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TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Menimbang a Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Akomodasi

yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses

Peradilan, maka pengadilan diwajibkan untuk memberikan

akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;

b. Bahwa untuk ketertiban dan keseragaman pemberian

akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas periu

diatur dalam suatu Pedoman; dan

c. Bahwa berdasarkan poin a dan poin b perlu dibuat suatu

pedoman yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara.

Mengingat 1.

2.

undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2oo9 tentang Perubahan

Kedua Atas undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung;

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer;
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undang-undang RI Nomor 25 Tahün 2009 tentang Pelayanan

Publik;

undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2OO9 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

undang-undang RI Nomor L9 Tahun 2o7L tentang

pengesahan conuention on The Rights of Persons with

Disabititíes (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas);

6. undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2oL4 tentang

perubahan undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

7 undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Penyandang

Disabilitas;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 20 17 tentang
pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum;

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2OI9 Tentang

Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap
penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang D isabilitas;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2o2o Tentang

Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam

Proses Peradilan; dan

11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :

460 /DJMT IKF)P I 8 l2Ol8 tentang Pedoman Standar

Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan

Militer utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan

Militer.

MEMÜTTISI(AI{:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN

PERADILAN MILITER.

Menetapkan



KESATU

KEDUA

KÐTIGA

Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan

Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan

Militer

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas terdapat pada

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal CD Juni 2022
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

LULIK TRI GRUM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.

2. ParaïUakil Ketua Mahkamah Agung RI'

3. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI'

4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI'

5. Sekretaris Mahkamah Agung RI'

6. Arsip.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKîUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Nomor :tÇ2 /DjMT lKÐP I oT.Or.3 /vr/2022
Tanggal : 6ç, Juni2O22

BAB I

KBTENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak setiap warga

negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Ketentuan Pasal 28H Ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyebutkan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

guna mencapai persamaan dan keadilan". Negara Indoensia juga telah

meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Conuention on

the Ríght of Persons with DísabilítieslCRPD).

Dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas mengatur apabila penyandang disabilitas memiliki hak

keadilan dan perlindungan hukum, di antaranya diwujudkan dalam bentuk

hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh

penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Setiap warga negara wajib memiliki akses terhadap keadilan, termasuk

bagi penyandang disabilitas. Jaminan dan perlindungan bagi penyandang

disabilitas telah dipertegas dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-

Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa "Lembaga penegak

hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas

dalam proses peradilan".

Terkait dengan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang

berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, pemerintah telah

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Akomodasi

yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan sebagai salah satu organ dari

negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, wajib menyediakan

akomodasi yang layak dan memastikan setiap warga negaranya terbebas dari

perlakuan diskriminatif, termasuk bagi penyandang disabilitas yang

berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.



Salah satu misi dari Mahkamah Agurrg RI yaitu berkomitmen untuk

,,Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan".

Hal ini merupakan keharusan bagi setiap badan peradilan yang berada di

bawah Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan pelayanan publik dan

memberikan jaminan proses peradilan yang adil' Penyelenggaraan peradilan

atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin

adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang

mempertimbangkan keadiian bagi para pihak yang berperkara, termasuk

akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan

hukum

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas menjadi sangat

krusial mendapat perhatian, karena banyak perlakuan diskriminatif yang

kerap terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan

hukum, baik sebagai Terdakwa, Saksi, Ahli maupun pengguna pelayanan

pengadilan lainnya. Mulai dari norma, aturan , danf atau kebijakan hukum

yang belum mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas, keterbatasan

media informasi dan komunikasi, belum memadainya sarana dan prasarana

yang dapat diakses penyandang disabilitas, keterbatasan aparatur pengadilan

daiam memahami kebutuhan penyandang disabilitas, serta keterbatasan

ekonomi, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk dapat

mengakses laYanan Pengadilan.

Akomodasi yang layak serta layanan yang ramah bagi disabilitas

merupakan cerminan dari layanan pemerintahan yang inklusif. Inklusif dalam

arti bahwa layanan yang diberikan oleh pengadilan dapat menjangkau seluruh

lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas' Layanan inklusif

berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi, khususnya pada

penyandang disabilitas.

Selain dari pada itu, tuntutan masyarakat agar terwujudnya pengadilan

yang inklusif sudah menjadi concerrL utama. Pengadilan inklusif dimaksud

adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas

perbedaan sebagai bagian dari keberagafnan, melihat penyandang disabilitas

yang berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.

Pengadilan inklusif juga dapat diartikan sebagai pengadilan yang memberikan

pelayanan yang ramah, aman dan nyaman bagi semua u¡arga negara tanpa

terkecuali.

Dalam rangka terwujudnya pengadilan yang inklusif diperlukan suatu

standar yang sama dalam bentuk Ped.oman Standar Layanan Bagi Penyandang
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Disabilitas, sehingga terdapat standar yang sama dalam pemberian akomodasi

yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam

proses peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Militer (Pengadilan

Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer)'

B. Maksud dan Tujuan

pedoman Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas ini disusun

sebagai panduan bagi seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Militer

(pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer)

dalam memberikan layanan dan akomodasi yang layak bagi penyandang

disabilitas.
pedoman Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas ini bertujuan

untuk memudahkan aparatur Peradilan Militer dalam memberikan pelayanan

yang aksesibel kepad.a penyandang disabilitas agar layanan Pengadilan dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang

disabilitas.

