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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penyandang Disabilitas 

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penyandang diartikan dengan 

orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti 

cacat atau ketidakmampuan”.4 Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris 

dengan asal kata different ability, yang bermakna manusia memiliki kemampuan 

yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang 

cacat yang mempunyai nilai rasa negative dan terkesan diskriminatif. Istilah 

disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. 

Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan 

maupun keabnormalan”.5Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) ialah 

orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan 

orang pada umumnya.Karena karakteristik yang berbeda inilah sehingga 

memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia 

yang hidup dimuka bumi pada umumnya. 

 

Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen 

kenegaraan sebagai ganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya uu 

pengesahan International Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(CRPD) atau konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas yakni uu no19 

                                                             
4

iKamus iBesar iBahasa iIndonesia.2008.Edisi iKe iEmpat.Jakarta 
5

iSugi iRahayu,Utami iDewi iDan iMarita iAhdiyana.2013.Pelayanan iPublik iBidang iTransportasi 

iBagi iDifabel iDi iDaerah iIstimewa iYogyakarta.Yogyakarta.Hal i110 
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tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah persons with 

disabilities yang sebeluimnya diterjemahkan penyandang cacat. 

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-

pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, 

yakni:“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat 

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 

secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat 

mental, penyandang cacat fisik dan mental”. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa 

“aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas 

guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut Pasal 

1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah keadilan yang memberikan 

peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk 

menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan 

masyarakat”. 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah 

dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas 

meliputi hak: atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek 

hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan 

masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam 

urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non 

perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala 

perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau 

perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala 
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kepentingan dalam hal keperdataan didalam dan luar pengadilan, dilindungi hak 

kekayaan intelektualnya”. 

 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 

menyebutkan bahwa: Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak: 

a.Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. 

b.Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. 

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 ialah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk 

menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan 

fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan”. 

 

Manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama 

dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (dignity) yang 

melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai 

Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagiananak manusia ialah fakta ilahi 

Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat 

penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka 

dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial 

dan budaya. Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap 

menggambarkan kelompok yang paling rentan dan termajimalkan dalam setiap 

masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi 

manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum 

kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya. 
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2.2 Macam-Macam Penyandang Disabilitas 

“Dalam perkembangan Selfconcept fisik seseorang menggambarkan factor yang 

penting dalam pembentukan gambaran tubuh”.6 

Cara individu mengintregasikan selfconcept yang muncul dengan variabel lain 

yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis 

dani tidak harmonis. 

1) Tuna Rungu 

Meskipun ada sedikit mengenai perbedaan pendapat istilah tersebut dalam 

membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, misal biasanya istilah tuli yang 

terbatas pada orang-orang yang indera pendengarannya tidak berfungsi. Istilah 

susah pendengaran terbatas pada mereka yang indera pendengarannya cacat 

tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi. 

“Kondisi pendengaran anak tuna rungu mengacu pada pengertian tuna rungu 

itu sendiri sehingga pengertian tuna rungu sangat beragam.istilah umum tuna 

rungu juga menggambarkan suatu yang menunjukkan kesulitan mendengar dari 

yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang 

dengar”.7 

Tuna rungu bukan termasuk cacat emosi.Faktor perkembangan kepribadian 

yang penting ialah apa yang dipikirkan oleh orang cacat itu sendiri mengenai 

situasinya, dan apa yang dipikirkan serta di rasakannya mengenai cacat 

tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari dari apa yang dipikirkan 

orang-orang lain. Karena sikap orangorang yang normal pendengarannya 

                                                             
6Selfconcept iAdalah iKonsep iDiri, iYaitu iPikiran iDan iKeyakinan iSeseorang iMengenai iDirinya 

iSendiri. 
7

iAhmad iWasita, iSeluk-Beluk iTunarungu i& iTunawicara iSerta iStrategi iPembelajarannya. 

i(Jokjakarta: iJavalitera, i2012), iHal. i17 
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terhadap orang yang tuna rungu agak negative, maka tidak mengherankan jika 

emosi orang yang tuna rungu agak tidak stabil membandingkan dengan orang 

yang bukan tuna rungu. 

