan 
inklusi penyandang disabilitas dalam 
tatanan sosial

• Memperlakukan semua orang dengan 
sikap hormat yang sama, terlepas 
dari disabilitas 

• Penyelenggara acara publik

3. Mendorong penyandang 
disabilitas untuk berpartisipasi 
dalam pertemuan di tingkat 
kota.

• Melibatkan penyandang disabilitas 
dalam proses pengambilan 
keputusan dalam perencanaan kota

• Menjawab kebutuhan dan hak-hak 
mereka

• Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah

• Departemen Sosial
• Lembaga pemerintah lainnya
• DPO

Risnawati Utami, anggota dari Komite 
PBB untuk Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas (CRPD), untuk periode 2019-
2022, berbicara pada acara Simposium 
Walikota mengenai Civic Engagement 
(keterlibatan kota) 4.0 di Solo, Agustus 
2019
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4.  Acara atau Rapat Komunitas Rutin untuk Mempromosikan Prinsip Desain      
     Universal

Masalah
• Banjarmasin dan kota-kota lain di Indonesia telah berupaya untuk menyediakan desain dan fasilitas yang dapat 

diakses, tetapi keberhasilannya memerlukan dukungan baik dari komunitas lokal maupun advokasi disabilitas. 
• Kesalahpahaman tentang Desain Universal bahwa ini hanya menguntungkan sebagian anggota masyarakat seperti 

penyandang disabilitas dan warga lansia, padahal kenyataannya desain ini mendukung inklusivitas bagi semua 
anggota masyarakat. 

• Fasilitas yang disediakan untuk penyandang disabilitas, seperti guiding block dan ramp, cenderung digunakan 
oleh orang non-disabilitas untuk tujuan lain. Selain itu, karena kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat dan 
pemerintah, pemeliharaan fasilitas ini seringkali diabaikan. 

• Prinsip-prinsip Desain Universal atau Universal Design (UD) sejauh ini hanya disosialisasikan di kalangan pendukung 
dan pemangku kepentingan terkait dalam proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas, padahal seharusnya juga 
disosialisasikan di kalangan komunitas lokal dan masyarakat umum untuk menciptakan pemukiman dan lingkungan 
yang inklusif. 

Referensi studi kasus
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa/BBRSBD di Surakarta, Java Pusat, Jawa Tengah, kerjasama 
dengan KOODI Korea, memberikan pelatihan tentang Rehabilitasi Berbasis Masyarakat atau Community Based 
Rehabilitation (CBR) untuk masyarakat lokal di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk 
membangun kapasitas masyarakat dengan membangun integrasi medis berbasis masyarakat, kesempatan 
yang sama, dan rehabilitasi terapi fisik untuk penyandang disabilitas. 

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Menyelenggarakan pertemuan 
masyarakat di tingkat 
kecamatan/kelurahan untuk 
memperkenalkan prinsip-
prinsip UD dan lingkungan yang 
inklusif.

• Mempromosikan prinsip-prinsip UD 
secara luas dalam masyarakat, sehingga 
orang-orang tahu saat melihatnya 

• Meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang masalah disabilitas 

• Melibatkan masyarakat dalam 
membangun sebuah kelurahan yang 
inklusif untuk penyandang disabilitas

• Departemen Pekerjaan 
Umum

• Pemimpin kelurahan
• Komunitas di kelurahan

Ahmad Riyad, seorang sekretaris 
Persatuan Penyandang Disabilitas 
Indonesia (PPDI) Banjarmasin, 
membagikan pengalaman hidupnya 
sebagai penyandang disabilitas fisik 
di Banjarmasin. Foto diambil pada 
kegiatan Kota Inklusif-Disabilitas: FGD, 
bulan November 2018
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5.  Memberdayakan Keluarga dengan Anggota Keluarga Penyandang Disabilitas

Masalah
• Keluarga memainkan peran utama dalam pengembangan kehidupan pribadi dan sosial anggota keluarga.
• Pendamping dapat dengan mudah merasa kewalahan dengan rutinitas, yang menyebabkan kelelahan mental jika 

tidak ditangani dengan baik. 
• Tidak semua keluarga penyandang disabilitas memiliki akses yang sama untuk informasi dan fasilitas dan layanan 

umum.
• Keluarga penyandang disabilitas cenderung untuk menahan penyandang disabilitas di rumah dan menyembunyikan 

mereka dari masyarakat, yang mengakibatkan pengecualian sosial.
• Keluarga yang hidup penyandang disabilitas mental lebih memilih menempatkan mereka di tempat tinggal yang 

terpisah, yang mengesampingkan keselamatan mereka. Karena Banjarmasin rentan terhadap bahaya kebakaran, ini 
dapat membahayakan nyawa penyandang disabilitas. 

Referensi studi kasus 
FORKUASBI merupakan forum lokal untuk orang tua dengan anak penyandang disabilitas yang 
berfokus pada penyampaian informasi tentang cara memperlakukan anak penyandang disabilitas. 
Mereka juga mencoba menjangkau keluarga miskin di perkotaan yang hibup dengan penyandang 
disabilitas karena minimnya akses mereka untuk informasi.

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Memfasilitasi pertemuan atau 
pelatihan antara pendamping 
dan ahli kesehatan

• Membimbing dan melatih 
pendamping dengan benar dalam 
memberikan perawatan bagi 
anggota keluarga yang penyandang 
disabilitas, dan memahami 
kebutuhan dan hak-hak penyandang 
disabilitas dalam keluarganya.

• Membantu keluarga membangun 
kepercayaan diri pada anggota 
keluarganya yang penyandang 
disabilitas, yang dibantu oleh 
profesional

• Departemen Kesehatan 
• Kelompok masyarakat, 

agama, atau 
perempuan di tingkat 
kelurahan

• DPO
• Keluarga penyandang 

disabilitas

2. Memfasilitasi grup pendukung 
secara daring (dalam jaringan) 
dan/atau luring (luar jaringan) 
untuk keluarga penyandang 
disabilitas dan pemberi 
pendamping lainnya 

• Mendorong keluarga untuk 
menerima situasi mereka

• Berbagi pengalaman dalam hal 
bagaimana mengatasi keadaan 
tertentu

• Mendorong keluarga dan 
pendamping untuk terbuka tentang 
kesulitan, perasaan mereka, 
dan bertukar informasi tentang 
disabilitas 

• Kelompok komunitas, 
agama, atau 
perempuan di tingkat 
kelurahan

• DPO

• Keluarga penyandang 
disabilitas
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6.  Penghargaan dan Insentif untuk Inisiatif Inklusif di Tingkat Kota

Masalah
• Hambatan fisik dan sikap menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas mereka.
• Prakarsa yang secara signifikan berkontribusi meningkatkan hasil untuk penyandang disabilitas harus diperkuat dan 

dihargai untuk menunjukkan hal yang dapat dilakukan. Prakarsa ini nanti dapat diadaptasi dalam program lain di 
tingkat kelurahan/kota/nasional. 