C. Ruang LingkuP

pedoman ini mengatur standar akomodasi yang layak untuk

penyandang Disabititas dalam proses peradilan yang mencakup penyediaan

pelayanan serta sarana dan prasarana di Pengadilan Militer Utama,

Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer'

D. Pengertian

1. penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan

fisik, intelektual, mental, d.anf atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak'

2. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi,

lumpuh layuh atau kaku, parapiegia, celebral palsg (CP), akibat stroke,

akibat kusta, dan orang kecil.

3. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat

kecerdasan di bawah rata-rata, anttara lain lambat belajar dan down

sgndrom.

4. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku,

antara lain:
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a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan

gangguan kePribadian; dan

b. Disabilitas perkembangan yang berpengarrrh pada kemampuan interaksi

sosial di antaranya autis dan hiperaktif'

5. Disabilitas sensorik adalah terganggUnya salah satu fungsi dari panca

indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.

6- Disabilitas ganda atau multi adalah seseorangyang mempunyai dua atau

lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netratuli'

7. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan

diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak

asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas

berdasarkan kesetaraan.

g. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang

Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

9. Aksesibilitas bagi disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang

disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan/atau layanan publik.

10. Penilaian personal adalah upaya untuk menilai f:agam, tingkat, hambatan

dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis

untuk menentukan akomodasi yang layak'

1 1. Disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang

bertindak baik sebagai Terdakwa, Saksi, Ahli maupun pengguna pelayanan

pengadilan lainnYa.

12. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan

untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh

Penyandang Disabilitas.

13. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping

Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat

dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampLt memberikan

pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, termasuk dari pihak

keluarga.

14. Pengadilan adalah Pengadilan Militer utama, Pengadilan Militer Tinggi dan

Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer.

15. Hakim adalah Hakim Militer pada Pengadilan Militer utama, Pengadilan

Militer Tinggi dan Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer'

16. Pengadilan Inktusif adalah Pengadilan yang memastikan adanya

kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari
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keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum

sebagai manusia yang bermartabat'

17. Organisasi Penyandang Disabilitas (oPD) adalah organisasi yang dipimpin

dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas penyandang disabilitas.

ig. pelayanan di Pengadilan adalah keseluruhan proses layanan pengadilan

dimulai dari layanan meja PTSP, persidangan sampai dengan putusan'
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BAB II

AKSESIBILITASBAGIPENYANDANGDISABILITAS

A. Bentuk Akomodasi Yang LaYak

1. Pengadilan wajib menjamin pemenuhan hak aksesibilitas untuk Penyandang

Disabilitas dalam proses peradilan dalam bentuk aksesibilitas dan

penYediaan akomodasi Yang laYak'

2. Pengadilan wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang

Disabilitas sesuai dengan ketersediaan dan alokasi anggaran negara'

3. Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan ditujukan bagi:

a. PenYandang disabilitas fisik;

b. Penyandang disabilitas intelektual;

c. Penyandang disabilitas mental;

d. Penyandang disabilitas sensorik;

4. Ragam penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat

dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang

ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5. Bentuk Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas terdiri atas:

a. PelaYanan; dan

b. Sarana Prasarana.

6. Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dilaksanakan guna memenuhi hak aksesibilitas bagi

penyandang Disabilitas yang mencakup aksesibilitas fisik $aitu aksesibilitas

bagi disabilitas dalam mengakses atau menjangkau prasarana fisik untuk

kepentingannya)danaksesibilitasnonfisik(yaituaksesibilitasyang
berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat

digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik)'

7. Akomodasi yang layak diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam

memperoleh setiap pelayanan di Pengadilan'

8. Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib

memperhatikan penilaian personal'

g. Penilaian personal oleh pengadilan sebagaimana dimaksud angka I

dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi yang berasal:

a.Dokteratautenagakesehatanlainnya:dan/atau
b. Psikolog atau Psikiater-
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B. Akomodasi Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

1. Akomodasi yang layak berupa pelayanan adalah bentuk aksesibilitas

nonfisik bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk menciptakan

suasana yang nyaman dan memungkinkan Penyandang Disabilitas dapat

mengekspresikan dirinya secara wajar berdasarkan prinsip communication

supp ort atau dukungan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas-

2. Akomodasi yang layak berupa pelayanan untuk Penyandang Disabilitas di

pengadiian paling sedikit terdiri atas:

a. Perlakuan nondiskriminatif, berupa:

1) Mendapatkan perlakuan yang sama;

2l Tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari Hakim atau

Aparat Pengadilan;

3) Tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun

ruangan Yang ada di Pengadilan; dan

4) Mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di pengad.ilan.