2) Tuna Netra 

Jumlah tuna netra di Indonesia belum dapat ditentukan dengan tepat.Mengenai 

definisi tentang tuna netra ialah salah satu sebabnya. Jika ketajaman 

penglihatan sentral 20-200 dipakai sebagai kriterium maka mungkin banyak 

isekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang 

imemilikii kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang 

besar-besar (lebih dari 14 titik). “Dipihak lain, ada tuna netra yang masih 

mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat 

menggunakan sisa penglihatan yaitu untuk melakukan berbagai kegiatan 

sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan 

kacamata”.8 Orang tuna netra yang masih memiliki sisa penglihatan yang 

fungsional seperti ini kita sebut bagaikan orang “kurangawas” atau lebih 

dikenal dengan sebutan Low Vision.9 

Sikap masyarakat luas terhadap tuna netra lebih baik jauh dibandingkan dengan 

sikap terhadap tuna rungu.Kebutuhan ialah cacat yang dapat dilihat dengan 

jelas oleh semua orang.Mungkin Negara memberikan kemudahan-kemudahan 

tertentu kepada mereka, misalnya terhadap pajak pendapatan dan kekayaan 

mereka diberi potongan khusus. Mungkin disesalkan oleh orang tuna netra itu 

                                                             
8

iArdhi iWijaya, iSeluk iBeluk iTunanetra i& iStrategi iPembelajarannya. i(Jogjakarta: iJavalitera, 

i2012), iHal. i12 
9Low iVision iAdalah iMereka iYang iBila iMelihat iSesuatu iMata iHarus iDidekatkan, iAtau iMata 

iHarus iDijauhkan iDari iObjek iYang iDilihatnya, iAtau iMereka iYang iMemiliki iPemandangan iKabur 

iKetika iMelihat iObjek. iUntuk iMengatasi iPermasalahan iPenglihatannya, iPara iPenderita iLow 

iVision iIni iMenggunakan iKacamata iAtau iKontak iLensa. i(Aqila iSmart, iAnak iCacat iBukan 

iKiamat: iMetode iPembelajaran i& iTerapi iUntuk iAnak iBerkebutuhan iKhusus. i(Yogyakarta: iAr-

Ruzz iMedia, i2010), iHal. i36) 
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sendiri karena pada umumnya menimbulkan simpati pada orang-orang lain. 

3) Tuna Daksa 

“Tuna daksa menggambarkan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki 

kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk 

tubuh”.10 

Tunadaksa ialahsebutanlaindaritunafisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik 

yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta 

yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti 

pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. 

Namun tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. 

Malah ada yang memiliki daya piker lebih tinggi dibandingkan anak pada 

umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna 

daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap  perkembangan jiwa dan 

pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada diantara anak tuna 

daksa hanya mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti 

pendidikan sebagaimana anak normal lainnya. 

 

“Tuna daksa menurut DjadjaRahaja ada beberapa golongan, tuna daksa 

digolongkan menjadi dua golongan. Golongan pertama tuna daksa 

murni.Golongan ini umumnya tidak mengalami gangguan mental atau kecerdasan, 

poliomylitis serta cacat ortopedislainnya”.11 Golongan yang kedua ialah tuna 

daksa kombinasi. Golongan ini masih ada yang normal, namun kebanyakan 

mengalami gangguan mental, seperti anak cerebal palsy. Sedangkan pendapat 

                                                             
10

iAqila iSmart, iAnak iCacat iBukan iKiamat i: iMetode iPembelajaran iDan iTerapi iUntuk iAnak 

iBerkebutuhan iKhusus. i(Yogyakarta: iKatahati, i2014), iHal.44 
11Poliomylitis iAdalah iPenyakit iMenular iYang iDisebabkan iOleh iVirus iPolio iYang iMudah 

iMenular iDan iMenyerang iSistem iSaraf 
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lainmengatakan bahwa tuna daksa digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

a. Tuna daksa taraf ringan: yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah tuna daksa 

murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Pada umumnya Tuna daksa jenis ini 

mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. 

Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, 

seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya. 

b. Tuna daksa taraf sedang: yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah tuna daksa 

akibat cacat bawaan, celebral palsy ringan dan polio ringan. Kelompok ini 

banyak dialami dari tuna akibat celebral palsy (tuna mental) dan disertai 

dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh dibawah normal,dan 

c. “Tuna daksa taraf berat: yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah tuna akibat 

celebral palsy berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang 

terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, 

embesil, dan idiot”.12 

4) Tuna Grahita 

Tuna grahita menggambarkan istilah yang digunakan untuk menyebut anak 

atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa 

juga disebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah yang membuat para 

tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak 

padaumumnya. Oleh sebab itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus 

dengan pendidikan yang khusus pula. Ada beberapa karakteristik tuna grahita, 

yaitu: 

a. Keterbatasan intelegensi 
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iAqila iSmart, iAnak iCacat iBukan iKiamat i: iMetode iPembelajaran iDan iTerapi iUntuk iAnak 

iBerkebutuhn iKhusus. i(Yogyakarta: iKatahati, i2014), iHal. i46 
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Kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti 

membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas ialah yang 

dimaksud dengan keterbatasan intelegensi. Mereka cenderung belajar dengan 

membeo atau tidak mengerti apa yang sedang di pelajari. 

b. Keterbatasan sosial 

Anak tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya didalam 

kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu mereka memerlukan bantuan. Anak tuna 

grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan 

terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial 

dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi. 

c. Keterbatasan fungsi mental lainnya 

Anak tuna grahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan 

reaksi pada keadaan yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi 

terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak tuna grahita 

tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam rentan waktu yang 

lama. 

5) Tuna Laras 

Tuna laras menggambarkan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan 

dalam mengendalikan emosi dan control sosial. Penderita biasanya melihatkan 

perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang 

berlaku disekitarnya. Secara garis besar, anak tuna laras dapat diklarifikasikan 

menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi. 
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6) Autis 

Autisme ialah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak 

lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial 

atau komunikasi secara normal. Ditinjau dari segi bahasa, autis berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatar belakangi karena anak 

autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, 

dan tak ada seorangpun yang mendekatinya selain orang tuanya. 

Secara neurologis atau berhubungan dengan system persarafan, autis dapat 

diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembengan otak, 

terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian 

membuat anak autis berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki 

dunianya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, 

banyak orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-anak autis 

dianggap gila, tidak waras, dan sangat berbahaya, sehingga mereka seperti 

terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara 

penuh. 

Walaupun terlihat aneh dan tidak bisa diterima oleh khalayak umum, terkadang 

anak autis memiliki kemampuan spesifik melebihi anak-anak usianya. 

Sekalipun demikian, rata-rata anak autis tidak mempunyai kemampuan rata-

rata di semua bidang. Maka, dapat disimpulkan anak autis juga mempunyai 

kemampuan yang bisa dikembangkan sebagai keterampilan dan pegangan 

hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu dicermati ialah bagaimana 

mengembangkannya dan model pendidikan yang bagaimana yang harus 

dipilih. 
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Jika seorang anak terkena autis, gejala yang tampak anak satu dengan yang lain 

berbeda. Gejala autis sangatlah bervariasi. Sebagian anak berperilaku hiperaktif 

dan agresif atau menyakiti diri sendiri, namun, tak jarang ada juga yang 

bersikap pasif. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya. Namun, 

gejala yang paling menonjol ialah sikap anak yang cenderung tidak 

memperdulikan lingkungan dan orang-orang sekitarnya, seolah menolak 

berkomunikasi dan berinteraksi. 

 

2.3 Kewajiban dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

“Kewajiban ialah suatu tindakan yang wajib dan harus dilakukan seseorang 

sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral 

maupun hukum”. 

