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Kata Pengantar
United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO)

Kota memainkan peran penting dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Saat ini, sekitar setengah dari 
umat manusia hidup di lingkungan perkotaan dan angka ini dipastikan meningkatkan hingga dua pertiga pada tahun 
2050. Kota-kota adalah pusat migrasi dan keragaman, yang menawarkan kesempatan yang signifikan untuk inovasi, 
pertukaran antar budaya dan pertumbuhan ekonomi. 

Di Indonesia, kota-kota sering menjadi garis depan dari inovasi kebijakan sosial yang inklusif, terutama dalam hal 
populasi yang terpinggirkan dan rentan. Dalam rangka memanfaatkan potensi transformasi sosial yang positif di 
tingkat kota, UNESCO bermitra dengan pemerintah kota untuk membangun Jaringan Walikota untuk Kota yang 
Inklusif. Terbentuk dalam proyek PBB untuk Mendukung Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia, Jaringan 
tersebut diselenggarakan oleh APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). 

Seperti di banyak negara lainnya, upaya pemerintah kota dan masyarakat sipil di Indonesia untuk memberlakukan 
kebijakan yang efektif sering kali terhalang oleh kurangnya data yang mutakhir dan akurat. Salah satu cara bagi 
pemerintah kota untuk menjembatani kesenjangan data dan memperkuat karakter inklusif lingkungan perkotaan 
adalah dengan memperkuat hubungan yang lebih dekat dengan penyandang disabilitas dan memfasilitasi partisipasi 
mereka dalam pembentukan pengetahuan dan proses kebijakan. 

Kota Banjarmasin: Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas adalah hasil dari kolaborasi UNESCO dengan Yayasan Kota 
Kita, yang didasarkan pada pemahaman bersama bahwa data yang andal, terkategori dan tepat guna merupakan 
hal yang penting dalam desain, implementasi dan evaluasi kebijakan apapun yang bertujuan mendukung inklusi 
sosial untuk kelompok yang rentan, termasuk penyandang disabilitas. Fokus proyek ini adalah kota Banjarmasin di 
Kalimantan Selatan, terkait komitmen Walikota setempat yang ingin mendukung hak-hak penyandang disabilitas 
melalui solusi kebijakan yang inovatif dan inklusif.  

Pengumpulan Data Partisipatif dan Metodologi Pemetaan yang digunakan dalam proyek ini telah diterapkan di 
Surakarta, di Jawa Tengah, dan merupakan model terskala yang dapat ditiru untuk kota-kota lain di Indonesia. Kami 
berharap agar kegiatan inklusif dan partisipatif ini  akan memperkuat hubungan antara pemerintah kota dan warga 
yang hidup dengan disabilitas di Banjarmasin. Kami juga berharap agar pendekatan kolaborasi serupa akan diadopsi 
oleh pemerintah kota lain di seluruh Indonesia. 

UNESCO, bersama dengan mitra lembaga PBB lainnya akan terus membangun jembatan antar pemangku kepentingan 
nasional utama –pemerintah, masyarakat sipil, komunitas penelitian dan media menuju pemenuhan hak-hak dasar, 
dan terwujudnya tujuan pembangunan sosial yang inklusif di Indonesia.

Dr. Shahbaz Khan | Direktur dan Perwakilan, UNESCO Regional 
Science Bureau untuk Asia dan Pasifik; Perwakilan UNESCO 
untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan 
Timor-Leste
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Kata Pengantar
Pemerintah Kota Banjarmasin

Segala puji dan syukur kepada Tuhan atas selesainya Profil Banjarmasin Ramah Disabilitas ini. Kota kami menyambut 
gembira peluncuran Profil ini karena Profil ini menampilkan gerakan Banjarmasin menuju sebuah kota inklusif. 
Banjarmasin sebelumnya telah menerbitkan sebuah Peta Jalan Kota Inklusif dan sekarang profil ini menjadi 
tambahan referensi baru untuk kita di saat kita membangun kota yang lebih inklusif. Kami berharap agar profil ini akan 
bermanfaat bagi semua orang.  

Kota Banjarmasin, yang kini berusia 493 tahun (24 September 1526 – 24 September 2019) telah berkomitmen untuk 
menjadikan kota ini inklusif bagi semua orang sejak tahun 2013. Namun, tujuan ini tidak dapat dicapai sendiri oleh 
Pemerintah Kota Banjarmasin; oleh karena itu, kami sangat mendukung semangat kerjasama dan inovasi dari semua 
pemangku kepentingan untuk mendorong semua warga agar secara konsisten menerapkan nilai-nilai inklusif dalam 
kehidupan sehari-hari mereka. 

Saya ingin mengapresiasi Yayasan Kota Kita dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) atas upaya mereka yang selama setahun terakhir memfasilitasi dan menulis serta menerbitkan Profil 
Kota Ramah Disabilitas.  Saya berharap Profil ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, Sektor Swasta, Organisasi 
Masyarakat Sipil (CSO) dan organisasi penyandang disabilitas (DPO) untuk menentukan arah dan strategi yang dapat 
mempercepat perwujudan sebuah kota inklusif. 

Bersama-sama mari kita wujudkan impian kita untuk sebuah kota yang inklusif dan dapat diakses untuk semua. 
Jangan pernah bosan dan terus berpartisipasi dalam membangun Banjarmasin BAIMAN (Barasih wan Nyaman) – 
sebuah Banjarmasin yang segar dan nyaman. Wassalamualaikum wabarhmatullah wabarakatuh.

Banjarmasin,  Agustus 2019

H. Ibnu Sina | Walikota Banjarmasin
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Bab 1 | Pendahuluan

• Tentang Penelitian 
• Metodologi
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Tentang Penelitian
Setelah pengesahan Indonesia atas Konvensi PBB 
mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) 
pada tahun 2011, para pejabat dan aktivis mengakui 
perlunya pengumpulan data yang lebih baik untuk 
meningkatkan pengetahuan, kesadaran sosial dan 
pemahaman akan disabilitas dan gerakan hak-hak 
disabilitas yang lebih terkoordinasi dengan kapasitas 
yang lebih besar untuk ikut serta dalam dialog 
kebijakan. 

Pada tahun 2017, UNESCO dan Yayasan Kota 
Kita, bekerja sama dengan pemerintah Solo, 
mengembangkan dan meluncurkan sebuah 
percontohan pengumpulan dan pengelolaan data 
partisipatif yang ramah disabilitas. Proyek ini bertujuan 
untuk menanggapi kesenjangan yang nyata dalam 
data disabilitas. Sebagai bagian dari kampanye dan 
pergerakan yang lebih besar menuju pemerintahan 
yang baik melalui pengambilan keputusan 
berdasarkan bukti, pada tahun 2018 UNESCO dan Kota 
Kita mereplikasi metodologi tersebut di Banjarmasin. 
Melalui pengaturan kemitraan dengan anggota lainnya 
dari Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif, proyek ini 
juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antara 
otoritas kota dan warga yang hidup dengan disabilitas 
melalui proses kolaborasi. 

Prakarsa ini dimaksudkan untuk menjadi proses 
pembangunan kapasitas yang lebih besar untuk 
mengumpulkan data yang lebih akurat tentang 
disabilitas di kota-kota sejalan dengan kebijakan, 
agenda atau peraturan yang diadopsi secara 
internasional. Hal ini ini tidak hanya berkontribusi pada 
pengarusutamaan wacana tentang hak-hak disabilitas 
di kota tapi juga bertujuan untuk memperbaiki proses 
perencanaan berbasis data dan bukti. Prakarsa ini 
bertujuan untuk menunjukkan kekuatan data dan 
bukti dalam merancang kebijakan disabilitas yang 
inklusif dan efektif di semua bidang politik, ekonomi, 

dan kehidupan sosial untuk memastikan akses bagi 
penyandang disabilitas sehingga mereka dapat hidup 
bermartabat dan mewujudkan potensi terbaiknya.

Informasi yang disampaikan dalam dokumen 
ini dikumpulkan dengan menggunakan model 
partisipatif. Sekelompok relawan mengumpulkan 
data dengan mendatangi dari pintu ke pintu di setiap 
Rukun Tetangga (RT), mensurvei 3,897 penyandang 
disabilitas dan menyelidiki pengalaman penyandang 
disabilitas yang hidup di Banjarmasin. Pengumpulan 
data juga mencakup serangkaian wawancara dengan 
berbagai pemangku kepentingan, observasi dan 
analisis geografis, serta diskusi kelompok terpumpun 
(FGD) di tingkat komunitas dan kota. Proses ini 
menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang 
penyandang disabilitas yang hidup di Banjarmasin 
dan aksesibilitas di kota tersebut. ‘Kota Banjarmasin: 
Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas’ dapat digunakan 
oleh pemerintah kota dan pemangku kepentingan 
kota lainnya untuk mengembangkan dan menerapkan 
kebijakan serta regulasi ramah disabilitas dengan lebih 
baik. 
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Metodologi

Profil Kota Ramah Disabilitas disusun berdasarkan studi partisipatif yang melibatkan beragam kelompok pemangku 
kepentingan termasuk pemerintah kota, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO), 
dan penyandang disabilitas. Proses ini meliputi tiga tahap utama: 

Menggunakan informasi yang 
ada untuk pemetaan awal dan 
mengidentifikasi kesenjangan dalam 
data disabilitas

Tahap I

Mengembangkan model terskala 
untuk Profil Kota Inklusivitas 
Disabilitas. 

Tahap 3

Tahap 2
Melakukan survei partisipatif di seluruh kota, 
serangkaian wawancara dan pengamatan, dan 
dua FGD, analisis data dan konsultasi;  
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Bab 2 | Konsep-Konsep Dasar

• Penyandang Disabilitas
• Hak Penyandang Disabilitas
• Aksesibilitas
• Inklusivitas
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Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas 
mengemukakan prinsip-prinsip yang terdiri dari: (a) 
Menghormati martabat diri manusia dan otonomi 
individu, termasuk kebebasan untuk membuat 
pilihan sendiri, dan kemerdekaan setiap orang; (b) 
Nondiskriminasi; (c) Partisipasi penuh dan efektif dan 
inklusi dalam masyarakat; (d) Menghormati perbedaan 
dan diterimanya penyandang disabilitas sebagai 
bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; 
(e) Kesetaraan dalam kesempatan; (f) Aksesibilitas; 
(g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (h) 
Menghormati kapasitas anak-anak penyandang 
disabilitas yang berkembang dan menghormati hak 
anak-anak penyandang disabilitas untuk melindungi 
identitas mereka. Prinsip-prinsip ini selanjutnya 
menjadi dasar hukum untuk memenuhi hak-hak 
penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan 
program. 

Sesuai dengan prinsip-prinsipnya, Pasal 4 dari 
UNCRPD menetapkan beberapa kewajiban yang 
harus diupayakan oleh Pihak Negara, termasuk: 
(1) Pihak Negara berupaya untuk memastikan 
dan mensosialisasikan terwujudnya semua hak 
asasi manusia secara menyeluruh dan kebebasan 
fundamental untuk semua penyandang disabilitas 
tanpa diskriminasi apapun berdasarkan disabilitas. (2) 
Dengan memerhatikan hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya, setiap Negara berupaya untuk mengambil 
langkah-langkah semaksimal mungkin sesuai dengan 
sumber daya yang tersedia dan, jika diperlukan, dalam 
kerangka kerjasama internasional, dengan perspektif 
untuk semakin mewujudkan pemenuhan hak-hak ini 
secara menyeluruh, tanpa mengurangi kewajiban-

Dokumen ini mengikuti preseden UNCRPD tapi 
menggunakan kategori yang lebih tepat untuk 
gangguan sensorik -- fisik , mental, intelektual, aural, 
dan visual.

Persons with Disabilities

Hak-hak Penyandang Disabilitas

Para penyandang disabilitas, menurut UNCRPD, 
termasuk “Orang dengan disabilitas termasuk mereka 
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.” Menyusul pengesahan Indonesia atas 
UNCRPD pada tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2016 
mengenai Penyandang Disabilitas  menggantikan 
semua undang-undang terdahulu tentang hak-hak 
disabilitas, yang menciptakan klasifikasi formal yang 
sesuai dengan standar internasional: fisik, mental, 
intelektual, dan sensorik. 

(1) Disabilitas fisik didefinisikan sebagai ‘adalah 
terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, 
lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy 
(CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. (2) 
Disabilitas mental didefinisikan sebagai terganggunya 
fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a) 
psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, 
anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b) disabilitas 
perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan 
interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.’ 
(3) Disabilitas intelektual didefinisikan sebagai 
terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di 
bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas 
grahita dan down syndrom. (4) Disabilitas sensorik 
atau diklasifikasikan sebagai disabilitas aural dan 
visual berarti ‘terganggunya salah satu fungsi dari 
panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas 
rungu, dan/atau disabilitas wicara’. 

Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas mengelompokkan 11 jenis 
gangguan secara rinci: penglihatan, pendengaran, 
gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, 
cerebral palsy (lumpuh otak), gangguan attention-
deficit/hyperactivity (ADHD), autisme, epilepsi, sindrom 
Tourette, gangguan sosial, emosional dan perilaku, dan 
keterbelakangan mental. 
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kewajiban yang terkandung dalam Konvensi yang saat 
ini berlaku menurut hukum internasional. (3) Dalam 
pengembangan dan pelaksanaan undang-undang 
dan kebijakan untuk melaksanakan Konvensi saat ini, 
dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya 
mengenai masalah-masalah terkait penyandang 
disabilitas, Negara harus berkonsultasi dengan dan 
melibatkan secara aktif penyandang disabilitas, 
termasuk anak-anak penyandang disabilitas, 
melalui organisasi perwakilannya. (4) Tak satu pun 
dalam Konvensi saat ini yang akan memengaruhi 
segala ketentuan yang lebih kondusif bagi hak-
hak penyandang disabilitas dan yang mungkin 
terkandung dalam hukum sebuah Negara atau 
hukum internasional yang berlaku untuk negara itu. 
(5) Ketentuan dari Konvensi saat ini akan berlaku ke 
semua bagian Negara federal tanpa batasan atau 
pengecualian. 
 

UNCRPD melihat aksesibilitas sebagai hak dasar: 
pemerintah harus membuat akomodasi yang layak 
“untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas, 
yang sama dengan orang lain, untuk lingkungan fisik, 
untuk transportasi, untuk informasi dan komunikasi, 
termasuk teknologi dan sistem informasi dan 
komunikasi, dan untuk fasilitas dan layanan lainnya 
yang terbuka atau tersedia bagi publik, baik di 
perkotaan maupun wilayah pedesaan.” 

UNCRPD mendefinisikan akomodasi yang layak 
lsebagai “modifikasi dan penyesuaian yang perlu 
dan tepat yang tidak menimbulkan beban yang tidak 
seimbang atau tidak semestinya, apabila dibutuhkan 
dalam kasus tertentu, untuk memastikan penyandang 
disabilitas dapat menikmati atau menjalankan 
hak asasi manusia dan kebebasan fundamental 
yang sama dengan orang lain”. Alternatif untuk 
akomodasi yang wajar adalah ‘desain universal’ yang 
mengupayakan bentuk penggunaan yang universal 
untuk produk, lingkungan, program dan layanan tanpa 
perlu penyesuaian atau desain khusus. 

Hukum Indonesia membedakan aksesibilitas dengan 
inklusi atau inklusivitas. ‘Aksesibilitas’ mengacu secara 
khusus pada aksesibilitas fisik dari ruang infrastruktur, 
publik dan ekonomi, sementara inklusi adalah prinsip 
yang dapat digunakan untuk mengevaluasi ‘hak dasar,’ 
seperti hak untuk pendidikan, kesempatan kerja, 
partisipasi dalam pembangunan, dan bantuan sosial. 
Dokumen Indonesia juga jelas-jelas membedakan 
‘fasilitas kebutuhan khusus’ dengan lingkungan yang 
dapat diakses. 

UU Disabilitas dalam negeri mengamanatkan 
aksesibilitas dalam bentuk fisik seperti bangunan dan 
jalan serta bentuk non-fisik seperti layanan informasi, 
komunikasi dan layanan spesifik lainnya. 

Dokumen ini menggunakan istilah ‘aksesibilitas’ 
sebagai mandat yang luas bahwa sistem fisik, 
program dan kelembagaan mendukung kebutuhan 
penyandang disabilitas. 

Aksesibilitas

Inklusivitas
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Banjarmasin adalah ibukota Provinsi 
Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota ini 
memiliki luas sebesar 98,46 km persegi 
dan 692,793 penduduk yang terdaftar 
pada tahun 2017. Dengan kepadatan 
penduduk 7,036/km2, Banjarmasin adalah 
kota terpadat di Kalimantan. Dijuluki ‘kota 

sebuah delta dimana sungai Barito dan 
Martapura bertemu. Selama beberapa 
dekade, Banjarmasin telah menjadi pusat 
untuk pengiriman batubara, kayu, dan 
karet, baik dalam maupun luar negeri. 

Di masa lalu, rute transportasi dan 
aktivitas ekonomi di Banjarmasin 
terpusat di tepi sungai. Seiring waktu, 
pembangunan bergerak ke daratan, 
dan sampan-sampan mulai digantikan 
oleh mobil dan sepeda motor. Area 
tepi sungai tak lagi berfungsi sebagai 
pusat kegiatan, namun berubah menjadi 
halaman belakang pemukiman sementara 
jalan-jalan kini berfungsi sebagai akses 
kota yang utama. Akibatnya, kualitas 
sungai menurun, seperti yang terlihat dari 
aliran sungai yang kian sempit, sungai 
berlumpur, serta hilangnya daerah sungai 
karena pembangunan gedung dan lahan 
parkir.

Tinjauan tentang
Banjarmasin:
Menuju Sebuah
Kota yang Inklusif
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Statistik Dasar Kota

Informasi terkait Disabilitas

Area             : 98.46 km2

Populasi  : 692,793 people
Kepadatan        : 7,036 pop/km2

Kepala Keluarga   
 - Kecamatan     : 5 kecamatan 
 - Keluarahan      : 52 kelurahan  
 - Rukun Warga : 117 RW
 - Rukun Tetangga : 1,657 RT

Penyandang disabilitas : 3,897 

Sumber: 
Survey Kota Ramah Disabilitas Banjarmasin 2018

Sebagai anggota dari Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif atau 
Network of Mayors for Inclusive Cities (NMIC), Banjarmasin telah 
menetapkan Peta Jalan untuk Kota Inklusif Banjarmasin. Selain 
komitmen awal, kota ini telah mengambil langkah-langkah nyata 
untuk menanamkan agenda inklusivitas dalam kebijakan dan 
peraturan daerah, seperti: 

• Peraturan Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan 
dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

• Peraturan Walikota No. 352 Tahun 2016 untuk membentuk 
Forum Antar Lembaga Kota Banjarmasin untuk Disabilitas.
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Forum Antar Lembaga untuk Disabilitas mengawasi 
dan membantu dalam persiapan anggaran lokal, dan 
memantau serta memandu pemerintah kota untuk 
mensosialisasikan isu-isu disabilitas dalam aktivitas 
mereka. Banjarmasin sedang menguji berbagai ide  
dan prakarsa untuk menanggapi kebutuhan yang 
semakin tinggi terhadap fasilitas yang lebih ramah 
disabilitas seperti sekolah inklusif, fasilitas kesehatan 
masyarakat yang ramah disabilitas, jalur ramah 
disabilitas dan ramp di gedung umum. Saat ini, kota 
ini berencana untuk mengembangkan dua lingkungan 
inklusif di dalam kota, Kuin Selatan dan Kelayan 
Selatan.
 
Banjarmasin juga menunjukkan pertumbuhan 
keterlibatan masyarakat sipil yang menangani dan 
mempromosikan kebijakan dan pembangunan ramah 
disabilitas.  Ini termasuk Sentra Advokasi Perempuan 
Difabel dan Anak (SAPDA) dan Organisasi-Organisasi 
Penyandang Disabilitas lainnya (DPO) seperti 
Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia 
(PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), 
Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni Banjarmasin), 
Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia 
(Gerkatin Banjarmasin), dan National Paralympic 
Committee (NPC Banjarmasin).  

Terlepas dari inisiatif pemerintah lokal dan advokasi 
masyarakat sipil yang baik, hak-hak disabilitas 
sebagian besar masih belum terpenuhi dan terus 
menjadi tantangan besar bagi kota ini. Meski 
Banjarmasin telah melakukan upaya yang nyata 
untuk membangun infrastruktur yang mudah diakses 

di jalan-jalan utamanya, sebagian besar wilayah 
kota masih terputus di tingkat lingkungan warga 
- kehilangan bagian akhir karena investasi yang 
setengah-setengah dalam infrastruktur. Badan-badan 
pemerintah dan masyarakat masih kurang memiliki 
kesadaran tentang prinsip inklusivitas dan standar 
aksesibilitas dalam merencanakan, merancang, dan 
melaksanakan infrastruktur publik. Partisipasi politik 
dan suara penyandang disabilitas dalam pengambilan 
keputusan, terutama dalam perencanaan dan tata 
kota di tingkat kelurahan juga kurang. Mobilitas begitu 
terhambat di lingkungan warga sehingga banyak 
penyandang disabilitas yang tak pernah meninggalkan 
rumah. Situasi ini diperparah oleh persepsi masyarakat 
dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas, yang 
menciptakan hambatan bagi inklusi sosial. Survei dan 
wawancara menunjukkan prasangka yang ada yang 
mengucilkan penyandang disabilitas dari masyarakat, 
termasuk pandangan bahwa disabilitas membawa 
aib bagi keluarga, atau lebih buruk: kutukan, sihir, 
dan hukuman dari Tuhan. Akibatnya, penyandang 
disabilitas sering merasa rendah diri dan dikucilkan 
dari pelayanan publik, termasuk pendidikan, pekerjaan, 
dan layanan kesehatan. Dengan kata lain, ada banyak 
pekerjaan yang harus dilakukan.
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Penelitian tersebut mendokumentasikan 3.897 
penyandang disabilitas yang tinggal di Banjarmasin, 
yang mewakili 0.56% dari total populasi. Dari lima 
kabupaten di kota ini, Banjarmasin Barat (1052) dan 
Banjarmasin Selatan (1190) adalah rumah bagi lebih 
dari setengah jumlah total penyandang disabilitas di 
Banjarmasin, sementara sisanya tinggal di kabupaten 
di sekitarnya, yaitu Banjarmasin Tengah (490), 
Banjarmasin Timur (579), dan Banjarmasin Utara 
(586). 

Dari total 52 kelurahan, Pelambuan (252) memiliki 
jumlah tertinggi penyandang disabilitas. Area ini 
menawarkan akses yang relatif lebih mudah ke 
fasilitas publik, seperti pusat pelatihan, sekolah 
kebutuhan khusus, pusat pusat, pusat kesehatan 
masyarakat, daerah industri dan pelabuhan. 

Figur:
Penyebaran penyandang cacat di setiap kelurahan
di Banjarmasin

Peta sebaran penyandang 
disabilitas di setiap kelurahan 
di Banjarmasin

4.1 Demografis Dasar dan 
Sebaran Spasial

Profil Penyandang
Disabilitas  
di Banjarmasin

8 - 48 48 - 85 85 - 156 156 - 252

Informasi terkait Penyadang Disabilitas

Jumlah Penyandang Disabilitas

Penyadang Disabilitas : 3.897

Rata-rata jumlah per kelurahan 75
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Penyandang disabilitas terkonsentrasi di bagian barat dan selatan kota dan di pinggir sungai, di mana paling banyak 
terdapat aktivitas perekonomian.

Terdapat juga konsentrasi penyandang disabilitas yang lebih tinggi di daerah padat penduduk seperti Kelayan Tengah, 
Kelayan Barat, Kuin Cerucuk dan Kelayan Selatan karena berdekatan dengan fasilitas umum dan perumahan. Banyak 
penyandang disabilitas tinggal di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti Pelambuan, Kelayan Dalam 
dan Kelayan Tengah, kemungkinan karena biaya sewa yang relatif terjangkau. 

Figur: Penyebaran penyandang disabilitas di setiap kelurahan

Figur:
Konsentrasi geografis penyandang
disabilitas di Banjarmasin

Peta penyandang disabilitas untuk
setiap kelurahan di Banjarmasin

s

1.0 - 2.6
2.6 - 4.2
4.2 - 5.8

5.8 - 7.4
7.4 - 9.0

Informasi terkait disabilitas
Penyadang Disabilitas : 3.897
Disabilitas
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55,7% dari penyandang disabilitas di atas usia 50 tahun adalah perempuan. Disabilitas dan usia mereka menjadikan 
mereka sangat tergantung pada dukungan keluarga.

Terdapat juga konsentrasi penyandang disabilitas yang lebih tinggi di daerah padat penduduk seperti Kelayan 
Tengah, Kelayan Barat, Kuin Cerucuk dan Kelayan Selatan karena berdekatan dengan fasilitas umum dan 
perumahan. Banyak penyandang disabilitas tinggal di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti 
Pelambuan, Kelayan Dalam dan Kelayan Tengah, kemungkinan karena biaya sewa yang relatif terjangkau. 