Referensi studi kasus
Victorian Disability Awards mengakui dan menghormati prestasi dan kontribusi individu, tim, dan 
organisasi, dalam memberikan dukungan, kepemimpinan, advokasi, layanan, dan pendidikan untuk 
meningkatkan partisipasi sosial, ekonomi, dan masyarakat dari para penyandang disabilitas di 
Victoria.

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Memfasilitasi penghargaan 
kelurahan inklusif dalam 
bidang:
• Mengubah sikap komunitas
• Memperbaiki fasilitas umum 

dan infrastruktur
• Mempromosikan etiket 

disabilitas 
• Meningkatkan partisipasi 

aktif dan penuh dari 
penyandang disabilitas 
dalam komunitasnya

• Memulai program 
kesempatan yang sama 
untuk memberdayakan 
penyandang disabilitas 

• Menciptakan lingkungan 
yang lebih aman bagi 
penyandang disabilitas

• Pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan 
penyandang disabilitas

• Mengakui dan menghargai berbagai 
kontribusi oleh penyandang 
disabilitas dan pendukungnya 
terhadap komunitas yang inklusif 

• Mematahkan stereotip tentang 
penyandang disabilitas dan 
mengurangi hambatan sikap untuk 
partisipasi sosial, ekonomi, dan 
sipil 

• Mensosialisasikan inklusivitas dan 
hak-hak penyandang disabilitas

• Membantu mendukung mobilitas 
fisik dan sosial penyandang 
disabilitas

• Pemerintah kota
• Individu (pendukung 

disabilitas, pekerja 
sosial, pendamping) 

• Pemimpin masyarakat
• Penyedia layanan 

disabilitas
• Sektor swasta
• CSO

Nazim Erden QAM (kanan) dari Spire (Spinal 
Injury Resource and Support Network) telah 
dianugerahi penghargaan ‘the Emerging 
Leader Award’ pada Victorian Disability 
Awards tahun 2018. Kontribusinya dalam 
mendukung dan mendorong orang-
orang yang cedera tulang belakang untuk 
mengembangkan harapan positif di dalam 
kehidupan yang merupakan pencapaian 
yang besar.
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Referensi studi kasus
Banjarmasin mulai mempromosikan Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember 2018. 
Acara tersebut terdiri dari Deklarasi Duta Anak Inklusi, pertunjukan teater oleh penyandang disabilitas, 
peluncuran cetak biru Kota Inklusif Banjarmasin, dan konvoi kursi roda untuk penyandang disabilitas. 
Acara ini diadakan dengan berkolaborasi dengan Urban Social Forum ke-6, sebuah acara tahunan yang 
menyediakan ruang terbuka dan inklusif untuk bertukar pengetahuan, gagasan baru, dan jejaring di 
antara CSO, aktivis, akademisi, dan siswa yang terlibat dalam penanganan isu-isu kota (Lihat lebih lanjut: 
https://urbansocialforum.or.id/)

7.   Menghormati Disabilitas untuk Meningkatkan Kesadaran

Masalah
• Banyak penyandang disabilitas yang masih tak terlihat dalam masyarakat.
• Kurangnya pemahaman tentang isu disabilitas dan kesadaran publik terhadap hak-hak yang sama dalam berbagai 

aspek termasuk sosial, ekonomi, politik dan budaya.
• Banyak penyandang disabilitas merasa kesulitasn mencari wadah untuk mengekspresikan kemampuan mereka.

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Mensosialisasikan dan merayakan hari-hari untuk 
memperingati disabilitas:

• Hari Down Syndrome Sedunia (21 Maret);

• Hari Kesadaran Autisme Sedunia (2 April);

• Hari Kesehatan Mental Sedunia (10 Oktober); 

• Hari Penglihatan Sedunia (14 Oktober); 

• Hari Disabilitas Internasional (3 Desember); dan

• Hari Hak Asasi Manusia (10 Desember).

• Meningkatkan kesadaran tentang 
masalah disabilitas dan hak 
yang sama dalam setiap aspek 
kehidupan termasuk sosial, 
ekonomi, politik, dan budaya. 

• Mendorong pemerintah dan 
pemangku kepentingan terkait 
untuk memenuhi hak-hak dan 
kebutuhan disabilitas di tingkat 
kota

• Departemen 
Sosial

• DPO
• LSM Lokal
• Perusahaan 

Swasta
• Media massa

2. Program alternatif untuk menampilkan 
kemampuan penyandang disabilitas:
• Hari unjuk bakat bagi penyandang disabilitas: 

sebuah acara dimana seniman dan pemilik bakat 
dengan disabilitas dapat tampil

• Serangkaian lokakarya seni untuk penyandang 
disabilitas, termasuk melukis, teater, musik, tarian.

• Penampilan kolaboratif antara penyandang 
disabilitas dan orang nondisabilitas

• Gelar Wicara (Talkshow) tentang disabilitas di 
mana setiap orang dengan berbagai latar belakang 
diterima, tapi terutama penyandang disabilitas

• Meningkatkan kepercayaan 
diri penyandang disabilitas dan 
memberi ruang di mana mereka 
dapat berinteraksi dengan orang 
nondisabilitas

• Meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang isu disabilitas

• Menyediakan kesempatan untuk 
menampilkan bakat penyandang 
disabilitas di bidang Olahraga, 
Seni dan Hiburan

• Departemen 
Sosial

• DPO
• LSM Lokal
• Perusahaan 

Swasta
• Pekerja Seni
• Media massa

Event Hari Disabilitas Internasional di 
Banjarmasin
(Kiri ke kanan) Direktur SAPDA, 
Walikota Banjarmasin, Dosen Program 
Pendidikan Kebutuhan Khusus di 
Universitas Lambung Mangkurat, Kota 
Kita, dan Kaki Kota Banjarmasin 
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Mobilitas dan Konektivitas untuk Semua
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Referensi studi kasus

Presentasi program yang bertujuan untuk mengubah area perumahan dengan jumlah penyandang 
disabilitas tertinggi di Banjarmasin menjadi lingkungan yang mudah diakses dan inklusif melalui 
proses yang dimotori oleh warga, dianugerahi satu dari sepuluh pemenang Transformative Urban 
Mobility Initiative (TUMI) Global Mobility Challenge 2019, yang diumumkan pada tanggal 21 Mei 
di TUMIVolt Conference di Leipzig, Germany. Proyek yang menang akan menerima dana sebesar 
200.000 Euro beserta dengan bantuan teknis untuk mengubah ide tersebut menjadi program kerja. 
Proyek ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Kota Kita, Asian Development Bank, Pemerintah 
Banjarmasin, dan mitra lokal Kaki Kota Banjarmasin.