b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman, berupa:

1) Dapat didampingi keluarga terdekat saat mendapatkan pelayanan di

Pengadilan;

2) Mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di

pengadilan; dan

3) Menggunakan fasilitas atau aiat bantu yang sudah disediakan oleh

Pengadilan'

c. Komunikasi Yang efektif, beruPa:

1) Hakim d.an Aparat Pengadilan melakukan komunikasi yang efektif

kepada penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan

masing-masing Penyandang Disabilitas; dan

2l penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam

berbagai bentuk media komunikasi'

d. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan

perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan, berupa:

l) penyampaian informasi tentang jenis layanan di Pengadilan baik

berupa papan informasi atau komputer dengan screerl reader atau

audio, tanda-tanda dalam bentuk braille dan runníng Þrt;

2) penyampaian informasi tentang penyelesaian suatu layanan dengan

menyesuaikan ragarn disabilitasnya masing- masing;
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3) penyampaian informasi proses beracara di pengadilan harus bisa

diakses oleh Penyandang Disabilitas (dalam bentuk audio book,Ieaflet,

booktetatau dengan gambar dan bahasa yang sederhana); dan

4) Hakim wajib menyampaikan hak Penyandang Disabilitas kepada para

pihak dalam proses pemeriksaan persidangan'

e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, berupa:

1) Pengadilan menyediakan fasilitas komunikasi audio jarak jauh

(teleconference);

2) Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak

jauh (teteconference) untuk melakukan pemeriksaan terhadap

penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

3) Metode komunikasi audio visual jarak jauh (teleconference) dilakukan

dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas

untuk hadir di Persidangan.

f. Penyediaan Pendamping Disabiiitas dan/atau Penerjemah, berupa:

1) Pengadilan sedapat mungkin menyediakan:

a) PendamPing Disabilitas;

b) Penedemah; dan/atau

c) Petugas lain Yang terkait.

2) Dalam kondisi tertentu, selain menyediakan akomodasi yang layak

sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pengadilan sedapat mungkin

juga menYediakan:

a) Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;

b) Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau

c) Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial'

3) penyediaan pendamping Disabilitas diiakukan dengan memperhatikan

hasil penilaian Personal;

4l Pelayanan di pengadilan dapat dilakukan tanpa melibatkan

Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah sepanjang Penyandang

Disabilitas tidak membutuhkan fasilitas pelayanan tersebut;

5) Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf

a) dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping dari

organisasi/LsM yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial, dengan

persyaratan sebagai berikut:

a) Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas

yang didamPingi;
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b) Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses

peradilan dengan baik;

c) Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau

keluarganYa; dan

d) Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan

Penyandang Disabilitas yang didampingi'

6) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat (yang

direkomendasikan oleh Dinas terkait);

b) pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan

efektif dengan Penyandang Disabilitas; dan

c) Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau

keluarganYa.

T) Petugas lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf

c) adalah petugas pada pusat pelayanan terpadu perlindungan

perempuan dan anak yang memenuhi persyaratan pandai bergaul,

berinteraksi dan berkomunikasi secara baik serta efektif dengan

Penyandang Disabilitas;

8) Pengadilan dapat bekerja sama dengan Dinas sosial, Dinas

pendidikan, Sekolah Luar Biasa, organisasi penyandang disabilitas

dan lembaga lain yang peduli terhadap Penyandang Disabilitas untuk

menghadirkan Pendamping Disabilitas danf atau Penerjemah; dan

g) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 8) dituangkan dalam

perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Pengadilan dengan Dinas

sosial, Dinas Pendidikan, Sekolah Luar Biasa, organisasi penyandang

disabilitas dan lembaga iain yang peduli terhadap Penyandang

Disabilitas.

g. pengadilan wajib menyusun standar operasional Prosedur (soP)

pelayanan PTSP dan pelayanan persidangan bagi Penyandang Disabilitas

yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan standar operasional

Prosedur (soP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
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C. Akomodasi Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas

1. Akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana untuk Penyandang

Disabilitas di pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip aksesibilitas fisik,

yang meliPuti:

a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu

lingkungan terbangun harus memerhatikan keselamatan bagi semua

orang;

b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;

c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua

tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;

dan

d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum

dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang

lain.

2. penerapan standar aksesibilitas fisik mencakup penyediaan sarana dan

prasarana baik di dalam maupun di luar gedung yang termasuk dalam

lingkungan kantor Pengadilan;

3. Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan

assessment kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana serta

merencanakan pengadaan untuk menyediakan akomodasi yang layak berupa

sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan

yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara;

4. Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 3

disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan

dalam:

a. Penglihatan, terdiri atas:

1) Komputer yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP

dilengkapidenganaplikasipembacaiayar/audio;

2l Laman pada Website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas

(dengan menggunakan screen reader dan sejenisnya);

3) Media informasi cetak dengan huruf brøille; dan/atau

4) Media komunikasi audio seperti audio book atau screen reader.

b. Pendengaran, terdiri atas:

1) PaPan informasi visual;

