
 

 
 

 
 

BUPATI KLUNGKUNG 
PROVINSI BALI 

RANCNGN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  

HAK PENYANDANG DISABILITAS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KLUNGKUNG,  

 
Menimbang  : a.  bahwa hak asasi merupakan seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk 
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 

negara termasuk Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

  b.  bahwa Daerah mempunyai kepedulian, keseriusan dan 
kesungguhan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari 
penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan 

diskriminasi guna mewujudkan penghormatan, pemajuan, 
perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa 
Diskriminasi; 

 
  c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum 

terhadap kesamaan dan kesempatan Hak Penyandang 

Disabilitas di Daerah perlu dilakukan pengaturan 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas; 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 
  

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 

 
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan 
Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655);  
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5871); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Perncanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap 
Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 184); 

 
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Bali Nomor 7); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 
 

dan 

 
BUPATI KLUNGKUNG 

 
 

MEMUTUSKAN : 
  

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG 
DISABILITAS. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung. 

3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Klungkung. 

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 
keterbatasan fisik, intektual, mental, dan/atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisifasi 
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

Kesamaan Hak. 
6. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan 
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang 

meliputi Kesamaan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Aksesibilitas.  
7. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk 

melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang 

Disabilitas. 
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, 

melaksanakan, dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas. 
9. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan 

Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan 
pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang 
menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang 

tangguh dan mandiri. 
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk 

Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. 
11. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang 

dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas 
untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan 
negara dan masyarakat. 

12. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, 
pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang dimaksud 

atau dampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, 
penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas. 

13. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima 
keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang 
melekat tanpa berkurang. 

14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum 
atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau 

milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau 

imbalan dengan atau imbalan dalam bentuk lain. 
15. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang 

memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta 

kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat 
umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan tempat suci 

(kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan 
serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

16. Bantuan Hukum adalah pemberian konsultasi hukum, 
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan 

melakukan tindakan lain untuk kepentingan pencari keadilan. 
17. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan 

Disabilitas yang disandang seseorang. 
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18. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada 

untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan 
medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai 

kemampuan fungsionalnya. 
19. Rehabilitasi adalah proses refungsional dan pengembangan untuk 

memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

20. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai 
mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. 
21. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan 
hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, 
penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar 

Penyandang Disabilitas. 
 

 
Pasal 2 

 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas berasaskan: 

a. Penghormatan terhadap martabat; 
b. otonomi individu; 

c. tanpa Diskriminasi; 
d. partisipasi penuh; 

e. keragaman manusia dan kemanusiaan; 
f. Kesamaan Kesempatan; 
g. kesetaraan; 

h. Aksesibilitas; 
i. kapasitas yang harus berkembang dan identitas anak; 

j. inklusif; dan 
k. perlakuan khusus dan Perlindungan lebih. 

 
Pasal 3 

 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas bertujuan: 

a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan 
hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas; 

b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang 
Disabilitas; 

c. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam 
perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara 

melembaga dan berkelanjutan; dan  
d. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk 
mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan 
sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, 

berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan 
bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, 

dan bermasyarakat. 
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Pasal 4 

 
Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas meliputi: 
a. kesamaan kesempatan; 

b. pemberdayaan; dan 
c. aksesibilitas 

 

 
BAB II 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 
 

Pasal 5 
 

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan 
Pemenuhan Penyandang Disabilitas meliputi : 
a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan 

Penyandang Disabilitas; 
b. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai 

pihak untuk melaksanakan Perlindungan, Pemenuhan dan 
Penghargaan Hak Penyandang Disabilitas; 

c. memberikan penghargaan bagi masyarakat dan Perusahaan yang 
berperan serta dalam upaya Perlindungan, dan Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas; 

d. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan 

keuangan Daerah; dan 
e. membina, mengawasi dan memfasilitasi Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 
 

 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS 

 
Pasal 6 

 
(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas Kesamaan Kesempatan 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 

(2) Selain hak atas Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Penyandang Disabilitas juga berhak untuk 

mendapatkan Pelayanan Khusus Sesuai Kebutuhan. 
 

