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Bismillahirrakhmanirrakhiim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Pertama dan utama sekali rasa syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah
SWT atas segala limpahan rakhmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan
Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
Peraturan Daerah yang diambil sebagai obyek kajian ini adalah produk Peraturan
Daerah yang muncul pada tahun 2012, maka penyusunannya memerlukan waktu, tenaga
dan pikiran yang khusus untuk dapat menemukan hasil evaluasi terkait dengan kondisi
kekinian seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengkajian evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan berangkat
dari kenyataan bahwa Peraturan Daerah dibuat harus memenuhi aspek-aspek filosofis,
sosiologis dan yuridis. Artinya, suatu produk Peraturan Daerah yang telah dibuat
beberapa tahun yang lalu sangat mungkin kurang atau bahkan bertentangan dengan
kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Padahal adanya Peraturan Daerah
adalah untuk menata masyarakat dalam dimensi keadilan yang hidup di tengah-tengah
masyarakat. Terlebih lagi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan DIY telah mendorong Daerah Istimewa tumbuh dan berkembang
pesat menuju Daerah yang maju dan modern dalam berbagai sektor hidup dan kehidupan
masyarakatnya termasuk juga sektor perekonomian dan keuangannya.
Kajian Kebijakan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan sosio legal dan pendekatan perundang-undangan untuk
melihat apakah produk Peraturan Daerah yang telah dibuat beberapa tahun silam, masih
relevan atau perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaiannya.
Selanjutnya perlu disampaikan bahwa untuk memudahkan dalam mempelajari dan
memahami isi dan hasil kajian evaluasi, maka sistematika penyajian laporan hasil
penelitian ini disusun dalam empat bab sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada Bab Pendahuluan ini disajikan kerangka pemikiran secara umum yang
mendasari dilakukan penelitian yaitu latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan
kegunaan serta metode penelitian yang digunakan.
Bab II Kajian Teori
Dalam Bab Kajian Teori ini disajikan uraian pemahaman teoritis sebagai pijakan
berfikir untuk menganalisis dan mengevaluasi keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berkaitan penerapan negara hukum
dan perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas
sebagai wawasan dan pengetahuan sebagai alat analisis dalam menilai, mengolah,
mengevaluasi serta menyusun rekomendasi dari hasil penelitian.
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Bab III Analisis dan Evaluasi Perda
Pada Bab Analisis dan Evaluasi ini dipaparkan terkait urgensi adanya evaluasi
terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan
menganalisis kewenangan daerah dalam pembentukan produk hukum disabilitas,
mengevaluasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang
meliputi: 1) konsideran; 2) dasar hukum; 3) temuan sosiologis, mengevaluasi materi
muatan. Selanjutnya, Perda tersebut dilakukan analisis untuk memperoleh jawaban
sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan dalam Bab Pendahuluan. Dengan
demikian, Bab III ini merupakan perpaduan dalam melihat empat aspek sekaligus yaitu
permasalahan, teori, temuan evaluasi dan solusi pemecahannya .
Bab IV Penutup
Dalam Bab Penutup ini dikemukan simpulan yang ditarik dari hasil analisis dan
rekomendasi tindak lanjutnya.
Akhirnya, kami penyusun berharap semoga Kajian Kebijakan Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini dapat bermanfaat sebagai bahan dalam
mengambil kebijakan menuju pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir sekali, kami penyusun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang
diberikan kepada kami dan mohon maaf apabila di dalam penyusunan ini terdapat
kekurangan dan kesalahan.

Yogyakarta,

Agustus 2019

Tim Penyusun
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Perda DIY Nomor
4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
didasarkan pada beberapa pemikiran. Pertama, bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan
kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945. Kedua, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Y

Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya

DI

belum terpenuhi. Ketiga, bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi
Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-

D

undangan yang lebih tinggi. Atas dasar pemikiran tersebutlah lalu muncul Perda DIY Nomor 4

PR

Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Adapun DIY menjadi provinsi pertama yang menerbitkan Perda disabilitas.
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Definisi Penyandang Disabilitas dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, Penyandang
Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan,
kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik
dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan
sosial.1 Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

et

Disabilitas, bahwa definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
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kr

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak2.
Dua definisi di atas, dalam catatan Irwanto, jelas sekali dinyatakan bahwa “disabilitas”
adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang
mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang
menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan
sama dengan orang-orang lainnya. Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa
persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan Negara
juga. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip HAM nondiskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan

1

Pasal 1 Angka (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 DIY Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
2 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas.
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yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting
dalam mengatasi kondisi yang disebut “disabilitas”. Peningkatan kesadaran masyarakat dan
tanggung jawab Negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas
bangsa-bangsa di dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan
(impairment) yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki.3
Dampak disabilitas di berbagai sektor telah menjadikannya sebuah fenomena yang
kompleks: ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi
oleh lingkungannya (hambatan), maka akses untuk mendapatkan pelayanan publik pun akan
terbatas dan akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas, terutama dalam kegiatan
sosial ekonomi. Rendahnya tingkat partisipasi berimplikasi terhadap tingginya angka
kemiskinan yang selanjutnya akan meningkatkan risiko penyandang disabilitas. Anak dengan
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disabilitas tidak memperoleh pendidikan layak dan orang dewasa dengan disabilitas tidak
mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dengan orang non disabilitas, merupakan

D

contoh riil yang dialami oleh penyandang disabilitas selama ini4.

Pada bagian penjelasan umum Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, diakui bahwa kondisi

PR

kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas
sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya.
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Kemiskinan dan disabilitas memang menjadi dua masalah yang sulit untuk dipisahkan.
Seorang ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi
kebutuhan gizinya selama hamil serta sesudah melahirkan anak-anaknya juga mengalami gizi
yang kurang sehingga akan mengakibatkan anak menjadi penyandang disabilitas.
Meski DIY sudah memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas, namun ada

et

beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti. Pertama, bahwa berdasarkan
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data Penyandang Masalah Kesejahteraan Keluarga (PMKS) tahun 2012 – 2016, terdapat
kategori yang mengalami penurunan angka, namun masih ada kategori yang capaian
angkanya tergolong meningkat dan fluktuaktif, antara lain anak berhadapan dengan hukum,
anak jalanan, lanjut usia terlantar, pemulung, orang dengan HIV dan AIDS, perempuan rawan
sosial ekonomi serta keluarga bermasalah sosial psikologis. Sedangkan jenis PMKS yang
mengalami peningkatan terutama dari tahun 2014 ke 2015 antara lain penyandang disabilitas
menjadi 26.177 orang, tuna susila menjadi 385 orang, gelandangan menjadi 171 orang, dan
korban tidak kekerasan menjadi 7.335 orang. Tentu saja dengan adanya kenaikan jumlah
penyandang disabilitas ini harus segera direspon, terlebih DIY sudah memiliki perda
3 Irwanto dalam Analisis Penyandang Disabilitas di Indonesia : Sebuah Desk Review, Pusat Kajian
Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik (Jakarta: Universitas Indonesia – Australian Government, 2010)
hlm. 2
4 Sri Moertiningsih Adioetomo, Daniel Mont, dan Irwanto, Laporan Penelitian mengenai Penyandang
Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial, Lembaga Demografi
Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.
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penyandang disabilitas sejak tahun 2012. Kedua, bahwa terdapat Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Maka Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 perlu
disesuaikan dengan regulasi baru tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi penting untuk dilakukan kajian terhadap
Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dengan
disusunnya kajian kebijakan tersebut, diharapkan dapat terwujud efektivitas kehadiran Perda
ini dalam melindungi penyandang disabilitas di DIY. Pada akhirnya, melalui kajian evaluasi ini
akan menghasilkan kajian yang komprehensif terkait eksistensi Perda DIY Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, apakah nantinya relevan untuk tetap
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diberlakukan, diubah, atau dicabut untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

D

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam kajian kebijakan
ini adalah sebagai berikut:

PR

1. Apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dilakukannya evaluasi
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
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Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

et

2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas adalah untuk memberikan dokumen dan arah kebijakan bagi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
Adapun tujuan penyusunan kajian kebijakan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, adalah untuk:
1.

melakukan kajian akademik secara mendalam dan komprehensif tentang landasan
filosofis, yuridis dan sosiologis mengenai arti penting

Peraturan Daerah Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan
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Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan
2.

melakukan kajian akademik untuk mengevaluasi serta merumuskan rekomendasi
terhadap keberlakuan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas.

