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Ringkasan Eksekutif 
Payung hukum untuk penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 
sudah tersedia sebagai komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari UU no. 8 tahun 
2016, Tujuh Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden, berikut dengan 500 Peraturan Daerah 
di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, namun faktanya implementasi dari produk undang- 
undang dan kebijakan tersebut masih jauh dari optimal, atau mungkin hanya dokumen diatas kertas  
saja. Dari hasil kajian menemukan bahwa program pembangunan di suatu daerah merupakan 
penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Hasil kajian terhadap RPJMD dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah terpilih tahun 2020 di 7  
(tujuh) Kabupaten di wilayah Jawa Barat terlihat bahwa program prioritas rencana pembangunan di 
wilayah tersebut belum mengakomodasi prioritas pembangunan daerah terhadap upaya 
penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Program dan kegiatan 
penyandang disabilitas hanya tertumpu pada satu urusan dan kewenangan yang melekat pada 
organisasi perangkat daerah menurut tugas pokok dan fungsi Rehabilitasi, Habilitasi dan 
Perlindungan Sosial, tetapi tidak disingkronisasikan dengan urusan pelayanan public lainnya yang 
melekat pada organisasi perangkat daerah yang lain di daerah. 

 
1.Latar Belakang 

Tren global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan 
yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam pembangunan. Eksklusi tersebut tidak hanya 
dari kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk 
berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Konsekuensinya, warga penyandang disabilitas 
cenderung memiliki kualitas hidup lebih rendah daripada warga non-disabilitas: tingkat 
pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah, serta kesempatan kerja dan akses terhadap 
fasilitas umum yang lebih terbatasm serta jaminan perlindungan social serba dibatasi. 

Di samping itu, rumah tangga dengan penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada 
kelompok kesejahteraan rendah baik yang berada di wilayah perkotaan, apalagi di wilayah 
perdesaan. Kondisi-kondisi ini pada akhirnya makin memarginalkan peluang penyandang 
d i s a b i l i t a s u n t u k b e r p a r t i s i p a s i a k t i f d a n b e r m a k n a d a l a m p e m b a n g u n a n , 



 

apalagi kondisi negara dihadapkan pada situasi krisis akibat pandemic corona virus yang 
hadir di awal tahun 2020. 

Mewujudkan pembangunan yang inklusif penyandang disabilitas telah menjadi salah satu 
prinsip kerangka pembangunan global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 
Penggunaan prinsip pembangunan yang inklusif ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi 
ketidakmerataan yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan, suara, dan pengaruh 
antar individu/antarkelompok (termasuk individu/kelompok penyandang disabilitas) dalam 
proses pembangunan. Namun, bagaimana proses pembangunan tersebut kini dapat 
dilaksanakan dengan baik ditengah pandemic covid-19, dan bagaimana peran serta 
masyarakat disabilitas mampu menyuarakan hak-hak dasarnya di tengah kondisi krisis 
pandemic yang penuh dengan ketidakpastian. 

Pembangunan inklusif diharapkan dapat memperkuat tidak hanya tatanan ekonomi, tetapi 
juga tatanan sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya upaya 
mewujudkan pembangunan inklusif, penyandang disabilitas akan makin termarginalkan yang 
selanjutkan akan makin memperparah wajah kemiskinan dan ketimpangan, apalagi ditambah  
dengan kondisi transisi menghadapi adaptasi kebiasaan baru, mungkinkah penyandang 
disabilitas mampu beradaptasi dengan ragam perubahan kebijakan, serta kondisi lingkungan 
social yang berubah. 

2 Pendekatan yang di gunakan 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kertas kebijakan ini adalah dengan metoda 
kualitatif melalui diskusi terarah dan wawancara dengan pertanyaan kunci kepada 
narasumber atau informan yang mempunyai informasi krusial tentang topik yang menjadi 
concern dalam penyusunan kertas kebijakan, juga study literatur sebagai referensi 
penyusunan kertas kebijakan. Informan yang dihadirkan dalam kegiatan ini yaitu anak muda 
penyandang disabilitas, orang tua dan pendamping penyandang disabilitas serta Bappeda 
provinsi dan Bappeda dari Kabupaten Bandung dan Indramayu. 

 
3 Hasil/Temuan 

A.Tinjauan terhadap Produk Hukum 

Hak-hak penyandang disabilitas sendiri untuk terlibat dalam proses pembangunan sebagaimana 

warga negara lainnya dijamin dalam konstitusi yaitu UUD 1945 yang mendorong Pemerintah untuk 

memenuhi hak-hak setiap penduduk, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Jaminan bagi 

penyandang disabilitas ini, selain dalam konstitusi, juga melalui berbagai peraturan perundang- 

undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak 

Penyandang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Peraturan Presiden Nomor 53 

tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Yang telah mengakui dan 

menghormati beberapa upaya perlindungan dan penghormatan terhadap penyadang disabilitas. 