 
Pasal 7 

 

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan jenis, Derajat Kedisabilitasan, tingkat pendidikan, 

dan kemampuannya.  
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BAB IV 

KESAMAAN KESEMPATAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 8 

 

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan 
dalam bidang: 

a. pendidikan; 
b. kesehatan; 

c. ketenagakerjaan; 
d. seni budaya dan olahraga; 

e. pelayanan publik; 
f. penangulangan bencana; 
g. masyarakat adat; 

h. politik; 
i. Bantuan Hukum; 

j. kesejahteraan sosial; dan 
k. Habilitasi dan Rehabilitasi; 

 
 

Bagian Kedua 

Pendidikan 
 

Pasal 9 
 

(1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas 
dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Inklusif. 

(2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan 
khusus. 

(3) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang telah mendapatkan 

pendidikan dan pelatihan khusus. 
(4) Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik secara mandiri 

maupun berkerjasama dengan pihak lain. 
 

 
Pasal 10 

 
(1) Penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan yang 

sama dan perlakuan khusus dalam pendidikan bagi Penyandang 

Disabilitas sesuai jenis, Derajat Kedisabilitasan dan 
kemampuannya. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyediakan: 

a. guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan 
sertifikasi di bidangnya; 

b. prasarana dan sarana sesuai jenis dan Derajat Kedisabilitasan 

peserta didik; dan 
c. kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik 

peserta didik Disabilitas. 
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Bagian Ketiga 

Kesehatan 
 

Pasal 11 
 

Setiap Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan kesehatan yang 
berkualitas sesuai dengan jenis, Derajat Kedisabilitasan dan 
kebutuhannya. 

 
 

Pasal 12 
 

(1) Pemerintah Daerah memberikan prioritas layanan kesehatan bagi 
Penyadang Disabilitas di setiap unit pelayanan kesehatan. 

(2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai standar layanan 
yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

di bidang kesehatan. 
 

Bagian Keempat 
Ketenagakerjaan 

Paragraf 1 
Umum 

 

Pasal 13 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pelatihan kerja khusus 
bagi Penyandang Disabilitas. 

(2) Pelatihan kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam 
dunia kerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. 

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dan koordinasi 
dengan asosiasi pengusaha di Daerah dalam rangka melaksanakan 

penyerapan tenaga kerja Penyandang Disabilitas. 
(4) Prosedur dan tata cara kerjasama dan koordinasi Pemerintah 

Daerah dengan asosiasi pengusaha sebagaimana dimasud pada 
ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

 
Paragraf 2 

Kesempatan Pekerjaan 
 

Pasal 14 
 

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas kesempatan dan 

perlakuan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. 
(2) Kesempatan dan perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. 
 

Pasal 15 
 

(1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib 

mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) orang Penyandang 
Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja yang dipekerjakan. 

 



8 
 

 

(2) Perusahaan wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) 

orang Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja 
yang dipekerjakan. 

(3) Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas 
sebagiamana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan potensi, 

keterampilan dan Derajat Kedisabilitasan. 
 
 

Pasal 16 
 

(1) Setiap penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif. 
(2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi 
administratif. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2)  berupa: 
a. teguran tertulis; 

b. pembekuan izin; atau 
c. pencabutan izin. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
Pasal 17 

 
(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dan/atau sosialisasi 

mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas. 
(2) Penerimaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan melalui bursa kesempatan kerja. 

 
 

Pasal 18 
 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya penguatan dan 
pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui 
kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Bupati. 
 

 
Pasal 19 

 

Pemerintah Daerah memfasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi 
Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif 

dan berkelanjutan. 
 

Pasal 20 
 

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk 

memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan 
akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau 

lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah maupun 
Swasta guna pengembangan usaha sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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Bagian Kelima 
Seni Budaya dan Olahraga 

Paragraf 1 
Seni Budaya 

 
Pasal 21 

 

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas kesempatan yang sama 
untuk melaksanakan kegiatan dan menikmati seni budaya. 

(2) Kesempatan dalam bidang seni budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendorong, membina, serta 

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial setiap 
Penyandang Disabilitas dalam bidang seni budaya. 

 
Pasal 22 

 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran hasil karya cipta 
Penyandang Disabilitas. 

(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
bekerjasama dengan Perusahaan swasta. 

 
 

Pasal 23 

 
(1) Pemerintah Daerah melalui dinas memfasilitasi pendaftaran 

kekayaan intektual hasil karya cipta Penyandang Disabilitas. 
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dinas yang 

menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dan koperasi. 
 