Figur:
Distribusi spasial penyandang
disabilitas dan tingkat kemiskinan

Figur: Penyandang disabilitas berdasarkan usia dan kelamin

8 - 40

41 - 69

70 - 104

105 - 156

157 - 252

 
 

> 42 %
> 25-30 %

> 19-24 %
> 14-18 %
> 14-18 %

Distribusi Spasial Penyandang 
Disabilitas dan Tingkat Kemiskinan  
di setiap Kelurahan Banjarmasin

Informasi terkait disabilitas

Penyadang Disabilitas : 3.897
Tingkat Kemiskinan:

Perempuan 47,1% 52,9% Laki-laki
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Laporan ini mengelompokkan disabilitas menjadi lima 
jenis: fisik, mental, intelektual, aural, dan visual, sesuai 
dengan klasifikasi nasional. Sebagian penyandang 
disabilitas memiliki beberapa kondisi. 

Secara total, terdapat 1.568 orang dengan disabilitas 
fisik, 861 orang dengan disabilitas mental, 499 
orang dengan disabilitas ganda, 4888 orang dengan 
disabilitas aural, 274 orang dengan disabilitas 
intelektual, dan 207 orang dengan disabilitas visual 
di Banjarmasin. Disabilitas fisik adalah kategori yang 
paling umum di Banjarmasin dengan mayoritas dalam 
kategori ini berusia di atas 50. 

Peta di atas menunjukkan bahwa distribusi 
penyandang disabilitas di kelurahan Banjarmasin 
tidak menunjukkan pola apapun berdasarkan jenis 
disabilitas. Misalnya, Pelambuan yang memiliki jumlah 
penyandang disabilitas fisik tertinggi juga memiliki 
penyandang disabilitas jenis lain, termasuk mental, 
aural, intelektual, serta orang yang hidup dengan 
disabilitas ganda.

4.2 Jenis dan Penyebab Disabilitas

Figure:
Distribusi spasial penyandang
disabilitas berdasarkan jenis

Ketua HWDI Banjarmasin
Himpunan Wanita Disabilitas

Indonesia

Rata-rata jumlah per kelurahan 75

Informasi terkait disabilitas

Disabilitas aural
Disabilitas Intelektual
Disabilitas Mental

Disabilitas ganda
Disabilitas fisik
Disabilitas visual

Penyadang Disabilitas : 3.897
Jumlah penyandang disabilitas

Rata-rata jumlah per kelurahan 75
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Penelitian ini mengelompokkan tujuh penyebab 
disabilitas di Banjarmasin, termasuk yang disebabkan 
oleh kecelakaan, bawaan lahir, konflik, penyakit, 
kebakaran, bencana alam dan masalah pribadi. 
Sebagian besar disabilitas fisik di Banjarmasin (65,1% 
dari penyandang disabilitas fisik) disebabkan oleh 
penyakit, sedangkan disabilitas mental (34,4% di 
antaranya) disebabkan oleh masalah pribadi. Untuk 
mayoritas penyandang disabilitas aural, intelektual dan 
ganda di Banjarmasin disebabkan oleh bawaan lahir, 
dan untuk mayoritas penyandang disabilitas visual 

disebabkan oleh penyakit. Gangguan terkait dengan 
penuaan dan berbagai kondisi kesehatan. 

Sebagian besar disabilitas fisik di Pelambuan berkaitan 
dengan tempat kerja dan kecelakaan lalu lintas. Di 
Kuin Cerucuk, dengan jumlah penyandang disabilitas 
tertinggi kedua, 52% disabilitas adalah karena penyakit, 
dan Basirih, dengan populasi penyandang disabilitas 
tertinggi ketiga, mayoritas berusia di atas 50 tahun 
atau lebih, dan disabilitas mereka berkaitan dengan 
penyakit. 

“Pada umumnya, situasi disabilitas di Banjarmasin mengkhawatirkan, 
terutama bagi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas, yang sering 
mengalami kekerasan dari suami, orang tua dan kerabat mereka. Kekerasan 
dapat bersifat seksual atau fisik, yang mereka alami dari remaja hingga 
dewasa. Perempuan penyandang disabilitas yang menikah dengan suami 
tanpa disabilitas berisiko menjadi korban penganiayaan karena kondisi mereka 
yang berbeda. Perempuan yang menikah dengan suami yang penyandang 
disabilitas juga dapat mengalami kekerasan karena kurangnya pengetahuan. 
Perempuan dengan disabilitas intelektual bahkan lebih rentan terhadap 
kekerasan seksual dari orang tak dikenal yang bahkan lebih buruk daripada 
kekerasan dari anggota keluarga.”

(Wawancara dilakukan secara langsung pada bulan Oktober 2018, yang 
dilakukan di bahasa Indonesia, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh 

peneliti).

Accident Conginental Disease Fire Natural disaster Personal problem

Aural disability

0% 80% 90% 100%40% 50% 60% 70%30%20%10%

Intellectual disability

Mental disability

Physical disability

Visual disability

Multiple disability

Figur: Penyebab disabilitas di Banjarmasin

Barniah
Ketua HWDI Banjarmasin

Himpunan Wanita Disabilitas
Indonesia

Kecelakaan        Bawaan                     Konflik               Penyakit            Kebakaran          Bencana alam           Masalah pribadi
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Angka di bawah ini menunjukkan 
partisipasi penyandang disabilitas dalam 
pendidikan berdasarkan jenis kelamin. 
Dari statistik ini, jelas bahwa kemungkinan 
perempuan penyandang disabilitas untuk 
mengakses pendidikan lebih kecil daripada 
laki-laki penyandang disabilitas, di mana 
lebih dari 65% dari perempuan penyandang 
disabilitas tidak memiliki pendidikan 
dibandingkan dengan 38% untuk laki-laki.

Meskipun banyak fasilitas pendidikan 
yang disediakan oleh pemerintah untuk 
mengakomodasi akses ke pendidikan 
bagi penyandang disabilitas, anak-anak 
penyandang disabilitas cenderung memilih 
sekolah di dekat rumah mereka untuk 
mengurangi biaya transportasi. Akibatnya, 
banyak anak-anak penyandang disabilitas 
di Banjarmasin masuk ke sekolah-sekolah 
negeri yang tidak inklusif. 

Pendidikan memberdayakan anak-anak untuk 
menjadi anggota masyarakat yang berperan penuh 
dan aktif. Namun, saat ini, lebih dari setengah anak-
anak dan remaja penyandang disabilitas usia sekolah 
tidak bersekolah. Mayoritas penyandang disabilitas 
di Banjarmasin berusia 15 tahun belum pernah 
bersekolah, atau pun putus sekolah. Hanya 30% dari 
penyandang disabilitas yang lulus sekolah dasar dan 
hanya 63 dari 3,468 penyandang disabilitas yang 
berusia 15 ke atas yang lulus universitas. 

4.3 Prestasi Pendidikan

Figur: Status pendidikan terakhir penyandang 
disabilitas beusia 15 tahun ke atas

Figur : Status pendidikan terakhir penyandang 
disabilitas berdasarkan jenis kelamin

Figur : Distribusi spasial anak-anak penyandang 
disabilitas dan akses mereka ke sekolah 

Tidak sekolah       SD                  SMP               SMA        Universitas

Kuliah        SMA        SMP         SD               Tidak sekolah

Informasi terkait disabilitas
Siswa penyandang disabilitas.
Sekolah inklusif dan sekolah kebutuhan khusus

Penyadang Disabilitas : 3.897
Aksesibilitas

< 5 menit
5 -10 menit
10 - 15 menit
15 - 20 menit
20 - 25 menit
25 - 30 menit

30 - 35 menit
35 - 40 menit
40 - 45 menit
45 - 50 menit
50 - 55 menit
55 - 60 menit
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Penyandang disabilitas terus menghadapi rintangan besar untuk memastikan mata pencaharian ekonomi dan 
pekerjaan mereka. Tingkat pengangguran untuk penyandang disabilitas di usia produktif (15 sampai 64 tahun) di 
Banjarmasin di atas 70%. Penyandang disabilitas mengalami prasangka dari masyarakat yang berasumsi mereka 
memiliki kapasitas dan keterampilan yang lebih rendah. Terlebih lagi, pemberi kerja seringkali tidak mau berinvestasi 
lebih untuk akomodasi dan fasilitas pendukung yang wajar, seperti aksesibilitas fisik, dukungan kesehatan dan 
jaminan sosial. 

pendapatan ini lebih rendah dari rata-rata biaya 
hidup di Banjarmasin.1 Pengangguran sudah lazim 
di kalangan penyandang disabilitas dengan 67% dari 
mereka bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Tiga 
persen lainnya memiliki karir profesional, seperti 
guru, asisten administrasi, pekerja sosial, koki, politisi, 
pegawai pemerintah, seniman, dan atlet. 

Pemerintah pusat telah menunjukkan dukungan 
yang makin besar dengan mendeklarasikan sebuah 
kuota kerja bagi penyandang disabilitas melalui UU 
Penyandang Disabilitas (8/2016) untuk membuka 

Hanya satu dari tiga penyandang disabilitas yang 
produktif, dan lebih dari 73% penyandang disabilitas 
tidak memiliki pekerjaan. 22,7% penyandang disabilitas 
yang bekerja direkrut untuk buruh dan ritel. 

Dari berbagai kategori disabilitas, penyandang 
disabilitas fisik memiliki tingkat pendapatan tertinggi. 
Namun, rata-rata, hampir 94% penyandang disabilitas 
yang bekerja hanya mendapat penghasilan di bawah 
standar upah minimum daerah yaitu IDR 2.500.000 
atau kurang dari USD 177 per bulan. Tingkat 

4.4 Mata Pencaharian Ekonomi dan Pekerjaan

Figur : Status aktivitas penyandang disabilitas 
berdasarkan usia produktif (15 - 65)

di Banjarmasin 

Figur : Tujuh jenis pekerjaan teratas penyandang 
disabilitas di Banjarmasin

1 Berdasarkan Survei Biaya Hidup 2012 survei biaya hidup oleh Statistics Indonesia, biaya hidup di Banjarmasin mencapai IDR 4.819.850.

Tidak sekolah       SD                  SMP               SMA        Universitas
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Desy Aprani, 30 tahun, adalah atlet berprestasi dalam cabang lari dan lompat 
jauh 100m, 200m ras, dan 400m. Dia memenangkan 8 emas, 4 perak, dan 3 
medali perunggu di berbagai turnamen regional dan acara Paralympic. Namun, 
pada tahun 2017, ia menantang dirinya untuk ikut serta dalam 10 Acara Olahraga 
Provinsi di Kabupaten Tabalong. Dengan bersaing melawan atlet nondisabilitas, ia 
ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa ia setara dengan atlet lain.

Ia juga merupakan anggota aktif dari National Paralympic Committee (NPC) 
cabang Banjarmasin. Ia kini tengah bersiap untuk National Paralympic Week tahun 
2020 di Papua. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa disabilitas seharusnya tidak 
menghalangi siapapun untuk mengejar cita-cita mereka, dan dengan usaha serius 
mereka dapat mencapai tujuannya. 

kurang dan menerapkan kebijakan tersebut bahkan lebih rumit lagi karena tidak diterapkan secara memadai dalam 
perekrutan. FGD menemukan bahwa persyaratan pendidikan, yang ditunjukkan lewat ijazah, menghadirkan hambatan 
terbesar bagi pernyandang disabilitas di Banjarmasin ketika melamar pekerjaan. Akibatnya, banyak penyandang 
disabilitas tetap menganggur meskipun memiliki keterampilan yang memenuhi syarat untuk bekerja. Pemberi kerja 
saat ini praktis melewatkan sekelompok tenaga kerja yang belum terpakai namun berbakat. Inilah waktunya untuk 
mengakui bahwa disabilitas adalah keanekaragaman. Memperluas pilihan pekerjaan untuk penyandang disabilitas 
menjadi penting untuk memastikan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang mandiri dan bermartabat.

ISU

Rendahnya partisipasi kerja 
penyandang disabilitas di 
Banjarmasin. Mayoritas 
penyandang disabilitas yang 
bekerja digaji kurang dari upah 
minimum daerah. 

Penyandang disabilitas 
umumnya bekerja di sektor 
informal. Hanya 3% penyandang 
disabilitas yang memiliki 
pekerjaan profesional. 

Kurangnya pelatihan kejuruan 
dan pelatihan keterampilan 
teknis untuk penyandang 
disabilitas.s

No

1

2

3

IMPLIKASI

Tingkat pengangguran untuk 
penyandang disabilitas dalam 
usia produktif berada di atas 73% 
dan hampir 94% dari penyandang 
disabilitas memperoleh pendapatan 
di bawah upah minimum daerah. 

