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Komisi Nasional Disabilitas
( KND )

Melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi
pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan 
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya
pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas

advokasi pelaksanaan penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas

pelaksanaan kerja sama dalam penanganan
Penyandang Disabilitas dengan pemangku
kepentingan terkait

Tugas

Fungsi

Sesuai UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas &
PERPRES 68/2020 tentang KND, KND bertanggung-jawab
kepada Presiden, mulai berdiri 1 Desember 2021

Terdiri dari 7 orang Komisioner dengan komposisi 4 orang
Penyandang Disabilitas & 3 orang Non Penyandang Disabilitas



Pendekatan Sistem Kerja KND

Sejauh mana berbagai peraturan, 
kebijakan, program, penganggaran dll
berpihak serta selaras dengan
pemenuhan hak penyandang disabilitas
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Bagaimana penyandang disabilitas
mengalami berbagai aspek
pembangunan inklusi disabilitas
berbasis pemenuhan hak

Memastikan Penyandang Disabilitas Mendapatkan Pemenuhan Hak Sesuai
UU 19/2011 dan UU 8/2016 

✓ Capaian
✓ Kesenjangan
✓ Rekomendasi

✓ Proses pemantauan, evaluasi, dan advokasi dapat dilakukan secara proaktif (inisiatif) maupun pasif
(pelaporan)

✓ Analisis berbasis data dan fakta, penelitian dan kajian, masukan dari para  ahli
✓ Menggunakan berbagai instrument yang sudah dikembangkan sebagai referensi misalnya SDGs, 

Indikator Pemenuhan Hak/Disability Right Indicator
✓ Melakukan upaya konstruktif-solutif kepada seluruh pemangku kepentingan terkait



STRATEGI 
PRIORITAS
2021-2026

Melakukan analisis situasi, tantangan dan rekomendasi
sistem pendataan penyandang disabilitas di Indonesia 
berbasis kebutuhan dan perencanaan pembangunan

Mengupayakan percepatan terselesaikannya
peraturan/ kebijakan prioritas di tingkat
daerah maupun nasional yang belum tuntas, 
harmonisasi kebijakan berdasarkan UU No. 8 
tahun 2016, serta mengawal dan memantau
implementasinya di berbagai tingkat pemangku
kepentingan

Konsolidasi, penataan, dan penguatan
kelembagaan (internal  & eksternal)

Mengembangkan sistem dan mekanisme penyerapan aspirasi, 
partisipasi, pengaduan, pemantauan, dan advokasi berbasis
kebutuhan dan hak penyandang disabilitas

Memastikan upaya keterlibatan
penyandang disabilitas/organisasi
penyandang disabilitas dalam setiap
proses pemantauan, evaluasi, dan advokasi
penghormatan, pelindungan, dan 
pemenuhan hak penyandang disabilitas



STRUKTUR ORGANISASI KND 2021 - 2026
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POKJA I POKJA II POKJA III POKJA IV

Bidang I
Pemantauan, Aspirasi, 
Pengaduan & Tindak

Lanjut, Evaluasi

Bidang II
Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, 

Peningkatan Kapasitas

Bidang III
Data & Informasi, Penelitian, 

Publikasi

Bidang IV
Pelaporan, Kelembagaan, 

dan Kerjasama
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Dante Rigmalia

Deka Kurniawan



Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas

UU No 8/2016 - Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a) memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi;
b) memperoleh upah yang sama dengan non Penyandang

Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab
yang sama;

c) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
d) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
e) mendapatkan program kembali bekerja;
f) penempatan kerja yang adil, proporsional, dan

bermartabat;
g) memperoleh kesempatan jenjang karier serta segala hak

normatif;
h) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri,

wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha
sendiri.

