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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setelah Reformasi, perhatian terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia 

semakian tinggi. Kondisi itu erat kaitannya  dengan pengalaman bangsa  

Indonesia  dipimpin oleh rezim otoritarian pada masa orde baru, dan juga 

dipengaruhi oleh perkembangan HAM di berbagai negara dunia. Pada momentum 

tersebut, berbagai pihak melakukan upaya-upaya untuk menguatkan jaminan 

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara terhadap 

warganya. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum ialah 

dengan memasukan jaminan HAM bagi warga negara dalam konstitusi, yaitu 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945). Dalam 

amandemen kedua UUD RI 1945 dimasukan ketentuan mengenai HAM, yang 

dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu Bab XA. Penambahan jaminan HAM 

dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin 

mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi 

warga negaranya. Upaya tersebut juga sebagai satu langkah nyata dalam 

membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. 

 

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara 

dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang 

lingkup warga negara dalam hal  ini luas, mencakup  siapapun tanpa terkecuali 

sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD  RI 1945, termasuk didalamnya 

penyandang disabilitas. Penegasan mengenai lingkup itu sangat penting, karena 
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HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. 

Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian 

dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia. Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesi tahun 1945 tercantum tujuan Negara 

terutama Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memenuhi Hak 

Asasi Manusia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 tersebut. Dimana kewajiban dan tanggung jawab juga 

tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28 I ayat (4) bahwa “Perlindungan, 

pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia ialah tanggung jawab 

negara, terutama pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia. 

 

Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas dengan 

adanya Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) lahir setelah puluhan tahun PBB 

bekerja untuk mengubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. 

CRPD menggambarkanwujudpuncakperubahan paradigma gerakan disabilitas dari 

cara pandang lama yang melihat para penyandang disabilitas sebagai "obyek" 

amal, pengobatan dan perlindungan sosial (charity atau social-based) 

berubahmenjadihuman rights based. Dengan paradigma baru penyandang 

disabilitas diposisikan sebagai "subyek" yang mempunyai hak, yang dapat 

mengklaim hak-haknya, dan dapat membuat keputusan untuk kehidupan mereka 

secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat 
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secara aktif.1 

 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities(CRPD) merupakan 

instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, 

Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Developmen ttoo land 

Human Rights instrument).Tujuan konvensi ini ialah untuk memajukan, 

melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi 

semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang 

disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent idignity).2 

 

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah 

“difable” ini disebabkan oleh adanya factor sosial budaya,selain factor ekonomi 

dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. 

Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam segala aspek kehidupan. Difable 

yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak 

dari pada orang-orang nondifable yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan 

yang layak. Masalah “difable” dan “disabilitas” secara structural diposisikan 

sebagai hal yang “dicacatkan” oleh masyarakat dan pemerintah di berbagai 

belahan Negara di dunia ketiga. Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya 

masyarakat di Negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan 

yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti 

misalnya agama dan media masa. Masing-masing dari bentukan tersebut 

memformulasikan kepercayaan (belief) serta sikap-sikap yang berkontribusi 

                                                             
1SupriyadiWidodoEddyono&AjengGandiniKamilah,AspekAspekcriminaljusticeBagiPenyandangD

isabilitas,(Jakarta:InstituteForCriminal Justice Reform, 2015), hlm.2. 
2PenjelasanUndang-UndangNegaraRepublikIndonesiaNomor19Tahun2011Tentang Pengesahan 

CRPD 
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secara langsung terhadap keberadaan difable atau dikatakan sebagai salah satu 

bentuk penindasan difable (disability oppression). 

 
Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas difable ialah partisipasi 

sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi 

politik. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh difable 

termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (hambatan secara fisik) 

adalah bagian dari salahsatu bentuk dan budaya atau “image” masyarakat 

Indonesia dalam memahami persoalan difable. 

 

Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi tersebut, dengan bentuknya Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak  

Penyandang Disabilitas, yang kemudian dirujuk dalam Undang-Undang No 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Disebutkan dalan UU ini bahwa  

penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/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. Adanya kebijakan menjamin Penyandang Disabilitas dalam 

konteks daerah, pada Pasal 43 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas dengan tegas menyebutkan peran Pemerintah Daerah, maka diperlukan 

adanya peraturan peraturan daerah tentang Penyandang Disabilitas yang memuat 

bagaimana menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang 

disabilitas. “Dalam konteks Indonesia hal ini sangat mungkinkan karena 

sesuaidengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-
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udangan, pada tingkat bawah harus mendasarkan pada peraturan yang lebih tinggi 

dan tidak menyimpang dari dengan isi dan materi peraturan yang lebih tinggi”.3 

 

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang 

memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi 

kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang 

disabilitas ialah orangyang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau 

sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat 

jauh dari kata adil (fair), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan 

diskriminasi terkait dengan pmenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas 

public seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang 

sama dimuka hukum. Minimnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kesempatan 

untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang sama dimuka hukum. 

 

Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terletak pada Pasal 27 ayat (1) 

UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya”. Keadaan disabilitas menggambarkan hambatan yang dialami 

oleh seseorang dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh kondisi lingkungan 

yang tidak mudah diakses (accessible). Dengan cara pandang ini, solusi 

permasalahannya ada pada intervensi Negara terhadap lingkungan tempat 

beraktivitas, sehingga penyandang disabilitas lebih accessible dan comfortable. 

Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas 

                                                             
3ArniSurwanti, iAdvokasi iMewujudkan iPeraturan iDaerah iTentangPenyandangDisabilitas 

iditingkatKabupaten,i(Yogyakarta,JurnalDerdikari iVol. i6 iNo i1 iFebuari i2018), iHlm. 

i111,(Online), i(Http://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Berdikari/Article/Download/4522/3556), 

iDiakses i11 iJuni i2020). 

http://journal.umy.ac.id/index.php/berdikari/article/download/4522/3556
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merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat 

mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. 

Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat 

belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. 

 

Isu disabilitas dilekatkan hanya pada sector sosial, sehingga leading sector 

Pemerintah untuk isu disabilitas ialah Kementerian Sosial. Paradigma itu harus 

segera dikoreksi dengan melekatkan isu disabilitas pada beragam sektor yang 

terkait. Kondisi saat ini,ada beragam kebijakan yang berkaitan dengan isu 

disabilitas, tetapi keberadaan kebijakan itu masih saling terpisah, bahkan tidak 

harmonis satu dengan yang lainnya. 

 

Penyandang disabilitas sering mengalami pengorbanan ganda (double 

victimization), disatu sisi telah menjadi korban kejahatan dan disisi lain menjadi 

korban atas stigma negative serta ketertutupan akses keadilan akibat pemaknaan 

dan penafsiran sempit tersebut. Salah satu contoh dalam praktik penegakan 

hukum, terdapat dua kontroversi penting yang harus diselesaikan.Pertama, 

kontroversi tersebut berkaitan dengan kasus dimana penyandang disabilitas 

sebagai korban perbuatan pidana dan penyandang disabilitas sebagai pelaku 

perbuatan pidana. Beberapa kasus mengafirmasi bahwa ketika penyandang 

disabilitas menjadi korban perbuatan pidana, maka aparat penegak hukum 

terkesan “malas” dan kesulitan untuk merekonstruksi hukum untuk mengadili 

pelaku. Dengan alasan korban tidak dapat memberikan kesaksian yang memadai, 

maka proses peradilan perbuatan pidana tersebut tidak diteruskan. Pada kasus ini, 
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aparat penegak hukum lupa bahwa korban, siapapun dia, seperti apapun kondisi 

fisik dan mentalnya, mereka ialah manusia yang memiliki hak atas perlindungan 

dari ancaman dan praktik perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.Di 

sinilah letak kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia, warga 

negaranya, siapapun dia. 

 

Secara umum disabilitas masih menjadi problem besar di Negara Negara 

berkembang termasuk Indonesia sehingga juga berimbas pada Pemerintah Daerah 

termasuk di Kabupaten Lampung utara. Penyandang disabilitas ialah bagian dari 

masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. 

Mereka tak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial 

masyarakat, kebnyakan komunitas disabilitas di Negara berkembang hanyalah 

sebagai the outsider dalam keseluruhan proses pembangunan. Komunitas 

disabilitas ialah salah satu “user” atau pengguna dalam seluruh aspek kehidupan 

baik dikota maupun dipedesaan. Namum adanya migrasi yang secara signifikan 

terjadi di Indonesia, bahwa disabilitas yang di desa pada umumnya cenderung 

bermigrasi kekota untuk mendapatkan “akses” baik itu akses pendidikan, 

pekerjaan maupun layanan rehabilitasi medis dan sosial, termasuk di Kabupaten 

Lampung Utara. 

 

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah, 

sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

pada pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan 

Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 
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Di Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Lampung, menurut Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara di 2017, jumlah data 

disabilitas di Lampung Utara tercatat kurang lebih lima ratus orang. Akan tetapi 

Kabupaten Lampung Utara belum mempunyai peraturan daerah tentang 

penyandang disabilitas, agar Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas, sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas. 

 

Berdasarkan hal diatas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi UU Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lampung Utara (Studi 

Pada Dinas Sosial Lampung Utara)”. 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh beberapa pokok permasalahan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah penerapan UU NO.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas di Lampung Utara? 

2) Apakah upaya Dinas Sosial Lampung Utara Dalam Memberikan Perlindungan 

Penyandang Disabilitas di Kabupaten lampung Utara? 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang Hukum Administrasi Negara. 

Sedangkan lingkup pembahasannya dikhususkan pada Implementasi UU Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lampung Utara. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

a. Untuk mengetahui Implementasi UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten lampung Utara 

b. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Lampung Utara Dalam Memberikan 

Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lampung Utara 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini ialah: 

a. Secara akademis,sebagai upaya peningkatan kompetensi penelitian melalui 

proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang Hukum 

Administrasi Negara. 

b. Kegunaan praktis, sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada 

Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi. 

1.4 Sistematika Penulisan 
 

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah laporan hasil penelitian berbentuk 

skripsi, dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini memuat hal-hal mengenai 

penyandang disabilitas, macam-macam penyandang disabilitas, hak-hak 

penyandang disabilitas, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 

BAB III METODE PENELITIAN,pada bab ini berisikan mengenai metode-

metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan masalah, 

jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis 

data. 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini diuraikan tentang 

hasil penelitian dilapangan yang meliputi gambaran umum objek penelitian, 

implementasi UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di 

Kabupaten Lampung Utara, upaya Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Utara 

dalam memberikan perlindungan disabilitas. 

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

dari penyajian dan pembahasan atas hasil penelitian penulis dan saran-saran yang 

sekiranya dapat menjadi perbaikan dimasa akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA, merupakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan 

yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, merupakan bahan-bahan dokumen, surat izin 

penelitian, data atau pelengkap sebagai penunjang penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