2l Alat bantu dengar;
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3) Media komunikasi menggunakan tulisan, bahasa isyarat dan bentuk

visual lainnYa; dan/atau

4) Alat Peraga.

c. Wicara, terdiri atas:

1) Papan informasi visual;

2l Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya;

danf atau

3) Alat peraga.

d. Mobilitas, terdiri atas:

1) Kursi roda;

2) Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

e. Mengingat dan konsentrasi, terdiri atas:

1) Gambar;

2l Maket;

3) Boneka;

4l Kalender; danlatau

5) Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.

f. Intelektual, terdiri atas:

1) Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan

tenaga ahli lainnYa;

2) Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu

ruang¿rn yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati

atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam

lingkungan Pengadilan; dan

3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antata lain ruang untuk

menen¿rngkan Penyandang Disabilitas jika mengalami tantrum

(ledakan emosi).

g. Perilaku dan emosi, terdiri atas:

1) Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan

tenaga ahli lainnYa;

2l Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu

ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati

atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam

tingkungan pengadilan atau rulangan yang nyalnan dan tidak bising;

dan
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3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk

menenangkan Penyandang Disabilitas jika mengalami tantrum

(ledakan emosi).

h. Mengurus diri sendiri, terdiri atas:

1) Obat-obatan;

2J Ruang ganti atau ruang kesehatan yang mudah diakses; dan/atau

3) Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

i. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan penilaian personal.

S. perencanaan pembangunan gedung Pengadilan harus memperhatikan

persyaratan kemudahan bangunan gedung sesuai Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Raþat Nomor: I4/PRT/M l2OI7 tentang

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;

6. Terhadap gedung pengadilan yang sudah ada, penataan ruang dan

penyediaan fasilitas sarana prasarana sedapat mungkin disesuaikan dengan

standar kemudahan bangunan yang mudah diakses bagt Penyandang

Disabilitas, antara lain:

a. Guiding block atau ubin pemandu.

;
:c
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Gambar a. Contoh gaíding block
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b. Warning block atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan

warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah

dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan'

lo ç9.¡

c

!.5 cm

3.5 cø

2.5 cr.

3.5 crx

-0.5 cm
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Gambar b. Contoh uarning block

c. Ramplbidang landai dengan ukuran kemiringan I:12 dan lebar

kemiringan I:2O yang dilengkapi dengan handrail pada sisi kiri dan/atau

kanan dengan tinggi maksimal 70 cm dengan kelandaian di dalam

bangunan gedung maksimal 6 derajat dan di luar bangunan gedung

maksimal 5 derajat.
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Gambar c. Contoh ramp/bidang landai

d. Akses pintu masuk ke dalam gedung pengadilan yang dapat dilalui oleh

Penyandang Disabilitas dengan lebar minimal 90 centimeter.

l70 cm 152,5 cm

min 92 cst

Lu¡¡

Dahm Èuangan 92cm

152,5 cm

152,5 crn 
'

I nuangueuas
il nuangbeuas

Ê
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l,uar Rupngan/
Koridor,,lSelasâr

I

Eo
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N
ú)

Eo
lf).
ôl
tt)

Dalar¡ Rua¡gan

Gambar d. Contoh lebar pintu masuk Gedung

T4



e. Lebar akses pintu masuk ke dalam ruang sidang minimal 90 centimeter'

Gambar e. Contoh lebar pintu masuk ruang sidang

f. Tempat penyimpanan yarrg memuat sarana yang dibutuhkan bagt

penyandang disabilitas.

Gambar f. Contoh tempat penyimpanan kursi roda

Lahan parkir penyandang disabilitas diletakkan pada jalur terdekat

dengan pintu masuk/gedung dan diberikan simbol tanda parkir

penyandang disabilitas.

oò
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Gambar h. Contoh selasar
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Gambar g. Contoh lahan Parkir

h. Selasar ramah penyandang disabilitas dengan lebar minimal 150

centimeter yang cukup untuk dilewati oleh kursi roda atau 2 (dua) orang

saat berpapasan.
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pada setiap ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu khusus

penyandang disabilitas.

I

r r[,
Srnboi

Gambar i. Contoh kursi tunggu prioritas

j. Toilet khusus penyandang disabilitas, harus dilengkapi pegangan rambat

untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda

ke atas kloset ataupun sebaliknya serta adanya panic button dalam hal

penyand.ang disabilitas memerlukan pertolongan'

Gambar j. Contoh toilet difabel dengan panic buttom

k. Tangga d.engan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak

tangga minimal 30 centimeter dengan ketinggian anak tangga maksimal

15 centimeter, dilengkapi dengan handrail, untuk anak tangga
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menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi

material anti sliP

Handruil

flcp rVanng

çl¿

õ€úû
IJ
66

30 cm

¡5- l8cm

Wammg Block

H
5cm

Gambar k. Contoh tangga difabel

l. Rambu (papan petunjuk) harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap

pengguna dan pengunjung Pengadilan'

Gambar 1. Contoh rambu/papan petunjuk

m. Kursi Roda'

@o@e@rr--æ!Ë = =E

@@@o@
ñË È- ¡?.- Ç!= -rb

ffi
ffi F.i
¿tH Eæ¡!¡¡

*ì---E
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Gambar m. Contoh kursi roda
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n. Kruk

Gambar n. Contoh kruk

o. Walker (Alat Bantu Jalan 4 Kaki)'

Gambar o. Contoh walker

p. Antrian prioritas Pelayanan Terpadu satl¡ Pintu (PTSP).