Pasal 45 →menjamin proses rekrutmen, 
penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, 
keberlanjutan kerja, pengembangan karier yang adil
dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang
Disabilitas

Pasal 46 → pelatihan keterampilan kerja di 
lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau swasta.
Yang bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 47 → rekrutmen tenaga kerja Penyandang
Disabilitas (penempatan, asistensi, alat dan bentuk tes
yang sesuai, keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes)

Pasal 48 → penempatan (masa orientasi atau adaptasi, 
tempat bekerja yang fleksibel, waktu istirahat; jadwal
kerja yang fleksibel , asistensi dalam pelaksanaan
pekerjaan, izin atau cuti khusus untuk pengobatan)

• PEMERINTAH
• PEMDA

SWASTA/ 
PERUSAHAAN

ANGKATAN KERJA 
PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 53 → Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
BUMN/BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit
2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari
jumlah pekerja.

Pasal 53→ Perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas
dari jumlah pekerja.

Pasal 49 → upah kepada tenaga kerja Penyandang
Disabilitas yang sama dengan non Penyandang
Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung
jawab yang sama.

Pasal 50 → Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang 
mudah diakses , mekanisme pengaduan

Pasal 50 →menyosialisasikan penyediaan
Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah
diakses , sanksi administratif

Pasal 54 → insentif kepada perusahaan swasta
yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.







PP 70 / 2019 & PERMEN PP/BAPPENAS 03/2021 TENTANG RIPD – RAN – RAD 

Sumber : BAPPENAS (2020)



URGENSI AKSES PEKERJAAN BERBASIS HAK

1. Kesempatan kerja yang diberikan bukan karena belas
kasihan tetapi kebutuhan bersama yang saling
menghargai akan sustainable, saling memberi
benefit, berbasis produktivitas dan kemajuan
perusahaan

2. Memastikan kenyamanan dalam bekerja bagi
pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang
disabilitas

3. Kesesuaian antara pekerjaan yang disediakan dengan
potensi terbaik penyandang disabilitas

4. Terciptanya keadilan dalam proses renumerasi
dengan pekerja non penyandang disabilitas

5. Berdampak pada kemandirian penyandang disabilitas
dalam melakukan aktivitas baik di perusahaan
maupun dalam keluarga dan masyarakat

6. Mengurai kesenjangan ekonomi dan sosial yang
disebabkan oleh stigma dan diskriminasi atas dasar
disabilitas

Foto: FKDB Boyolali (2021)



PEKERJA DISABILITAS - PEMBERI KERJA

Job Matching → kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman dunia usaha dan industri terhadap

kemampuan/kompetensi yang dimiliki pencari kerja sesuai dengan

lowongan pekerjaan atau posisi jabatan yang tersedia di dunia

industri/ dunia usaha

1. Peta & data kemampuan/kompetensi

penyandang disabilitas

2. Apa kesenjangan yang terjadi

dengan lowongan kerja yang tersedia

3. Bagaimana memenuhi spesifikasi

kebutuhan/persyaratan

4. Proses mendapatkan informasi

lowongan kerja

5. Proses mengakses lowongan kerja

yang tersedia

Pekerja Disabilitas Pemberi Kerja

1. Pemahaman tentang potensi penyandang

disabilitas sesuai kekhususannya

2. Bagaimana memetakan jenis pekerjaan/ 

posisi jabatan untuk penyandang disabilitas

3. Afirmasi (kuota) atau skema non afirmasi

alokasi pekerja disabilitas

4. Adjusment persyaratan (jika diperlukan) 

dalam membuka peluang kerja

5. Penyampaian informasi jenis pekerjaan / 

jabatan untuk penyandang

6. Proses rekruitmen, pemagangan, dan 

penempatan

Pemerintah / Pihak Lain

1. Pembinaan, pengawasan & 

advokasi implementasi peraturan

dan kebijakan

2. Edukasi dan sosialisasi

3. Informasi perantara



GAP PEKERJA DISABILITAS & 
PEMBERI KERJA

Pekerja Disabilitas :

1. Akses informasi yang terbatas karena berbagai factor 

2. Tidak memenuhi persyaratan → Pendidikan, sertifikat, 

pengalaman kerja, skill, dll

3. Tidak percaya diri → pengalaman mengalami

diskriminasi, merasa tidak mampu

4. Kendala akses transportasi → pengguna kursi roda, dll

Pemberi Kerja : 