Persyaratan pendidikan formal 
menciptakan kendala terbesar 
bagi penyandang disabilitas 
di Banjarmasin saat melamar 
pekerjaan. 

Hanya 9% dari penyandang 
disabilitas yang telah mengakses 
pelatihan kejuruan dan 
keterampilan teknis.

REKOMENDASI

Meningkatkan peluang kerja 
bagi penyandang disabilitas 
dan memperkuat regulasi untuk 
mendukung kesejahteraan 
mereka. 

Kurangnya peluang kerja. 
Pengembangan kapasitas dan 
keterampilan diperlukan untuk 
memenuhi persyaratan pemberi 
kerja.

Memfasilitasi akses untuk 
pelatihan penyandang disabilitas 
dengan menyediakan layanan 
pendukung, akomodasi yang 
layak, dan mobilitas. 

Desy Apriani
Atlet
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T : Dapatkah Anda menceritakan tentang diri Anda?
J : Nama saya Ruly Alfansyah. Saya berusia 27 tahun. Saya  menderita low vision (pandangan melemah) sejak 

lahir. 

T : Apakah Anda saat ini bekerja? Dapatkah Anda berbagi pengalaman Anda? 
J : Saya bekerja sebagai guru di SMPLB Pelambuan sejak 2014. Saya meraih gelar sarjana untuk pendidikan 

kebutuhan khusus dari Universitas Lambung Mangkurat (UNLAMAT) Banjarmasin, masuk tahun 2013. Saya 
bekerja sambil belajar, dan baru saja menyelesaikan S1 saya pada tahun 2018. Saya menangani dua atau 
tiga siswa penyandang disabilitas di satu kelas. 

T : Apa motivasi Anda untuk menjadi seorang guru? Adakah tips untuk orang lain memperoleh kesempatan 
karir?

J : Saya belajar di SDLB [sekolah dasar luar biasa] dan karena saya merasa yakin bahwa saya memiliki 
kapasitas yang sama sebagai rekan-rekan saya yang non disabilitas, saya pun meneruskan studi saya 
di sekolah biasa di SMP. Setelah itu, saya masuk sekolah kejuruan yang khusus untuk pekerjaan sosial. 
Pekerjaan ini benar-benar sesuai dengan cita-cita dan karakter saya. Motivasi saya untuk menjadi seorang 
guru adalah untuk berbagi pengetahuan saya dengan anak-anak penyandang disabilitas lainnya. Tapi 
setelah saya menyelesaikan pendidikan saya, saya mengikuti pelatihan 1 tahun di PSBN Fajar Harapan 
[pusat rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas visual] di Kabupaten Banjar. Memang terdengar klise 
bagi orang-orang dengan gangguan visual, saya dilatih untuk menjadi seorang tukang pijat. Namun, saya 
merasa bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi saya mendekati jaringan yang saya punya untuk 
mencari sponsor untuk pendidikan universitas saya. Saya berhasil mendapatkannya dan mengikuti cita-cita 
saya untuk menjadi guru. Dari pengalaman saya, saya pikir yang paling penting, seseorang perlu memiliki 
ketekunan dan kesabaran dalam mencapai tujuannya.

Ruly Alfansyah
Guru di SMPLB Pelambuan
Sekolah Kebutuhan Khusus
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Bab 5 | 
• Pendidikan dan Pelatihan 

Kejuruan
• Perumahan dan Lingkungan
• Kesehatan dan Rehabilitasi 
• Partisipasi Politik dan 

Keterlibatan Masyarakat
• Cakupan dan Jaminan Sosial
• Fasilitas Umum yang Mudah 

Diakses
• Akses ke Komunikasi dan 

Layanan Informasi

Hak-hak
Penyandang
Disabilitas
di Banjarmasin
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Pada 2011, pemerintah Indonesia mengesahkan 
Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas (UNCRPD), yang membawa komitmen 
untuk meningkatkan kehidupan penyandang 
disabilitas dengan memenuhi hak-hak dasar mereka. 
Berdasarkan komitmen ini, pada tahun 2016 Indonesia 
mengesahkan UU 8/2016 mengenai Penyandang 
Disabilitas, yang menegaskan hak-hak penyandang 
disabilitas sebagai hak asasi manusia. 

Menurut UU, hak-hak penyandang disabilitas 
termasuk hak untuk hidup dan menjalani hidup 
tanpa stigma, serta hak untuk privasi, keadilan 
dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, 
kesehatan dan kesejahteraan, partisipasi politik, 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas
di Banjarmasin

kebebasan beragama, partisipasi dalam olahraga, 
seni dan budaya, kemakmuran, aksesibilitas, layanan 
publik, perlindungan dari bencana, perumahan dan 
rehabilitasi, hidup secara mandiri dan berpartisipasi 
dalam masyarakat, kebebasan berekspresi, dan akses 
untuk informasi. UU lebih lanjut menyatakan bahwa 
hak-hak anak-anak dan perempuan penyandang 
disabilitas termasuk perlindungan khusus dari 
diskriminasi, pengabaian, pelecehan, eksploitasi, serta 
kekerasan dan kekerasan seksual. 

Bab ini menjelaskan pemenuhan hak-hak penyandang 
disabilitas di Banjarmasin, serta kendala dan 
tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas 
dalam menggunakan hak-hak dasar mereka. 
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Pemerintah daerah Banjarmasin telah berupaya untuk menciptakan sebuah kota yang lebih inklusif dan dapat diakses 
penyandang disabilitas khususnya dalam hal akses ke pendidikan. Pada tahun 2017, Banjarmasin menyediakan 42 
sekolah inklusif, dan 51 sekolah inklusif serta 7 sekolah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus pada tahun 2018. 
Kota ini telah membuat kemajuan dengan membangun sekolah inklusif, memberikan guru pelatihan untuk mengajar 
inklusif (Program Guru Pendamping Khusus) , dan membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI) di bawah 
kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan pusat komunikasi untuk semua 
sekolah inklusif di seluruh provinsi.

Taman Kanak-
kanak

9

8

31

180

7

22

4

N/A

51

210

Jumlah Sekolah

Jumlah Guru 
(GPK)

Sekolah
Dasar SMP SMA Total

64

1 guru
8 siswa

1 guru
3-4 siswa

1 guru
4 siswa

613 88 52

N/A

817

-

Jumlah siswa 
penyandang 
disabilitas

Rata-rata

5.1 Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan
Di Banjarmasin, akses dan kesempatan baik untuk pelatihan 
teknis dan pelatihan kejuruan masih terbatas. Hanya 9% dari 
penyandang disabilitas yang memiliki akses profesional dan 
pelatihan keterampilan dasar seperti komputer, memijat, 
menjahit, kerajinan, memasak, bahasa isyarat, huruf braille, 
bahasa asing, dan kelas motivasi. Pusat pelatihan, yang 
terletak di Pelambuan, tidak lagi berfungsi dan bangunan ini 
sekarang digunakan sebagai Kantor Dinas Sosial Provinsi 
karena kurangnya gedung pemerintah yang tersedia. Dari 
diskusi kami dengan penyandang disabilitas di Pelambuan 
kami mengetahui bahwa untuk mengakses pelatihan, 
penyandang disabilitas di Banjarmasin harus menempuh 
perjalanan hingga ke Banjarbaru, sebuah kota yang terletak 
sekitar 40 km dari Pelambuan.  Bahkan di sana bahan 
pelatihan sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan 
dengan situasi sehari-hari mereka saat ini. Akibatnya, 
mereka kesulitan meningkatkan keterampilan mereka dan 

menyesuaikan diri dengan permintaan pasar, dan 
sejumlah penyandang disabilitas akhirnya pergi ke 
kota-kota lain seperti Solo, Yogyakarta, dan Makassar, 
untuk mendapatkan layanan pelatihan yang lebih baik. 

Setelah penyandang disabilitas menyelesaikan 
pelatihan mereka, Dinas Sosial Provinsi harus menjaga 
komitmennya dengan membantu penyandang 
disabilitas menerapkan ilmu mereka dan mencari 
pekerjaan.  Ini merupakan langkah penting dan 
menantang, mengingat prasangka sosial masih 
tertanam kuat dalam masyarakat kita. Penyandang 
disabilitas diasumsikan memiliki kapasitas dan 
keterampilan yang lebih rendah, dan calon pemberi 
kerja enggan untuk berinvestasi dalam fasilitas yang 
lebih akomodatif, seperti aksesibilitas fisik, jaminan 
kesehatan, dan jaminan sosial. 

Sumber: Dinas Pendidikan Banjarmasin, 2018
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Sekolah-sekolah inklusif di Banjarmasin mengandalkan prinsip bahwa semua anak harus menerima pendidikan yang 
sama dan menjadi bagian dari lingkungan belajar yang sama, terlepas dari perbedaan mereka.Tapi implementasi 
dari prinsip tersebut dilakukan hanya sejauh memasukkan siswa dengan disabilitas di kelas yang sama sebagai 
siswa biasa, tanpa mencoba untuk membuat perubahan struktur dalam kurikulum atau strategi pengajaran mereka. 
Beberapa sekolah umum yang mengklaim sebagai inklusif mungkin inklusif secara teori, tetapi nyaris tidak demikian 
dalam praktiknya. Tantangan ini terus ada karena kurangnya guru yang berkualitas dan berdedikasi serta fasilitas yang 
akomodatif dan mudah diakses di sekolah. 

Ada banyak yang harus dilakukan dalam menyediakan akses yang tepat untuk siswa dengan disabilitas, dan dalam 
mempromosikan gagasan bahwa model inklusif akan menguntungkan bagi semua, tidak hanya untuk siswa dengan 
kebutuhan khusus. 

Sekolah Kebutuhan Khusus Sekolah Inklusif 

( + ) Kurikulum khusus yang menjawab kebutuhan khusus 
penyandang disabilitas

(+) Pendidikan inklusif dan setara mendorong kemandirian 
bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, yang dapat 
meningkatkan semangat bersaing mereka nantinya di 
dunia kerja

(- ) Siswa hanya terbiasa dengan satu jenis lingkungan 
tertentu, yaitu yang mengakomodasi kondisi mereka, 
yang menghambat mereka untuk berinteraksi dengan 
masyarakat yang lebih luas

(- ) Kadang-kadang, karena kekurangan guru, siswa dengan 
berbagai jenis kemampuan ditempatkan di kelas yang 
sama, memaksa mereka untuk beradaptasi lebih lanjut

(- ) Banyak sekolah inklusif menerima siswa dengan 
kebutuhan khusus begitu saja tanpa menyediakan 
fasilitas, infrastruktur, dan mengakomodasi proses 
belajar yang penting untuk pertumbuhan mereka

(- ) Kurangnya akses dan fasilitas yang memadai untuk 
siswa dengan kebutuhan khusus 

(- ) Banyak guru yang tidak memiliki keterampilan dan 
pelatihan yang diperlukan  untuk mengajar siswa 
dengan kebutuhan khusus

Berikut adalah tantangan dan hambatan dalam 
penerapan sekolah inklusif di Banjarmasin:

• Fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada di sekolah 
tidak bisa mengakomodasi siswa dengan kebutuhan 
khusus, terutama karena bangunan sekolah dibangun 
tanpa mempertimbangkan inklusivitas

• Mengubah pola pikir guru, siswa secara umum, orang 
tua, dan petugas sekolah masih menjadi salah satu 
hambatan utama.  Banyak orang tua masih tidak ingin 
membiarkan anak-anak mereka berinteraksi dengan 
siswa berkebutuhan khusus, sementara itu guru dan 

staf sekolah enggan untuk menerima siswa dengan 
kebutuhan khusus, karena berpikir bahwa mereka akan 
perlu membuat banyak perubahan di sekolah untuk 
memenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut. Dinas 
Pendidikan berusaha mengubah pola pikir ini terus 
menerus, setiap hari.