8.  Infrastruktur Dasar: Jaringan Jalan

Masalah
• Pembangunan infrastruktur cenderung lebih fokus pada pusat kota, mengesampingkan akses dalam kelurahan ke 

fasilitas umum di sekitarnya. 
• Penyandang disabilitas kurang bergerak dan sangat tergantung pada pendamping mereka karena kurangnya 

fasilitas dan infrastruktur  yang memadai di kota. Jembatan dalam kondisi buruk, guiding block tidak ada, dan desain 
jalan tidak mengakomodasi mobilitas penyandang disabilitas. Faktor-faktor ini akhirnya menghalangi penyandang 
disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumahnya.

• Jaringan jalan yang terfragmentasi menyebabkan penyandang disabilitas menjadi semakin terpinggirkan dan 
dikucilkan, menghambat mereka untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya. 

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Menyediakan kemudahan rute dari 
area perumahan ke fasilitas umum 
di kelurahan, seperti: taman dan 
taman bermain, pasar tradisional, 
pusat kesehatan, dan gedung-
gedung pemerintah. 

• Mendorong mobilitas fisik dan 
sosial penyandang disabilitas 
dalam melakukan kegiatan 
sehari-harinya

• Pemerintah
• Program Tanggung 

Jawab Sosial Sektor 
Swasta/ Korporasi

2. Merancang kemudahan rute bagi 
penyandang disabilitas di setiap 
fasilitas umum dari area parkir 
sampai pintu masuk gedung

• Memfasilitasi penyandang 
disabilitas dalam mengakses 
kantor pemerintah/pelayanan 
publik di kota

• Pemerintah
• Program Tanggung 

Jawab Sosial Sektor 
Swasta/ Korporasi

• Penyedia layanan lain

3. Menyediakan penyeberangan 
pelican (dengan tombol pengatur) 
untuk penyandang disabilitas 
yang memenuhi persyaratan 
keselamatan (dilengkapi dengan 
pengeras suara dan informasi 
lokasi dalam huruf braille)

• Memfasilitasi penyandang 
disabilitas dalam mengakses 
fasilitas transportasi.

• Mendukung mobilitas mereka 

• Pemerintah
• Program Tanggung 

Jawab Sosial Sektor 
Swasta/ Korporasi
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9.  Menjadikan Sistem Transportasi Publik Mudah Diakses 

Masalah
• Angkutan umum di kota-kota Indonesia termasuk Banjarmasin masih sulit diakses bagi penyandang disabilitas. 
• Hambatan mobilitas menjadi salah satu rintangan utama dalam mencapai inklusivitas. karena membatasi gerakan 

penyandang disabilitas, yang menyebabkan eksklusi sosial lebih lanjut dari masyarakat. 
• Meningkatkan aksesibilitas angkutan umum berarti meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas dan akses ke 

sekolah, fasilitas tempat kerja, fasilitas kesehatan, pasar tradisional, rekreasi, dan lainnya. 
• 

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. • Menyediakan akses ojek 
untuk mengakomodasi 
penyandang disabilitas, 
terutama yang menggunakan 
kursi roda.  

• Menyediakan akses untuk 
memodifikasi sepeda motor 
penyandang disabilitas 
menjadi sepeda motor roda 
tiga yang memenuhi standar

• Ojek roda tiga memudahkan 
pergerakan penyandang disabilitas. 
Mereka juga dapat mengintegrasikan 
kursi rodanya menjadi sepeda motor 
ketika berkendara.

• Departemen Sosial
• Perusahaan Otomotif
• DPO 

Proyek yang diajukan oleh 
Yayasan Kota Kita, ADB dan 
Kaki Kota Banjarmasin satu 
dari sepuluh pemenang 
Transformative Urban Mobility 
Initiative (TUMI) Global Mobility 
Challenge
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Referensi studi kasus
1. Penyandang disabilitas di Yogyakarta muncul dengan ide Difa Bike, sebuah ojek roda tiga, 

dalam rangka memberikan akses inklusif untuk transportasi. 
2. PPRBM Solo mengadakan lokakarya untuk umum, di mana para mekanik membuat sepeda 

motor roda tiga untuk penyandang disabilitas.

2. Merancang taksi yang mudah 
diakses untuk penyandang 
disabilitas. 

• Taksi mobil berfungsi sebagai moda 
angkutan alternatif. Taksi mobil 
terbukti lebih fleksibel dibandingkan 
angkutan umum lainnya. 

• Angkutan ini mendukung mobilitas 
penyandang disabilitas, terutama 
bagi mereka yang tidak bisa 
mengakses angkutan umum lainnya.

• Departemen Sosial
• Perusahaan Otomotif
• DPO 

3. Menyediakan dan mendorong 
SIM inklusif untuk penyandang 
disabilitas dan prosedur tes 
mengemudi.  

• SIM D dirancang khusus untuk 
penyandang disabilitas, diberikan 
bagi penyandang disabilitas yang 
ingin mengemudi. 

• Departemen Sosial
• Departemen Kepolisian
• Perusahaan Otomotif
• DPO 

10.  Sistem Pendukung Kota untuk Mendukung Mobilitas 

Maslaah
• Penyandang disabilitas memiliki mobilitas terbatas karena fasilitas pendukung untuk bepergian yang tidak 

konsisten. Keluarga adalah sistem pendukung utama penyandang disabilitas, mereka membantu mobilitas 
penyandang disabilitas, sementara kelurahan sebagai pendukung kota tidak membantu mereka. 

• Kurangnya dukungan untuk mobilitas penyandang disabilitas menyebabkan eksklusi sosial, menyulitkan mereka 
berinteraksi dengan orang lain dan melakukan kegiatan sehari-harinya. 

• Menyediakan sistem pembantu di seluruh kota untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas tetap penting, 
dan perlu ditingkatkan agar penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri.

Dife Bike, sebuah allternatif 
moda transportasi yang 
inklusif yang dijalankan oleh 
penyandang disabilitas untuk 
masyarakat
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Referensi studi kasus

Sebuah teknologi Intelligent Transportation System (ITS) adalah program yang bertujuan untuk 
mengintegrasikan kendaraan, infrastruktur, dan pejalan kaki, ke dalam teknologi informasi 
komunikasi dan kolaborasi untuk meningkatkan keamanan perjalanan dan arus kendaraan, serta 
mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca. Program ini dijalankan oleh inisiatif 
Departemen Perhubungan AS (USDOT), yang didampingi oleh Federal Highway Administration 
(FHWA) dan Federal Transit Administration (FTA), dengan dukungan dari Intelligent Transportation 
Administration (ITS), Joint Program Office (JPO) dan mitra pemerintah yang lain.

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Menyediakan akses bebas 
untuk kursi roda di fasilitas 
publik bagi penyandang 
disabilitas dan warga lansia

• Mendukung mobilitas penyandang 
disabilitas dan warga lansia 

• Meningkatkan akses ke fasilitas 
umum

• Pemerintah, sektor 
swasta dan seluruh 
penyedia layanan publik: 
bank, bus dan stasiun 
kereta api, taman, pusat 
kesehatan, kantor polisi, 
dll. 