Kendati demikian, praktiknya di pemerintahan daerah di wilayah Jawa Barat, masih sedikit yang 

melakukan inovasi untuk melakukan terobosan ataupun mengadaptasi produk hukum di tingkat 

d a e r a h t e r h a d a p P e n g h o r m a t a n , P e l i n d u n g a n d a n P e m e n u h a n H a k 



 

Penyandang Disabilitas, sebagai contoh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 
tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, yang belum 
dilakukan penyesuaian dengan turunan peraturan perundangan diatasnya. Termasuk di 
beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat, khususnya kabupaten dan kota yang telah 
memiliki kepala daerah baru hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020, belum sama 
sekali memiliki inisiatif untuk merespon beberapa aturan diatasnya terkait 
penyelanggaran Perlindungan Penyandang Disabilitas, terkecuali Kota Bandung. 

Lebih daripada itu, proses pembentukan produk hukumnya masih bias dalam 
menempatkan kelompok disabilitas dalam partisipasi dalam penyusunan produk hukum di  
daerah, meski peraturan Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan tentang 
Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah 
Provinsi Jawa Barat, sejatinya belum sepenuhnya di ketahui oleh kelompok dan 
organisasi penyandang disabilitas, bahkan belum menjadi rujukan bagi pemerintahan 
daerah kabupaten/kota untuk memberikan ruang bagi kelompok langsung dalam 
pelibatannya merumuskan produk hukum di daerah. 

 

B Tinjauan Terhadap Proses Perencanaan Pembangunan Inklusif di Daerah 
Dalam perspektif perencanaan pembangunan nasional dan daerah, penyandang 
disabilitas juga memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan, bahwa 
untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 31 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016, 
Pemerintahan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 Tentang 
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan 
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang secara ekplisit tata laksananya di atur  
didalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2021, 
yang menekankan bahwa pembangunan inklusif disabilitas merupakan pembangunan 
yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan penyandang disabilitas 
sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan 
pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan 
dan evaluasi yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional 
dan daerah. 

Selaras dengan amanah Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Pasal 258 ayat 2 menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan 
perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah 
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan 
di daerah, pasal 260 ayat 1 UU mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan 
kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam 
sistem perencanaan pembangunan nasional, yang pada praktiknya disusun oleh Kepala 
Daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dilantik. 

Poin temuan kunci dari hasil kajian menemukan bahwasannya dalam proses pelibatan 
kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas yang dilakukan di 7 (tujuh) kabupaten di 
Jawa Barat yang kepala daerah dan wakil daerahnya telah dilantik, belum memberikan 
ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam hal memberikan masukan dalam 
forum konsultasi publik untuk menyampaikan masukan dan penyempurnaan, didalam 
penyusunan rancangan awal RPJMD yang disusun secara teknokratis. Sementara 
diseminasi informasi kepada kelompok dan organisasi penyandang disabilitas terkait 



 

Musrenbang, hasil rumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan RPJMD amat 
terbatas, bahkan tidak tahu sama sekali. 

Secara substantif, hasil kajian atas meja terhadap dokumen-dokumen perencanaan 
daerah yang telah dibuat di 7 kabupaten, meliputi Kabupaten Karawang, Kabupaten 
Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya dan 
Kabupaten Bandung, tidak mengatur dan menyatakan secara spesifik dalam isu strategis, 
program prioritas pembangunan daerah tahun pertama dalam dokumen Rencana Kerja 
Pemerintahan Daerah (RPKD) Tahun 2022, pembagian urusan, serta indikator capaian 
yang berimplikasi kepada penerapan standar pelayanan minimal yang semestinya 
menjadi prioritas didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap 
Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