• Beberapa orang tua dengan anak-anak berkebutuhan 
khusus masih menolak untuk memasukkan anak-anak 
mereka ke sekolah karena berbagai alasan, salah satu  
alasan utama adalah mereka khawatir anak-anak 
mereka akan diganggu di sekolah karena kondisinya.  
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“Saat pertama kali berupaya awal untuk menerapkan sekolah inklusif, 
ada banyak perlawanan dari masyarakat, siswa non-disabilitas dan orang tua 
mereka. Dinas Pendidikan Kotamadya dan sekolah-sekolah bekerja sama untuk 
terus meningkatkan kesadaran sehingga siswa dengan disabilitas dapat diterima 
dalam masyarakat kita dan terutama di sekolah-sekolah.  Kami dalam proses 
meningkatkan layanan pendidikan inklusif dengan mengembangkan kemampuan 
guru kami, membentuk forum guru, dan menyediakan sekolah fasilitas-fasilitas 
yang akomodatif, termasuk mengubah ramp, susuran, kamar mandi yang ada 

menjadi desain yang lebih inklusif. ”
(Wawancara dilakukan secara tatap muka pada bulan Oktober 2018. Wawancara 
dilakukan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 
 oleh peneliti)

Totok Agus Daryanto
Kepala Dinas Pendidikan 

Banjarmasin

Distribusi Sekolah Kebutuhan Khusus dan Inklusif 
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Dari total 761 penyandang disabilitas usia sekolah, hanya 
39.2% yang bersekolah. Sementara itu 7 sekolah yang sudah 
ada untuk siswa dengan kebutuhan khusus, yang terletak di 
seluruh Banjarmasin, telah memenuhi syarat minimum sesuai 
dengan Peraturan Menteri No. 33/2008 mengenai Standar 
Fasilitas dan Infrastruktur untuk Sekolah Kebutuhan Khusus. 
Selain itu, 51 sekolah inklusif siap untuk mengakomodasi 
penyandang disabilitas usia sekolah. 

Berikut adalah masalah dan hambatan yang dihadapi oleh 
penyandang disabilitas di Banjarmasin di sekolah, yang 
mengakibatkan lebih dari 50% dari mereka tidak menerima 
pendidikan formal. 

Sumber : Dinas Pendidikan Banjarmasin 

Informasi terkait disabilitas

Peta Aksesibilitas ke sekolah

Sekolah Inklusif 
Sekolah Khusus

Penyadang Disabilitas : 3.897
Aksesibilitas

< 5 menit
5 -10 menit
10 - 15 menit
15 - 20 menit
20 - 25 menit
25 - 30 menit

30 - 35 menit
35 - 40 menit
40 - 45 menit
45 - 50 menit
50 - 55 menit
>>60 menit
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ISU

Kurangnya akses ke sekolah.

nak-anak penyandang 
disabilitas lebih berpeluang 
untuk mengalami perundungan 
(bullying) di sekolah. 

Keluarga dengan anak-anak 
penyandang disabilitas cenderung 
menyembunyikan anak-anak 
mereka di rumah. Ini sebagian 
besar disebabkan oleh penolakan 
dari orang tua dengan anak-
anak non-disabilitas yang 
memperlakukan seolah-olah 
disabilitas adalah penyakit menular 
yang bisa membahayakan anak-
anak mereka. 

Kurangnya guru yang 
memenuhi syarat dan fasilitas 
penunjang di sekolah inklusif.

Kurangnya fasilitas sekolah 
dan infrastruktur yang 
memadai untuk penyandang 
disabilitas.

No

1

2

3

4

5

IMPLIKASI

Sebagian besar penyandang 
disabilitas di Banjarmasin berusia 
15 tahun ke atas belum mulai 
sekolah atau telah putus sekolah. 
Lebih dari setengah anak-
anak dan remaja penyandang 
disabilitas usia sekolah tidak 
bersekolah.

Prasangka terhadap anak-
anak penyandang disabilitas 
memperkuat lingkaran tak 
berujung dari rasa malu, rendah 
diri, dan pengucilan sosial 
secara keseluruhan.

Sekolah untuk anak-anak 
dengan kebutuhan khusus 
membuat siswanya kehilangan 
kesempatan untuk berinteraksi 
dan bersosialisasi dengan anak-
anak non-disabilitas. Anak-anak 
penyandang disabilitas, akibatnya, 
tidak sepenuhnya berpartisipasi 
dalam masyarakat.

Guru seringkali memiliki 
keterbatasan teknik 
mengajar dan strategi (visual, 
pendengaran, kinestetik, dll.) 
dalam merancang silabus.

Desain bangunan sekolah, 
infrastruktur dan fasilitas 
yang sudah ada belum sesuai 
dengan standar inklusivitas.

REKOMENDASI

Menyediakan sistem 
transportasi yang mudah 
diakses bagi penyandang 
disabilitas terutama bagi anak-
anak usia sekolah. 

Meningkatkan kesadaran 
publik, termasuk di kalangan 
orang tua dengan anak-anak 
penyandang disabilitas, tentang 
hak dan perlakuan yang tepat 
untuk anak-anak mereka. 

Menciptakan forum dan 
kelompok pendukung bagi 
keluarga dengan anak-anak 
penyandang disabilitas 
untuk berbagi motivasi dan 
pemahaman tentang kondisi 
anak-anak mereka.

Menyediakan akomodasi 
pendukung. Mengembangkan 
sistem dukungan dan 
lingkungan belajar yang mudah 
diakses. Ini sangat penting 
untuk memenuhi prinsip-
prinsip pendidikan inklusif.  

Mendesain atau merancang 
ulang gedung sekolah, 
infrastruktur, dan fasilitas 
sesuai dengan Konsep Desain 
Universal.
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Di Banjarmasin, yang juga dikenal sebagai kota dari 
seribu sungai, orang-orang hidup di dekat dan dari sungai. 
Bahkan saat ini, sungai-sungai masih menjadi rute penting 
transportasi dan berfungsi sebagai pusat untuk berbagai 
kegiatan masyarakat:  memandikan anak-anak, mencuci 
pakaian, dan berdagang sayur-mayur. Selain itu, sungai-
sungai sangat memengaruhi material dan desain rumah di 
bantaran sungai, serta dinamika dalam masyarakatnya. 
 
Kebanyakan rumah di area bantaran sungai Banjarmasin 
dibangun di atas panggung, dengan bahan kayu dan atap 
asbes. Berdasarkan survei lapangan kami, meski sebagian 
besar penyandang disabilitas tinggal di perumahan layak 
huni, sebagian lainnya masih hidup di bawah standar yang 
ditetapkan oleh Surat Keputusan Kementerian Perumahan 
Umum (7,2 m2 atau kurang per kapita). Pada tahun 2017, 
13,01% rumah tangga hidup di bawah standar (Biro Statistik 
Banjarmasin, 2018). Secara khusus, rumah tangga dengan 
penyandang disabilitas kemungkinan kesulitan untuk 
menjaga dan memastikan akses untuk perumahan yang 
lebih baik dan lingkungan yang bermutu, karena sebagian 
besar pendapatan mereka dialokasikan untuk kesehatan 
dan pengeluaran lain dari anggota keluarga yang memiliki 
disabilitas.

Lokasi rumah-rumah ini membatasi ruang gerak penyandang 
disabilitas, terkadang memaksa mereka untuk tinggal di 
rumah sepanjang siang, dan akhirnya melewatkan kegiatan 

luar dan kesempatan kerja (survei kami menemukan 
bahwa 45% penyandang disabilitas tidak pernah 
bepergian). Kurangnya transportasi yang mudah diakses 
menghambat mobilitas mereka dan pada akhirnya 
anggota keluarga mencegah mereka pergi ke luar demi 
alasan keselamatan. Kebanyakan penyandang disabilitas 
yang bekerja menghasilkan pendapatan di bawah 
upah minimum daerah (kurang dari Rp 2.500.000 atau 
USD 177 per bulan). Hal ini kian mempersulit mereka 
untuk membiayai bahkan kebutuhan paling dasar dan 
mendapatkan akses ke perumahan dan lingkungan 
yang memadai, yang semakin memaksa mereka untuk 
tergantung pada dukungan keluarga mereka. 

Dinding kayu rumah menimbulkan bahaya kebakaran 
bagi keluarga dan menempatkan penyandang disabilitas 
dalam kondisi yang semakin rentan ketika terjadi 
musibah kebakaran. Sayangnya, hanya 33 dari 3.897 
penyandang disabilitas (kurang dari 1%) yang menerima 
pelatihan perlindungan dan tanggap bencana, termasuk 
perlindungan kebakaran. 

Pelatihan perlindungan dan tanggap bencana harus 
lebih mudah diakses dan didorong terutama untuk 
penyandang disabilitas, dan pemerintah harus 
memastikan akses mereka untuk perumahan yang layak 
yang khusus melayani kebutuhan mereka.

5.2 Perumahan dan Lingkungan
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73% penyandang disabilitas memiliki akses untuk 
perawatan medis. Sebagian besar dari mereka 
mendatangi fasilitas kesehatan publik (38,5%) dan 
rumah sakit (24.2%), sementara yang lainnya pergi ke 
poliklinik, dokter, pusat rehabilitasi, dan pengobatan 
alternatif. Fasilitas kesehatan publik terletak dekat 
dengan perumahan, menjadikannya terjangkau dan 
mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Namun, 
27% penyandang disabilitas masih kesulitan untuk 
mengakses layanan kesehatan karena kurangnya 
sarana dan atau stigma dalam masyarakat. 

Penyandang disabilitas fisik membutuhkan perawatan 
medis lebih sering dari pada kelompok disabilitas 
lainnya. Sementara itu, penyandang disabilitas mental 
cenderung tidak mendapat layanan kesehatan karena 
stigma yang terkadang menimbulkan perlakuan yang 
tidak layak.

Kebanyakan fasilitas kesehatan secara merata 
didistribusikan ke seluruh kota, kecuali di lingkungan 
seperti Kelurahan Sungai Danai, Basirih Selatan, dan 
Mantuil. Namun, masih banyak yang dapat diperbaiki 
dalam hal menyediakan layanan kesehatan yang 
mudah akses bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan kegiatan survei kami, sebagian besar 
tenaga medis tidak mampu berkomunikasi dengan 
penyandang disabilitas. Penderita gangguan visual 
merasa sulit untuk secara fisik mengakses  fasilitas 
kesehatan karena tidak ada jalur penyandang disabilitas 
(guiding block) atau bahkan jalur pejalan kaki yang 
layak untuk mendukung mobilitas mereka. Penderita 
gangguan pendengaran merasa kesulitan mengetahui 
antrian pasien tanpa layar yang memperbaharui status 
secara real-time. Masalah-masalah ini menghambat 
akses mereka untuk layanan kesehatan. 

Berdasarkan survei kami dan FGD, hanya 33% 
penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu 
mobilitas –seperti kursi roda, tongkat, kruk –alat bantu 
pendengaran, dan kacamata. Sedangkan 66,6% dari 
mereka menyatakan bahwa mereka tidak perlu alat 
bantu tersebut, karena ada dukungan anggota keluarga 
mereka dan kenyataan bahwa mereka jarang memiliki 
kegiatan di luar rumah. 

Kebanyakan penyandang disabilitas mengakses 
layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan (Sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional). Namun meski lebih dari 
setengah penduduk di Banjarmasin memiliki akses ke 
jaminan sosial, banyak yang masih mengakses layanan 
kesehatan dengan biaya pribadi.

5.3 Kesehatan dan Rehabilitasi

Figur:
Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan
di Banjarmasin 

Informasi terkait disabilitas

Peta Aksesibilitas ke Fasilitas Kesehatan

Penyadang Disabilitas : 3.897
Aksesibilitas

< 5 menit
5 -10 menit
10 - 15 menit
15 - 20 menit
20 - 25 menit
25 - 30 menit

30 - 35 menit
35 - 40 menit
40 - 45 menit
45 - 50 menit
50 - 55 menit
>>60 menit

Fasilitas kesehatan 
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ISU

Penderita gangguan visual 
kesulitan untuk mengakses 
fasilitas kesehatan.

Dokter dan perawat masih 
kesulitan berkomunikasi 
dengan penderita gangguan 
pendengaran dan bicara, dan 
ini menjadi masalah penting 
terutama saat menyangkut hak 
pasien atas surat persetujuan 
tindakan.

Penyandang disabilitas 
intelektual lebih berpotensi 
menerima perawatan yang 
tidak memadai akibat stigma 
dan kesalahpahaman tentang 
kondisi mereka. 

No

1

2

3

IMPLIKASI

Mereka bergantung pada 
pendampingnya. 

Tingginya risiko salah 
informasi saat konsultasi 
antara dokter dan pasien. 

Stigma dan kesalahpemahaman 
tentang kondisi mereka tidak hanya 
menyulitkan mereka berinteraksi 
dengan masyarakat umum, 
tetapi juga menghambat mereka 
dalam mencari dan mendapatkan 
perawatan yang layak, yang lalu 
menimbulkan risiko masalah 
kesehatan yang lebih besar bagi 
mereka. 

REKOMENDASI

Meningkatkan akses ke 
fasilitas kesehatan. 

Menyelenggarakan pelatihan 
untuk penyedia kesehatan dan 
praktisi kesehatan masyarakat 
sehingga mereka dapat 
memberikan perawatan yang 
memadai dan inklusif untuk 
penyandang disabilitas. 