1.4. SASARAN
Hasil Kajian kebijakan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

daerah yang tetap akan diberlakukan, diubah, atau dicabut.
1.5. METODE EVALUASI KAJIAN KEBIJAKAN
Jenis Penelitian

D

1.5.1.

DI
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Disabilitas diharapkan dapat menjadi bahan untuk peninjauan terhadap keberadaan peraturan

PR

Dalam penyusunan bahan evaluasi peraturan daerah ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah yang mengacu pada norma hukum
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yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta normanorma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Selain itu metode yang dapat digunakan yaitu metode penelitian yuridis-normatif, yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit. Meskipun demikian, dalam penelitian
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yuridis-normatif ini tidak menutup adanya wawancara ataupun diskusi untuk mendapatkan

1.5.2.
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data yang dibutuhkan dalam evaluasi peraturan daerah.
Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat
dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang
diuraikan lebih lanjut dibawah ini:
1. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah
peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerdangUndangan;
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right
Of Persons With Disabilities;
LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan
dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8
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e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan
g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Buku;

DI
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b. Jurnal;
c. Artikel;

D

d. Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas; dan

3. Bahan Hukum Tersier

PR

e. Wawancara.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

a. Ensiklopedia; dan
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dan bahan hukum sekunder, yaitu:

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1.5.3.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan

et

daerah ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan inventarisasi dan
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mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur,
dokumen resmi serta website resmi. Selain itu juga menggunakan wawancara sebagai
pelengkap data dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini.
1.5.4.

Obyek Penelitian

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
1.5.5.

Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penulisan bahan evaluasi peraturan daerah ini menggunakan

pendekatan:
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (conseptual appoach)
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Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin.
Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat
membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada
dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis
dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan
hukum yang dikaji.
1.5.6.

Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini, bahan-bahan yang

terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi
berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan

DI

Y

kegiatan analisis dan konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang
lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah

D

diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang
dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusun.

PR

Teknik analisa data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini
adalah content analisys (analisis isi). Analisis konten ini didasarkan pada teori-teori yang ada.
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Content (isi) yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer maupun sekunder yang
terdiri dari bahan hukum sekunder dan tersier. Melalui analisis semacam ini diharapkan dapat
memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek
kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis
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et

dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah tentang disabilitas.
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BAB II.
KAJIAN TEORITIS
2.1. NEGARA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS
Seperti yang diketahui penyebutan istilah negara hukum dikenal dengan “rechstaat”
ada pula “rule of law”. Istilah “rechstaat” adalah konsep yang populer dalam tradisi Eropa
Kontinental, sedangkan Anglo Saxon menggunakan “rule of law”. Tradisi eropa kontinental
(civil law) sangat berpengaruh pada pemahaman tentang “rechstaat” itu sendiri, begitu juga
tradisi anglo saxon membentuk suatu pemikiran tentang hakekat dari “rule of law”1
Dalam Dictionary of Law, the rule of law diartikan sebagai principle of government that

Y

all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law

DI

and that no person shall be punished without trial.2 Pengembangan konsep “rule of law” oleh
A.V Dicey, di identifikasi dalam 3 unsur, diantaranya : (1) supremacy of law, (2) equality

D

before the law, (3) the constitution based on individual rights.3 Inti kekuasaan raja di Inggris

PR

semula adalah kekuasaan memutus perkara yang kemudian di delegasikan kepada hakimhakim peradilan yang memutus perkara tidak atas nama raja tapi berdasarkan “common
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custom of England”, sehingga karakteristiknya dari “common law” adalah “judicial”
sedangkan karakteristik dari “civil law” (kontinental) adalah “administratif”.4
Ada 2 unsur penting yang menandai paham negara hukum Liberal, yakni adanya
perlindungan terhadap hak-hak individu (yang oleh Kant disebut sebagai hak-hak pemilikan
pribadi dan kontrak) dan adanya pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara (legislative,

et

eksekutif dan yudikatif). Kemudian gagasan Immanuel Kant tersebut dikembangkan oleh
Friedrich Stahl, menjadi 4 unsur dari negara hukum “rechstaat”: (1) adanya jaminan
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perlindungan hak asasi manusia; (2) adanya pemisahan dalam kekuasaan negara; (3) setiap
tindakan negara harus didasarkan atas undang-undang yang telah ditetapkan terlebih
dahulu; (4) Adanya peradilan administrasi negara.5
Perkembangan negara hukum juga dapat dikaitkan dalam konteks Negara hukum
Indonesia, terdapat pandangan Sri Soemantri dan Philipus M. Hadjon. Kedua pandangan
sarjana tersebut rupanya menekankan pada Pancasila sebagai “cita hukum”, sehingga
menghasilkan konsepsi pemikiran tentang negara hukum Indonesia (negara hukum

1

Sunarjati Hartono, Apakah The Rule of Law itu?, (Bandung : Alumni, 1969, hlm. 11
Lihat juga pada http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtsstaat &oldid=573060731", disitu
dijelaskan tentang hakekat “rechstaat”, selebihnya : In a Rechtsstaat, the power of the state is limited in order to
protect citizens from the arbitrary exercise of authority.
3 A.V Dicey, Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Fifth edition, (London: Macmillan
And Co., Limited New York: The Macmillan Company, 1987), hlm. 179-187
4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, (Surabaya PT Bina Ilmu, 1987,),
hlm. 82
5 Philipus M Hadjon II , op.cit, hlm. 75.
2
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Pancasila). Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, unsur-unsur negara hukum Indonesia
yang berdasarkan Pancasila,6 yaitu:
1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan
atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung
harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.
Kemudian ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai
berikut:

DI

Y

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas
kerukunan;

D

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan

PR

sarana terakhir;

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.7
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Berdasarkan uraian diatas telah ditegaskan secara jelas oleh para ahli bahwa salah
satu unsur atau ciri dari negara hukum yaitu adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak
asasi manusia. Hal senada juga di sampaikan oleh para ahli hukum Indonesia Sri Soemantri
dan Philipus M. Hadjon bahwa negara hukum Pancasila juga mencantumkan pengakuan
terhadap jaminan hak-hak asasi manusia. Sehingga pengakuan Indonesia sebagai negara

et

hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sudah tentu megakomodir
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jaminan hak-hak asasi manusia.