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ UN CRPD) pada tahun 

2011 melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2011. Didalam UN CRPD disisipkan 

salah satu kewajiban negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas melalui langkah legislatif (prosedur yang mendukung) 

serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan 

budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Selanjutnya pemerintah wajib 

menyiapkan sarana prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang 

akan menyelenggarakan pelaksaan dari penerapan Undang-Undang ini dengan 

tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, 

sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas 

kertas tetapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi Penyandang 
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Disabilitas yaitu 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.13 

 

Kewajiban atas tindakan meliputi upaya pemerintah dalam mewujudkan langkah-

langkah pencapaian hak atas pedidikan. Sementara kewajiban atas hasil ialah 

capaian hasil yang diperoleh dari pelaksanaan hak atas pendidikan. Karena sifat 

perwujudannya yang bertahap, maka pelaksanaan kewajiban tidak semata-mata 

melihat dari hasil yang diraih, itetapi juga langkah-langkah yang sudah diambil 

dengan pemerintah dalam rangka menjalankan program-program pendidikan 

sebagai salah satu kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan. 

 

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas 

menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dibutuhkan 

peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. 

DalamUndang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 

dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Adapun hak tersebut terdapat 

pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 5, yang berbunyi: 

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:  

a. hidup;  

b. bebas dari stigma; 

c. privasi;  

d. kedilan dan perlidungan hukum;  

e. pendidikan;  

                                                             
13Erna iRatnaningsih, iKewajiban iNegara iDan iHak iPenyandang iDisabilitas, i(Online), i i i i 

i(Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/04/29/Kewajiban-Negara-Dan-Hak-Penyandang 

iDisabilitias/, iDiakses i11 iJuni i2020) 

https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang%20disabilitias/
https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang%20disabilitias/
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f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;  

g. kesehatan;  

h. politik;  

i. keagamaan;  

j. keolahragaan;  

k. kebudayaan dan pariwisata;  

l. kesejahteraan sosial;  

m. aksesibilitas;  

n. pelayanan publik; 

o. perlindungan dari bencana;  

p. habilitasi dan rehabilitasi;  

q. konsesi;  

r. pendataan; 

s. hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;  

t. bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;  

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan  

v. bebas dari tindakan deskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan 

eksploitasi. 

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), 

perempuan dengan  disabilitas memiliki hak:  

a. atas kesehatan reproduksi;  

b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;  

c. mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis; dan  

d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan 
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eksploitasi seksual.  

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) anak 

Penyandang Disabilitas memiliki hak:  

a. mendapatkan Perlidungan khusus dari Deskriminasi, penelantaran, 

pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;  

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti 

untuk tumbuh kembang secara optimal; 

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;  

d. perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;  

e. pemenuhan kebutuhan khusus;  

f. perlakuan yang sama dengan ana lain untuk mencapai integrasi sosial dan 

perkembangan individu; dan  

g. pendapatkan pendampingan sosial. 

 

2.4 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan 

sosial disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas 

menggambarkan hak konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 28 H ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan dengan Undang-Undang ratifikasi 

konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang 

disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah 

sebagai sarana keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas, 

hal ini juga sesuai dengan rumusan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. 
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Sebuah pengakuan sempurna terhadap Hak Asasi Manusia ialah dalam wujud 

penghormatan, pembelaan, perlindungan dan penjaminan terhadap terpenuhinya 

Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi. Tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana, 

Hak Asasi Manusia berlaku luas bagi setiap individu lainnya. Perlindungan dari 

hak-hak yang terkandung dalam konsep Hak Asasi Manusia tersebut berlaku 

ketika terdapat hak seorang atau individu maupun kelompok yang dilanggar 

maupun melanggar hak sesamanya apalagi sampai merampas. Sebagai hak dasar, 

Hak Asasi Manusia mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. 

