
BUPATI BOYOLALI 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK 
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,
Menimbang ; a. bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah

Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari 
masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, 
peran dan kedudukan yang sama berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan 
kedudukan, hak, kewajiban dan peran 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada huruf a guna mencapai kesejahteraan 
diperlukan sarana dan upaya yang memadai, 
terpadu dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pengesahan Convention on the Rights of
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Persons with Disabilities (Konvensi mengenai 
Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan 
Sosial Penyandang Cacat, Pemerintah Daerah 
Kabu paten/Kota dapat mengambil kebijakan 
yang lebih mensetarakan, memandirikan dan 
mensejahterakan Penyandang Disabilitas;

d. bahwa untuk menjamin perlindungan dan 
pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di 
Daerah diperlukan dasar hukum sebagai 
pelaksana Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
bt huruf c, dan huruf d» dipandang perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan dan Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6| Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita 
{Convention on The Etimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3670);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan bitemational Convention on The 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
1965 (Konvensi Intemasional Tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3852);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4247);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4279);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301);
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant On 
Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan 
Intemasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4557};

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant on Civil and 
Political Rights (Kovenan Intemasional tentang 
Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4558);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4967);

15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025);
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16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063);

17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on The Rights of Persons 
with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak 
Penyandang Disabtlitas) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5251);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan 
Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah an 
Antara Pemerintah, Peraerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
47537);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 107);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija 
Perangkat Daerah Kabupaten Boyol^i
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN 
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG 
DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka 
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 
masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
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berdasarkan kesamaan hak.
5. Kesamaan hak dan kescmpatan adalah keadaan yang memberikan 

hak kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan.

6. Fasilitas adalah semua dan atau sebagian dari kelengkapan sarana 
dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar 
dapat dimanfaatkan oleh semua Penyandang Disabilitas.

7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang 
Disabilitas guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam 
segala aspek kehidupan dan penghidupan.

8. Rehabilitasi adalah proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk 
memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan 
fUngsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

9. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantu an kepada 
Penyandang Disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, 
agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

10. Reran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk 
meningkatkan kemandirian kaum Penyandang Disabilitas.

11. Tenaga kcija Penyandang Disabilitas adalah tenaga keija yang 
mempunyai keterbatasan fisik dan/atau mental namun mampu 
melakukan kegiatan sesuai dengan derajat disabilitasnya, serta 
mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan 
pekeijaan baik di dalam maupun di luar hubungan keija guna 
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap.
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BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2
(1) Tujuan Peraturan Daerah adalah sebagai upaya Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
(2) Sasaran dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:
a. terwujudnya pengakuan, penghormatan, hak, kewajiban dan 

peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan 
dan penghidupan;

b. tersedianya peluang dan kesempatan bagi Penyandang 
Disabilitas untuk mengikuti pendidikan, mendapatkan 
layanan kesehatan, memasuki lapangan ketja sesuai dengan 
minat dan kemampuan;

c. tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan 
non iisik; dan

d. terbangunnya komitmen semua perangkat kepentingan untuk 
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka 
peningkatan kehidupan sosial politik Penyandang Disabilitas.

Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kesamaan hak dan kesempatan;
b. kewajiban penyandang disabilitas;
c. peran serta masyarakat;
d. penghargaan;
e. kemitraan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KESAMAAN HAK DAN KESEMPATAN 

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 4
(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan 

kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan
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penghidupan dalam masyarakat.
(2) Kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pendidikan 
dalam segala tingkatan, kesehatan yang menycluruh, politik, 
ekonomi, sosial dan budaya yang mengembangkan kepribadian, 
informasi, komunikasi, transportasi dan ketenagakeijaan.

Pasal 5
Kesamaan hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dapat dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.

Bagian Kedua 
Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 6
(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan fasilitas dan 

aksesibilitas untuk hidup secara layak dan berpartisipasi secara 
penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas berdasarkan asas 
kemudahan, kegunaan, dan keselamatan untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial.

(3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada 
ketentuan ayat (1) dapat berbentuk:
a. fisik; dan
b. non fisik.

Pasal 7
Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bentuk fisik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan pada sarana dan 
prasarana uraum yang meliputi:
a. bangunan umum dan lingkungan;
b. jalan umum;
c. pertamanan dan pemakaman umum;
d. angkutan umum; dan
e. fasilitas umum lainnya.
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Pasal 8
Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bentuk non fisik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan 
melalui:
a. pelayanan informasi; dan
b. pelayanan khusus.

Pasal 9
Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 
dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pcnyandang 
Disabilitas dalam menerima informasi, berkenaan tempat dengan 
aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum dan lingkungan, jalan 
umum, pertamanan dan pemakaman umum, angkutan umum serta 
fasilitas umum lainnya.