Sebuah buku yang berjudul “Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights”
yang ditulis oleh Jack Donnelly dan dikutip oleh Peter R. Baehr dikatakan bahwa “human
rights are rights that human beings possess because they are human beings.”8 Sebagai
sebuah identitas yang membedakan manusia dengan mahluk lain maka sudah sepantasnya
hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis
kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.
Senada dengan pendapat di atas Jimly Asshidiqie merefleksikan hak asasi manusia
(HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran
manusia itu sebagai manusia.9 Dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki
6

Astim Riyanto, Teori Konstitusi, (Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006), hlm. 275-276
Philipus M Hadjon II ... Op.Cit …, hlm. 90
8 Jan Berting, et al., Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities, First. Edition,
(London: Meckler, 1990), hlm. 33
9 Jimly Asshidiqqie, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Raja Grafindo,2014), hlm. 343
7
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berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu
organisasi kekuasaan manapun termasuk negara. Dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada
dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.
Jika dirunut jauh ke belakang, sesungguhnya wacana HAM telah hidup bahkan sejak
jaman Yunani Kuno dan Romawi ketika terjadi perdebatan kontroversial yang menggeser
hak objektif dan hak subjektif. Ketika itu sudah dikenal konsep hak, namun hak ini tidak
melekat pada semua orang, melainkan hanya dimiliki sebagian orang sesuai status,
kolektivitas, dan kelas. Magna Carta pada 1215 kemudian menekankan hak atas
kepemilikan melampaui kelas baron.10
Namun jika dilihat asal-usul, sejarah, dan filsafat, penyusunan rejim HAM internasional
sangat dipengaruhi dan berakar dari pemikiran teori hak alamiah (natural rights theory) yang

DI

Y

dicetuskan Thomas Aquinas dan dikembangkan Grotius serta teori kontrak sosial yang
dikembangkan John Locke. Grotius mengembangkan teori hukum alamiah ala Aquinas

D

dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran
sekuler yang rasional. Menurut Grotius, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan

PR

bantuan masyarakat untuk mempertahankan hidup, kebebasan, dan miliknya.11
Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah berlangsung
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lama dan mengalami evolusi dari yang sangat sederhanya yang mewakili zaman awal dan
yang sangat kompleks yang mewakili zaman modern. Karel Vasak seorang sarjana
berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia
dikutip oleh Jimly Asshidiqie yaitu:

Generasi Pertama, mewakili hak-hak sipil dan politik yakni hak asasi manusia yang

et

“klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan
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absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi
manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era enlightenment
di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak
perkembangan generasi

pertama

hak

asasi

manusia

ini

adalah

pada

persitiwa

penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights12 Perserikatan BangsaBangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlin dungan hak asasi manusia itu
tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan
Magna Charta dan Bill of Rights, di Amerika Serikat dengan Declaration of Independence,
dan di Perancis dengan Declaration of Rights of Man and of the Citizens. Dalam konsepsi
generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip
integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

10

Asep Mulyana, Perkembangan Pemikiran HAM, (Jakarta: Koleksi Pusat Domuken Elsam, 2015), hlm. 1
Ibid
12 Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.
11
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Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia
Generasi Kedua, di samping adanya International Couvenant on Civil and Political Rights,13
konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk
mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak
untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan penemuanpenemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai
dengan ditandatanganinya International Couvenant on Economic, Social and Cultural
Rights14 pada tahun 1966. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan
persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai “hak-hak positif” karena pemenuhan hakhak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.15
Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu

DI

Y

mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau rights to development. Hak
atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju

D

yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian
dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi

PR

hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil
pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan
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kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain
sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi
manusia Generasi Ketiga.

Indonesia sendiri menyusun UUD 1945 sebelum adanya The Universal Declaration of
Human Rights, namun ide-ide hak asasi manusia yang tercermin dalam deklarasi tersebut

et

sudah diketahui oleh para the founding father indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun
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1945.16 Rapat besar BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 juli 1945 menyimpan
memori tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD 1945.
Oleh karena itu, ketentuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan
dimuat secara terbatas dalam UUD 1945, yaitu sebanyak tujuh pasal saja.17 Sedikitnya
pasal-pasal yang berbicara langsung tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan
karena naskah UUD ini disusun sebelum adanya Universal Declaration of Human Right.18
Sementara itu setelah reformasi perubahan UUD NRI 1945 merupakan salah satu
UUD yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan
13

Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966
Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.
15 Keterlibatan disini harus dalam arti yang postif yaitu negara yang menjamin kesejahteraan rakyatnya
(welfare state) bukan dalam konotasi negatif yaitu negara yang otoriter yang meng-atas-namakan kepentingan
negara agar dapat mengucilkan hak-hak kebebasan berkembang bagi individu
16 Jimly Asshidiqqie, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara ...Op.Cit. hlm. 623
17 Jimly Asshidiqqie, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara ...Op.Cit ..,hlm. 623
14

Harun Al Rasyid, Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh
MPR, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 178
18
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disahkannya perubahan satu sampai ke empat UUD NRI 1945 yang dimuat dalam BAB XA
tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28A sampai dengan 28 J dan Undang-Undang Nomor. 39
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara umum Undang-Undang HAM membagi
HAM ke dalam beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang
Undang tersebut:
1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak di hilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan
nyawa;
2. Hak memperoleh keadilan;
3. Hak atas kebebasan pribadi;
4. Hak atas rasa aman;
5. Hak atas kesejahteraan;

DI

Y

6. Hak turut serta dalam pemerintahan;
7. Hak wanita;

D

8. Hak anak;
9. Hak atas kebebasan beragama.

PR

Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM
tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya
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memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia. Selain itu, terdapar beberapa hak asasi
manusia, yang disebutkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945
sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan hak miliknya;

et

2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di
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mana saja ia berada;

3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan
kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi
melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau
kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang;
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan
yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau
dibuang secara sewenang-wenang;
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai,
aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya
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hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undangundang.
Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak

asasi manusia,

setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang
bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau
tertinggi di suatu Negara. Konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh
penegasan atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusikonstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah
mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab
pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara.
Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya

mengimplementasikan

dalam

konstitusi

tanggung

sebuah

jawabnya

negara,

atas

bagaimana

negara

penghormatan,

perlindungan,

dan

D

pemenuhan hak-hak asasi manusia.

tetapi

Y

termaterialkan

DI

yang

Kemudian pada bagaian ini kita akan memotret perlindungan hak-hak bagi kaum

PR

disabilitas dalam konstitusi atau bagaiamana hak konstitusional penyadang disabilitas di
Indonesia diatur. Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk
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tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan
yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial.
Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak
khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.19

Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar

et

manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu
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untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam 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 meningkatkan harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Selain itu,
pengaturan hak penyandang disabilitas ke dalam konstitusi maupun undang-undang
diharapkan dapat memperkuat komitmen untuk kemajuan dan perlindungan terhadap hak
penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan demikian, hak penyandang disabilitas ini akan
menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional atau hak konstitusional
(constitutional rights).
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Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001),hlm. 140-145
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Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya
dan penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya
perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Sebagai hak
konstitusional, bentuk hukum hak-hak penyandang disabilitas dapat diatur dalam tiga bentuk
yaitu: (1) diatur konstitusi, dalam hal ini Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; (2) diatur dalam
suatu undang-undang berikut sanksi hukuman bagi pelanggarnya (contoh: diatur dalam
UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor. 39 Tahun
1999) dan UU Nomor. 8 Tahun 2016); (3) diatur dalam Peraturan Daerah (contoh:
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas).
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Landasan hak konstitusional yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi
penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 28H ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

D

Pasal 28H ayat (2) mengatur bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

PR

persamaan dan keadilan.” Dalam konteks Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 diperjelas
dengan Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 42 ayat (2) UU Nomor. 39 Tahun 1999. Pasal 5 ayat (3) UU
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Nomor. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang termasuk kelompok
masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan
dengan kekhususannya.” Pengaturan ini diperkuat oleh Pasal 42 ayat (2) UU Nomor. 39
Tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut,
wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.20
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Dengan pemaknaan di atas, menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas
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termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan”
dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi
tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional. Oleh sebab itu, para penyandang
disabilitas memiliki keduduk-an, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non
disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.21
Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir atas pengertian “setiap
orang” dalam Pasal 28H ayat (2) yang tertuang dalam putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010
20 Arie Purnomosidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Jurnal
Refleksi Hukum Vol, 1 No.2. tahun 2017,hlm.166
21 Ibid
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yang menyatakan bahwa “Bahwa menurut Mahkamah hak konstitusional dalam Pasal 28H
ayat (2) UUD 1945, adalah jaminan konstitusional terhadap setiap orang yang mengalami
peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi
dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosiokultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal,
dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan hak atas affirmative action”22
Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah
sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus. Setidaknya terdapat dua makna perlakuan
khusus yaitu, pertama perlakuan khusus ini adalah sebagai upaya perlindungan dari
kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi23 dan terutama perlindungan dari
berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai
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upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi
manusia universal. Kedua perlakuan khusus disini adalah bentuk keberpihakan kepada