Meningkatkan akses layanan 
kesehatan untuk penyandang 
disabilitas mental, juga dengan 
memastikan jaminan sosial 
dan kesehatan untuk semua.

Layanan kesehatan inklusif juga berarti akses komunikasi 

mengakses fasilitas kesehatan kecuali mereka ditemani 
oleh pendampingnya. Sementara itu, penderita gangguan 
pendengaran dan bicara kesulitan untuk membangun 
komunikasi dengan tenaga medis, yang sangat penting 
dalam hak pasien atas surat persetujuan tindakan. 
Penemuan kami menyoroti bahwa program pelatihan 
dan pengembangan yang tepat menjadi penting dan 
diperlukan bagi penyedia layanan kesehatan dan kesehatan 
masyarakat untuk menyediakan layanan inklusif bagi 
penyandang disabilitas.

Sangat penting juga bahwa pemerintah 
menyediakan fasilitas akses untuk mendukung 
mobilitas penyandang disabilitas terutama 
dalam mengakses fasilitas kesehatan, seperti 
guiding block, ramp, dan fasilitas inklusif lainnya. 
Kami percaya ini akan membantu penyandang 
disabilitias mengakses layanan kesehatan secara 
mandiri. Kami juga merekomendasikan antrian 
prioritas untuk penyandang disabilitas, layanan 
dokter ke rumah, dan program bahasa isyarat 
untuk tenaga medis. 

Figur: Jenis dari Jaminan dan Bantuan Sosial
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Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 
tentang Disabilitas 9/2013 membahas 
kebutuhan penyandang disabilitas 
akan pusat rehabilitasi, yang sangat 
penting untuk mengembangkan dan 
meningkatkan fungsi fisik, mental dan 
sosial mereka.  Sayangnya, pemerintah 
kurang menyediakan akses ke pusat-
pusat rehabilitasi. Hanya ada satu 
pusat rehabilitasi untuk penyandang 
disabilitas mental di seluruh Provinsi 
Kalimantan Selatan, dan pusat itu 
dibangun pada tahun 1984: RSJ Ansari 
Saleh, yang terletak di Banjarmasin. 
Pada tahun 2001, Rumah Sakit Jiwa 
tersebut dikembangkan menjadi Rumah 
Sakit Umum Daerah, RSUD Dr H Moch 
Ansari Saleh, sehingga pusat rehabilitasi 
dipindahkan sejauh 26 km ke RSJ 
Sambang Lihum di Kabupaten Banjar 
Baru.  

Rumah sakit umum lainnya di 
Banjarmasin, seperti RS Bhayangkara 
Banjarmasin, RS TPT dr. Suharsono, 
RS Islam Banjarmasin, RSUD Suaka 
Insan Bansarmasin, dan RSUD Ulin 
menyediakan rehabilitasi medis. 
Penderita autisme secara khusus 
dapat pergi ke Pondok Terapi Autisme 
Anak Manis dan Pusat Layanan Autis 
Banjarmasin. Penyandang disabilitas 
mental yang membutuhkan pengobatan 
untuk kecanduan narkoba dapat pergi ke 
Pondok Inabah Banjarmasin. Hanya 8.4% 
penyandang disabilitas, yang mayoritas 
di antaranya memiliki disabilitas 
mental (231), telah mendatangi pusat 

Pusat Rehabilitasi

rehabilitasi. Karena pilihan di Banjarmasin terbatas, penyandang 
disabilitas lebih suka mengakses rehabilitasi di kota-kota lain, 
misalnya Banjarbaru (PSBL Budi Luhur, PSBN Fajar Harapan), 
Banjar (RSJ Sambang Lihum), Solo (Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Bina Daksa, Yayasan Pendidikan Anak Cacat), Sidoarjo (RSU Siti 
Khodijah), dan Makassar (PSBD Wirajaya). Di sisi lain, anak-anak 
penyandang disabilitas tidak mau tinggal di pusat rehabilitasi 
karena jauh dari rumah. Dampak dari sejumlah tantangan ini dapat 
meningkatkan ketergantungan penyandang disabilitas pada orang 
lain.

Figur :
Penyebaran Pusat Rehabilitasi

Informasi terkait disabilitas

Penyadang Disabilitas : 3.897
Aksesibilitas

< 5 menit
5 -10 menit
10 - 15 menit
15 - 20 menit
20 - 25 menit
25 - 30 menit

30 - 35 menit
35 - 40 menit
40 - 45 menit
45 - 50 menit
50 - 55 menit
>>60 menit

Pusat Rehabilitasi 

Peta Aksesibilitas ke Pusat Rehabilitasi
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UU Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas menyatakan hak-hak penyandang disabilitas untuk 
partisipasi politik: memilih dan mencalonkan diri untuk jabatan di pemerintahan; menyatakan aspirasi politik mereka 
baik secara verbal dan tertulis; berpartisipasi secara aktif dalam sistem pemilihan; membentuk dan bergabung dengan 
organisasi masyarakat sipil/ Penyandang Disabilitas (DPO) / partai politik. Dalam pelaksanaan UU tersebut, pemerintah 
harus menyediakan fasilitas yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan 
politik. 

Dalam pemilihan umum 2019, hanya sekitar 900 penyandang disabilitas yang awalnya terdaftar sebagai pemilih yang 
memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin. Sementara itu, penelitian profil dan survei partisipatif 
menemukan bahwa ada 3,297 penyandang disabilitas yang berhak memilih - lebih dari tiga kali lipat jumlah pemilih 
terdaftar. Hasil survei yang tepat waktu lalu digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin, dan semuanya 
terdaftar setelah dilakukan pemeriksaan silang dan pemutakhiran. Selain itu, ada satu kandidat penyandang disabilitas 
yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah 2019. Partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan politik 
sangat penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan memenuhi hak-hak politik mereka.

5.4 Partisipasi Politik dan 
Keterlibatan Masyarakat

Figur : Partisipasi Politik 
Penyandang Disabilitas di 
Banjarmasin

Interview with Gerkatin Banjarmasin 

Pemilihan presiden Pemilihan legislatif Pemilihan Gubernur/Walikota

Memilih Tidak Memilih
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Dibandingkan dengan partisipasi penyandang 
disabilitas dalam proses pemilu, survei kami 
menemukan bahwa penyandang disabilitas 
sering dikucilkan dari acara-acara sosial di 
lingkungannya. Ini sebagian disebabkan oleh 
akses yang terbatas terhadap informasi seperti 
waktu dan tempat acara. Penyandang disabilitas 
sering merasa diabaikan dan, dalam beberapa 
kasus, keluarga mereka dengan sengaja berusaha 
untuk menjauhkan penyandang disabilitas 
dari masyarakat. Penolakan dari keluarga dan 
masyarakat berkontribusi terhadap partisipasi 
penyandang disabilitas yang rendah dalam acara-
acara sosial.  Bahkan dalam kasus di mana 
penyandang disabilitas menghadiri musyawarah 
perencanaan pembangunan atau rapat RT secara 
partisipatif, mereka pada akhirnya menjadi peserta 
yang pasif. Mereka tidak diberikan kesempatan 
untuk menyuarakan aspirasi mereka dan akhirnya 
dikesampingkan dalam proses pembuatan 

keputusan. Akibatnya, pembuat kebijakan sering 
melupakan penyandang disabilitas dalam rencana dan 
program mereka.

UU juga menjelaskan hak penyandang disabilitas 
untuk ikut serta dalam kegiatan budaya, seni, 
pariwisata, olahraga dan hiburan. Tapi pada 
kenyataannya, aktivitas dan program budaya inklusif 
yang secara khusus sesuai dengan penyandang 
disabilitas, memang tidak banyak. Di Banjarmasin, 
hanya 346 dari 3,897 (8%) penyandang disabilitas yang 
berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat organisasi 
atau sukarela, mayoritas adalah organisasi untuk 
penyandang disabilitas, organisasi agama, olahraga, 
seni bela diri, seni dan musik, klub hobi, dan organisasi 
pemuda. Dan sejauh ini hanya 1 penyandang 
disabilitas yang bergabung dengan partai politik dan 
empat penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai 
atlet (nasional dan daerah), tiga di antaranya adalah 
perempuan.

Figur : Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat di Banjarmasin

Musyawarah 
Perencanaan 

Pembangunan Rapat RT/RW Kegiatan Komunitas

Ya Tidak
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Students with disabilities enjoy exercising sports with their peers 

T : Dapatkah Anda memperkenalkan diri?
J : Nama saya Rian, saya berumur 29 tahun. Saya penderita gangguan visual total. Saya lahir di Banjarmasin. Saya 
belajar di sekolah dasar dan menengah negeri di Banjarmasin, dan kemudian masuk SMA LB Padjajaran, sekolah 
untuk siswa dengan kebutuhan khusus di Bandung, Jawa Barat. 

T : Apa saat ini Anda menjadi anggota suatu organisasi? Dapatkah Anda memberitahukan kami bagaimana 
rasanya berpartisipasi dalam kegiatan sosial? 
J : Begitu saya kembali dari Bandung tahun 2018, Ketua PERTUNI [Perkumpulan Tuna Netra Indonesia] 
Banjarmasin mengundang saya untuk bergabung dengan organisasi. Saya sekarang anggota aktif PERTUNI, tapi 
bukan bagian dari komite. Saya bertanggung jawab memberikan masukan untuk setiap masalah disabilitas visual. 
Sebelumnya saya adalah Ketua OSIS di SMA –saat itulah saya belajar banyak tentang kepemimpinan— Meskipun 
saya berasal dari Kalimantan Selatan, saya ditunjuk sebagai delegasi dari PERTUNI Bandung di sejumlah rapat 
nasional dan internasional. Saya bahkan mewakili Provinsi Jawa Barat dalam rapat nasional untuk siswa dengan 
gangguan visual di Jakarta, di mana kami membahas tentang lingkungan belajar inklusif di universitas. 

T : Apa yang ingin Anda sampaikan untuk mendorong sesama penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan sosial? 
J : Secara pribadi, saya senang setiap kali bergaul dengan teman-teman saya. Dengan bergabung dalam sebuah 
organisasi, saya merasa seolah bisa berguna bagi orang lain, terutama bagi teman-teman saya yang memiliki 
gangguan visual. Menurut saya, terus mencoba dan mengerjakan apa yang penting bagi Anda dan orang lain, dan 
memaksimalkan upaya Anda dengan bergabung dalam organisasi! 

Rian
Anggota PERTUNI,  

Persatuan Tunanetra Indonesia
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Komunitas lokal perlu bekerja sama untuk 
memastikan penyandang disabilitas terlibat dan 
berpartisipasi dalam acara politik, kegiatan publik, 
kegiatan sosial dan budaya, serta dalam proses 
perencanaan dan pengambilan keputusan.  Ini akan 
menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan 
membantu menghapus stigma tentang penyandang 
disabilitas dan kondisi mereka.

Kota Kita menggandeng 
perwakilan organisasi masyarakat 
sipil dan organisasi masyarakat 
disabilitas di Banjarmasin - (dari 
tengah ke kanan): SAPDA, PPDI, 
Gerkatin dan HWDI.   

ISU

Database yang tidak 
akurat dan sudah tentang 
penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas jarang 
terlibat dalam kegiatan sosial 
di kelurahan dan kotanya

No

1

IMPLIKASI

Banyak penyandang disabilitas 
tidak terdaftar sebagai pemilih 
yang sah

Penyandang disabilitas 
dilupakan dalam proses 
pembuatan keputusan 

Program-program kelurahan 
dan kota tidak memenuhi 
kebutuhan penyandang 
disabilitas

Rekomendasi

Meningkatkan metode pengumpulan 
data yang ada dan berkolaborasi 
dengan organisasi lain mis. 
organisasi masyarakat sipil dan 
penyandang disabilitas (CSO, DPO)

Meningkatkan partisipasi 
penyandang disabilitas dalam 
proses perencanaan, baik di 
tingkat kelurahan mau pun kota

Meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk melibatkan 
penyandang disabilitas dalam 
aktivitas sosial, perencanaan, 
dan semua proses pengambilan 
keputusan yang relevan

2
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Cakupan asuransi sosial sangat penting untuk 
memastikan kesejahteraan penyandang disabilitas. 
Hal ini dapat dalam bentuk kesehatan, kesejahteraan, 
pendidikan dan layanan pendukung lainnya. Meskipun 
lebih dari setengah penyandang disabilitas memiliki 
akses ke jaminan dan bantuan sosial (lebih dari 70%), 
sisanya tidak terintegrasi ke dalam sistem layanan 
kesehatan dan dibiarkan tak mendapat jaminan. 
Program jaminan sosial yang paling umum yang 

5.5 Cakupan Jaminan Sosial

5.6 Fasilitas Umum yang Mudah Diakses

digunakan oleh penyandang disabilitas di Banjarmasin 
adalah BPJS Kesehatan - KIS (Jaminan Kesehatan 
Sosial Nasional - Kartu Indonesia Sehat), sebuah 
program yang disubsidi oleh pemerintah. 