1. Lowongan yang tersedia tidak sesuai dengan

potensi/kemampuan penyandang disabilitas

2. Persyaratan yang sulit, cenderung diskriminatif, 

sehingga sangat sedikit yang memenuhi

3. Tidak tersampaikannya sosialisasi informasi lowongan

kepada komunitas penyandang disabilitas

4. Proses pendaftaran berbasis teknologi sehingga tidak

banyak penyandang disabilitas yang bisa mengakses



REKOMENDASI 
Pekerja Disabilitas
Meningkatkan akses pendidikan terbaik anak, sertifikasi keahlian kerja
terstandart, penguatan post school transition program berbasis potensi/ 
kemampuan anak dengan melibatkan pihak pemberi kerja, Penguatan akses dan 
kemampuan teknologi informasi penyandang disabilitas usia kerja

Pemberi Kerja
Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan dunia Pendidikan terkait softskill/ 
hardskill, Membuka kesempatan lowongan bidang kerja/ jabatan inklusif
seoptimal mungkin dengan mengembangkan penyesuaian kerja tanpa
mengurangi produktivitas, Membangun jejaring serta mengembangkan desk 
disabilitas lintas (asosiasi) untuk saling belajar dalam menyediakan akses kerja

Pemerintah / Pihak Lain / KND
Penguatan implementasi kebijakan dan regulasi lowongan kerja penyandang
disabilitas yang mendukung berkembangnya iklim usaha, melakukan advokasi
dan dukungan kepada pemberi kerja dan pencari kerja disabilitas dalam job 
matching, menyediakan dan membuka akses data/peta kompetensi penyandang
disabilitas dengan pemberi kerja

Foto: APRISINDO JATIM 



TRANSISI KERJA PENYANDANG DISABILITAS

1. Telah digunakan oleh berbagai negara sebagai
pendekatan post school transition program melalui
sistem pendidikan.

2. Dilakukan dalam jangka panjang, sedini mungkin
mempersiapkan kemampuan anak → terutama
anak disabilitas intelektual, komunikasi, dan
interaksi social

3. Sangat kuat melibatkan dunia pemberi kerja →

kemampuan dikembangkan seoptimal mungkin
sesuai kondisi perusahaan, di sisi lain pemberi kerja
sangat memahami dan menyiapkan ekosistem kerja
yang sesuai potensi/ kemampuan pencari kerja

4. Keluarga menjadi salah satu pilar penting
keberhasilan penyiapan kerja anak

5. Transisi penyesuaian dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan

TAKSONOMI KOHLER 



Studio G is an interactive 

workshop designed to support 

young people with autism to 

develop a range of skills that 

will assist them with social 

interaction, independent living, 

job readiness and self-

confidence.

Sumber: Michael Wheelan, QUT Brisbane (2017)



KOLABORASI EFEKTIF DALAM PANGSA PASAR KERJA

1. Berbagai inisiatif kolaborasi telah dilakukan
banyak pihak, namun di sisi lain fakta menyatakan
masih terjadi kesenjangan dan hambatan bagi
penyandang disabilitas dalam pangsa pasar kerja
yang tersedia.

2. Bentuk-bentuk kolaborasi dengan berbagai
pendekatan masing-masing inisiator masih
menyisakan persoalan di sisi efektivitas (keluaran
dan dampak) bagi penyandang disabilitas usia
kerja ketika mengakses pekerjaan sebagai salah
satu hak yang dijamin undang-undang.

3. Isu ketenagakerjaan inklusif sedang dalam proses
transformasi dari charity based ke right based
approach, sehingga masih belum menjadi isu
prioritas di Pemerintah Daerah.

4. Kolaborasi menjadi kunci mengurai dan
menjembatani berbagai persoalan dan
kesenjangan menuju peningkatan pangsa pasar
kerja penyandang disabilitas.