Gambar p. Contoh kartu antrian prioritas

7. Penyediaan akomodasi yang layak unhrk Penyandang Disabilitas bempa

sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan

skala prioritas sesuai dengan €¡.nggaran yang ada pada Daftar Isian

pelaksanaan Ang garar: (DIPA) masing-masing pengadilan dan ketentuan

perahrran Perundang-undangan'
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BAB III

ETIKA DAN PROSEDUR PELAYANAN DI PENGADILAN

BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Etika Pelayanan Aparatur Pengadilan

1. Dalam memberikan pelayanan, hakim dan pegawai Pengadilan wajib

memperhatikan etika sesuai kebutuhan khusus penyandang disabilitas;

2. Etlkadalam pelayanan kepada penyandang disabilitas secara umum sebagai

berikut:
,à. Dalam berkomunikasi, agar menyapa dan bicara secara langsung dengan

memelihara kontak mata, menghindari berbicara satu arah melalui orang

lain baik melalui penerjemah atau pendamping;

b. Fokus pada penyandang disabititas yang diajak bicara bukan pada

kondisinYa;

c. Aparatur Pengadilan bicara dengan jelas, mudah dipahami dan santun;

d. Aparatur Pengadilan menggunakan bahasa tubuh ramah;

e. Tidak melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh;

f. Mengenali kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, misalnya untuk

disabilitas fisik membutuhkan kursi roda dan lain sebagainya;

g. Jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan,

jangan ragu untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan;

h. Jika penyandang disabilitas menyatakan butuh bantuan, tanyakan

bagaiman a cara penyandang disabilitas ingin dibantu;

i. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat

bantu lainnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, jangan

memindahkantanpapersetujuanpenyandangdisabilitas;dan

j.Tidakmemberikanpertanyaanyangberulang-ulang.

3. Etika pelayanan bagi penyandang disabilitas juga memperhatikan

karakteristik khusus penyandang disabilitas sesuai dengan kearifan lokal dan

petunjuk pendamping disabilitas'

B. Prosedur Pelayanan di Pelayanan Terpadu satu Pintu

1. Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas

wajib men)¡usun standar operasional Prosedur (soP) mengenai pelayanan

PTSP dan pelayanan persidangan sesuai dengan standar operasional

prosedur (SOp) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Mititer dan Peradiian Tata Usaha Negara;
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2. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan PTSP dan pelayanan

persid.angan bagi penyandang disabilitas sebagaimana pada Lampiran II;

3. Pemberian prioritas dalam pemberian layanan di Pengadilan wajib

memperhatikan penilaian personal;

4. Penilaian personal dilakukan dengan instrumen form penilaian personal

dan/atau telaah mendalam oleh petugas layanan;

5. pengadilan menyediakan formulir penilaian personal sebagaimana Lampiran

III;

6. Petugas PTSP pada Kepaniteraan memberikan penjelasan dan membantu

penyandang disabilitas dalam mengisi formulir penilaian personal;

7. Petugas PTSP meyerahkan form penilaian personal kepada Panitera untuk

dikomunikasikan kepada sekretaris guna penyediaan kebutuhan penyandang

disabilitas;
g. Dalam hal diperlukan penilaian personal lebih mendalam, Pengadilan dapat

meminta saran dan rekomend.asi dari Tim Penilai Personal yang terdirí dari:

a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;

b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau

c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikosial'

9. Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi penyandang

disabilitas dalam Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) antara lain dengan

mendahulukan pemberian layanan di luar antrian.

C. Prosedur LaYanan Persidangan

1. Proses persidangan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan

hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acaÍayang berlaku;

2. Sebetum persidangan dimulai, hakim wajib menyampaikan hak dan kewajiban

penyandang disabilitas dalam proses persidangan;

3. Dalam hal dibutuhkan Pendamping Disabilitas atau Penerjemah dalam proses

persidangan,hakimwajibmemastikanpersetujuandaripenyandangdisabilitas

ataukeluarganyaterhadapPendampingDisabilitasatauPenerjemahyang
disediakan;

4. Hakim dapat menunda proses persidangan dalam hal penyandang disabilitas

tidak didampingi oleh Pendamping Disabititas dan/atau Penerjemah; dan

5. Berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Personal, persidangan yang melibatkan

penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak

jauhsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
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BAB IV

KOMPETENSI APARATUR, PENDANAAN DAN KERJASAMA

A. Kompetensi Aparatur Pengadilan

1. Hakim dan aparatur pengadilan wajib diberikan pelatihan untuk

meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan di Pengadilan bagi

penyandang disabilitas;

2. Kepala Pengadilan dapat menugaskan aparatur pengadilan untuk mengikuti

pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas atau mengundang ahli

terkait ke pengadilan guna meningkatkan kompetensi aparatur pengadilan

dalam pemberian layanan bagi penyandang disabilitas; dan

3. pengadilan dapat melakukan studi banding ke lembaga atau organisasi yang

telah mengimplementasikan akomodasi yang layak bagi penyandang

disabilitas.