Pasal 10
Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang 
Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum 
dan lingkungan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, 
angkutan umum serta fasilitas umum lainnya.

Pasal 11
(1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana 

dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib 
dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi 
Penyandang Disabilitas.

(2) Standar penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip mudah aman dan
nyaman.

Pasal 12
Sarana dan Prasarana umum yang dibangun wajib dilengkapi dengan 
fasilitas dan aksesibilitas.

Bagian Ketiga 
Bidang Pendidikan 

Pasal 13
(1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan 

kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan pada semua
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satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan 
kemampuannya.

sesuai dengan

(2) Lay an an pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
untuk;
a. pengembangan potensi dan martabat Penyandang Disabiiitas 

serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan 
keberagaman manusia;

b. pengembangan kepribadian, bakat, kreativitas, kemampuan 
mental dan fisik Penyandang Disabiiitas semaksimal mungkin; 
dan

c. meningkatkan kemampuan Penyandang Disabiiitas untuk 
berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

(3) Layanan pendidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan pada pendidikan umum» pendidikan khusus, pendidikan 
layanan khusus.

Pasal 14
Layanan pendidikan kepada Penyandang Disabiiitas pada pendidikan 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pail 13 melalui penyelenggaraan 
secara inklusif.

Pasal 15
Layanan pendidikan kepada Penyandang Disabiiitas pada pendidikan 
khusus dilaksanakan secara berkualitas dan menjamin tercapainya 
tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16
Pendidikan layanan khusus kepada Penyandang Disabiiitas 
diselenggarakan secara inklusif oleh Pemerintah, Pemcrintah Daerah 
atau masyarakat.

Pasal 17
Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan 
ayat (2) yang menerima peserta didik Penyandang Disabiiitas wajib 
menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kcberlangsungan
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Pasal 18
(1) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan 

kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bidang pepdidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan:
a. menyediakan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan 

instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran 
bagi Penyandang Disabilitas secara t^rkualitas;

b. menyediakan paling sedikit 1 (satu) guru pembimbing khusus 
pada satuan pendidikan yang menerima peserta didik 
Penyandang Disabilitas;

c. menyediakan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan 
instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran 
bagi Penyandang Disabilitas secara berkualitas; dan

d. menyediakan layanan pendidikan dasar sesuai dengan 
kemampuan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesamaan hak 
dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bidang 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat 
Bidang Kesehatan

Pasal 19
Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan 
dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 20
(1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban 

memberikan kesamaan hak dan kesempatan.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 

mencakup promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan dalam
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usaha mencapai kemampuan fungsional yang maksimal.

Pasal 21
Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan 
kesempatan dal am pelayanan kesehatan melaJui:
a. penyediaan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku 

dan standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang 

mudah diakses
c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas 

yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis; 
dan

d. penyediaan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan dan 
ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima 
Bidang Ekonomi

F’asal 22
Sctiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan 
dalam pengembangan ekonomi melalui pekeijaan 3rang dipilih secara 
bebas sesuai dengan kemampuan baik di sektor formal dan informal.

Pasal 23
Pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
melalui usaha mandiri dan/atau masuk dalam bursa keija umum, 
sesuai minat, bakat, dan kemampuan sebagai bagian perwujudan 
aktualisasi din.

Pasal 24
(1) Tenaga kcija Penyandang Disabilitas mempunyai hak, kewajiban 

dan tanggung jawab yang setara dengan pekeija/pegawai lainnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban dan tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan 
kemampuan Penyandang Disabilitas.
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Pasal 25
Usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan
secara sendiri maupun berkelompok.

Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah dan Bad an wajib memberikan kesempatan dan 

perlakuan yang setara kepada tenaga keija Penyandang Disabilitas, 
untuk memperoleh pekeijaan sesuai kcmampuannya.

(2) Badan wajib mempekeijakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ©rang 
pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi kualifikasi 
pekeijaan, untuk setiap 100 (seratus) ©rang pegawai.

(3) Badan yang menggunakan tekn©l©gi tinggi dan mempekeijakan 
kurang dari 100 (seratus) ©rang, wajib mempekeijakan 1 (satu) atau 
lebih tenaga keija Penyandang Disabilitas.

(4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada hasil penilaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

(5) Tenaga keija Penyandang Disabilitas mempunyai hak, kewajiban 
dan tanggung jawab yang setara dengan pekeija/ pegawai lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Penyandang 
Disabilitas.