Paragraf 2 

Olahraga 
 

Pasal 24 
 

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan 
yang sama dalam kegiatan pekan olahraga. 

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan olahraga khusus 

Penyandang Disabilitas. 
(3) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

untuk mencari potensi atlet Penyandang Disabilitas yang 
berprestasi. 

 
 

Bagian Keenam 

Pelayanan Publik 
 

Pasal 25 
 

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan 
yang sama dalam memperoleh pelayanan publik tanpa 
Diskriminasi. 

 
(2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam rangka pemberian pendampingan, 
penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di 

tempat layanan publik. 
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Bagian Ketujuh 

Penanggulangan Bencana 
 

Pasal 26 
 

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas dalam 

pelayanan dan fasilitasi pelayanan pada setiap tahapan proses 
penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya. 

 
 

Pasal 27 
 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan 
bencana mengadakan edukasi, pelatihan, dan simulasi penyelamatan 
Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat. 

 
 

Bagian Kedelapan 
Masyarakat Adat 

 
Pasal 28 

 

(1) Setiap Desa Adat memberikan hak dan kesempatan yang sama 
dalam kegiatan adat, agama, dan budaya bagi Penyandang 

Disabilitas. 
(2) Penyandang Disabilitas dapat ikut serta dalam kegiatan 

masyarakat adat sesuai domisili tempat tinggal. 
(3) Penyandang Disabilitas yang tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya dalam keanggotaan masyarakat adat tidak dapat 

dikenakan sanksi. 
(4) Pemberian hak dan kesempatan yang sama dalam kegiatan adat, 

agama, dan budaya bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Awig-Awig Desa Adat. 

 
 

Bagian Kesembilan 
Politik 

 

Pasal 29 
 

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas kesempatan yang sama 
dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun 

dengan bahasa isyarat. 
(2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan 

elektronik. 
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat 

oleh Penyandang Disabilitas. 
 

 
Pasal 30 

 

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta 
dalam organisasi politik. 
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Pasal 31 

 
Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat 

berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan 
publik secara langsung atau melalui perwakilan. 

 
Pasal 32 

 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan 
politik bagi Penyandang Disabilitas. 

(2) Fasilitasi pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. sosialisasi tentang pemilihan umum; 
b. fasilitas pemungutan suara; dan 

c. simulasi pendampingan.  
 

Bagian Kesepuluh 

Bantuan Hukum 
 

Pasal 33 
 

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas kesempatan yang sama 
dalam pemberian pelayanan Bantuan Hukum 

(2) Pemberian Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 

sebagaimana dimasud pada ayat (1) Bupati dapat bekerjasama 
dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk menyediakan pelayanan 

pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat 
permasalahan hukum pidana maupun perdata. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan 
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal 34 
 

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi pemberian Bantuan 
Hukum kepada Penyandang Disabilitas. 

 

Bagian Kesebelas 
Kesejahteraan Sosial  

 
Pasal 35 

 
Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial berupa pemberian jaminan sosial untuk Penyandang 

Disabilitas. 
 

Pasal 36 
 

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau 
yang tidak memiliki penghasilan. 

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dalam bentuk jaminan kesehatan dan bantuan khusus. 

(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 
pelatihan, konseling, fasilitasi alat kesehatan dan/atau sandang 

pangan. 
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(4) Bantuan khusus berupa fasilitasi alat kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mengajukan permohonan 
tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan di bidang sosial, perempuan dan anak. 
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mendapatkan 

persetujuan dari Perbekel/Lurah di tempat domisilinya. 
 

Bagian Kedua belas 
Habilitasi dan Rehabilitasi 

 

Pasal 37 
 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan 
Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas. 

(2) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya dalam masyarakat. 
(3) Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi 
dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat. 

(4) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
melalui: 

a. penyediaan alat bantu adaptif;  
b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang 

Disabilitas; dan 
c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi bagi 

Penyandang Disabilitas. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan 

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 
 

BAB V 
PEMBERDAYAAN  

 
Pasal 38 

 

(1) Pemerintah Daerah memberdayakan Penyandang Disabilitas. 
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang 
Disabilitas. 