D

penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan yang lebih sebagai
kompensasi atas disabillitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan
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dampak disabilitas sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi
secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa,
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bernegara dan bermasyarakat.24

Dari penjelasan di atas maka UUD NRI 1945 sudah dengan tegas melindungi hak
konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian
dari “warga negara”. Selain itu, penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk
mendapatkanaffir-mative action atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam

et

konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami
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dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan
sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD NRI 1945.
2.2. PENYANDANG DISABILITAS
Salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang diampu oleh sebuah
pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan negara tersebut dalam memenuhi
dan menjamin hak-hak warga negaranya. Artinya negara menjadi provider sekaligus
pelindung bagi hak-hak semua warga negara yang dimilikinya. Dengan demikian, salah
satunya, dalam konteks ini, maka negara berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang
dapat dinikmati dan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu
22 Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menafsirkan makna “setiap orang” dalam Pasal 28H ayat
(2) Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010
23 Yang dimaksud dengan tindakan diskriminasi disini adalah setiap pembedaan, pengecualian
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada
pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas (lihat Pasal
1 angka 3 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas).
24 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Naskah Akademik RUU Disabilitas (BPHN 2015), hlm. 45
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aksesibilitas fasilitas publik menjadi sangat penting, terutama bagi kelompok minoritas yang
ada yaitu kelompok penyandang disabilitas.
Kata “penyandang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan
orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa
Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang
berarti cacat atau ketidakmampuan.25 Penggunaan kata “disabilitas” sebelumnya lebih kita
kenal dengan penyandang “cacat”.26
Terdapat kontestasi definisi kecacatan atau disabilitas. Tidak ada definisi tunggal dan
sebaliknya,

terdapat

beragam

yang

yang

ditentukan

oleh

paradigma

yang

melatarbelakanginya. Ada beberapa paradigma mainstream terkait hal ini, yakni model
biomedis, model sosial dan model biopsikososial.27 Paradigma yang paling klasik adalah
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model biomedis atau medical model of disability yang dipengaruhi oleh Teori Personal
Tragedy yang dipostulasikan oleh Barnes. Adapun Barnes memiliki tesis bahwa kecacatan
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adalah ketidakberuntungan individu karena kecacatan tersbut merupakan hasil dari
perbuatan tidak etis/dosa atau bentuk sebuah kutukan atau hukuman Tuhan. Teori Barnes
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ini selanjutnya melahirkan model biomedis yang menyebutkan bahwa disabilitas disebabkan
atau kelainan).28
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oleh semata-mata persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya impairment (kerusakan

Paradigma biomedis dikritik oleh model sosial yang menunjuk pada adanya struktur
sosial (lingkungan) yang pada kenyataannya telah “mencacatkan” seseorang. Menurut
model ini, baik lingkungan fisik maupun sosial, telah tidak resposif atau bahkan diskriminatif
terhadap penyandang disabilitas. Cara pandang masyarakat telah melahirkan marginalisasi,
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diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.29 Selanjutnya, muncul paradigma yang lebih
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kontemporer yang melakukan upaya “kompromi” antara model sosial dan model biomedis.
Model yang terakhir ini mengatakan bahwa ada interaksi antara faktor kondisi biomedis
individu dengan aspek sosial dalam mendefinisikan disabilitas, sehingga perspektif ini
disebut paradigma biopsikososial. Model ini merujuk pada adanya faktor impairments yang
dialami individu, yang berinteraksi dengan adanya hambatan budaya (sikap masyarakat atau

25

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1994.
Penggunaan kata penyandang cacat telah mengalami perubahan, sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Saat ini telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun untuk
beberapa instrumen internasional masih menggunakan kata penyandang cacat.
27 Understanding Disability, Chapter 1, dalam World Report on Disability, Malta: WHO and The World
Bank, 2011, hlm. 3
28 Rofah, dkk, Bab 1 Konsep Dasar Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, dalam Disabilitas dan Pendidikan
Tinggi: Bunga Rampai Penelitian, Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2011, hlm. 5.
29 World Report..., Op.Cit.
26
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attitudinal barriers) dan lingkungan fisik yang membatasi partisipasi penuh dan setara
terhadap kelompok penyandang disabilitas.30
Penekanan pada lingkungan fisik sebagai faktor determinan mayor yang menyebabkan
disabilitas telah dituangkan dalam konsep terbaru terkait disabilitas yang dikeluarkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu konsep the ICF (the International Classification of
Functioning, Disability and Health, yang menggantikan konsep ICIDH (the International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps). Konsep baru ICF ini menekankan
pada

interaksi

dari

3

(tiga)

faktor

dalam

isu

disabilitas,

yaitu

“impairments”

(kelainan/kerusakan tertentu yang ada di tubuh seseorang), “activity limitation” (terbatasnya
aktivitas karena kondisi tubuh tertentu) dan “participation restrictions” (pembatasan
partisipasi, misalnya diskriminasi di tempat kerja, sekolah dan lain-lain).31
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Sebagai bagian dari masyarakat umunya, penyandang disabilitas memiliki hak yang
sama. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak

D

berumah tangga, hak politik, serta hak pembangunan. Terdapat penyandang disabilitas
ganda atau multi yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam
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disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra tuli. Baik penyandang
disabilitas fisik, mental ataupun ganda memiliki hak yang sama.

ar
ia
tD

Data menunjukkan jumlah disabilitas di Indonesia saat ini mencapai angka 12 persen
sebagaimana survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).32 Angka tersebut
terbagi dalam beberapa kategori, baik dari jenis kelamin, dan tingkat disabilitas (sedang dan
berat). Permasalahan hak disabilitas tidak hanya di alami oleh Indonesia, dikarenakan isu ini
merupakan isu global. Beberapa langkah masyarakat internasional untuk pemajuan
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pemenuhan hak penyandang disabilitas terus diupayakan. Pengakuan hak bagi penyandang
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disabilitas oleh masyarakat internasional dengan memulai gerakan tahun 1982 tidak berhenti
hingga tahun 1993 dengan melibatkan peran serta Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
Negara-negara peserta juga didorong untuk memperbaiki arah kebijakannya untuk lebih
meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.33
Pada pertemuan para ahli yang diadakan di Boalt Hal School of Law pada tanggal 8-12
Desember tahun 1998 mengemukakan dua pendekatan yang selama ini terdapat dalam isu
Hak Asasi Manusia penyandang cacat:
1. Pendekatan pertama yang di pandang tradisional yakni yang memandang penyandang
cacat bukanlah sebagai bagian dari isu kesehatan dan kesejahteraan. Sehingga
30

Ibid., hlm. 4.
Ibid., hlm. 4-5.
32 Sulistyowati Desy, Indonesia Miliki 12 Persen Penyandang Disabilitas dalam RepublikaOnline. Diakses
pada tanggal 19 Juni 2019. https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki12-persen-penyandang-disabilitas
33 Pawestri, Aprilina, Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM
Nasional, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hlm.165.
31
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segala bentuk tindakan baik yang ditunjukkan bagi mereka hanyalah sebatas dalam
bentuk dorongan moralitas atau kemurahan hati. Anggapan ini tidak bisa dilepaskan
dari keyakinan bahwa kecacatan seseorang adalah sesuatu yang “abnormal yang
patut dikasihani dan diperdulikan”.
2. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berupaya untuk menolak penggunaan
sikap paternalistic dan mempatonisasi para penyandang cacat tapi dengan
memandangnya melalui model medis yang sebagai konsekuensinya memandang
mereka sebagai bagian dari anggota komunitas dengan hak-hak yang setara.34
Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang selama ini kita temui dalam realitas
di masyarakat. Masih ada pengucilan dan anggapan melihat penyandang cacat dengan rasa
“belas kasihan”, tidak memposisikan bahwa mereka juga merupakan bagian dari masyarakat