2. Menyediakan pendamping 
dan juru bahasa isyarat untuk 
membantu penyandang 
disabilitas dalam mengakses 
layanan dan fasilitas umum

3. Menyediakan alat bantu untuk 
penyandang disabilitas seperti 
alat bantu dengar, alat bantu 
jalan, kursi roda, dll. terutama 
bagi mereka yang tidak mampu 
membelinya

• Meningkatkan mobilitas penyandang 
disabilitas, terutama mereka yang 
tidak mampu membelinya, yang 
akan meningkatkan kesejahteraan 
mereka

• Departemen Sosial
• Penyedia produk 

pendukung 

4. Menyediakan mesin ketik huruf 
braille dan papan informasi 
dalam huruf braille di fasilitas 
umum

• Meningkatkan akses bagi penderita 
gangguan visual ke fasilitas umum

• Departemen Sosial
• Departemen 

Perhubungan

Tempat pemberhentian/
halteu Batik Solo Trans (BST) 
untuk penyandang disabilitas
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Referensi studi kasus

Pusat rehabilitasi “Bakti Candrasa” di Solo, pusat rehabilitasi bagi penderita gangguan visual 
,secara rutin mengadakan kegiatan Orientasi dan Mobilitas dimana murid-murid mereka dilatih dan 
didorong untuk menjelajahi kota. Aktivitas ini membantu siswa dengan gangguan visual mengenali 
lingkungan mereka dan kota, serta mengidentifikasi apakah area ini dapat diakses atau tidak dapat 
diakses bagi mereka. 

11.  Orientasi dan Pelatihan Mobilitas untuk Penderita Gangguan Visual

Masalah
• Dalam Banjarmasin, tidak ada pusat rehabilitasi di kota untuk membantu penderita gangguan visual untuk 

meningkatkan orientasi spasial mereka. 
• Dari 317 penderita gangguan visual di Banjarmasin, hanya 15 yang telah terdaftar dan terlatih di pusat-pusat 

rehabilitasi, yang berarti lebih dari 95% belum mengakses pusat-pusat rehabilitasi . 
• Pelatihan O&M akan membantu orang dengan gangguan visual untuk lebih memahami konteks spasial dari 

lingkungan mereka. Program ini akan memberdayakan penderita gangguan visual dan membantu mereka menjadi 
lebih mandiri dalam mobilitas mereka. 

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Melaksanakan pelatihan O&M 
di area perumahan

• Memfasilitasi penderita gangguan 
visual dalam membiasakan diri 
dengan lingkungan mereka termasuk 
taman, kantor pemerintah, fasilitas 
kesehatan umum, dan fasilitas 
lainnya

• Pusat rehabilitasi bagi 
penderita gangguan 
visual

• Departemen Sosial
• DPO

2. Melakukan pelatihan O&M yang 
berfokus pada konteks spasial 
dalam pelayanan dan fasilitas 
umum di tingkat kota

• Membantu penyandang disabilitas 
agar lebih memahami fasilitas dan 
layanan umum di kotanya

• Pusat rehabilitasi bagi 
penderita gangguan 
visual

• Departemen Sosial
• DPO

Kegiatan training Orientasi dan 
Rrehabilitas di Pusat Rehablitasi 
Bakti Candrasa untuk meningkatkan 
kepekaan bagi tuna netra dan 
menambah keercayaan diri mereka 
dan kemandirian mereka untuk 
berperan serta dalam kehidupan 
sehari-hari
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Visibilitas untuk Perencanaan
yang Inklusif
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Referensi studi kasus
Proses pengumpulan data partisipatif yang dilakukan oleh UNESCO dan Kota Kita pada tahun 
2018 dapat menjadi sebuah opsi strategi untuk mendokumentasikan penyandang disabilitas 
di Banjarmasin. Proses melibatkan penyandang disabilitas secara langsung dalam penelitian, 
memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, menjawab pertanyaan, dan 
mengungkapkan pendapat mereka tentang hambatan dan masalah yang mereka hadapi dalam 
hidup. Proses pengumpulan data partisipatif dilakukan dengan mendatangi tiap rumah di setiap 
kelurahan (RT), tingkat administrasi terkecil. Menggunakan geo-tagging dan aplikasi survei 
real-time --- seperti ODK Collect -- 50 relawan berhasil mendokumentasikan 3.897 penyandang 
disabilitas di 1,657 RT dalam waktu 4 minggu. Jumlahnya hampir dua kali lebih tinggi dari data 
resmi pemerintah.  

12.  Pengumpulan untuk Perencanaan Pembangunan yang Inklusif 

Masalah
• Stigma negatif di antara penyandang disabilitas menghambat interaksi sosial mereka, yang menyulitkan mereka 

berpartisipasi dalam pengumpulan data dan mendapatkan akses ke fasilitas dan layanan umum.
• Dengan mengumpulkan data sosioekonomi dan demografis yang penting pada tingkat administrasi terkecil, dan 

menggabungkannya dengan dataset di seluruh kota yang lalu dipetakan, warga dan pembuat kebijakan mampu 
menggambarkan kemiskinan, penyediaan layanan publik yang minim, dan indikator sosioekonomi lainnya seperti 
perumahan, kepadatan, dan kedekatan ke berbagai layanan umum.

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Melakukan pengumpulan 
data partisipatif untuk 
penyandang disabilitas di 
tingkat kota 

• Mendokumentasikan penyandang 
disabilitas dan menyertakan mereka 
dalam dataset pemerintah

• Menyusun intervensi yang tepat 
berdasarkan analisis berbasis data 
tentang situasi saat ini, untuk memenuhi 
hak penyandang disabilitas 

• Departemen Sosial
• DPO 
• Ketua kelurahan/RW/

RT

Penggunaan aplikasi 
survey digital dalam proses 
pengambilan data partisipatif
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14.  Implementasi dari Desain Universal dalam Menyusun Peraturan 

Masalah
• Kesalahpahaman umum adalah bahwa Desain Universal merupakan tren desain, yang mengesampingkan aspek 

keamanan, kenyamanan, dan penggunaan bagi pemakainya, termasuk dan terutama penyandang disabilitas. 
• Kesalahpahaman umum lainnya adalah bahwa Desain Universal terlalu idealis dan mahal untuk dilaksanakan. 
• Banjarmasin, khususnya pusat kota, telah membahas kebutuhan penyandang disabilitas dengan memasang 

guiding block, ramp, dan susuran di trotoar dan gedung-gedung. Namun, desainnya tidak otomatis mengakomodasi 
kebutuhan penyandang disabilitas karena mereka belum mengadopsi prinsip Desain Universal.

• Tidak ada sinkronisasi antara desain, perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur publik. 
Sementara itu. Banjarmasin berisiko mengalami penurunan tanah. 