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, 
Pemberdayaan komunikasi masyarakat, serta pengembangan 

organisasi Penyandang Disabilitas. 
(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dalam bentuk: 
a. pemberian motivasi; 

b. pelatihan keterampilan; 
c. pendampingan; dan 
d. pemberian modal, peralatan, dan fasilitasi tempat usaha. 

(5) Pemberian modal, peralatan, dan fasilitasi tempat usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sesuai 

kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Pasal 39 
 

(1) Dalam rangka Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Bupati 

melaksanakan klasifikasi dan inventarisasi data Penyandang 
Disabilitas. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 

(satu) kali setahun. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
Pasal 40 

 
(1) Bupati dapat membentuk organisasi atau lembaga Penyandang 

Disabilitas untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas. 
(2) Pembentukan organisasi atau lembaga Penyandang Disabilitas 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Organisasi atau lembaga Penyandang Disabilitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Pusat Pemerintah 
Daerah. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan program organisasi atau 

lembaga Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

 
Pasal 41 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam 

Peraturan Bupati. 
 

BAB VI 
AKSESIBILITAS 

 
Pasal 42 

 

(1) Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, meliputi: 
a. Aksesibilitas fisik; dan 

b. Aksesibilitas non-fisik. 
(2) Pemenuhan Aksesibilitas fisik sebagimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan terhadap pembangunan dan/atau penyediaan 
fasilitas umum berupa: 
a. bangunan gedung pemerintah dan swasta; 

b. jalan umum;  
c. transportasi umum; dan 

d. penyediaan tempat parkir. 
(3) Penyediaan Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

Pasal 43 

 
Penyediaan Aksesibilitas fisik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai 
dengan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan dan sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah. 
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Pasal 44 

 
(1) Penyediaan Aksesibilitas Bangunan Gedung sebagimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a paling sedikit harus menyediakan: 
a. toilet; 

b. ram; 
c. jalur pemandu;  
d. pegangan pemandu; dan 

e. tempat duduk khusus. 
(2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sederhana. 
 

 
Pasal 45 

 
Penyediaan Aksesibilitas pada jalan umum sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) huruf b paling sedikit harus menyediakan: 

a. rambu lalu lintas; 
b. marka jalan; dan 

c. alat pemberi isyarat lalu lintas. 
 

 
Pasal 46 

 

Aksesibilitas transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (2) huruf c berupa penyediaan tempat duduk khusus bagi 

Penyandang Disabilitas. 
 

 
Pasal 47 

 

(1) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(1) huruf b berupa pelayanan untuk memperoleh informasi secara 

benar dan akurat sesuai dengan kebutuhannya. 
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang 

informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh Penyandang 
Disabilitas, sepanjang bukan rahasia negara dan/atau informasi 
lainnya yang dikecualikan menurut Peraturan Perundang-

undangan. 
 

Pasal 48 
 

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana akses 
informasi dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan 
jenis dan derajat kedisabilitasannya. 

 
 

 
BAB VII 

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS 

 

Pasal 49 
 

(1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 
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(2) Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 
unsur: 

a. Pemerintah Daerah; 
b. organisasi Penyandang Disabilitas; 

c. lembaga Bantuan Hukum; dan 
d. dunia usaha. 

(3) Keanggotaan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan 

urusan di bidang sosial. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.  

 
 

BAB VIII 

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN 
Paragraf 1 

Peran Serta Masyarakat 
 

Pasal 50 
 

(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan dan Pemenuhan 

hak bagi Penyandang Disabilitas. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui kegiatan: 
a. menyosialisasikan Hak Penyandang Disabilitas; 

b. menyampaikan usulan secara lisan dan /atau tertulis dalam 
penyusunan kebijakan; dan/atau 

c. memberikan bantuan langsung dan pelayanan bagi Penyandang 

Disabilitas; 
 

Paragraf 2 
Peran Serta Perusahaan 

 
Pasal 51 

 

(1) Perusahaan berperan serta dalam Perlindungan dan Pemenuhan 
Hak Penyandang Disabilitas. 

(2) Peran serta Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kegiatan: 

a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi 
Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan; 

b. penyediaan lapangan kerja atau usaha; 
 

 
c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah; 

d. pengadaan sarana dan prasarana Aksesibilitas bagi Penyandang 
Disabilitas; 

e. Pendirian fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi 

Penyandang Disabilitas; 
f. Penyediaan bantuan tenaga ahli dan/atau pendamping sosial 

dalam membantu peningkatan kesejahteraan sosial; dan/atau 
g. Pemberian bantuan modal usaha; 
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BAB IX 
PENGHARGAAN 

 
Pasal 52 

 
(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan dan 

masyarakat yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. 