Y

pada umumnya. Seharusnya yang terjadi bukanlah sebuah sikap “belas kasihan namun

DI

pengakuan dan pemenuhan atas hak yang seharusnya mereka dapatkan”. Terhadap hal
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tersebut, penyandang disabilitas harus disediakan instrumen hukum nasional hingga pada
tingkat daerah dengan melihat juga kebijakan negara-negara lainnya dalam pemenuhan hak
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penyandang disabilitas.35

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, perlu diperhatikan tentang makna hak.
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Adapun hak mulai menjadi perbincangan seiring timbulnya negara negara nasional yang
mempersoalkan hubungan negara dan warga negara. Teori-teori yang berbasis pada hak
memberikan justifikasi terhadap diutamakannya kepentingan pribadi dari pada kepentingan
masyarakat. Hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu
sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham lewat utilitarianismennya.

et

Hak juga merupakan sesuatu hal yang tak terpisahkan dari hakekat kemanusiaan itu
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sendiri. Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori hakikat dari
hak, yaitu teori kehendak yang menitikberakan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain
teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Dan teori tersebut berkaitan dengan tujuan
hukum.36 Menurut Paton bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum,
melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan suatu kepentingan,
karena kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (in vacuo) tetapi
menginginkan tujuan-tujuan tertentu yaitu kepentingan. Ronald Dworkin menyampaikan
bahwa hak paling tepat dipahami sebagai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang

34

Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, IMR Press, Cianjur, 2013, hlm.

580-581.
35

Pawestri Aprilina, Hak Penyandang...Op.Cit., hlm.166.
Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,
2008, hlm. 172.
36
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bagi keputusan politis yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dworkin menempatkan hak sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.37
Hak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui
secara Universal sebagai hak hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat
kelahiran manusia sebagai manusia, dengan sifat dasar HAM yang dimilikinya.38 Sehingga
tidak ada seorangpun yang dapat melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap
HAM tersebut. Jikapun ada pembatasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28J UUD
NRI 1945 hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang. Hak Penyandang Disabilitas
merupakan bagian dari HAM secara umum. Terdapat berbagai intrumen HAM Internasional
dan juga HAM Nasional.
Momentum reformasi tahun 1998 membawa pengaruh yang cukup besar di dalam
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perubahan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya dengan adanya
amandemen terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D

(UUD NRI 1945) yang menambah Pasal 28I dan 28J tentang HAM, yang semula pada
naskah asli hanya mengatur tentang hak warga negara. Perubahan ini tidak lepas dari

PR

pengaruh Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana Indonesia juga turut
menandatanganinya. Sekalipun perubahan tersebut juga memuat aturan pembatasan.
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Namun ini menjadi capaian yang baik sejak Indonesia merdeka Tahun 1945.39
Pemenuhan hak setiap manusia selain disepakati dalam berbagai konferensi yang
mengasilkan instrumen HAM Internasional juga tidak luput dari campur tangan pemerintah
hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
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manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Salah satu langkah yang
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dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dengan
meratifikasi berbagai instrumen HAM Internasional khususnya yang berkaitan dengan
penyandang Disabilitas, membentuk instrumen hukum nasional hingga pada tingat daerah,
serta melihat kebijakan negara-negara lainnya dalam pemenuhan hak penyandang
disabilitas.

Tuntutan akan hak dan diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas fisik maupun
non fisik bagi penyandang disabilitas telah sering disuarakan oleh para aktivis Organisasi
Penyandang Disabilitas (Disabled People Organisation). Sebagian hak sudah diupayakan
dan direalisasikan oleh pemerintah, seperti: pembangunan sekolah luar biasa, dibangunnya
fasilitas fasilitas di beberapa gedung, penerjemah berita penyandang disabilitas rungu/tuli di

37

Ibid., hlm. 175.
Ibid., hlm. 45.
39 Pawestri Aprilina, Hak Penyandang...Op.Cit.
38
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televisi (sekarang justru ditiadakan), transportasi khusus disabilitas dan sebagainya,
walaupun masih minim dan kadang tidak terurus.40
Daerah juga didorong untuk menyediakan fasilitas yang menunjang bagi penyandang
disabilitas khususnya kelompok usia sekolah. Serta disediakan regulasi yang mencukupi
seperti dengan Peraturan Daerah (Perda). Dorongan bagi daerah terus dilakukan karena
dalam lingkup pemerintahan di daerah belum banyak tersedia peraturan daerah yang dapat
memberikan perlindungan yang dimaksud salah satunya hak aksebilitas. Suatu perlindungan
yang mencakup seluruh hak yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, yang sering
disebut aksesibilitas. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan
kebudayaan,

kesehatan

dan

pendidikan,

serta

informasi

dan

komunikasi,

yang

memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi
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manusia.41

40Zulkarnain

Ridlwan, Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons
With Disabilities), Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, , Universitas lampung, Lampung, Mei-Agustus
2013, hlm. 236.
41 Ibid., hlm. 233.
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BAB III.
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
3.1. KEWENANGAN
Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa Penyandang Disabilitas adalah
setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

Y

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berangkat dari definisi tersebut maka harus

DI

terdapat perlindungan khusus terhadap warga negara penyandang disabilitas.
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI

D

1945) berbunyi bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

PR

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan. Sementara itu, Pasal 28I ayat (1) menegaskan Hak untuk hidup, hak untuk tidak
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disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun. Pada ayat (2) berbunyi “Setiap orang bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

et

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Adapun pada ayat (4)
berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
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adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Ayat (5) mengatur bahwa untuk
menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.
Konstruksi pasal-pasal UUD NRI 1945 di atas kemudian diperkuat dengan Pasal
28J ayat (1) yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rangkaian pasalpasal yang telah disebutkan di atas adalah dasar bagi pengaturan mengenai perlindungan
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Konstruksi pasal-pasal inilah yang kemudian
juga dijadikan sebagai dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas. Dalam salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut, ditegaskan pula bahwa untuk mewujudkan
kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang
LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan
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sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan
yang dapat menjamin pelaksanaannya (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016).
Berbicara mengenai penyandang disabilitas ini berkaitan erat dengan Hak Asasi
Manusia dimana Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada
diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga
Perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang
Disabilitas. Adapun Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai
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tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas

DI

selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya
pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

D

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

PR

Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa selama ini, pengaturan mengenai Penyandang
Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang

ar
ia
tD

Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas
kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai
sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial,
rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang
seharusnya

mendapatkan

et

Disabilitas

kesempatan

yang

sama

dalam

upaya

mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.
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Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang
Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan
Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang
Disabilitas

yang

pada

akhirnya

diharapkan

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas
dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat
manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak
untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan
kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan
Perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan
darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang
termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk
LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan
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menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan
seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan
kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.
Adapun jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan
Kesamaan

Kesempatan

penyelenggaraan

terhadap Penyandang

negara

dan

masyarakat,

Disabilitas

dalam

Penghormatan,

segala

aspek

Perlindungan,

dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan
Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang
lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan
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dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari

DI

penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta
pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

D

Penyandang Disabilitas diuraikan secara detail apa saja yang menjadi kewenangan

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

PR

Pemerintah Daerah (khususnya daerah Provinsi. Uraian kewenangan Pemerintah Daerah

No
1.

Kewenangan Pemerintah Daerah
Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.
Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
masyarakat: menentukan sendiri atau memperoleh
bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau
pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan
evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.
2) Dalam
hal
efektivitas
pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib merumuskannya
dalam rencana induk.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai
subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum
yang sama dengan lainnya.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang
Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap
lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan
dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dasar Pengaturan
Pasal 11 huruf a

Pasal 23 huruf d

Se
kr

et

2.

ar
ia
tD

Tabel 3.1. Kewenangan Pemerintah Daerah

3.

4.

5.