Referensi studi kasus

Ketika dibandingkan dengan dataset dari Komisi Pemilihan Umum Di Banjarmasin, data Kota Kita terbukti 

membantu meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk memilih dalam 

Pemilu Indonesia 2019. Contoh lain adalah dengan berbagi data disabilitas dengan perusahaan swasta 

untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas untuk pelatihan, magang, dan pekerjaan. 

13.  Penyimpanan Data Disabilitas secara Digital

Masalah
• Kurangnya data yang konsisten dan seimbang tentang disabilitas dari sumber-sumber resmi –misalnya dataset 

Badan Pusat Statistik (BPS) yang usang menyulitkan perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan yang 
efektif. 

• Kurangnya data yang andal, terpilah, dan tepat guna, yang sangat penting dalam rancangan, implementasi dan 
evaluasi setiap kebijakan yang mendukung inklusi sosial dari kelompok yang rentan, termasuk penyandang 
disabilitas. 

• Menyimpan data disabilitas yang mutakhir sangat penting untuk meningkatkan layanan publik dan aksesibilitas, dan 
memenuhi hak penyandang disabilitas. Ketika informasi ini  dibandingkan dengan dataset lain, pembuat kebijakan 
memperoleh wawasan yang lebih berharga.

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Tanggung Jawab/ 
Pemangku Kepentingan

1. Berbagi data disabilitas dengan badan 
usaha 

• Meningkatkan akses penyandang 
disabilitas untuk pelatihan, 
magang, dan pekerjaan. 

• Badan Ketenagakerjaan
• Sektor Swasta
• DPO

2. Memperbarui indeks kerja dan basis data 
penyandang disabilitas pencari kerja di 
Banjarmasin

• Menginformasikan tenaga kerja 
tentang penyandang disabilitas 
dan status pekerjaan mereka 

• Badan Ketenagakerjaan  
• DPO

3. Menyediakan informasi tentang peluang 
kerja baik melalui platform daring (dalam 
jaringan) maupun luring (luar jaringan) 

• Membantu penyandang 
disabilitas menemukan pekerjaan 
terbaik dan paling cocok untuk 
mereka

• Badan Ketenagakerjaan 
• DPO
• Badan usaha milik negara 
• Sektor Swasta
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Referensi studi kasus
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, telah mulai memberikan referensi untuk kegiatan 
perencanaan dan pembangunan, yang secara teknis mengarahkan cara merencanakan dan 
membangun infrastruktur yang inklusif dan mudah diakses untuk semua. Peraturan terdiri dari 
serangkaian pasal yang menjelaskan rencana tata ruang kota, termasuk bagaimana membangun 
fasilitas dan infrastruktur yang mudah diakses di tingkat kota. Peraturan ini menetapkan dasar 
untuk Perda Kota tentang Hak-Hak yang Sama untuk Penyandang Disabilitas No 2/2008.

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Menyediakan pelatihan dan lokakarya 
untuk memperkenalkan prinsip-prinsip 
Universal Design (UD) untuk lembaga profesi 
perencanaan pembangunan 

• Menyediakan panduan komprehensif 
yang terdiri dari contoh praktik terbaik 
tentang cara merancang, membangun, 
dan mengelola bangunan dan ruang 
menurut prinsip-prinsip UD, sehingga 
dapat diakses dan digunakan oleh 
semua orang, terlepas dari usia, ukuran, 
dan kemampuan 

• Mensosialisasikan prinsip-prinsip UD di 
kalangan perencana/perancang wilayah 
kota profesional

• Departemen 
Pekerjaan Umum 

• Asosiasi Profesi 
Arsitek

• Organisasi 
Perencanaan 
Perkotaan 
Profesional

• Kontraktor 
Perkotaan dan 
Pembangunan

2. Menerapkan prinsip-prinsip UD sebagai 
pedoman untuk mengembangkan 
infrastruktur dan fasilitas di tingkat kota

• Menciptakan infrastruktur dan fasilitas 
yang inklusif dan mudah diakses untuk 
semua

3. Menyiapkan peraturan (yaitu Surat Keputusan 
Walikota / Peraturan Kota) untuk menjadi 
dasar hukum bagi penerapan prinsip-
prinsip UD dalam bangunan dan pedoman 
pengembangan

• Mendorong pemangku kepentingan 
terkait untuk menerapkan prinsip-
prinsip UD dalam bangunan dan proses 
pengembangan

• Meningkatkan penggunaan desain 
universal 

4. Pemerintah kota mensosialisasikan prinsip-
prinsip UD dengan memberikan insentif/ 
penghargaan untuk perencana wilayah kota 
profesional yang menerapkan prinsip-prinsip 
UD dalam pekerjaannya

• Mendorong praktisi untuk menerapkan 
peraturan pemerintah tentang Prinsip-
Prinsip UD

5. Pemerintah kota memberikan sanksi ke 
perencana wilayah kota profesional yang 
menolak menerapkan prinsip-prinsip UD 
dalam pekerjaannya

• Sebagai efek jera bagi para praktisi 
yang menolak menerapkan prinsip UD 
dalam pekerjaan mereka

6. Menghubungkan setiap rencana 
pembangunan infrastruktur nasional atau 
internasional untuk kota ini. 

• Menyelaraskan rencana-rencana yang 
relevan dan memastikan mereka 
mendukung inklusivitas

Pasar Tanggul di Kota Solo 
memiliki akses yang landai
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Referensi studi kasus
Association of Consultants in Access, Australia (ACAA) adalah asosiasi keanggotaan profesional 
Australia untuk orang-orang yang bekerja untuk mewujudkan aksesibilitas dalam membangun 
lingkungan bagi semua. ACAA menyokong, memengaruhi, dan berkontribusi pada: (a) kebijakan, 
pedoman, peraturan dan praktik pemerintah, industri, dan komunitas; (b) pendidikan serta pelatihan 
perancang lingkungan binaan dan praktisi terkait; (c) praktik yang berwawasan, terampil dan 
bertanggung jawab untuk konsultasi mengenai akses; (d) penelitian tentang aksesibilitas lingkungan 
binaan dan praktik terkait; dan (e) pengetahuan dalam pemerintahan, industri dan masyarakat tentang 
aksesibilitas dan disabilitas.

15.  Mengembangkan Kemitraan dengan Berbagai Asosiasi Profesi untuk  
     Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Dapat Diakses di Tingkat Kota

Masalah
• Kurangnya kerjasama di antara pemangku kepentingan, yang mengakibatkan inisiatif sosial tak menentu dan 

kurang terpadu. 
• Menyediakan kemudahan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab kota, tetapi juga asosiasi profesi ahli 

pembangunan perkotaan. Dukungan mereka untuk pemerintah juga diperlukan. 
• Kerjasama dengan asosiasi profesi ahli perencanaan dan pembangunan perkotaan akan memberikan wawasan 

dan gagasan tentang perencanaan pembangunan. 
• Pemerintah harus berbagi program tentang infrastruktur yang inklusif di tingkat kota dengan asosiasi profesi ahli 

pembangunan perkotaan dan bidang-bidang yang dapat mereka tangani.