Pasal 27
Badan yang mempekeijakan tenaga keija Penyandang Disabilitas wajib 
memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 28
Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama tanpa 
diskriminasi untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan berkarir 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 29
Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan
kesempatan dalam pengembangan ekonomi Penyandang Disabilitas
melalui:
a. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi yang 

mudah diakses;
b. perizinan usaha;
c. kursus dan atau pelatihan sesuai minat dan bakat;
d. permodalan;
e. fasilitas usaha;
f. pemagangan;
g. penempatan tenaga keija Penyandang Disabilitas;
h. pengalokasian anggaran; dan
i. konsultasi dan pendampingan dari Satuan Keija Perangkat 

Daerah terkait.

Pasal 30
(1) Kursus dan atau pelatihan pengembangan ekonomi yang diadakan 

oleh Pemerintah Daerah wajib menyertakan Penyandang Disabilitas 
sebagai peserta kursus dan atau pelatihan untuk setiap 1 (satu) 
kegiatan.

(2) Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada Penyandang 
Disabilitas, maka penyelenggara kursus dan atau pelatihan bisa 
menerima peserta di luar Penyandang Disabilitas.

(3) Setelah kursus dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Penyandang Disabilitas mendapatkan bimbingan lebih 
l^jut.

Pasal 31
(1) Setiap badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi 
administrasi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara; dan/atau
c. pencabutan izin.



- 16-

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, sanksi, dan tata 
cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam 
Sosial, PoUtik dan Budaya

Pasal 32
Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan 
dalam kehidupan sosial, politik dan budaya.

Paragraf 1 
Sosial

Pasal 33
(1) Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan 
untuk melakukan kegiatan:
a. beribadah sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan yang 

dianutnya;
b. olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
c. bermukim dalam suatu satuan pemukiman dalam suasana 

damai;
d. bergaul dan berkawan dalam suatu perhimpunan; dan
e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan 

kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan 
martabat kemanusiaan.

(2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan 
kesempatan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melalui pemberian layanan 
sosial secara utuh dan terpadu dengan pendekatan fisik, mental 
dan sosial berupa:
a. pemberian motivasi;
b. bimbingan mental;
c. bimbingan fisik;
d. bimbingan sosial;
e. pelatihan ketrampilan;
f. bimbingan rehabilitasi;
g. terapi penunjang;
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h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan/atau
i. bimbingan lanjut.

Pasal 34
(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut 

serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang 
meliputi:
a. pra bencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.

(2) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan 
aksesibilitas phoritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam 
setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan 
kebutuhannya.

Paragraf 2 
Politik

Pasal 35
(1) Dalam kehidupan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan 
untuk:
a. dipilih dan memilih dalam setiap pemilihan umum;
b. terlibat/berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

dan
c. memiliki akses dalam setiap kebijakan pubiik.

(2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak 
dan kesempatan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan 
berpolitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melalui:
a. pemberian informasi yang tepat dan akurat pada setiap tahapan 

pemilihan umum;
b. pencatatan setiap Penyandang Disabilitas dalam daftar

pemilihan umum; dan
c. kemudahan dan kebebasan untuk melaksanakan hak dipilih 

dan memilih.
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Pasal 36
Tata cara dan mekanisme daiam kehidupan PoUtik sebagaimana 
dimaksud daiam Pasal 35 sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Paragraf 3 
Budaya

Pasal 37
Daiam kehidupan budaya Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan 
hak dan kesempatan untuk melakukan kegiatan:
a. berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sesuai

kemampuannya; dan
b. mengembangkan kebiasaan hidup sesuai dengan potensi dan 

kebutuhannya.

Pasal 38
(1) Biaya untuk kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
bersumber dari APBD dan sumber pendapatan lain yang sah dan 
tidak mengikat.

(2) Perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaloikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh 
Informasi

Pasal 39
(1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan 

kesempatan untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan 
bermanfaat bagi kepentingannya daiam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa suara, 
tulisan, gambar dan isyarat.
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Pasal 40
(1) Setiap penyelenggara layanan umum termasuk instansi Pemerintah 

wajib memberi informasi kepada Penyandang Disabilitas secara 
benar, akurat dan bermanfaat.

(2) Bentuk dan/atau cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud 
pada ketentuan ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan 
kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi.

Bagian Kedelapan 
Bantuan Sosial

a.

b.

Pasal 41
(1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan bantuan sosial untuk 

meningkatkan kesejahtcraannya.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk:
membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar 
Penyandang Disabilitas;
mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian Penyandang 
Disabilitas; dan

c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan 
bcrusaha.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah.

(4) Pemerintah Daerah mendorong Lembaga-lembaga non Pemerintah 
untuk memberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2).