Kondisi ini terjadi akibat dari penyandang disabilitas tidak diberikan ruang pada saat 
proses pemilihan kepala daerah untuk dapat berpartisipasi dalam memperkaya esensi 
dari sosial inklusif didalam visi dan misi calon kepala daerah di masa kampanye ataupun 
proses debat terbuka sampai pada diseminasi visi misi paska terpilihnya kepala dan wakil  
daerah, sehingga mengakibatkan dalam proses penyusunan rancangan awal RPJMD 
sampai kepada RKPD tidak jelas mendudukan permasalanan penyandang disabilitas 
sebagai bagian dari isu strategis daerah, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah 
kebijakan dan program prioritas daerah, sampai pada merincikan indikator kinerja sebagai  
acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Hal ini pun yang menjadi kendala pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat didalam 
memadupadankan dokumen RPJMD dan RKPD, kedalam Rencana Aksi Daeran 
Penyandang Disbailitas sebagai jabaran spesifik dari program prioritas pembangunan 
daerah tahun 2018-2023 isu penyandang disabilitas masuk ke dalam prioritas program 
kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial . Yang lagi-lagi urusannya hanya melekat 
pada Dinas Sosial, yang menjalankan fungsi Habilitasi, Rehabilitasi dan Perlindungan 
Sosial semata, sementara sesuai dengan Amanah UU no 8 tahun 2016 terdapat 22 sektor  
pemenuhan hak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat- 
perangkat daerahnya, dan tidak hanya melekat pada urusan dan kewenangan Dinas 
Sosial. Temuan ini, yang pada akhir nya menjadi rujukan bagi pemerintahan daerah di 
tingkat kabupaten dan kota didalam merumuskan program dan kegiatan prioritas bagi 
penghormatan,pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebatas pada 
fungsi habilitasi, rehabilitasi dan perlindungan social, yang melekat pada tugas pokok dan 
fungsi perangkat daerah di Dinas Sosial. 

C Kesimpulan 

Dari hasil kajian dan telaah yang telah diuraikan diatas, adapun kesimpulan yang dapat 
diperoleh antara lain : 
1) Pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun didaerah belum sepenuhnya 

mengakomodasi dengan cara membuat peraturan turunan ataupun perubahan atau 
peraturan di daerah yang menyesuaikan dengan perubahan struktur dan produk hukum di  
tingkat nasional; 



 

 

2) Adanya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang terabaikan dalam fase terpilih dan 
dilantiknya kepala dan wakil kepala daerah, kedalam agenda perumusan rencana 
pembangunan di daerah, yakni Pendidikan dan Pelibatan Aktif Penyandang Disabilitas 
serta Diseminasi Informasi terkait visi dan misi kepala dan wakil daerah, berikut ruang 
konsultasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah; 

3) Penetapan dokumen RPJMD baik di tingkat pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat, 
maupun di kabupaten/kota belum menjadikan hak pemenuhan penyandang disabilitas 
sebagai isu strategis didalam merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program 
prioritas sampai pada perumusah indikator kinerja penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di daerah; 

4) Minimnya diseminasi informasi di internal Pemerintahan Daerah terkait peraturan 
perundangan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang 
disabilitas, sebagai kunci mendasar dalam pemenuhan dasar hak politik, sehingga proses 
internalisasi di perangkat daerah belum responsive terhadap urgensi penyandang 
disabilitas, salah satunya Rencana Aksi Daerah belum menjadi prioritas pemerintahan 
daerah; 

5) adanya inovasi daerah yang mendorong keuangan daerah yang inklusif di setiap 
pembagian bidang urusan dan organisasinya, maka tak heran penghormatan, 
pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas hanya di kunci pada urusan 
pemerintahan bidang social yang berkaitan dengan urusan wajib, tidak wajib dan urusan 
pilihan, belum menyeluruh melekat pada setiap bidang urusan di daerah. 

D Rekomendasi 
Adapun rekomendasi yang dapat ditarik dari kesimpulan diatas antara lain : 

1) Mendesak Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan perubahan 
peraturan daerah terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang 
disabilitas; 

2) Mendesak Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikan peraturan 
tentang pelibatan atau partisipasi penyandang disabilitas dalam proses penyusunan 
produk hukum daerah dan penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai acuan 
bagi pemerintahan daerah di tingkat kabupaten dan kota. 

3) Mendorong Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan sinkronisasi 
perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan menyusun Rencana Aksi Daerah 
Penyandang Disabilitas. 

4) Mendorong adanya keterbukaan informasi dan diseminasi informasi yang akurat dan 
ramah bagi penyandang disabilitas terkait dengan produk hukum dan agenda prioritas 
program pembangunan di daerah; 

5) Menyiapkan sarana atau forum terbuka untuk peningkatan kapasitas, diseminasi 
informasi, dan penguatan ruang partisipasi penyandang disabilitas terkait pelaksanaan 
program prioritas di daerah. 

6) Mendorong Komite Nasional Disabilitas (KND) untuk memasukan agenda pembangunan 
inklusif sebagai bagian dari Program Kerja dan kegiatan pelaksanaan advokasi, 
pemantauan, evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan dan Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas di Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

7) Mendorong Komite Nasional Disabilitas (KND) untuk mengembangkan seperangkat alat 
bantu partisipatif dalam memantau dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan 
pembangunan daerah yang inklusif. 
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