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku Kepentingan

1. Mengadakan pertemuan dan 
diskusi rutin dengan asosiasi 
profesi ahli pembangunan 
perkotaan. 

• Membahas kebutuhan kota untuk 
infrastruktur yang inklusif bagi 
penyandang disabilitas

• Departemen Pekerjaan Umum
• Persatuan Arsitek Indonesia
• Asosiasi Ahli Perencanaan 

Perkotaan Indonesia
• Asosiasi Insinyur Sipil 

Indonesia
• Asosiasi Kontraktor dan 

Perencanaan Perkotaan

2. Menanamkan prinsip-prinsip 
UD dalam kurikulum untuk 
arsitektur, perencanaan urban, 
dan sekolah-sekolah teknik sipil 
di kota

• Mendidik dan memperkaya 
pengetahuan siswa tentang prinsip-
prinsip UD dan implementasinya

• Departemen Arsitektur 
dan Perencanaan Urban 
(Universitas)

• Departemen Teknik Sipil 
(Universitas)

• Departemen Pendidikan
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Referensi studi kasus
Bank Milenium S. A., sebuah bank komersial Polandia, meningkatkan akses untuk penyandang disabilitas ke 
layanan bank dengan menyediakan (i) Jaringan cabang yang mudah diakses oleh para pengguna kursi roda, (ii) 
ATM dengan tampilan layar high-contrast dan dimana penyandang disabilitas dapat memasang earphone mereka 
untuk mendengarkan instruksi suara (iii) Layanan telepon yang mudah diakses, di mana penyandang disabilitas 
dapat menghubungi Pusat Layanan Bank dengan menggunakan fungsi perintah suara selain tombol angka pada 
telepon.  

16.  Menyediakan Sistem Dukungan untuk Penyandang Disabilitas dalam  
      Mengakses Layanan Publik

Masalah
• Kurangnya opsi dan dukungan yang tepat telah menyebabkan eksklusi untuk penyandang disabilitas, karena mereka 

sering diperlakukan sebagai penerima bantuan yang pasif. 
• Lingkungan fisik yang sulit diakses dan kurangnya rambu-rambu informasi dan komunikasi, yang menghambat 

penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik. 
• Kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas menjadi kian terpinggirkan dalam masyarakat. 
• Sistem dukungan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik yang diperlukan untuk membantu 

mereka mendapatkan akses ke layanan publik sama dengan yang lain. 
• Pemerintah, sebagai penyedia layanan dasar harus memberikan sistem dukungan yang mudah diakses untuk 

semua jenis disabilitas, termasuk perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas, dan memenuhi hak-hak 
mereka. 

No Proposed Actions Objectives Stakeholders

1. Menyediakan papan informasi dengan 
format teks berjalan (running text) 

• Membantu penyandang disabilitas, terutama 
penderita gangguan pendengaran, agar benar-
benar memahami situasi yang dihadapi. Idealnya, 
setiap pelayanan publik harus menyediakan sistem 
informasi yang jelas dan inklusif bagi semua

• Departemen Informasi 
dan Komunikasi 

• Bank, pusat kesehatan, 
pusat keagamaan, dan 
penyedia layanan publik 
lainnya

• Sektor swasta 

2. Menyediakan kemudahan antrian 
untuk penyandang disabilitas, bukan 
dengan niat memisahkan mereka 
dari orang non-disabilitas, melainkan 
karena sebagian penyandang 
disabilitas membutuhkan dukungan 
untuk mengakses layanan misalnya 
layanan kesehatan, bank, layanan 
pemerintah.

• Membantu penyandang disabilitas dalam 
mengakses layanan publik berdasarkan kesetaraan 
dengan orang lain

• Penyedia layanan 
publik

• Bank, pusat kesehatan, 
pusat keagamaan, dan 
penyedia layanan publik 
lainnya

3. Menjalankan program “Teach the 
Teacher” (Mengajarkan Pengajar), di 
mana guru-guru di sekolah inklusif 
dapat belajar dari guru-guru sekolah 
untuk anak-anak berkebutuhan 
khusus 
 

• Untuk melatih guru agar mereka dapat berinteraksi 
lebih baik dengan siswa penyandang disabilitas; 
agar mereka dapat mengerti dan menerima 
berbagai kemampuan siswa; agar mereka dapat 
menyusun bahan ajar dan perangkat untuk 
memudahkan proses mengajar, dll.

• Mengembangkan kapasitas guru dalam sekolah 
inklusif. Mereka kurang memiliki pengalaman 
dalam mengajar siswa penyandang disabilitas, 
dibandingkan dengan guru di sekolah kebutuhan 
khusus. 

• Sekolah inklusif
• Pusat rehabilitasi
• Departemen 

Pendidikan 
(Departemen 
Disabilitas)
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Meningkatkan Mata Pencaharian
dan Akses Perekonomian
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17.  Menerapkan Kuota Kerja untuk Penyandang Disabilitas

Masalah
• Penyandang disabilitas sering dikucilkan dari pekerjaan dan akses ekonomi lainnya.
• Penyandang disabilitas cenderung memiliki prestasi pendidikan dan kesempatan ekonomi yang lebih rendah 

daripada orang nondisabilitas. 
• Penyandang disabilitas tidak dapat mengakses pekerjaan dan lebih suka tinggal di rumah. 

Referensi studi kasus
UU utama yang pertama tentang pekerjaan untuk penyandang disabilitas di Jepang adalah UU Sosialisasi 
Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas Fisik tahun 1960. UU tersebut kemudian diubah menjadi UU 
Sosialisasi Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di tahun 2013, dan telah diberlakukan secara bertahap. 
Undang-undang tersebut menetapkan kuota kerja bagi penyandang disabilitas sebagai kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh perusahaan swasta dan pemberi kerja lainnya. Dengan demikian, UU berusaha 
memastikan bahwa penyandang disabilitas menerima tingkat kesempatan yang sama untuk menjadi 
karyawan biasa seperti pekerja nondisabilitas. 

Sejak sistem kuota pertama diperkenalkan pada tahun 1977, tingkat pekerja aktual meningkat dari 1,09% 
menjadi 1.92% pada tahun 2016. Sementara kuota kerjanya sendiri meningkat dari 1,5% menjadi 1,6% pada 
tahun 1988 hingga 2.0% pada 2013. Pemerintah juga memberikan insentif keuangan bagi perusahaan 
swasta dan pemberi kerja lainnya yang memenuhi kuota (21.000 yen per bulan untuk setiap orang di atas 
kuota, hanya untuk perusahaan dengan 100 karyawan atau kurang) atau subsidi tambahan (27.000 yen 
per bulan untuk setiap orang di atas kuota). Sementara itu, perusahaan yang gagal memenuhi kuota kerja 
dikenakan biaya retribusi (50.000 yen per bulan untuk setiap orang di bawah kuota).