Foto: FKDB Boyolali (2021) 



KOLABORASI EFEKTIF KETENAGAKERJAAN INKLUSI 
DISABILITAS

Layanan Akses Hak Pekerjaan
Penyandang Disabilitas

OPDis / 
NGO 

Pemberi
Kerja/ 
Swasta

Pemerintah
/ Pemda

ULD Ketenagakerjaan
Balai Latihan Kerja

Penyediaan data & peta
Program Pendampingan

& Advokasi

Informasi & Data 
Edukasi & sosialisasi
kebutuhan/ keahlian

Job training



UU 8 2016  (Pasal 55) &  Permenaker 21/2020 (Pasal 18)

Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
Tugas Unit Layanan Disabilitas :
1. Merencanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas

pekerjaan penyandang disabilitas;
2. Memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan 

perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, 
penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil
dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;

3. Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
4. Menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga

kerja penyandang disabilitas; dan
5. Mengoordinasikan unit layanan disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja

dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang
disabilitas.

Mendorong tersedianya ULD Ketenagakerjaan di Prov dan Kab/Kota yang efektif
(output), efisien (sumberdaya), kongkret berdampak untuk peningkatan akses

angkatan kerja disabilitas (supply) dan perusahaan (demand) yang semakin
inklusif



KOLABORASI EFEKTIF - ULD KETENAGAKERJAAN 

1. Regulasi baru yang fokus pada layanan interkoneksi, identifikasi, 
pendampingan, dan advokasi pemenuhan hak pekerjaan
penyandang disabilitas.

2. Mendorong terlaksananya akomodasi yang layak serta identifikasi
bidang kerja, peluang usaha, pelatihan kerja, diseminasi/sosialisasi
rekrutmen penyandang disabilitas.

3. Pendampingan dengan pelibatan tenaga pendamping dari unsur
masyarakat yang memahami aspek disabilitas

4. Wajib tersedia di Kab/Kota dan Provinsi→ dekat dengan
masyarakat penyadnang disabilitas



REKOMENDASI

1. Mengembangkan beberapa model ULD Ketenagakerjaan yang efektif di tingkat Kab/Kota dan 
Provinsi sesuai karakteristik lokal untuk dikembangkan di berbagai daerah.

2. Pelibatan asosiasi seperti APINDO dll dalam koordinasi informasi peluang kerja, hambatan, 
dukungan, serta capaian dalam membuka akses pekerjaan disabilitas bersama ULD di 
Prov/Kab/Kota

3. Mendorong implementasi skema insentif atas kontribusi perusahaan dalam memenuhi regulasi
ketenagakerjaan inklusi disabilitas melalui ULD maupun lainnya

4. Mengupayakan partisipasi aktif organisasi penyandang disabilitas seperti peluang tenaga
pendamping, audit aksesibilitas, pengenalan komunikasi disabilitas dalam implementasi ULD 
Ketenagakerjaan

5. Mempromosikan kesempatan kerja dan mengembangkan praktek baik pemberi kerja maupun
tenaga kerja disabilitas melalui ULD Ketenagakerjaan sebagai advokasi mendorong perluasan
perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas

6. Mengembangkan sistem dan ketersediaan data berbasis teknologi untuk angkatan kerja
penyandang disabilitas yang actual dan bisa diakses pemberi kerja.







NEXT – MOMENTUM !

1. Menguatnya isu disabilitas dengan berbagai
regulasi/ kebijakan yang semakin berpihak

2. Meningkatnya jumlah SDM disabilitas yang 
mengakses pendidikan

3. COVID-19 mendorong inovasi baru berbasis
teknologi dalam berbagai aspek
ketenagakerjaan inklusi disabilitas

4. Presidensi G20 akan mengangkat isu
inklusivitas ketenagakerjaan

5. Tersedianya akses informasi, aspirasi, dan
pengaduan DITA 143 terutama isu
ketenagakerjaan

6. Lahirnya KND sebagai lembaga baru yang 
mengawal pemenuhan hak termasuk
ketenagakerjaan sebagai salah satu isu
prioritas


