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 Upaya penyediaan pelayanan publik seharusnya dilakukan 

pada semua sektor dan diperuntukkan untuk seluruh lapisan 

masyarakat, termasuk di antaranya masyarakat yang 

memerlukan pelayanan khusus seperti para penyandang cacat 

(disable), masyarakat yang berusia lanjut, wanita hamil dan 

anak-anak. Namun penyediaan pelayanan yang aksesibel bagi 

semua warga negara (inklusif) dalam sektor pelayanan publik 

hingga saat ini masih belum menjadi prioritas utama 

pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum 

yang tersedia, seperti berbagai sarana transportasi; terminal 

angkutan umum, rambu lalulintas, dan penunjuk arah jalan, 

maupun tempat-tempat penyeberangan dan toilet-toilet 

umum. Semuanya belum sepenuhnya dilengkapi dengan 

kemudahan akses untuk masyarakat penyandang cacat fisik 

dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. 

 Jaringan televisi nasional pernah mencoba menggunakan 

media bahasa isyarat untuk pemirsa tunarungu pada akhir 

tahun 1990-an, namun hal ini kemudian tidak dilanjutkan 

tanpa alasan yang jelas. Bahkan, penghentian penayangan 

bahasa isyarat tersebut tidak menuai protes dari masyarakat. 
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Ini menunjukkan betapa pemerintah dan masyarakat masih 

rendah kepeduliannya terhadap masyarakat berkebutuhan 

khusus, terutama para tunarungu. Di samping itu, berbagai 

bidang pelayanan lain seperti pendidikan, kesehatan, 

perizinan, ketenagakerjaan, perumahan, perbankan, 

pariwisata, dan lain-lain masih belum memerhatikan 

inklusivisme pelayanan. 

 Jika menilik data statistik tentang masyarakat 

berkebutuhan khusus, tentu kita sepakat bahwa jumlah 

mereka tidak sedikit. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 

Depsos memperkirakan jumlah penyandang cacat di 

Indonesia pada tahun 2006 adalah sekitar 2.429.708 atau 

1,2% dari total penduduk (Suharto, 2007). Survey yang 

dilakukan Pusdatin Depsos pada tahun 2007 menunjukkan 

bahwa populasi penyandang cacat adalah sekitar 3,11% dari 

total penduduk Indonesia. Jika jumlah penduduk tercatat 220 

juta, maka jumlah penyandang cacat mencapai 7,8 juta jiwa. 

Belum lagi jika kita melihat angka perkiraan yang dikeluarkan 

oleh lembaga-lembaga lain, yang memperkirakan jumlah 

penyandang cacat mencapai 10% dari total jumlah penduduk. 

 Dengan memperhatikan data-data di atas, sudah 

sepatutnya bagi pemerintah untuk benar-benar 

memperhatikan inklusivitas pelayanan di segala bidang, baik 

jenis pelayanan, infrastruktur, maupun birokrasi 

pelayanannya itu sendiri. Jika diteropong lebih jauh, 

sebenarnya pelayanan inklusif telah diamanatkan di dalam 

UUD 1945 Pasal 34 ayat 3. Dalam pasal tersebut disebutkan, 

“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas 
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kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Layak di 

sini seharusnya dipahami bahwa siapapun warga negara di 

republik ini bisa mengakses berbagai fasilitas publik termasuk 

fasilitas kesehatan. 

 Khusus mengenai perlindungan, kesejahteraan, dan 

aksesibilitas bagi kaum disabel, sebenarnya pemerintah sudah 

tidak kekurangan dalam menyediakan berbagai perangkat 

kebijakan mengenai hal ini. Misalnya, dengan diterbitkannya 

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 

28 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Bangunan Gedung 

serta berbagai peraturan dan kebijakan lain di bawahnya, 

seperti antara lain: PP No.43/1998 tentang Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat, PP No. 

36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG, Kepmenhub 

RI No. KM 71/1999 tentang Aksesibilitas bagi Penca dan 

Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan, Permen 

PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 

Bangunan Gedung, Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan 

Gedung dan Lingkungan, Surat Edaran Menteri PAN RI. No. 

SE/09/M.PAN/2004 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik Bagi Para Penyandang Cacat, Surat Menteri Sosial RI 

No. A/A-50/VI-04/MS tentang Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik bagi Penyandang Cacat, Surat Menteri 

Negara PPN/Kepala Bappenas No. 3064/M.PPN/05/2006 

tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi 

Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat.   
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 Kebijakan-kebijakan pada tingkat nasional ini pun telah 

ditindaklanjuti atau diterima dengan baik oleh pemerintah 

daerah. Misalnya, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Tindak lanjut ini berupa 

diterbitkannya berbagai peraturan pelaksanaan di daerah 

masing masing. Misalnya di Provinsi Yogyakarta, khususnya 

Pemerintah Kabupaten Sleman, telah menerbitkan Perda No. 