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Membantu dan berkonsultasi 
dengan perusahaan untuk 
memenuhi 1% kuota 
penyandang disabilitas yang 
bekerja di perusahaannya 

• Mendidik dan meningkatkan 
kesadaran kuota kerja untuk 
penyandang disabilitas 
sebagaimana dinyatakan dalam UU 
8/2016 tentang Hak-Hak Disabilitas

• Badan Ketenagakerjaan 
• DPO
• Perusahaan swasta dan 

pemberi kerja lainnya

2. Memberlakukan 2% kuota kerja 
untuk penyandang disabilitas di 
badan-badan pemerintah 

• Memenuhi hak penyandang 
disabilitas sebagai dimandatkan 
dalam UU No 8/2016

• Badan Ketenagakerjaan 
• Lembaga pemerintah 

3. Mendukung insentif untuk 
mempekerjakan penyandang 
disabilitas

• Mendorong perusahaan untuk 
mempekerjakan penyandang 
disabilitas

• Menginspirasi perusahaan swasta 
dan pemberi kerja lainnya untuk 
memenuhi kuota kerja bagi 
penyandang disabilitas

• Badan Ketenagakerjaan 
• Perusahaan dan 

pemberi kerja lainnya

Seorang pria tengah 
mengkampanyekan bahwa 
disabiltas bukan halangan hidup 
serta memotivasi penyandang 
disabilitas untuk menekuni 
pekerjaannya
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Referensi studi kasus

Pengurangan Kemiskinan melalui Budidaya Kalajengking: Mengikutsertakan penyandang disabilitas ke dalam 
Program Pelatihan Pertanian di Pedesaan Cina. Pada akhir 1990-an, China Disabled Persons (CDPF) memperkirakan 
bahwa 40 persen dari penyandang disabilitas di pedesaan memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa jenis 
pekerjaan tetapi tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Meskipun kuota kerja dari pemerintah membantu 
penyandang disabilitas mendapat pekerjaan di sektor formal, kuota yang sama kurang berdampak di area pedesaan, 
yang bergantung pada pertanian. Sekelompok pejabat CDPF provinsi bertanya-tanya bagaimana cara mengubah 
situasi dan mengurangi tingkat kemiskinan pada populasi penyandang disabilitas di desa. Mereka ingin penyandang 
disabilitas memperoleh akses untuk kesempatan seperti Green Certificate Training Project dan meningkatkan kualitas 
hidup mereka. Dalam upaya meningkatkan dan memperluas kesempatan pelatihan untuk penyandang disabilitas, dua 
imbauan mewajibkan kantor dinas pemerintah dan organisasi untuk bekerja dengan penyandang disabilitas di tingkat 
kecamatan dan tingkat kota. 

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku Kepentingan

1. Menyediakan pusat pelatihan kejuruan 
dan pengembangan dengan berbagai 
modul, tanpa stereotip terhadap jenis 
disabilitas tertentu

• Memberdayakan penyandang disabilitas 
untuk mengendalikan hidup mereka dengan 
mendorong kemandirian

• Mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan, minat dan kemampuan 
penyandang disabilitas untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan kerja

• Pusat rehabilitas
• Departemen Pendidikan
• Departemen Sosial
• Badan Ketenagakerjaan
• DPO

2. Menghubungkan peserta pelatihan 
dengan calon pemberi kerja 

• Membuka peluang kerja • Pusat rehabilitas
• Departemen Sosial
• Badan Ketenagakerjaan
• Departemen Pendidikan
• Sekolah inklusif, sekolah 

kebutuhan khusus
• Perusahaan swasta
• DPO

3. Menyediakan bantuan usaha setelah 
pelatihan. 

• Menjaga keberlanjutan produk-produk yang 
diluncurkan oleh penyandang disabilitas

• Pusat rehabilitas
• Departemen Sosial
• Badan Ketenagakerjaan
• Departemen Pendidikan
• DPO

4. Membantu penyandang disabilitas 
untuk membentuk kelompok finansial 
swadaya (atau yang disebut arisan)

• Dana urunan antara anggota grup dapat 
digunakan sebagai modal untuk memulai 
bisnis mereka. 

• Pusat rehabilitas
• Departemen Sosial
• Departemen Pendidikan
• DPO

5. Memberikan literasi finansial • Membantu penyandang disabilitas lebih 
memahami cara mengelola urusan 
keuangan bisnis dan pribadinya

• Bank dan layanan keuangan
• DPO
• Badan perekonomian kota

18.  Menyediakan Pelatihan Pendidikan dan Kerja 

Issues
• Akses pendidikan dan program pelatihan kejuruan yang tidak setara memengaruhi jumlah penyandang disabilitas 

yang bekerja. 
• Di Banjarmasin, hanya 9% penyandang disabilitas yang telah mengakses pelatihan, misalnya komputer, ahli pijat, 

menjahit, memasak, bahasa isyarat, braille, bahasa asing, kursus motivasi, dll. 
• Di Banjarmasin, satu-satunya pusat pelatihan terletak di Pelambuan, namun telah dipindahkan ke Kabupaten Banjar 

Baru. Akibatnya penyandang disabilitas harus mengakses pusat pelatihan di luar kota. 
• Penyandang disabilitas cenderung diberikan modul pelatihan yang sama selama bertahun-tahun yang dianggap 

stereotip.
• Penyandang disabilitas sangat tergantung pada dukungan keluarga mereka.



39Toolbox Praktik dan Gagasan Program: Banjarmasin Kota Ramah Disabilitas

19.  Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk 
      Program Magang dan Peluang Kerja 
Masalah
• Penyandang disabilitas mengalami prasangka sosial yang mengasumsikan mereka memiliki kapasitas dan 

keterampilan yang lebih rendah, selain itu juga menuntut majikan untuk lebih berinvestasi dalam menyediakan 
akomodasi dan fasilitas pendukung yang layak.

• Akomodasi yang layak tidak selalu memerlukan biaya yang tinggi. 
• Sumber daya yang terbatas untuk memulai bisnis, dari modal hingga pengembangan keterampilan. 

No Aksi yang Diusulkan Tujuan Pemangku 
Kepentingan

1. Lowongan untuk program 
magang dan pendampingan 
bagi penyandang disabilitas 
di kantor pemerintah / badan 
usaha milik negara / sektor 
swasta menargetkan anak muda 
penyandang disabilitas

• Meningkatkan kepercayaan diri 
penyandang disabilitas dan memperkaya 
pengalaman mereka dalam lingkungan 
kerja

• Menyediakan transisi bagi peserta 
penyandang disabilitas ke tempat kerja

• Badan Ketenagakerjaan 
• Badan pemerintah 
• DPO
• Badan usaha milik negara 
• Sektor swasta
• Sekolah inklusif, sekolah 

kebutuhan khusus

2. Mempublikasikan lowongan yang 
tersedia dalam publikasi terkait 
disabilitas, situs web, dan bursa 
kerja dengan menyetarakan 
semua pelamar kerja, terlepas 
dari disabilitas. 