(5) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. bantuan material;
b. bantuan keuangan;
c. bantuan fasilitas umum; dan/atau
d. bantuan informasi.
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BABIV
KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 42
Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajibaxi yang setara 
dengan warga masyarakat pada umumnya dalam segala aspek 
kehidupan dan penghidupan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 43
(1) Masyarakat ikut berperan scrta dalam upaya mewujudkan 

periindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan 
usaha dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 44
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 
dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
b. pengadaan sarana dan prasarana;
c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabUitasi;
d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial 

untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan 
sosialnya;

e. pemberian bantuan berupa material, keuangan, dan pelayanan;
f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam segala 

aspek kehidupan dan penghidupan;
pemberian lapangan keija dan usaha; dan/atau

g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan 
kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.
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BAB VI
PENGHARGAAN 

Pasal 45
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan 

Usaha dan pihak yang beijasa dan telah melakukan upaya 
perlindungan dan/atau mendukung peningkatan kesejahteraan 
terhadap Penyandang Disabilitas.

(2) Penghargaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
dalam bentuk:
a. kemudahan dalam memperoleh perizinan di bidang pendidikan, 

kesehatan dan ketenagakeijaan;
penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang 
kegiatan usaha; dan/atau

c. piagam dan seztifikat, lencana atau medali, piala atau trophy.
(3) Pemberian penghargaan kepada badan usaha dan pihak terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang 
dibentukoleh Bupati.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur 
Penyandang Disabilitas, Pemerhati, dan SKPD terkait.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme 
pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII 
KEMITRAAN

Pasal 46
(1| Dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang 

Disabilitas Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat 
baik perorangan maupun badan usaha atau badan hukum lainnya.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan prinsip: 
a kepercayaan;
b. itikad baik;
c. saling menguntungkan; dan
d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan 

peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 47
(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam 

p>enyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas.

(2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas yang beranggptakan unsur terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme 
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 48
Sarana dan prasarana umum serta llngkungan dan sarana angkutan 
umum yang sudah beroperasi, tetapi belum menyediakan fasilitas dan 
aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini, maka dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi 
Penyandang Disabilitas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49
Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus 
sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah 
ini diundangkan.

Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Daiam pembangunan nasional, Penyandang Disabilitas 
raempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga 
Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu peran Penyandang 
Disabilitas daiam pembangunan nasional semestinya lebih 
ditingkatkan serta diberdayakan seoptimal mungkin.

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boyolali adalah warga 
negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang 
sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai 
salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan 
perlindungan hukum daiam memperoleh kesamaan hak dan 
kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan 
serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan 
berpartisipasi daiam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 
keberadaan Penyandang Disabilitas telah diundangkan seperti: 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 
Cofwention on the Rights of Persons ivith Disabilities (Konvensi 
mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Selanjutnya daiam rangka 
melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan 
dimaksud, Pemerintah Kabupaten Boyolali memandang perlu 
adanya kebijakan Daerah guna lebih memberdayakan dan 
mensejahterakan Penyandang Disabilitas.
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Sebagaimana perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan 
implementasi kebijakan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten 
Boyolali telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan 
berupa rehabilitasi, pendidikan dan peiatihan serta bantu an sosial 
mengingat kondisi obyekif jumlah Penyandang Disabilitas cukup 
banyak. Namun untuk memperkuat implementasi kebijakan 
tersebut diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan 
Daerah.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok 
yang disusun secara sistematis sebagai berikut: prinsip-prinsip 
yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, 
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang 
meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekezjaan, 
kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta 
bantuan sosial/penanggulangan bencana, dan aksesibilitas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
tentang Peningkatan Kemandirian Penyandang Disabilitas ini 
diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi seluruh pihak di 
Daerah, baik itu Pemerintah maupun masyarakat dalam 
mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi menyangkut pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, 
kesehatan, ketenagakeijaan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya 
bagi Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasai 1
Cukup jelas.

Pasai 2
Cukup jelas.

Pasai 3 : . ^
Cukup jelas. .;

Pasai 4
Cukup jelas.

Pasai 5
Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukupjetas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

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
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

-4-
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Cukup jeias.

Pasal 33
Cukup jeias.

Pasal 34
Cukup jeias.

Pasal 35
Cukup jeias.

Pasal 36
Cukup jeias.

Pasal 37
Cukup jeias.

Pasal 38
Cukup jeias.

Pasal 39
Cukup jeias.

Pasal 40
Cukup jeias.

Pasal 41
Cukup jeias.

Pasal 42
Cukup jeias.

Pasal 43
Cukup jeias.

Pasal 44
Cukup jeias.

Pasal 45
Cukup jeias.

ti.
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Pasal 46
Cukupjelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukupjelas.
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