11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas Pada Bangunan 

Umum dan Lingkungan Disabel; di Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, khususnya di Kota Surakarta, telah lama menerapkan 

Perda No. 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya 

Surakarta yang antara lain mempersyaratkan aksesibilitas 

bagi masyarakat disabel; serta pada Pemerintah Provinsi Bali 

yang hingga saat laporan ini disusun masih melakukan 

penyusunan Perda tentang Peningkatan Kesejahteraan dan 

Aksesibilitas Penyandang Cacat sebagai tindak lanjut dari UU 

No. 4 Tahun 1997 (LAN, 2008).   

 Kebijakan terbaru berkaitan dengan permasalahan ini 

adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 29 yang 

menyatakan bahwa: ayat (1): Penyelenggara berkewajiban 

memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada 

anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Ayat (2): Sarana, prasarana, dan/atau 

fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh 

orang yang tidak berhak. Selanjutnya dalam bagian penjelasan 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rentan adalah 

masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain 

penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, 
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korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Dan yang 

lebih penting adalah perlakuan khusus kepada masyarakat 

tertentu tersebut harus diberikan tanpa tambahan biaya.  

 Sayangnya, hampir seluruh peraturan tersebut masih 

belum diimplementasikan secara utuh atau masih setengah-

setengah serta belum terlihat adanya koordinasi dan integrasi 

antar berbagai bidang. Misalnya, beberapa bangunan publik 

seperti pasar dan mal serta pusat keramaian masyarakat 

lainnya sudah dilengkapi dengan berbagai kemudahan 

aksesibilitas untuk kebutuhan disabel, namun tidak ditunjang 

oleh sistem lalu-lintas dan transportasi yang memadai (seperti 

jalan/lajur khusus disabel dan akses khusus disabel untuk 

berbagai kendaraan umum).  

 Hal ini menyebabkan seluruh fasilitas yang disediakan 

tidak dapat dinikmati oleh masyarakat disabel secara optimal. 

Akibatnya, fasilitas tersebut lebih sering digunakan oleh 

masyarakat yang tidak berhak, seperti: ramp untuk disabel 

sering dimanfaatkan untuk mengangkut trolley belanja dari 

satu lantai ke lantai lainnya; fasilitas parkir disabel 

dimanfaatkan oleh masyarakat non-disabel; dan bahkan 

guiding blocks untuk penca tunanetra sering dimanfaatkan 

untuk menempatkan barang dagangan pedagang kakilima dan 

parkir sepeda motor. Semua bentuk ‘penyalahgunaan’ 

tersebut masih kurang mendapatkan perhatian dari 

pemerintah daerah dan tidak ada teguran/sanksi yang 

memadai bagi masyarakat non-disabel yang tanpa rasa 

bersalah ‘memanfaatkan’ fasilitas tersebut sehingga pelan tapi 
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pasti fasilitas yang sedianya untuk melayani masyarakat 

disabel akan rusak.  

 Seharusnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga dan 

dapat diakses oleh seluruh warga tanpa kecuali. Dengan kata 

lain  pola penyelenggaraan pelayanan publik seharusnya 

bersifat inklusif, di mana sistem pelayanan yang menjamin 

bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk 

dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan, mengakui dan 

menghargai keragaman serta kebersamaan.  

Permasalahan lain yang juga memperburuk problem 

pelayanan inklusif adalah masih rendahnya respons dan 

empati pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam 

penyediaan fasilitas yang aksesibel untuk semua lapisan 

masyarakat. Dengan berbagai alasan seperti keterbatasan 

anggaran, sering pembangunan fasilitas tersebut dilaksanakan 

alakadarnya tanpa memerhatikan kualitas ataupun petunjuk 

teknis yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait.  Akibatnya, 

walaupun fasilitas tersebut telah disediakan namun tidak 

dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat 

disabel. Sebagai contoh, tingkat kelandaian ramp untuk kursi 

roda yang terlalu tinggi, jauh melampaui derajat maksimal 

yang dipersyaratkan yaitu 6 derajat, handrail yang mudah 

lepas atau bahkan tidak tersedia, dan lift yang kurang luas 

sehingga menyusahkan pengguna kursi roda untuk 

memasukinya.  

 Sikap yang kurang responsif ini juga tampak dari 

minimnya anggaran yang disediakan untuk membangun 
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fasilitas bagi warga disabel. Sehingga ‘cliche’ yang 

menyebutkan bahwa prioritas anggaran adalah diutamakan 

untuk masyarakat umum non-disabel sering disuarakan. 

Padahal amanat Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan 

Gedung dan Lingkungan memperbolehkan penambahan 

anggaran hingga 8% untuk penyediaan fasilitas tersebut (LAN, 

2008).  

 Kendala pada tingkat kebijakan dan penerapannya juga 

diperparah dengan masih rendahnya kesadaran dan 

kepedulian masyarakat terhadap pelayanan inklusif.  