• Menjangkau lebih banyak penyandang 
disabilitas 

• Untuk mempromosikan perusahaan 
sebagai perusahaan yang mendukung 
kesempatan yang sama

• Sektor swasta
• Badan usaha milik negara
• Media massa
• DPO

3. Berkonsultasi dengan DPO 
tentang etika di tempat kerja

• Untuk lebih memahami masalah dan 
kebutuhan penyandang disabilitas terkait 
akomodasi dan fasilitas pendukung 
yang layak untuk pekerja penyandang 
disabilitas di tempat kerja

• Untuk mengumpulkan daftar pelamar 
penyandang disabilitas yang memenuhi 
syarat

• Badan pemerintah 
• Sektor swasta
• Badan usaha milik negara
• DPO

4. Sediakan tempat untuk produksi 
dan pembentukan klaster sesuai 
dengan minat dan kemampuan 
mereka masing-masing dan 
diselenggarakan bersama-sama.

• Untuk mencocokkan kemampuan dan 
minat mereka dengan peluang kerja 

• Untuk membantu membangun usaha 
mereka sendiri

• Badan pemerintah
• Departemen Perdagangan 

dan Industri
• Sektor swasta
• Badan usaha milik negara
• DPO

5. Menyediakan akses ke keuangan 
mikro, pinjaman, atau pinjaman 
bebas bunga untuk penyandang 
disabilitas yang ingin memulai 
bisnis atau memperluas bisnisnya

• Untuk meningkatkan kapasitas 
mereka untuk memulai bisnis dan 
memberdayakan penyandang disabilitas 
karena akses mereka ke perbankan formal 
terbatas

• Badan pemerintah 
• Sektor swasta
• Badan usaha milik negara
• DPO

6 Penyediaan showroom, tempat 
yang disediakan khusus untuk 
menampilkan produk usaha 
penyandang disabilitas. 

• Untuk membuka akses dan memasarkan 
produk usaha penyandang disabilitas 
secara umum

• Departemen Perdagangan 
dan Industri

• KADIN - wilayah 
Banjarmasin

• Sektor swasta
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20.  Bursa Kerja Tahunan

Masalah
• Penyandang disabilitas memiliki akses informasi terbatas tentang peluang kerja, pelatihan, magang, dan perekrutan 

secara umum.
• Stereotip negatif penyandang disabilitas membatasi pilihan karir mereka (mis. penderita gangguan visual sebagai 

tukang pijat) dan menghalangi mereka untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan, dan menjelajahi 
berbagai peluang.

Referensi studi kasus
Program Magang untuk Penyandang Disabilitas oleh Illinois Interagency Committee on Employees 
with Diabilities (ICED) dimulai pada tahun 2000 untuk membantu lembaga-lembaga membuat 
diversifikasi bursa kerja mereka dan membantu penyandang disabilitas memperoleh pengalaman 
kerja yang berharga. Peserta magang ICED telah mendapatkan pekerjaan permanen di kantor 
pemerintah setelah program magangnya.

Referensi studi kasus
1. Banjarmasin Career Expo 2019, diselenggarakan oleh pemerintah daerah Banjarmasin pada tahun 2019, 

22-24 April, yang melibatkan 40 perusahaan lokal dan nasional dan menyediakan 1.000 peluang kerja 
untuk penyandang disabilitas. 

2. Disability Careers Expo, sebuah kolaborasi antara Hope School, Mandeville Disability Swimming Club, dan 
SABC, diperkenalkan pada tahun 2002. Bursa ini bertujuan untuk mempersiapkan anak muda penyandang 
disabilitas untuk karir masa depan (pekerjaan pertama, pembelajaran, atau beasiswa) dan dengan 
demikian melayani departemen SDM perusahaan. Sekitar lima ratus peserta bergabung setiap tahunnya, 
mewakili semua jenis disabilitas: masalah mobilitas, tantangan belajar, gangguan pendengaran, dan 
gangguan penglihatan.

No Aksi yang 
Diusulkan Tujuan Pemangku 

Kepentingan

1. Bursa Kerja Inklusif 
diadakan setiap tahun

• Untuk meningkatkan akses penyandang 
disabilitas ke pekerjaan 

• Untuk memberi kesempatan bagi penyandang 
disabilitas untuk mencoba berbagai pilihan karir

• Untuk menghubungkan penyandang disabilitas 
secara langsung dengan perusahaan

• Badan 
Ketenagakerjaan 

• DPO
• Badan usaha milik 

negara 
• Sektor Swasta

2. Mengidentifikasi 
peluang karir 
yang cocok untuk 
penyandang disabilitas

• Untuk membantu penyandang disabilitas 
menemukan peluang kerja yang terbaik dan 
paling cocok berdasarkan keterampilan dan 
kemampuan mereka

• Untuk menyediakan daftar pelamar kerja 
penyandang disabilitas bagi perusahaan

 

• Badan 
Ketenagakerjaan 

• DPO

Walikota Banjarmasin 
menyelenggarakan Bursa 
Kerja Banjarmasin 2019 
dimana dapat membuka 
lapangan pekerjaan bagi 
penyandang disabilitas
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Lampiran

Lampiran 1 Kerangka Hukum 

UU 19/2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi 
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Pasal 9
Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam 
semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin 
akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan 
fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, 
serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah 
perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan 
kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain: (a) Gedung, jalan, 
sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas 
medis, dan tempat kerja; (b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan 
layanan gawat darurat. 

UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 18
Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 19 
Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh Akomodasi yang Layak 
dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan(n pendampingan, 
penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan 
biaya.
Pasal 97
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang 
disabilitas, termasuk bangunan gedung; jalan; permukiman; dan pertamanan dan permakaman. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017 
tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Article 4
Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain 
Universal dalam tahap pembangunan bangunan gedung dan penggunaan ukuran dasar ruang yang 
memadai.

Article 5
(1). Prinsip Desain Universal meliputi:
(a) kesetaraan penggunaan ruang (b) keselamatan dan keamanan bagi semua (c) kemudahan akses 
tanpa hambatan (d) kemudahan akses informasi (e) kemandirian penggunaan ruang (f) efisiensi upaya 
pengguna (g) kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.(2) Penerapan prinsip Desain Universal 
harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, 
dan ibu hamil.

Kerangka Hukum untuk Aksesibilitas
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UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 45
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, 
penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi 
kepada penyandang disabilitas.

Pasal 53
1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib 
mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari 
jumlah pegawai atau pekerja.

Law 19/2011 concerning Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD)

Pasal 5 (1)
Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum 
dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara. 

Pasal 6 (1)
Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah 
rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk 
menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan 
fundamental.  

UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 7
Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan 
pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 26
Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas 
meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan 
bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, 
ekonomi dan seksual.

Pasal 128
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan
berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk 
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual

Kerangka Hukum untuk Akses Ekonomi

Kerangka Hukum Untuk Kesadaran Publik
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