B. Pendanaan

1. Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran merencanakan dan

menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana akomodasi yang iayak

untuk penYandang disabilitas;

2. Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat assesment

kebutuhan, sebagai bahan penyusunan perencanaan anggaran pengadaan

sarana dan pras aranaakomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas; dan

3. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Pedoman ini dibebankan pada:

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pengadilan;

dan/atau

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

C. Kerjasama

1. Pengadilan berkewajiban melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah,

Dinas Sosial, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekolah Luar Biasa,

organisasi Penyandang Disabilitas (oPD) dan lembaga lain yang peduli

terhadap penyandang disabilitas dalam rangka penyediaan

pendamping disabilitas, Penerjemah dan/atau Petugas medis

mendukung pelayanan di Pengadilan bagi penyandang disabilitas;

2. Pengadilan mengadakan kerjasama dengan lembaga terkait

tenaga

guna

guna

terbentuknya Tim Penilaian Personal yang komponennya terdiri dari:

a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;

b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; danlatau
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c. Pekeda sosial mengenai kondisi psikososial'

3. Bentuk atau format perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan dengan instansi

lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas sebagaimana Lampiran IV.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal @ Juni 2022
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

LULIK TRI ANINGRUM

fJ,

"C"
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
Nomor : /DjMT lKÐP /OT.OI'3lYll2022
Tanggal : Juni2Ù22

Disahkan
Oleh

Tanggal
Efektif

Tanggal
Revisi

Tanggal
Pembuatân

Nomor SOP

Kepala Pengadilan Militer ..

TTD

maka pemenuhan pelayanan dan sarPrasApabila
dantidak

tidak

1 . SOP Kepaniteraan
2.SOP F'ISP

Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

Hak' Hak PenYandang Disabilitas;
4.Undang-Undång Rl NLmor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

s.peratuãn pemãrintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang l,ayak

Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
6.peåturan sekrelaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang- e""1o"r"." Standar Operasional 

-proiedur Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di barvahnYa;

2
Undang-
Undang-
Undang-

Undang
Undang
Undang

RI
zu

RI
Nomor
Nomor

Nomor

J
25

I
Tahun
Tahun

Tahun 20
2009

997
tentang
tentang

tentang

Peradilan
Pelayanan

Ratifikasi

Miïter;
Publik

Konvensi tentang

Buku Tamu

I
2
3
4
5
6

Komputer / l^aptoP
Printer
Alat Tulis Kantor (ATK)

Kursi Roda / Tongkat
Kursi T\¡nggu Prioritas

1. St
2. D3
3. SMU sederajat
4. Mampu mengoperasionalkan komPuter
5. Mampu berkomunikasi dengan baik
6. Memiliki wawasan tentang disabilitas

LOGO KOP SURAT PENGADILAN MILITER

STANDAR OPERASIoNAL PROSEDUR (soP)

PEIAYANAN PTSP BAGI PEI{YANDANG DISABIL]TAS

J

2

(l) _

i

No.

Memanggil Pengguna
layanan Prioritas sesuai
dengan nomor urut
ant¡ian Prioritas

Menanyakan laYanart
yang dibutuhkan, lalu
mengambilkan nomor
urut arltrian Prioritas
serta mema¡du mengisi
buku tamu, setelah itu
menga¡tarkan
penyâ¡dang disabilitas
ke meja PTSP

MenghamPiri
penyandarrg disabilitas
(pro aktif) dengan tidak
lupa meneraPka¡ 35
da¡ membantu untuk
memasuki ke dalam
a¡ea lobby

.Aktlvlt¿s

SrtfE/
Pctufú

Pel¡Lsa¡e

I

Potrtrt
PlSP

Pctú¡t BsGL
OEoc

P€oEttcB
r J¡çrb

Nomor A¡trian

- Nomor
A¡t¡ia¡t
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Kursi roda
Tongkat
Jalur
disabilitas

Bcfo¡þpa

UutuBatu

5 menit

5 menit

5 menit

ftLtr

Penyandang
disabilitas
mendapat
Pa¡ggilan
prioritas

Nomor A¡tria¡
sesuai dengan
layanan yang
dibutuhkan

Meka¡isme
pelaya¡ân

khusus Prioritas
sesuai denga¡

pa¡lduan
pelayanan
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9

I

7

6

5

4

Menyimpan ke dalam ArsiP

Menerima hasil laYanan dan

memanggil Pentguna layanan

pr¡or¡tas

Mener¡ma hasil laYanan dan

menyerahl@n kePade Petugas
PTSP

Memeriksa dan

menandatangan¡ dr¿ft
dokumen.