 

Asas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada dasarnya 

sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila 

serta asas adil dan pemanfaatan. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak 

yaitu antara pemerintah, Penyandang Disabilitas dan masyarakat. Oleh sebab itu, 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara 

terpadu dalam bentuk peraturan yang saling melindungi. 

 

“Perlindungan penyandang disabilitas menggambarkan istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang 

disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat 

merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Pada akhirnya, perlindungan ini 

juga dapat diartikan sebagai penggakuan bahwa diskriminasi berdasarkan 

disabilitas menggambarkan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat 

pada setiap orang. Disamping itu, perlindungan penyandang disabilitas juga dapat 

diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang 
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aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup 

mandiri dan bermasyarakat”.14 

 

Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar 

manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi 

merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam 

menjalankan kekuasaan Negara, baik sebagai hak warga Negara atau hak asasi. 

Dalam UUD 1945 hak-hakyangsecarategasdisebutsebagai hak asasi manusia yaitu 

sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD 1945. Salah satu hak konstitusional 

yang diatur dalam UUD NKRI 1945 ialah hak konsitutisional penyandang 

disabilitas. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik 

dalam konstitusi maupun didalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya 

untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, 

tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk 

lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat para penyandang disabilitas.15 

 

Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas ialah wacana 

yang sangat penting bagi penyandang disabilitas karena mendorong partisipasi 

dan kemandirian yang setara dalam masyarakat. Aksesibilitas dibagi menjadi 2 

(dua) macam yaitu fisik dan nonfisik. Aksesibilitas fisik mengacu pada 

aksesibilitas dalam hubungan dengan bangunan dan lingkungan sedangkan 

                                                             
14Zulkarnain iRidlwan, i2015. iFiat iJustisia. iVol, i7 i(2), i(Online), 

(Https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Kewajiban+Penyandang+Disa

bilitas&Oq=Kewajiban+Penyandang+Disab#D=Gs_Qabs&U=%23p%3dqx_Kiv1gkbqj, iDiakses 

i11 iJuni i2020) 
15Purnomosidi, iArie.i2017.iRefleksi iHukum: iJurnal iIlmu iHukum. iVol, i1 i(2), i161 i174 

 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kewajiban+penyandang+disabilitas&oq=kewajiban+penyandang+disab#d=gs_qabs&u=%23p%3DQx_Kiv1GKbQJ
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kewajiban+penyandang+disabilitas&oq=kewajiban+penyandang+disab#d=gs_qabs&u=%23p%3DQx_Kiv1GKbQJ
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aksesibilitas nonfisik sesuai dengan komunikasi, informasi dan teknologi. 

 

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional menyatakan bahwa Negara 

mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (dutybearer) dalam 

Pelaksanaan HAM. Dalam pelaksanaan HAM, kewajiban yang diemban negara 

iterdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (torespect), melindungi (toprotect), 

dan memenuhi (tofulfill). Kewajiban untuk menghormati (obligati on respect) 

ialah kewajiban Negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, 

kecuali atas hukum yang sah (legitimate). Kewajiban negara untuk melindungi 

(the obligation to protect) ialah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya 

terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran 

atau tindakan yang dilakukan pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu 

perlindungan HAM. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi (the obligation to 

fulfill) ialah kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, 

administratif, serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya.16 

 

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi 

tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat 

haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para 

penyandang disablitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi 

permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat 

bahwa penyandang disabilitas itu ialah orang yang tidak hanya mempunyai 

keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini 

dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak 

                                                             
16Sofian iMunawar iAsgart, iYogyakarta: iKota iPendidikan iMinus iHam. i(Yogyakarta: iPenerbit 

iOmbak, i2011), iHal. i09 
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jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu i kurang tepat, yang 

dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah 

mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti idengan orang yang 

tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan. Dengan demikin, peran 

Pemerintah daerah dan masyarakat ialah menciptakan terselenggara nya Hak 

Asasi Manusia, terkhusus bagi Penyandang Disabilitas. Sebetulnya terdapat hal 

konkrit yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat cepat 

tercapai. 