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29
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Dasar Pengaturan
Pasal 39

Y

Kewenangan Pemerintah Daerah
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada
6.
masyarakat
dan
aparatur
negara
tentang
Pelindungan Penyandang Disabilitas.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan
dan/atau
memfasilitasi
pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di
setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai
dengan kewenangannya.
2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan
untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
sistem pendidikan nasional melalui pendidikan
inklusif dan pendidikan khusus.
3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengikutsertakan anak penyandang disabilitas
dalam program wajib belajar 12 (dua belas)
tahun.
7. 4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak
penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang
dekat tempat tinggalnya.
5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang
Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk
mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan
menengah melalui program kesetaraan.
6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan beasiswa untuk peserta didik
Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang
tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari
Penyandang Disabilitas yang tidak mampu
membiayai pendidikannya.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan
dan/atau
memfasilitasi
pendidikan inklusif dan pendidikan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
8.
wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk
mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan
untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam
menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
Pemerintah
Daerah
wajib
memfasilitasi
pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk
9.
mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif
tingkat dasar dan menengah.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi
10. pembentukan
Unit
Layanan
Disabilitas
di
pendidikan tinggi.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
11. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan
dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
12. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

Pasal 40
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Pasal 41

Pasal 42 ayat (1)

Pasal 42 ayat (6)

Pasal 43
Pasal 45
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Pasal 50 ayat (3)

Pasal 52

16.

Pasal 53

Pasal 54
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15.

Pasal 46

Y

14.

Dasar Pengaturan

DI

13.

Kewenangan Pemerintah Daerah
menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan
kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan
pengembangan karier yang adil dan tanpa
Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan kesempatan kepada Penyandang
Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan
kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
(2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan
mudah diakses.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang
Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh
tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin akses yang setara bagi Penyandang
Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam
sistem jaminan sosial nasional di bidang
ketenagakerjaan.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib
mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen)
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja.
(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang
Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan insentif kepada perusahaan swasta
yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan
Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
daerah
di
bidang
ketenagakerjaan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan
jaminan,
Pelindungan,
dan
pendampingan kepada Penyandang Disabilitas
untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan bantuan dan akses permodalan untuk
usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi
yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memperluas peluang dalam pengadaan barang dan
jasa
kepada
unit
usaha
mandiri
yang
diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

D

No

18.

19.

20.

21.

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58
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26.

27.
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29.

30.

31.

32.

33.

Dasar Pengaturan
Pasal 59

Pasal 60
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22.

Kewenangan Pemerintah Daerah
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan
oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh
Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan pelatihan kewirausahaan kepada
Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit
usaha mandiri.
1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta
wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan
menerima pasien Penyandang Disabilitas.
2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta
wajib
menyediakan
fasilitas
pelayanan
kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa
Diskriminasi sesuai dengan standar dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib
memberikan
pelayanan
kesehatan
untuk
Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai
dengan
standar
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas
kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi
Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai
dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi
medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam
disabilitasnya.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin
ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan
oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan
kesehatan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di
wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas
terhadap pelayanan air bersih.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang
layak.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

et

No

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 74

Pasal 75
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Dasar Pengaturan

Y

Kewenangan Pemerintah Daerah
menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat
berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam
kehidupan politik dan publik secara langsung
atau melalui perwakilan.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin
hak
dan
kesempatan
bagi
Penyandang Disabilitas untuk memilih dan
dipilih.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin hak politik Penyandang Disabilitas
dengan memperhatikan keragaman disabilitas
dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau
nama lain, termasuk:
a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam
kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala
desa atau nama lain;
b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih
dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau
nama lain;
c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat
Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses,
serta mudah dipahami dan digunakan;
d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk
memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
34.
e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk
mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk
memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh
fungsi
publik
dalam
semua
tingkat
pemerintahan;
f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat
memanfaatkan penggunaan teknologi baru
untuk membantu pelaksanaan tugas;
g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas
untuk memilih pendamping sesuai dengan
pilihannya sendiri;
h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan
simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan
umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan
pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat
sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum,
pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan
pemilihan kepala desa atau nama lain.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan
dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk
35.
memeluk agama dan kepercayaan masing-masing
dan
beribadat
menurut
agama
dan
kepercayaannya.
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Pasal 78
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37.

38.

39.

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83
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Dasar Pengaturan
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36.

Kewenangan Pemerintah Daerah
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melakukan bimbingan dan penyuluhan agama
terhadap Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mendorong dan/atau membantu pengelola rumah
ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana
yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain
yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan
Penyandang Disabilitas.
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa
isyarat dalam kegiatan peribadatan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan sistem keolahragaan untuk
Penyandang Disabilitas yang meliputi:
a. keolahragaan pendidikan;
b. keolahragaan rekreasi; dan
c. keolahragaan prestasi.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina
dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang
Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk
meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan
prestasi olahraga.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan
pariwisata.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata
yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata
yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan potensi dan kemampuan seni
budaya Penyandang Disabilitas.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melindungi
hak
kekayaan
intelektual
Penyandang Disabilitas.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melindungi dan memajukan budaya masyarakat
yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak
Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
untuk Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk
mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh

DI

No

44.

45.

46.

47.

48.

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 97
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50.

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Pasal 103
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53.
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51.

Dasar Pengaturan

Y

49.

Kewenangan Pemerintah Daerah
Penyandang Disabilitas.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mencantumkan ketersediaan fasilitas yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas
sebagai salah satu syarat dalam permohonan
izin mendirikan bangunan.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada
setiap bangunan gedung.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat
memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah
diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang
dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki
yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas
1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum
lingkungan pertamanan dan permakaman umum
yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas.
2) Pertamanan dan permakaman yang mudah
diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas.
1) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
memfasilitasi permukiman yang mudah diakses
oleh Penyandang Disabilitas.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengawasi
dan
memastikan
seluruh
permukiman yang dibangun oleh pengembang
memiliki
Aksesibilitas
bagi
Penyandang
Disabilitas.
3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan Pelayanan Publik yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi
publik.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
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No

54.

55.

56.

Pasal 104

Pasal 105

Pasal 106
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Dasar Pengaturan

Pasal 109

60.

61.
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58.
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DI

57.

Kewenangan Pemerintah Daerah
menyebarluaskan
dan
menyosialisasikan
Pelayanan Publik yang mudah diakses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
2) Penyelenggara
Pelayanan
Publik
wajib
menyediakan panduan Pelayanan Publik yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengambil langkah yang diperlukan untuk
menjamin penanganan Penyandang Disabilitas
pada tahap prabencana, saat tanggap darurat,
dan pascabencana.
2) Penanganan
Penyandang
Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan Akomodasi yang Layak dan
Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi
dalam penanggulangan bencana.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi
dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
mengupayakan pihak swasta untuk memberikan
Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi
Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara
tertentu.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin
akses
atas
informasi
untuk
Penyandang Disabilitas.
2) Akses atas informasi untuk Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam bentuk audio dan visual.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan informasi dalam bentuk yang
dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan
keragaman disabilitas dan kondisi tempat
tinggalnya.
2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya
tambahan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan unit layanan informasi dan tindak
cepat untuk perempuan dan anak penyandang
disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan
Pelindungan
khusus
terhadap
perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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63.

64.

65.

Pasal 110
Pasal 114
Pasal 115

Pasal 122

Pasal 123

Pasal 124

Pasal 125

Pasal 126
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67.

Pasal 127

Pasal 128

Pasal 130

Pasal 135
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Dasar Pengaturan

Y

66.

Kewenangan Pemerintah Daerah
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan rumah aman yang mudah diakses
untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas
yang menjadi korban kekerasan.
1) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk
bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara
tanpa rasa takut.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari
segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi,
dan seksual.
1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme
koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dalam rangka melaksanakan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di
tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 ayat (1) berlaku secara mutatis
mutandis terhadap mekanisme koordinasi di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan
anggaran
bagi
pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas
Pasal 138
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat
memberikan
penghargaan
kepada
orang
perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

DI

No

Pasal 139
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat
70.
memberikan penghargaan kepada badan hukum
dan lembaga negara yang mempekerjakan
Penyandang Disabilitas.

