
 
 

 
 

 
 

Komitmen Kami Terhadap 
Aksesibilitas 
untuk Semua

Kebijakan kami adalah untuk mencakup audiens seluas 
mungkin, termasuk orang dengan disabilitas, sehingga 
dapat menikmati informasi yang ditawarkan oleh situs 
web dan aplikasi seluler perusahaan. 
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Situs web dan aplikasi seluler perusahaan berupaya mematuhi kriteria keberhasilan dan Persyaratan Kesesuaian Level A dan Level AA dari Pedoman 
Aksesibilitas Konten Web 2.1 (WCAG), sebagaimana dipublikasikan oleh World Wide Web Consortium (W3C) dan inisiatif Aksesibilitas Web (Wai). 

— Kami mendistribusikan kebijakan ini dan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja kami, termasuk pihak yang merancang, mengembangkan, memelihara, 
mengelola, atau memiliki tanggung jawab atas konten serta format situs web dan aplikasi seluler perusahaan kami. 

— Kami secara teratur melaksanakan pengujian Aksesibilitas untuk situs web dan aplikasi seluler perusahaan. 

— Kami secara berkala menilai dan meninjau situs web dan aplikasi seluler perusahaan untuk memastikan akses penyandang disabilitas. Termasuk, antara lain, 
orang yang: 

— Menggunakan pembaca layar atau perangkat lunak interaktif suara, 

— Hanya atau secara dominan menggunakan keyboard untuk memasukkan data dan menavigasi situs web, 

— Menggunakan perangkat output Braille, 

— Menggunakan keyboard pada layar, 

— Menggunakan perangkat lunak perbesaran teks, 

— Memerlukan kemampuan menyesuaikan ukuran font dan/atau warna untuk melihat halaman web, 

— Memerlukan deskripsi audio untuk mengakses konten video, 

— Memerlukan takarir untuk mengakses material audio dan visual. 

— Kami telah menetapkan Tim Pemimpin & Kepemimpinan Aksesibilitas Perusahaan yang berpengetahuan luas terkait aksesibilitas, WCAG, dan tersedia 
sebagai sumber daya untuk situs web perusahaan dan aplikasi seluler. 

— Kami telah bermitra dengan eSSENTIAL Accessibility sebagai Mitra Aksesibilitas Digital untuk memanfaatkan Aksesibilitas mereka sebagai Platform Layanan 
dalam evaluasi, remediasi, dan pemeliharaan berkelanjutan situs web dan aplikasi seluler perusahaan. Melalui kemitraan ini, kami menyediakan teknologi 
pendukung bagi individu penyandang disabilitas; termasuk, namun tidak terbatas pada gangguan penglihatan rendah dan keterampilan motorik. Aplikasinya 
— ditampilkan melalui ikon yang dapat dikenali di situs web kami — menggabungkan alat bantu, seperti pengganti mouse dan keyboard, pengenalan suara, 
pemberdayaan bicara, navigasi bebas genggam/sentuhan, dan banyak lagi. Teknologi ini membantu navigasi dan interaksi situs web serta berfungsi sebagai 
bantuan tambahan dan dukungan komunikasi yang diamanatkan ADA. 

— Kami berupaya memastikan pemasok pihak ketiga memverifikasi aksesibilitas konten yang mereka kembangkan untuk situs web dan aplikasi seluler 
perusahaan. 

— Perlu diketahui bahwa situs web dan aplikasi seluler perusahaan dapat ditautkan atau berinteraksi dengan situs web dan aplikasi seluler pihak ketiga yang 
tidak dapat kami kendalikan dan tidak terafiliasi secara langsung. 

— Meskipun terus berupaya memastikan aksesibilitas situs web dan aplikasi seluler perusahaan, kami menerima umpan balik dari pengunjung tentang 
bagaimana aksesibilitas dapat ditingkatkan. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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