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 

a. piagam; dan/atau 
b. insentif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Bupati. 
 
 

BAB X 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Paragraf 1 
Pembinaan  

 
Pasal 53 

 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam Perlindungan 
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

(2) Pembinaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. penyuluhan; 
b. pendataan; dan/atau 
c. monitoring. 

 
Paragraf 2 

Pengawasan  
 

Pasal 54 
 

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 
 

Pasal 55 
 

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan 
dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Bupati.  
 

 
BAB XI 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 56 

 
Pembiayaan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  

HAK PENYANDANG DISABILITAS 
 

 
I.  UMUM 

Penyandang Disabilitas memilki kedudukan, hak, kewajiban dan 
peran yang sama dengan warga negara lainnya di segala aspek 
kehidupan dan penghidupan. Untuk mewujudkan hal tersebut 

diperlukan akses, sarana, prasarana dan upaya dari Pemerintah Daerah 
dalam Perlindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas 

tanpa adanya Diskriminasi. 
Dalam Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah 

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain 
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai amanat 
Pasal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dapat 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas guna memberikan kesamaan 

dan kesempatan yang sama dalam beberapa bidang kehidupan 
diantaranya: 

a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. ketenagakerjaan; 

d. seni budaya dan olahraga; 
e. pelayanan publik; 

f. penangulangan bencana; 
g. masyarakat adat; 

h. politik; 
i. Bantuan Hukum; 
j. kesejahteraan sosial; dan 

k. Habilitasi dan Rehabilitasi; 
Sementara itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan kedudukan 
hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama bagi Penyandang 

Disabilitas sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia 
merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup 

maju, dan berkembang secara adil dan bermartabat. Dalam beberapa 
Pasal dalam undang-undang ini menegasakan kewajiban Pemerintah 

Daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang 
pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas. Untuk menjalankan kewajiban Pemerintah 
Daerah yang termuat dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang 
mencakup: 

1. Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas; 
2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; 

3. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas; 
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 Dalam mewujudkan Penyelenggaraan Disabilitas di Kabupaten 

Klungkung perlu beberapa upaya dalam mendukung terpenuhinya 
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan 

melibatkan partisifasi peran serta Masyarakat, meningkatkan sumber  
pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah 

secara berkelanjutan.  
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  
Cukup jelas. 

Pasal 2  
Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “Penghormatan terhadap martabat” 
adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas 

yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. 
Huruf b 
 Yang dimaksud dengan “otonomi individu” adalah hak setiap 

Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak 
dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut. 

Huruf c 
 Cukup jelas. 

 
 
Huruf d 

 Yang dimaksud dengan “partisipasi penuh” adalah Penyandang 
Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek 

kehidupan sebagai warga negara. 
Huruf e 

 Yang dimaksud dengan “keragaman manusia dan kemanusiaan” 
adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap 
Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia 

dan kemanusiaan 
Huruf f 

 Cukup jelas, 
Huruf g 

 Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah kondisi di berbagai 
sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, 
kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat 

mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas. 
Huruf h 

 Cukup jelas. 
Huruf i 

 Cukup jelas. 
Huruf j 
 Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah pendidikan bagi 

peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama 
dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah 

reguler atau perguruan tinggi. 
Huruf k 

 Cukup jelas. 
Pasal 3  
 Cukup jelas. 

Pasal 4  
Cukup jelas. 

Pasal 5  
Cukup jelas. 
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Pasal 6  

 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 

 
 

 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “pelayanan khusus sesuai 
kebutuhan” adalah Penyandang Disabilitas memiliki hak 

yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, 
akan tetapi karena kondisi fisik dan/atau psikis Penyandang 

disabilitas berbeda dengan warga pada umumnya, maka 
dalam memperoleh hak tersebut Penyandang Disabilitas 

tetap mendapatkan pelayanan atau perlakuan khusus yang 
disesuaikan dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya. 

Pasal 7  
 Cukup jelas. 
Pasal 8 

 Cukup jelas. 
Pasal 9 

 Ayat (1) 
 Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah 

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan pada jalur formal, nonformal pada setiap jenjang 
dan jenis pendidikan. 