Meningkatkan cakupan jaminan sosial untuk 
penyandang disabilitas akan memengaruhi kualitas 
hidup mereka. Cakupan jaminan sosial akan 
membantu pemenuhan hak-hak dasar penyandang 
disabilitas dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi 
mereka dan, pada akhirnya, mata pencaharian mereka. 

Fasilitas umum yang mudah diakses termasuk akses ke transportasi, akses ke informasi dan komunikasi, akses ke 
gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya.  Meningkatkan aksesibilitas fasilitas umum kita berarti meningkatkan 
akses penyandang disabilitas ke pendidikan, pekerjaan, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, serta memberdayakan 
mereka untuk menjadi individu yang mandiri yang juga berpartisipasi dalam komunitasnya. 
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Survei kami menemukan bahwa 65% 
penyandang disabilitas keluar rumah mereka 
sebanyak 5-7 kali seminggu, untuk pergi ke 
sekolah, pusat pelatihan, dan tempat kerja. 
Sementara itu, 45% penyandang disabilitas 
mengatakan bahwa mereka tidak pergi ke 
tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, atau 
tempat ibadah karena kondisi mereka. 
Penyandang disabilitas yang bekerja dari 
rumah memiliki ruang gerak lebih sedikit 
daripada orang-orang yang bekerja di luar 
rumah mereka, dan lansia serta anak-anak 
penyandang disabilitas membutuhkan 
bantuan pendamping untuk membantu 
mereka bergerak. Usia tua, ketergantungan 
pada pendamping, dan demotivasi dari 
keluarga dan masyarakat merupakan 
faktor-faktor yang menghambat mobilitas 
penyandang disabilitas, yang mengarah pada 
partisipasi yang rendah dalam masyarakat. 

Dapatkah Anda memperkenalkan diri?
J : Nama saya Ahmad Riyad Islami, saya berusia 33 tahun. Saya terlahir dengan 

disabilitas fisik. Saya telah bekerja sebagai pengecer selama 1,5 tahun, saya menjual 
barang elektronik bekas di HKSN Banjarmasin. Sebelum mengerjakan ini, saya 
biasanya hanya tinggal di rumah. Saya mulai bekerja setelah saya mengikuti seminar, 
FGD, dan PPDI -- Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Saya bahkan bertemu 
dengan istri saya di organisasi tersebut. 

T : Bisakah Anda menggambarkan pengalaman Anda dalam mengakses fasilitas 
umum?

J : Sebagai seseorang yang menggunakan kursi roda, menurut saya, mengakses 
fasilitas dan layanan umum di Banjarmasin itu rumit. Saya tahu pemerintah 
berusaha memfasilitasi penyandang disabilitas, tapi mereka masih memiliki 
beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Misalnya, banyak tempat ibadah 
yang masih tidak dapat diakses. Sejujurnya, saya masih tidak bisa mengakses 
banyak ramp. Maksud saya, ramnya ada di sana, oke, tapi ukurannya dan 
kemiringannya perlu diperbaiki. 

T : Menurut Anda, apa yang membuat sebuah kota inklusif?
J : Bagi saya, sebuah kota inklusif adalah ketika kotanya dapat menerima kondisi setiap 

orang. Penyandang disabilitas, lansia, semua orang berbaur jadi satu. 

(Wawancara dilakukan secara tatap muka pada bulan Oktober 2018. Wawancara 
dilakukan dalam bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris dikerjakan oleh 
peneliti. )

A. Layanan Mobilitas dan Transportasi

Ahmad Riyad Islami
Anggiota PPDI Banjarmasin 

Persatuan Penyandang Disabilitas 
Indonesia

Frekwensi mobilitas
ke sekolah/tempat 

kerja

Frekwensi mobilitas
untuk kegiatan lain

Tidak
pernah

Kurang dari seminggu Sekali
seminggu

2 - 4 kali seminggu 5 -7 kali 
seminggu
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Kebanyakan penyandang disabilitas lebih suka berjalan atau menggunakan kursi roda (terutama penyandang 
disabilitas fisik). Sisanya (29%) mengandalkan pendamping mereka untuk membantu mereka pergi dari satu tempat 
ke tempat lain, dan kurang dari 1% penyandang disabilitas memakai moda transportasi modifikasi. Penyandang 
disabilitas fisik merasa sulit untuk menemukan bengkel di Banjarmasin, yang membuat mereka pergi ke Kabupaten 
Banjarbaru hanya untuk mendapatkan motor modifikasi, yang pada akhirnya memakan biaya lebih mahal karena 
pengiriman jarak jauh. Survei ini menggambarkan ketergantungan penyandang disabilitas pada bantuan pendamping 
mereka, yang terutama disebabkan kurangnya layanan transportasi yang inklusif di kota. 

Akses transportasi sangat penting untuk 
mendukung mobilitas penyandang disabilitas, tapi 
menyediakannya masih menjadi tantangan bagi 
kota. Rendahnya mobilitas penyandang disabilitas di 
Banjarmasin juga disebabkan oleh kurangnya moda 
transportasi yang memenuhi kebutuhan mereka, yang 
sangat disayangkan karena Kota Banjarmasin memiliki 
8 jenis transportasi umum untuk masyarakat non-
disabilitas. 

Mayoritas penyandang disabilitas di Banjarmasin 
merasa bahwa fasilitas umum di Banjarmasin cukup 
nyaman. Dan meskipun 12% penyandang disabilitas 
merasa bahwa fasilitas umum di Banjarmasin dapat 
diakses oleh mereka, 11% penyandang disabilitas 
mengatakan fasilitas umum yang mudah diakses dan 
ramah disabilitas jarang ditemukan. Pengamatan lebih 
lanjut menemukan bahwa beberapa fasilitas umum 
sudah memenuhi kebutuhan tertentu penyandang 
disabilitas, meskipun sebagian besar tetap tidak dapat 
diakses. 

B. Ruang-ruang Publik

Keadaan ruang-ruang publik di kota sangat 
memengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial 
masyarakat. Investasi untuk jalan-jalan inklusif 
dan mudah akses adalah investasi untuk semua 
orang. Kurangnya desain yang inklusif di jalan-jalan 
Banjarmasin telah menyebabkan kelompok rentan 
seperti anak-anak dan lansia penyandang disabilitas 
kesulitan untuk mengakses fasilitas dasar seperti 
fasilitas kesehatan, sekolah, transportasi umum, 
dan ruang-ruang publik. Yang terpenting, banyak 
penyandang disabilitas yang sulit meninggalkan 
rumah mereka karena mobilitas terbatas. Situasi 
mereka diperparah oleh kurangnya kesadaran dalam 
masyarakat setempat tentang kondisi sulit mereka 
saat ini.  

Survei lapangan kami menemukan bahwa sebagian 
besar taman dan ruang publik di Banjarmasin tidak 
dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Meskipun 
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fasilitas ini dilengkapi dengan guiding 
block, ramp, dan papan petunjuk 
untuk membantu penyandang 
disabilitas untuk mengitari tempat 
tersebut, mutu perlengkapan ini belum 
memenuhi kebutuhan penyandang 
disabilitas. Konsep desain universal 
tidak diperhitungkan dalam proses 
pembangunan, yang menyebabkan 
ruang-ruang publik tidak dapat 
diakses bagi penyandang disabilitas.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Banjarmasin membuka 61 pasar tradisional, 46 di antaranya terletak di 
Kecamatan Banjarmasin Tengah (BPS Banjarmasin, 2018). Sayangnya, desain fisik dari pasar tradisional dalam 
kondisi buruk, sehingga tidak dapat diakses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, daerah di sekitar pasar dibangun 
tanpa mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas pasar 
tradisional dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perekonomian, yang akhirnya dapat 
meningkatkan mata pencaharian. 

C. Pasar
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D. Kantor Pemerintah dan  
    Layan Publik Lainnya

E. Akses ke Komunikasi dan Layanan Informasi

Government offices of 
Banjarmasin consist of kelurahan 
(neighborhood) offices, kecamatan 
(subdistrict) offices, and city level 
government agencies, and most 
of them are located in the city 
center. The neighborhood office 
is the closest government office to each residential area, that provides registration and administration services for the 
neighborhood. While most of these buildings are accessible for typical residents, around 5-15 minutes travel to city 
center, persons with disabilities still find it hard to access them. 

Figur : Penyebaran kantor-kantor pemerintahan dan 
layanan publik lainnya

Akses ke komunikasi dan layanan informasi dapat 
membantu dan memberdayakan penyandang 
disabilitas dengan menyediakan informasi dan 
teknologi, data, koneksi internet, dan layanan informasi 
khususnya di ruang-ruang publik. 

Akses ke komunikasi dan layanan informasi juga 
terkait dengan menyediakan informasi yang jelas dan 
sistem komunikasi agar penyandang disabilitas dapat 
menikmati fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar, 
taman, bank, sekolah dan layanan publik lainnya di 
kota. Temuan dari survei kami menunjukkan bahwa 
sebagian besar layanan publik di Banjarmasin tidak 
menunjang kebutuhan penyandang disabilitas. 
Hampir 75% penyandang disabilitas tidak memiliki 

perangkat komunikasi, sementara yang lainnya 
mengakses komunikasi dan informasi melalui 
smartphone dan ponsel mereka. 497 dari 940 
penyandang disabilitas yang memiliki perangkat 
komunikasi setuju bahwa perangkat komunikasi telah 
membantu masalah disabilitas mereka, membantu 
mereka berkomunikasi, bekerja, melakukan kegiatan, 
atau  mengakses pendidikan dan hiburan. 

Meskipun penggunaan perangkat komunikasi yang 
tinggi, temuan tersebut mengungkap bahwa hanya 
hampir 10% dari penyandang disabilitas yang memiliki 
akses ke internet. Lansia penyandang disabilitas 
menunjukkan tingkat penggunaan internet yang jauh 
lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia 

Informasi terkait disabilitas

Penyadang Disabilitas : 3.897
Aksesibilitas

< 5 menit
5 -10 menit
10 - 15 menit
15 - 20 menit
20 - 25 menit
25 - 30 menit

30 - 35 menit
35 - 40 menit
40 - 45 menit
45 - 50 menit
50 - 55 menit
>>60 menit

Kantor Pemerintah 

Peta Aksesibilitas ke Kantor Pemerintah
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Keadaan darurat seperti kebakaran dan banjir 
membawa tantangan nyata bagi penyandang 
disabilitas. Menurut dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan 2016-
2021, Banjarmasin disebutkan paling berisiko terhadap 
bencana akibat kebakaran di provinsi tersebut. 
Pada tahun 2014, 92 dari 409 insiden kebakaran 
di Kalimantan Selatan terjadi di Banjarmasin. 
Penyandang disabilitas sangat rentan saat terjadi 
bencana. Oleh karena itu, akses untuk program dan 
kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap bencana menjadi 
penting. Namun, hanya 33 dari 3,897 penyandang 
disabilitas di Banjarmasin yang menerima program 
pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana, 
yang sebagian besar membahas pencegahan dan 
keselamatan kebakaran. 

Rendahnya pemahaman tentang kebutuhan 
khusus disabilitas dalam bencana mengakibatkan 
penyandang disabilitas tertinggal dalam setiap siklus 
dan fase penanggulangan bencana. Sebuah kuesioner 
responden menunjukkan bahwa hanya 26,70% 

penyandang disabilitas yang cukup yakin dan 22,60% 
yang tidak yakin tentang tingkat keyakinan mereka 
untuk mengevakuasi diri ketika terjadi bencana. Lansia 
dan anak-anak penyandang disabilitas khususnya 
lebih rentan sehingga membutuhkan bantuan dari 
pendampingnya untuk mengungsi. Secara umum, 
penderita gangguan fisik menunjukkan bahwa dalam 
keadaan darurat atau bencana, mereka mungkin dapat 
mengevakuasi diri meski dengan tingkat kesulitan 
tertentu. Penderita gangguan visual, gangguan aural, 
dan gangguan bicara menunjukkan bahwa mereka 
merasa lebih percaya diri karena mereka dapat berlari 
sebagai bentuk evakuasi diri. Penderita disabilitas 
mental, yang mayoritas terisolasi dan berada di 
pemukiman miskin, merupakan kelompok yang paling 
beresiko. 

lainnya. Banyak dari mereka merasa bahwa akses internet 
tidak perlu, sementara yang lainnya memiliki akses 
terbatas untuk koneksi internet, sumber dana yang tidak 
mencukupi, atau kurangnya keterampilan dan perangkat 
yang dapat memudahkan mereka untuk benar-benar 
memperoleh manfaat dari akses internet. Mereka yang 
memiliki akses ke internet menggunakannya terutama 
untuk media sosial dan hiburan, diikuti oleh game, chat/
email, browsing, belajar, berbelanja, konsultasi kesehatan, 
dan blogging/vlogging. 