Pasal 138 – Pasal
140

Pasal 140
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat
memberikan penghargaan kepada penyedia
fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang
Disabilitas.
Berdasarkan tabel di atas, setidaknya terdapat 70 poin yang menjadi dasar
kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk regulasi yang komprehensif
dalam mengatur dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Tentu saja bahwa
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regulasi yang sudah ada harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3.2. EVALUASI

PERATURAN

DAERAH

PROVINSI

DAERAH

ISTIMEWA

YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

3.2.1.

Konsideran

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Perda DIY
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas) dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Y

a. Bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warga negara

DI

yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

D

b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih

PR

mengalami berbagai bentuk diskiminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
c. Bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang

ar
ia
tD

Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi; dan

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

et

Penyusunan konsideran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12

Se
kr

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat ditemukan
pada Lampiran II angka 17 sampai dengan 27. Khusus mengenai konsideran dalam
pembentukan peraturan daerah, dapat ditemukan pada angka 27 Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Angka 27 Lampiran II dimaksud berbunyi: “Konsiderans Peraturan Daerah cukup
memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan
ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah
yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal
atau

beberapa

pasal

dari

Undang–Undang

atau

Peraturan

Pemerintah

yang

memerintahkan pembentukannya”.
Ketentuan angka 27 Lampiran II hanya berlaku bagi peraturan daerah yang
dibentuk karena adanya perintah langsung dari peraturan perundang-undangan di
atasnya. Sementara bagi peraturan daerah yang tidak diperintahkan secara langsung
pembentukannya oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berlaku
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ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Angka 19
Lampiran II dimaksud berbunyi: “Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang,
Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur
filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya
yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis”.
Jika melihat dasar hukum Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan
Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyandang Cacat (yang telah dicabut), UU a quo tidak memerintahkan
secara langsung mengenai pelaksanaan kebijakan bagi penyandang cacat di daerah,
melainkan hanya memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Sehingga,

DI

pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tepat.

Y

konsideran sebagaimana yang termaktub dalam Perda a quo yang menjabarkan

Kemudian, dewasa ini keberadaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

D

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang akan disesuaikan

PR

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (UU Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas) tentang Penyandang Disabilitas, maka konsideran pada Perda a

ar
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quo ke depan harus mengkaji isi dari UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas. Jika merujuk pada isi UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas, terdapat peluang bagi daerah untuk mengatur mengenai pelaksanaan
kebijakan bagi penyandang disabilitas di daerah.

3.2.2.

Dasar Hukum

et

Pembentukan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan

Se
kr

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas didasarkan pada peraturan-peraturan
sebagai berikut:
1)

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945;

2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah
Istimewa Jogjakarta;

3)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

4)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

6)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

7)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The
Right Of Persons With Disabilities;
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10) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang
Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950; dan
11) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakara Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Beberapa dasar hukum pembentukan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di atas sudah tidak
relevan lagi, antara lain, pertama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat. Dasar hukum ini seharusnya diganti dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, oleh karena Undang-Undang Nomor 4

DI

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Y

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah dicabut dan diganti dengan Undang-

Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah saat

D

ini sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PR

Pemerintahan Daerah. Serta ketiga, perlu untuk memasukkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sebagai landasan hukum selanjutnya.
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Berdasarkan hal-hal di atas maka perlu dilakukan penyesuaian pada aspek dasar
hukum dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang diacu dengan
peraturan perundang-undangan yang terbaru dan masih berlaku. Selanjutnya, karena ada
perubahan peraturan perundang-undangan yang diacu maka materi muatan Perda DIY
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

Temuan Sosiologis

Se
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3.2.3.

et

Disabilitas juga perlu disesuaikan.

Di wilayah DIY terdapat kurang lebih 30.000 penyandang disabilitas yang sebagian
besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan
mandiri. Warga masyarakat yang mengalami disabilitas juga masih mengalami berbagai
bentuk diskriminasi dan hambatan mobilitas karena lingkungan yang tidak aksesibel, serta
sulit mendapatkan pekerjaan.1
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi
dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak,
yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan
penyandang disabilitas fisik dan mental.

1

Isu
Strategis
Dinas
Sosial
http://dinsos.jogjaprov.go.id/?page_id=896

Daerah

Istimewa

Yogyakarta,
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Kriteria penyandang disabilitas antara lain, 1) Mengalami hambatan untuk
melakukan suatu aktifitas sehari-hari; 2) Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
3) Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; 4) Penyandang disabilitas fisik:
tubuh, netra, rungu wicara; 5) Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks
psikotik; dan Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
Kebijakan Pemda DIY terkait keberpihakan terhadap penyandang disabilitas
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Y

tertuang pada bagan di bawah:2

Bappeda DIY, Kebijakan Pemda DIY: Pemenuhan Hak Penyandang Difabel, FGD
dan Diskusi Publik “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta, 2017
2
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Gambar 3.1. Kebijakan Perda DIY terhadap Penyandang Disabilitas
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Data jumlah penyandang disabilitas yang tergolong dalam Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY menunjukkan fluktuasi. Jumlah anak dengan
kedisabilitasan pada tahun 2012 berjumlah 3.910 anak, tahun 2013 berjumlah 3.858
anak, tahun 2014 berjumlah 4.116 anak, tahun 2015 berjumlah 3.708 anak, dan tahun
2016 berjumlah 3.095 anak. Kemudian jumlah akumulasi penyandang disabilitas tahun
2012 berjumlah 29.543, tahun 2013 berjumlah 28.196, tahun 2014 berjumlah 26.947,
tahun 2015 berjumlah 25.050, dan tahun 2016 berjumlah 26.177.3
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Di bawah ini merupakan data penyandang disabilitas di DIY.

3 Lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RJPMD) DIY Tahun 2017-2022
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Gambar 3.2. Data Penyandang Disabilitas di DIY

LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan
dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

37

Penyandang disabilitas termasuk ke dalam data PMKS yang berjumlah paling
besar, selain anak terlantar, lanjut usia terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi dan
fakir miskin. Sehingga, jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial bagi
penyandang disabilitas perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut dengan tanpa
mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.
Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS penyandang
disabilitas melalui panti, Pemda DIY memiliki Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang berada di
bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan yaitu Balai
Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD). Daya tampungnya sejak tahun
2012-2016 sebanyak 185.4 Menurut hasil analisis gambaran umum kondisi daerah

Y

terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah DIY, urusan terkait

DI

dengan pelayanan dasar sub sosial menunjukkan ketercapaian 34,14% dengan target
14,76%, sehingga presentase ketercapaiannya melampaui target.
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Fasilitas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, di bawah ini:5

Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah SLB dan Kecamatan di DIY

4

Diolah dari Dinas Sosial DIY, Lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) DIY Tahun 2017-2022
5 Bappeda DIY, Kebijakan Pemda DIY, Op.Cit
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Sedangkan data aksebilitas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di DIY, di bawah

PR

D

DI

Y

ini:6

Gambar 3.4. Aksebilitas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di DIY
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Terdapat program-program yang dilaksanakan Pemda DIY beserta perangkatperangkat daerah lainnya mengenai kegiatan yang mendukung hak kewajiban
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et

penyandang disabilitas, sebagai berikut:7

6

Ibid.

7

Ibid.
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Gambar 3.5. Kegiatan yang Mendukung Hak Kewajiban Penyandang Disabilitas di DIY
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Berbagai pendapat yang diperoleh dari Forum Group Discussion (FGD) yang
dihadiri para pemangku kepentingan, pelaksana kebijakan, asosiasi dan organisasi
masyarakat menampilkan suatu pendapat sebagai berikut:
Pertama, penyusunan kajian evaluasi harus dimulai dengan mengkaji isi UU Nomor.
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikontekskan dengan isi Perda DIY Nomor
4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas,
karena secara dasar hukum penyusunan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengacu pada UU
sebelum UU Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Kedua,

mengidentifikasi

praktek

empirik

di

masyarakat

DIY,

bagaimana

Y

pelaksanaan kebijakan dan program Pemda DIY terhadap aksesibilitas penyandang

DI

disabilitas.