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah kelompok 
yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada 

suatu satuan pendidikan, seperti pendidikan umum, 
pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan 

profesi, pendidikan vakasi, pendidikan keagamaan dan 
pendidikan khusus. 
Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan. 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah sistem 
penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan 
kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 

memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk 
mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada 
umumnya. 

Yang dimaksud dengan “pendidikan khusus” adalah 
pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi 
memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 
karena kelainan fisik, emosional, mental, intektual dan/atau 

sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta 
didik secara optimal sesuai kemampuannya. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
  

Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

Pasal 10 
 Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan “penyelenggara pendidikan” adalah setiap 

satuan pendidikan yang terdiri dari: 
a. Pendidikan anak usia dini, yang meliputi: 

1. taman penitipan anak; 
2. kelompok bermain; 

3. taman kanak-kanak atau raudatul athfal; dan 
4. satuan pendidikan anak usia dini sejenis. 

b. Sekolah/madrasah yang meliputi: 

1. sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah; 
2. sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah; dan 

3. sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau 
madrasah allyah. 

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah 
perlakuan bagi pendidikan anak usia dan satuan 

pendidikan paling sedikit 1 (satu) sekolah/madrasah di 
setiap kecamatan di Kabupaten Klungkung dengan 
memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang 

bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan 
serta paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) peserta didik 

dalam 1 (satu) rombongan belajar. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “pihak lainnya”, adalah pemerintah 

daerah, pemerintah pusat, dan pihak swasta. 
Pasal 11  

Yang dimaksud dengan “layanan kesehatan” adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan 
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan 

kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 
Pasal 12  

Cukup jelas. 
Pasal 13  
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja khusus” adalah 
keseluruhan kegiatan yang diutamakan bagi Penyandang 

Disabilitas untuk memberi, memperoleh, meningkatkan 
serta mengembangkan kopentensi kerja, produktivitas, 

disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan 
keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi 
jabatan atau pekerjaan. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
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Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18  

Cukup jelas. 
Pasal 19  

Cukup jelas. 
Pasal 20  

Cukup jelas. 

Pasal 21  
Cukup jelas. 

Pasal 22  
 Cukup jelas. 

Pasal 23  
Cukup jelas. 

Pasal 24  
Cukup jelas. 

Pasal 25  

Cukup jelas. 
Pasal 26  

Cukup jelas. 
Pasal 27  

Cukup jelas. 
Pasal 28  

Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “Awig-Awig” adalah aturan yang dibuat 

oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama 
Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. 

     Pasal 29  
Cukup jelas. 

Pasal 30  
Cukup jelas. 

Pasal 31  

Cukup jelas. 
Pasal 32  

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “fasilitas pemungutan suara” adalah 
penyediaan bilik kotak suara, kertas suara dan tempat 

pemungutan suara;  
Pasal 33  

Cukup jelas. 
Pasal 34  

Cukup jelas. 
Pasal 35  

Cukup jelas. 

 
Pasal 36  

Cukup jelas. 
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Pasal 37  

Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “alat bantu adaptif” adalah alat 

yang digunakan untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan 
partisifasi sosial Penyandang Disabilitas. 

Ayat (5) 
 Cukup jelas. 

Pasal 38  
Cukup jelas. 

Pasal 39  

Cukup jelas. 
Pasal 40  

Cukup jelas. 
Pasal 41  

Cukup jelas. 
Pasal 42  
 Cukup jelas. 

Pasal 43  
Cukup jelas. 

Pasal 44  
Ayat (1) 

Huruf a 
  Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “ram” adalah jalur sirkulasi yang 
memiliki bidang dengan memiliki kemiringan tertentu 

sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat 
menggunakan tangga. 

Huruf c 
  Cukup jelas. 
Huruf d 

 Cukup jelas. 
Huruf e 

 Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 45  

Cukup jelas. 

Pasal 46  
Cukup jelas. 

Pasal 47  
Cukup jelas. 

Pasal 48  
Cukup jelas. 

Pasal 49  

Cukup jelas. 
Pasal 50  

Cukup jelas. 
Pasal 51  

Cukup jelas. 
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Pasal 52 

Cukup jelas. 
Pasal 53 

Cukup jelas. 
Pasal 54 

Cukup jelas. 
Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 
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