Akses memperoleh data dan informasi akan 
memudahkan penyandang disabilitas untuk secara 
resmi terdaftar sebagai warga negara, yang merupakan 
gerbang pertama untuk memastikan terpenuhinya hak-
hak mereka. Di Banjarmasin, pendaftaran sipil untuk 
penyandang disabilitas tidak sepenuhnya terpadu. 
Akibatnya, banyak penyandang disabilitas yang tidak 
terdaftar, yang secara signifikan menghambat akses 
mereka ke pemerintah dan bantuan sosial. 

No
communication
devices
74,70%

Smartphone
11,40%

Handphone
12,90%

Laptop
0,40%Others

0,40%

5.7 Program Pengurangan Resiko dan Kesiapsiagaan Bencana
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ISU

Isolasi fisik dan sosial yang ada 
dan dialami oleh penyandang 
disabilitas membatasi 
akses mereka untuk jejaring 
dan informasi, dan juga 
mengucilkan mereka dari 
aktivitas masyarakat, termasuk 
yang berhubungan dengan 
Pengurangan Risiko Bencana.

Banjarmasin rentan terhadap 
kebakaran karena pemukiman 
yang sangat padat dimana 
sebagian besar rumahnya 
terbuat dari kayu.

No

1

2

IMPLIKASI

1. Penyandang disabilitas dibiarkan 
tanpa pengetahuan dan 
kemampuan untuk bersiap-siap 
menghadapi bencana.  

2. Penyandang disabilitas kesulitan 
untuk mengevakuasi diri tanpa 
bantuan. 

Kerentanan penyandang 
disabilitas semakin parah saat 
kebakaran terjadi. Mereka yang 
secara fisik terisolasi oleh 
keluarga dan kerabat mereka, 
adalah yang paling berisiko 
karena mereka kemungkinan 
akan tertinggal.

REKOMENDASI

a. Communications and training 
about disaster provided in 
accessible formats for PwDs; 

b. Ensure that PwDs are included 
in the consultation, planning 
and preparedness stages 
of thinking about disasters 
at all levels of government 
(from neighborhood to city 
level) in order to provide them 
with  insights, knowledge and 
capacity to evacuate when 
disaster strikes.

a. Raising family awareness on 
the dangerous consequences 
of physical isolation for their 
disabled family member; 

b. Raising family (and community) 
awareness to assist along the 
evacuation process of their 
disabled family member when 
disaster strikes.
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Bab 6 | Pembelajaran Utama
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Bab 6

Pembelajaran Utama

1. Stigma sosial tetap menjad kunci untuk inklusivitas
Ada kesadaran yang cukup rendah terhadap 
disabilitas yang mengakibatkan stigmatisasi umum 
tentang penyandang disabilitas dari kehidupan 
rumah tangganya, komunitas terdekatnya dan 
masyarakat. Di ranah rumah tangga, banyak keluarga 
penyandang disabilitas, terutama dengan kelainan 
bawaan, mengaitkan disabilitas dengan kutukan atau 
dosa - merasa malu. Keluarga ternyata membatasi 
anggota keluarganya yang penyandang disabilitas 
dari kehidupan masyarakat, dari mengakses ruang 
publik atau fasilitas, masuk sekolah atau bahkan 
memperbolehkan mereka berpartisipasi dalam proses 
pengumpulan data pemerintah. Di sekolah atau 
ruang-ruang publik, penyandang disabilitas, terutama 

perempuan dan anak-anak, lebih berpeluang menjadi 
target perundungan (bullying) serta kekerasan fisik 
dan seksual. Selain itu, ada asumsi umum bahwa 
penyandang disabilitas - terlepas dari disabilitasnya 
- memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk 
berkontribusi bagi masyarakat. Persepsi dan perlakuan 
masyarakat terhadap penyandang disabilitas dalam 
konteks budaya di lingkungan sekitar melestarikan 
siklus tak berujung dari rasa malu, rendah diri dan 
pengecualian sosial secara keseluruhan. Sebuah kota 
harus berinvestasi dalam melakukan kampanye yang 
efektif dan pendidikan masyarakat tentang karakter 
disabilitas untuk melawan stigma yang kuat seputar 
penyandang disabilitas. 

Saat melakukan analisis tentang kondisi penyandang disabilitas dan aksesibilitas di Banjarmasin, kami 
mengidentifikasi sejumlah masalah yang masih menjadi perhatian dan dapat diperbaiki. 
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2. Penyandang disabilitas tidak 
memiliki suara yang kuat atau 
berpartisipasi penuh dalam 
kehidupan masyarakat sipil

4.Kesenjangan dalam sistem 
pendidikan bagi penyandang 
disabilitas membuat siklus 
kejam yang menghambat 
partisipasi ekonomi.

5. Implementasi langkah-langkah 
aksesibilitas seringkali belum 
memenuhi standar desain 
universal

3. Konektivitas infrastruktur 
publik yang mudah diakses 
terpisah-pisah dan setengah-
setengah

Penyandang disabilitas ternyata kurang berpartisipasi 
dalam kehidupan politik dan maysarakat sipil, bahkan 
dalam pemilu politik besar. Menjelang pemilihan presiden 
2019, Komite Pemilihan Umum (KPU) mendapati bahwa 
pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar 
jauh lebih sedikit dari yang ditemukan dalam survei ini. 
Ini berarti bahwa ada sebagian besar dari penyandang 
disabilitas yang sebelumnya diabaikan dalam proses 
politik yang utama. Pada tingkat masyarakat, partisipasi 
politik dan suara penyandang disabilitas ditemukan 
jauh lebih rendah, hampir dapat diabaikan. Partisipasi 
penyandang disabilitas yang sangat rendah dalam forum 
masyarakat, perencanaan partisipatif dan penganggaran, 
acara komunitas mungkin akibat dari asumsi yang luas 
tentang peran mereka dalam masyarakat serta stigma 
yang terkait dengannya. Mendorong sikap menghormati 
suara penyandang disabilitas dalam proses perencanaan 
dan politik serta mendorong penyandang disabilitas 
sendiri untuk bersuara harus dilakukan secara paralel.

Sejak tahun 2017, Kota Banjarmasin telah 
melembagakan sejumlah sekolah inklusi, namun, 
akses ke fasilitas ini masih terhambat oleh pilihan-
pilihan mobilitas dan konektivitas. Sebagai bagian 
dari program yang relatif baru, sekolah-sekolah ini 
juga masih berkembang - infrastruktur fisik masih 
berkembang, sumber daya manusia (guru kebutuhan 
khusus, dll.) terbatas dan kurikulum yang sesuai masih 
sedang disusun. Sekolah inklusif masih jarang di tingkat 
sekolah menengah - sebuah modal penting untuk 
pekerjaan. Dengan pilihan yang terbatas, kebanyakan 
penyandang disabilitas menghadapi tantangan dalam 
mengakses pendidikan dan akhirnya pekerjaan - yang 
mengekalkan sebuah siklus di mana kontribusi mereka 
bagi masyarakat terbatas dan perannya minim. 
Program sekolah inklusif merupakan awal, tetapi juga 
penting untuk mulai berinvestasi secara strategis dalam 
kesenjangan serta ekosistem pendukung di sekitar 
sekolah (akses, sumber daya manusia, dll). 

Banjarmasin telah mengambil langkah-langkah untuk 
memberikan fasilitas yang dapat diakses dan inklusif 
seperti ramp, guiding block, travelator, ruang parkir 
khusus di gedung-gedung pemerintah,  pusat layanan 
kesehatan, fasilitas pendidikan, taman, tempat ibadah, 
jalan serta trotoar, dan banyak fasilitas lain. Namun, 
implementasi dan eksekusi dari fasilitas ini sering 
tidak memenuhi standar desain universal. Ramp 
seringkali terlalu curam atau terlalu sempit, blok 
taktil tidak dapat diakses atau terganggu oleh pohon-
pohon jalan atau lampu jalan. Penyandang disabilitas 

Banjarmasin telah berinvestasi dalam infrastruktur publik 
yang mudah diakses sebagai bagian dari kampanye kota 
inklusif mereka. Namun, investasi ini bersifat setengah-
setengah dan terpisah-pisah. Sementara jalur utama dan 
jalan raya di pusat kota telah mengalami peningkatan, 
mereka terputus dengan kelurahan. yaitu masalah bagian 
akhir. Mobilitas di kelurahan kadang-kadang dapat 
begitu menghambat sehingga penyandang disabilitas 
tidak pernah meninggalkan rumah, bergantung pada 
pendamping mereka. Investasi dalam rencana dan 
infrastruktur aksesibilitas yang lebih komprehensif dan 
infrastruktur akan meningkatkan mobilitas penyandang 
disabilitas secara independen sehingga memperluas 
partisipasi sosial dan ekonomi mereka.
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sudah kesulitan untuk mengakses fasilitas yang menyediakan layanan dasar dan perbaikan yang dilakukan dengan 
menambahkan layanan yang dapat akses kadang-kadang bisa lebih merugikan. Kesenjangan berhubungan dengan 
penegakan standar, pemantauan prosedur konstruksi dan pengadaan dalam proyek konstruksi pemerintah. 
Kurangnya kesadaran dalam kebutuhan dan standar disabilitas juga dapat menyebabkan pembuatan keputusan 
yang salah selama perancangan dan pembangunan layanan tersebut. Pengarusutamaan standar desain universal di 
seluruh proses proyek (dari desain hingga konstruksi dan pemeliharaan) dan di kalangan pelaku (arsitek, kontraktor, 
pegawai negeri sipil yang terlibat dalam perencanaan, dsb.) adalah investasi yang diperlukan untuk benar-benar 
menciptakan ruang dan tempat yang dapat diakses.
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Lampiran
Lampiran 1 | Kebijakan Disabilitas

No. Jenis Kebijakan Kerangka Hukum
A Undang-Undang 1. UU 4/1997 tentang Penyandang Cacat

2. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
4. UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
5. UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional
6. UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial
7. UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
9. UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10. UU 19/2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of 

Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas)

11. 11. UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas
B Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah 43/1998 tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
2. Peraturan Pemerintah 34/2006 tentang Jalan
3. Peraturan Pemerintah 56/2009 tentang Penyelenggaraan 

Perkeretaapian
4. Peraturan Pemerintah 17/2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah 22/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah 20/2010 tentang Angkutan di Perairan 
6. Peraturan Pemerintah 50/2012 tentang Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
7. Peraturan Pemerintah 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah 61/2016 Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Kereta Api

D Peraturan Presiden 1. Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

2. Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3. Peraturan Presiden 33/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak 
Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019

C Keputusan Presiden 1. Keputusan Presiden 36/1990  tentang Pengesahan Convention on 
the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

E Peraturan Menteri 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 Pedoman 
Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan

2. Peraturan Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
No. 20/2006 tentang Pencairan Tunai bagi Penyandang Disabilitas 
Parah dan Orang Tua Telantar

3. Peraturan Menteri Pendidikan No. 33/2008  tentang Standar Sarana 
Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah 
Atas Luar Biasa (SMALB) 
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4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2014 tentang 
Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana 
dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan 

5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 98/2017 tentang 
Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik 
Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus 

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak No. 4/2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak 
Penyandang Disabilitas

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

F Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri No. 02/SE/M/2018 tentang Pedoman untuk 
Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki

G Peraturan Daerah (Banjarmasin) 1. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan 17/2013 
tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 63/2018 tentang 
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 

3. Peraturan Daerah (PERDA) Banjarmasin 9/2013 tentang 
Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

4. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No.352/2016 di 
Pembentukan Forum Unit-Kerja Disabilitas di Banjarmasin
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Lampiran 2 | Dokumentasi FGD

Focus Group Discussion - PENYANDANG DISABILITAS DI PELAMBUAN
Lokasi  : Departemen Sosial
Tanggal  :  11 November 2018

FOCUS GROUP DISCUSSION - PEMANGKU KEPENTINGAN
Lokasi  : Departemen Sosial
Tanggal :  12 November 2018
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FOCUS GROUP DISCUSSION - PENGEMBANGAN PANDUAN DAN GAGASAN PROGRAM
Lokasi   : Rumah Anno 1925 Banjarmasin 
Tanggal : 25 April 2019
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