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Analisa Ketentuan KND dalam UU 

Penyandang Disabilitas

 Bentuk Lembaga

 Lembaga Non-Struktural dan Independen (Pasal 1 angka 16)

 Tugas

 melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, 
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan hasilnya dilaporkan 
kepada Presiden (Pasal 132)

 Fungsi

 Penyusunan rencana kegiatan KND; pemantauan dan evaluasi; advokasi pelaksanaan; 
dan pelaksanaan kerjasama (Pasal 133)

 Dasar Pembentukan

 Peraturan Presiden (Pasal 134)

 Batas Waktu Pembentukan

 Paling lambat 3 tahun setelah pengesahan UU Penyandang Disabilitas (Pasal 149)
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Tujuan Lembaga

 memastikan dan memantau penghormatan, perlindungan, 

pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas dapat 
dilaksanakan dengan baik diseluruh wilayah Indonesia sesuai 

dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, dan perundang-undangan;

 mengembangkan konsep penghormatan, perlindungan, 

pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas dalam 

tataran kebijakan; dan

 menyebarluaskan paradigma baru dalam upaya penghormatan, 

perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang 
Disabilitas.



Kedudukan Lembaga

 Ibukota negara Republik Indonesia



Tugas Lembaga

 melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

 menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat perihal dugaan pelanggaran 
atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

 menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang 
berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;

 memberikan rujukan kepada lembaga keahlian untuk menyelesaikan permasalahan yang 
mendesak berdasarkan pengaduan;

 memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak 
Penyandang Disabilitas;

 mengkaji dan meneliti isu disabilitas;

 mempublikasikan hasil kerja KNDI kepada publik;

 memberikan penghargaan terhadap pemangku kepentingan yang berhasil dalam 
mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas



Kewenangan Lembaga

 menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait 

dengan penyelesaian pelanggaran dan/atau pembaharuan dan 

pengembangan kebijakan atas penghormatan, perlindungan, dan 

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

 mengeluarkan penilaian atas kinerja Pemerintah dan pemerintah

daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

 memanggil pejabat yang berwenang langsung dengan suatu sektor 

untuk dimintai penjelasan mengenai pengaduan masyarakat;

 memberikan laporan kepada publik dan Presiden atas ketidakhadiran 

pejabat yang dimintai penjelasan dan hasil penjelasan pejabat yang 

tidak menjalankan rekomendasi Komisi Nasional Disabilitas;



Struktur Organisasi Lembaga

 pimpinan;

 Ketua

 Wakil Ketua

 Anggota

 sub komisi.



Masa Jabatan Anggota

 5 tahun



Komposisi Anggota

 berjumlah 9 orang. 

 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pimpinan berasal dari masyarakat
Penyandang Disabilitas, yang mempertimbangkan keragaman 

disabilitas.

 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pimpinan dapat berasal dari 

masyarakat bukan penyandang disabilitas.

 30% (tiga puluh persen) perempuan.



Syarat Anggota

 warga negara Indonesia;

 berintegritas; 

 pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;

 memiliki latar belakang pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat;

 memiliki pengalaman dan keahlian di bidang disabilitas;

 memiliki pengalaman menjadi pengurus dalam organisasi Penyandang
Disabilitas paling sedikit 5 (lima) tahun;

 tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

 bersedia bekerja penuh waktu; dan

 bersedia tidak menduduki jabatan politik dan jabatan publik selama masa 
keanggotaan setelah terpilih.



Cara Pemilihan Anggota

 Presiden membuat Tim Seleksi

 Timsel melakukan seleksi

 Tahapan seleksi:

 pendaftaran calon, 

 tahap seleksi, dan 

 tahap pelaporan hasil pemilihan

 Calon terpilih diserahkan kepada Presiden untuk dilantik 

 Jumlah calon yang diserahkan Timsel kepada Presiden sejumlah 
lowongan yang ada



Cara Pemberhentian Anggota

 Berhenti dengan hormat

 meninggal dunia;

 telah berakhir masa keanggotaannya; atau

 mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima. 

 Berhenti tidak hormat:

 dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap;

 melanggar sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik;

 tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KND; dan/atau

 tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut 
tanpa alasan yang sah. 

 Keputusan pemberhentian berdasarkan Keputusan Presiden



Pertanggungjawaban Lembaga

 Bertanggungjawab kepada Presiden



Pendanaan Lembaga

 APBN

 Sumber lain yang tidak mengikat



Terima Kasih