Misalnya, masih banyak kelompok masyarakat yang memiliki 

persepsi dan stigma yang kurang mendukung dan bahkan 

acuh tak acuh dengan keberadaan dan pelayanan untuk 

masyarakat disabel. Dari sisi keluarga saja, apabila di dalam 

keluarga terdapat seorang disabel, ada kecenderungan 

perasaan malu dan kemudian menutupi keberadaan anggota 

keluarga tersebut dengan memberikan peranan yang sangat 

terbatas di dalam keluarga. Untuk sebagian kelompok 

masyarakat, memiliki anggota keluarga yang disabel hanya 

dirasakan sebagai beban saja, sehingga kebutuhannya pun 

biasanya disediakan seadanya.  

 Dari sisi masyarakat, peranan kelompok disabel juga 

sangat dibatasi sehingga sebagian besar dari mereka hidup 

dalam suasana keterasingan, keterlantaran, dan kemiskinan. 

Hal ini diperparah oleh sikap kurangnya empati masyarakat 

umum terhadap fasilitas publik khusus disabel seperti 

penyalahgunaan fungsi jalur khusus disabel (guiding blocks) di 
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trotoar dengan memanfaatkannya sebagai lahan parkir sepeda 

motor dan tempat meletakkan barang dagangan sehingga 

makin membatasi ruang gerak masyarakat disabel.  

 Pada pihak lain juga dijumpai kelompok masyarakat yang 

rajin menyantuni kelompok disabel tanpa memberikan 

kesempatan kepada mereka untuk bisa mandiri. Hal ini 

menciptakan sifat ketergantungan kaum disabel terhadap 

bantuan orang lain. Mestinya, masyarakat memberikan 

bantuan dengan memberdayakan mereka.  

 Berbagai upaya untuk mengubah kondisi pelayanan publik 

agar menjadi lebih memperhatikan masalah inklusivitas 

sebagaimana dijelaskan di atas, membutuhkan tindakan dan 

perubahan nyata dari pihak pemerintah, masyarakat, maupun 

kelompok masyarakat berkebutuhan khusus itu sendiri.  

Misalnya, mereformasi budaya birokrasi paternalistik yang 

selama ini berlangsung, menjadi pilihan tak terhindarkan. 

Nilai-nilai dan tradisi birokrasi lama kerap kali menghalangi 

tumbuh-suburnya semangat dan kepedulian untuk menjawab 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan budaya baik 

di dalam ataupun di luar birokrasi perlu dilakukan agar 

budaya baru sebagai pelayan masyarakat dapat menjadi 

lingkungan yang kondusif bagi birokrasi untuk lebih peduli 

kepada kelompok marginal.   

 Untuk itu, pada tahun 2010, Pusat Kajian Manajemen 

Pelayanan Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan 

dan Pelayanan LAN RI, melakukan Kajian Penyusunan Buku 

Penerapan Manajemen Pelayanan Inklusif sebagai upaya 

untuk menyediakan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh 
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berbagai instansi pemerintah dalam penyusunan kebijakan 

dan penerapan pelayanan inklusif dalam ruang lingkup 

kewenangan dan unit kerja masing masing. 

 Buku ini disajikan dalam 6 bab yang saling terkait. Bab I 

merupakan Pendahuluan, memaparkan latar belakang, tujuan 

penulisan buku, ruang lingkup penulisan buku, dan 

sistematika penyajian buku. 

 Bab II Konsep dan Pendekatan Pelayanan Inklusif, memuat 

Konsep Pelayanan Publik, Pergeseran Penanganan Masalah 

Keragaman, Konsep Pelayanan Inklusif, Definisi, Dimensi, dan 

Indikator Pelayanan Inklusif. 

 Sedangkan Bab III Potret Inklusivitas Pelayanan Publik di 

Daerah, menguraikan kondisi nyata inklusivitas pelayanan 

publik dari perspektif pimpinan dan pelaksana di lingkungan 

instansi pemerintah daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah 

[SKPD]) yang menjadi objek kajian dan contoh kasus praktik 

pelayanan inklusif yang berfokus pada penanganan disabilitas 

di bidang pendidikan, dan vokasional pada pengalaman Balai 

Latihan Kerja: BLK Cibinong dalam membina para 

penyandang disabel menuju kesiapan memasuki dunia kerja.  

 Selanjutnya dalam Bab IV Pengembangan Manajemen 

Pelayanan Inklusif, diuraikan mengenai hal-hal apa saja yang 

harus dilakukan dalam mengembangkan pelayanan publik di 

Indonesia agar lebih bersifat inklusif. Pengembangan 

inklusivitas yang dibahas dalam buku ini meliputi aspek 

kebijakan, aspek implementasi, sarana dan prasarana, serta 

aspek budaya kerja.   
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 Pada Bab V Pengukuran Inklusivitas Pelayanan Publik, 

berisi rancangan instrumen pengukuran inklusivitas 

pelayanan publik. Instrumen ini diharapkan bisa menjadi cikal 

bakal instrumen pengukuran inklusivitas yang komprehensif 

di masa mendatang. Sedangkan Bab VI merupakan Catatan 

Penutup, memaparkan kesimpulan dan rekomendasi agar ke 

depan pelayanan publik di Indonesia menjadi pelayanan 

inklusif.  

 