Permohonan diProses sesuai

dengan soP l'ãng telah
ditetapkan

Memerika kelengkaPan
persyaratan / cekl¡st

Menerima Permohonan
layanan dari Penyandeng
disabilitas (layanan Pr¡oritas)

dan melakukan Pengisian form
penilaian personal

+

f-

Y

v
t-

+

I
Y
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Hasil trayanan

Hasil layanan
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Ceklist lenglap

Peû¡gÉ mPmenerima
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3

2

I

Majelis Hak¡m sebelum
menulai Persidangan
terlebih dahulu
mempel4jari hasil
penilaien Personal dari
penyandan g disabilitas

Memberitahukan
kepada Majelis Hakim
jika ada pihak
berpertcara (sebagai
Terdakwa, Saksi dan
Ahli) yarrg meruPakan
penyandang disabilitas

Menginformasikan
kepada Parritera
Pengganti aPabila ada
pihak berperkara
(seb¡gai Terdalrtñta,
Saksi da¡ Abli) Yang
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penyandang disebilitas
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Personal
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Personal
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Personal
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tersampail{an

Optinalisasi
pelayanan

LOGO KOP SURAT PENGADIIAN MILITER

Disahkan
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Tanggal
Efcktif

langgâ¡
Rdisi
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PENGADILAN MILITER
Jalan
Telp. ( ..., Fax.

LEMBAR PENILAIAN PERSONAL PENYANDANG DISABILITAS

JENIS PERKARA

NOMOR PERKARA

NAMA JENTS KELAMIN

STATUS
(Beri tanda V pada
kolom yang sesuai)

SAKSI
KORBAN

TERDAKV/A SAKSI AHLI PH PENDAMPING



UMUR UMUR KALE üDER UMUR MENTAL (*hanya dtisiJika umur kalender berbeda dengan
umur biologls, Ini menggunakan dasar dari psikologl

STATUS

PERKAWINAN

/ TIDAK KAWIN/CERAI (*coret yang ttd¡k perlu)

AI,AMAT KTP

ALAMAT DOMISILI

NOMOR KONTAK



II. DAF.TAR PERTANYAAN

NO PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAIT KONDISI DAN KEBUTUHAN

PEISTAT{DANG DTSABTLTTAS }

KETERANGAN / KEBUTUHAN

PENTANDANG DISABILITAS

DISABILITAS FISIK

1 Apakah Anda mengalami kesulitan
dalam berj alan / bergerak (mobilitas)?

a. Tidak mengalami kesulitan

b.Ya - sedikit

c. Ya - banyak

d.Tidak bisa berjalan/bergerak sama sekali

2 Apakah anda memerlukan alat bantu
b erj alan / bergerak (mobilitas)

a. Kruk

b.Walker (Alat Bantu Jalan 4 Kaki)

c. Kursi roda

d. Canadian

e. Papan skateboard

f. Bambu llray:u

g. Kaki palsu

h.Tangan palsu

DISABILITAS INTELEKTUAL



3 Apakah Anda mengalami kesulitan
dalam mengingat atau konsentrasi?

a.

b,

c.

d

Tidak mengalami kesulitan

Ya - sedikit

Ya - banyak

sangat sulit berkonsentrasi

DISABILITAS MENTAL

4 Apakah Anda mengalami kesulitan
dalam mengurus diri sendiri (misalnya
dalam membersihkan diri atam
berpakaian)?

a. Tidak mengalami kesulitan

b.Ya - sedikit

c. Ya - banyak

d.Tidak bisa mengurus diri sendiri sama sekali

DISABILITAS SENSORIK NETRA

5 Apakah anda mengalami kesulitan
melihat walaupun sudah memakai
kacamata?

a. Tidak mengalami kesulitan

b.Ya - sedikit

c. Ya - banyak

d.Tidak bisa sama sekali



6 Apakah anda kesulitan melihat tulisan
dengan latarbelakang kontras tinggi
untuk membaca?

a. Tidak mengalami kesulitan

b. Ya - sedikit

c. Ya - banyak

d. Tidak bisa melihat tulisan meskipun sudah

kontras

7 Apakah penglihatan Anda sensitif
terhadap cahaya yang
terang/kontras?

a. Ya - sedikit

b. Ya - banyak

c. Sangat sensitive

terang/kontras

terhadap
cahaya

I Apakah anda kesulitan melihat tulisan
dengan humf tebal

a. Tidak mengalami kesulitan

b. Ya - sedikit

c. Tidak bisa melihat tulisan huruf tebal



a. Ya

b. Tidak

Jika iya, alat bantu yang dibutuhkan:

1. Loops/kaca pembesar

2. Alat bantu yang dapat mengeluarkan suara

3. Mengubah pengaturan font di alat elektronik

4. Buat jalur navigasi dengan warna yang kontras

5. menggunakan alat tulis dengan warna

mencolok

6. Alat pembesar video yang memiliki kamera yang
akan terhubung dengan layar

9 Apakah anda memerlukan alat bantu
agar bisa melihat lebih jelas

DISABILITAS SENSORIK TULI DAN IT|ICARA

a. Tidak mengalami kesulitan

b.Ya - sedikit

c. Ya - banyak

d. sangat sulig mendengar suara

10 Apakah Anda mengalami kesulitan
dalam mendengar bahkan ketika
sudah menggunakan alat bantu
dengar?

a. Tidak mengalami kesulitan

b.Ya - sedikit

c. Ya - banyak

d. Sangat kesulitan untuk berbicara

11. Apakah Anda mengalami kesulitan
dalam berkomunikasi/berbicara,
misalnya untuk mengerti atau dapat
dimengerti oleh orang lain?



t2. Apakah Anda membutuhkan bantuan
penerjemah?

a. Penterjemah Bahasa Daerah

b. Penterjemah Bahasa Indonesia

c. Penterjemah Bahasa Inggris

d. Penterjemah Bahasa Isyarat

13. Apakah anda membutuhkan alat
bantu lain untuk memahami
percakapan selain penterjemah?

a. Ya

b. Tidak

Jika ya, apa yang dibutuhkan:

a. Notulensi

b. Layar monitor

c. Alat bantu dengar

d. Alat tulis

KEBUTUHAN TERHADAP PENDAMPING

t4. Apakah Anda membutuhkan bantuan
pendamping?

a. Ya

b. Tidak



15. Siapakah orang yang membuat a. Tema¡r/sahabat

b. Orang tua
c.Keluarga lain (kakú< I adík I kakek/nenek dll

d. Gutl
e. pekerja sosial

f. paralegal

g. lainnya

nyaman untuk menemani/

mendampingi dalam proses

yang anda hadapi

16. Jika ya, siapa yang anda harapkan

mendampingi?

a. Pendamping disabilitas/ lembaga layanan

b. Advokat

c. Pekerja Sosial

d. Paralegal

t7. Apakah anda memerlukan nasihat ahli a. Ya

b. Tidak

Jika iya, siapa?

a. atrli hulmm

b. Psikolog

c. Psikiater

d. Dokter

e. Atrli lainnya



18. Rekomendasi Ahli

19. Kebutuhan l"ainnya

20 Rekomendasi bagi:

a. Bagian Administrasi,

b. Hakim.

c. Panitera,

d. Pendamping disabilitas,

e. Advokat

(Mohon tliuraikan mengenai kebutuhan layanan dan sarana prasarana, alat bantu
disabilitas, orang atau asisten pendukung bagi penyandang disabilitas dan dukr¡ngarr
lainnya. Kebutuhan dapat dilihat dalam bagian panduan)



III. Pihak yang melakukan penilaian

Nama

Jabatan

Tanggal Penilaian

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Juni 2022
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

LULIK TRI

4t
cgfrvnNr* GRUM



LAMPIRAN TV KEPUTUSAN DNREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN

TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
Nomor :152/DjMTlKEp/or.ol 3 lvrl2o22
Tanggal :ob Juni2022

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN MILITER

DAN

DINAS TERKAIT/ SLB / YAYASAN DISABILITAS / LEMBAGA

DISABILITAS / O RGANISASI PET{YANDANG DISABILITAS (O PD)

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN

BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, ...... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di "', kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

I : Kepala Pengadilan Militer XXXX, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nalna Pengadilan Militer

XXXX, berkedudukan di ......., selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA;

2
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama

selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

a. PIHAK PERTAMA adalah "
b. PIHAK KEDUA adalah .""'

Atas dasar hal tersebut, pARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian

Kerja sama dalam penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa

pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan

dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:



PASAL 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja

sama dalam bentuk penyecliaan layanan bagi penyandang disabilitas' Adapun,

yang dimaksud dalam keda sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada

masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi Form Penilaian Personal

dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat'

selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan

atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati

oleh kedua belah Pihak'

2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya

manusia kepada PIHAK PERTAMA tentang bahasa isyarat/hak

penyandang disabilitas/tata cara- berkomunikasi dan pemberian layanan

kepada penYandang disabilitas-

3. pIHAK pERTAMA akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan-

PASAL 2
JANGKA WAKTU

l. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA

PIHAK d.an berlaku untuk waktu 1 tahun'

2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan

kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK'

3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya

apabila ada ketentuan perundang-undangan danf atau kebijakan

pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan

bersama ini tanPa terikat waktu'

PASAL 3

KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah

selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan

data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan

dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas d'an wewenang

pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan

berlaku



PASAL 4

PENUTUP

perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ,"{li *ating-masing

bermaterai cukup, dan mempunyai kekr¡atan hukum Ï¿ng sama guna

kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAI( KEDUA,

Catatan: 
l

Klausul/Pasal dari PKS dapat ¿igesuaikan dengan kondisi/keadaa¡ri di pengadilan atau

berdasarkan kesepakatan dari para Pihak'

Ditetapkan di Jakar'ta
Pada tanggal @ Juni 2022
D PERADII"AN

TATA USAHA

ry

LULIK TRI