Ketiga, dalam mengidentifikasi praktek empirik, pelibatan seluruh pemangku

D

kepentingan, pelaksana kebijakan, asosiasi dan organisasi masyarakat yang menggeluti

PR

atau fokus terhadap kehidupan penyandang disabilitas harus diutamakan.
Keempat, dalam mengevaluasi pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012
Perlindungan

dan

Pemenuhan

Hak-Hak

ar
ia
tD

tentang

Penyandang

Disabilitas

dan

menkonklusikannya, perlu untuk mengutamakan kebutuhan-kebutuhan penyandang
disabilitas di daerah, yang bisa saja tidak dapat diakomodir hanya oleh UU Nomor. 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kelima, terdapat kendala terkait pendataan penyandang disabilitas oleh karena

et

belum adanya aturan yang konkrit dan terpadu, sehingga menimbulkan kesulitan dan
adanya perbedaan data.
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Tabel 3.2. Pandangan Instansi/Organisasi di DIY
terkait Evaluasi Perda Disabilitas DIY

No.

Instansi

1

Dinas Sosial DIY

2

SIGAP

Tanggapan dan/atau Masukan
- Perlu untuk menyesuaikan dengan UU 8 Tahun 2016;
- Terdapat perbedaan-perbedaan yang substansif
antara Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas;
- Kehadiran Perda Penyandang Disabilitas yang baru
ke depan, akan mempengaruhi peraturan teknis yang
sudah ada di DIY (Pergub dll); dan
- Apabila Pergub-Pergub atau peraturan yang lainnya
tidak kontraproduktif sebaiknya tidak perlu diubah.
- Harus melibatkan organisasi-organisasi yang fokus
terhadap Penyandang Difabel lebih banyak;
- Pentingnya mengakomodir kebutuhan - kebutuhan
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No.

Instansi

Tanggapan dan/atau Masukan

Dinas Pendidikan
dan Olahraga
DIY

4

Keluarga
Selebral Parcy

5

Dinas Tenaga
Kerja Bantul

6

Dinas Kesehatan
DIY
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DI

Y

3

lokal seperti jaminan kesehatan di Jogja untuk Difabel
yang sudah baik, akan tetapi jika ke depan UU
diterapkan, bisa saja mengurangi hak difabel, oleh
karena itu perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan
lokal;
- Mengkaji kecakapan hukum difabel dalam UU Pasal
32, karena bisa melemahkan difabel.
- Pada prinsipnya perda harus
menyesuaikan
kebutuhan difabel;
- Di Kab Gunungkidul, semua sekolah sudah
diinstruksikan untuk menerima penyendang difabel,
tentu sarana prasarana harus ditingkatkan dan
diperbaiki; dan
- Lapangan kerja bagi difabel harus aksesibel;
- difabel lain harus dilibatkan dalam evaluasi perda ini,
karena tiap-tiap difabel memiliki kebutuhan yang
berbeda-beda; dan
- Harapannya perdanya nanti bisa disempurnakan.
- Adanya aturan 1% tenaga kerja untuk difabel jika
diterapkan tentu akan sangat baik, akan tetapi dalam
prakteknya selama ini menemui kendala-kendala;
- Di Bantul ada sekitar 1.500 penyandang difabel;
- Oleh karena kendala-kendala tersebut, maka Bantul
menerapkan 1:100 tenaga kerja; dan
- Perusahaan perusahaan sudah selalu diperintahkan
dan dihimbau untuk menerapkan aturan tersebut;
- Dikotomi medis dan sosial terkait dengan penyandang
‘difabel sementara’;
- Perda kemiskinan dan perda difabel sangat berkaitan
erat, perlu untuk dianalisa; dan
- Betul bahwa jamkesus lebih aksesibel daripada yang
dijamin UU.
Pendataan
disabilitas
berbeda-beda
sehingga
menyulitkan pengaturan dan teknis di lapangan.

7

Dinas Sosial
Kabupaten
Kulonprogo

- Apakah perlu dengan perda baru atau cukup
perubahan?
Kemenkumham - Jika +5% perlu untuk diubah, mencabut perda yang
8
DIY
lama
- Pembebanan anggaran daerah -> hak-hak yang harus
dipenuhi -> banyak sektor yang harus diperhatikan
Sumber: Forum Group Discussion, tanggal 11 Maret 2019

3.3. MATERI MUATAN
Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas berisi 9 (sembilan) Bab dengan 100 (seratus) pasal. Adapun halhal yang diatur dalam materi muatan Perda ini meliputi: perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang

disabilitas,

aksesibilitas,

partisipasi

masyarakat,

pengarusutamaan
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penyandang disabilitas, pembiayaan, komite perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas, ketentuan pidana.
Karena Perda ini telah di terbitkan sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Undang-Undang Disabilitas pada saat
itu tidak di jadikan landasan yuridis pembentukan Perda disabilitas di DIY. Hal tersebut
tentu berimplikasi pada materi muatan dalam Perda yang terdapat perbedaan dengan
Undang-Undang Disabilitas. Selain itu karena Perda merupakan peraturan delegasi
(delegated legislation) sehingga terdapat beberapa materi pengaturan dalam UU
Disabilitas yang perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk Perda termasuk oleh Perda
Disabilitas di DIY. Maka berdasarkan alasan inilah kelahiran Perda DIY Nomor 4 Tahun

Y

2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu

DI

dilakukan perbaikan dan pembaharuan dengan tetap mengacu kepada UU Nomor. 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

D

Perbaikan dan dan pembaharuan dalam materi muatan Perda ini akan di analisis

PR

secara material dan formil. Beberapa catatana secara materil dalam materi muatan Perda
ini antara lain yaitu. Pertama, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan
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Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum memberikan definisi yang lengkap
dan komprehensif terhadap istilah-istlah hukum yang lazim di gunakan dalam pengaturan
disabilitas yang terdapat dalam ketentuan umum UU Disabilitas. Diantaranya definisi
diskriminasi, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemberdayaan yang pada
akhirnya apabila telah di sebutkan dalam ketentuan umum, selanjutnya Perda perlu

et

mengaturnya lebih lanjut materi-materi tersebut.

Kedua, penggunaan istilah prinsip untuk menunjukan asas dalam Pasal 2 Perda

Se
kr

DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas seharusnya di lakukan penyesuaian dengan istilah asas dalam Pasal 2 UU
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga Perda ini kedepan harus
mengadopsi asas-asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang
telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diantaranya
seperti: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi
penuh,

keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan,

aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, perlakuan
khusus dan pelindungan lebih.
Ketiga, adanya perbedaan pengaturan hak disabilitas antara UU Nomor 8 Tahun
2016 dan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan HakHak Penyandang Disabilitas. Hak penyandang disabilitas yang disebutkan dalam Pasal 5
UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas lebih lengkap, terdiri dari 22
LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan
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(dua puluh dua) diantaranya memiliki hak: 1) hidup; 2) bebas dari stigma; 3) privasi; 4)
keadilan dan perlindungan hukum; 5) pendidikan; 6) pekerjaan, kewirausahaan, dan
koperasi; 7) kesehatan; 8) politik; 9) keagamaan; 10) keolahragaan; 11) kebudayaan dan
pariwisata; 12) kesejahteraan sosial; 13) aksesibilitas; 14) pelayanan publik; 15)
pelindungan dari bencana; 16) habilitasi dan rehabilitasi; 17) konsesi; 18) pendataan; 19)
hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 20) berekspresi, berkomunikasi,
dan memperoleh informasi; 21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan 22) bebas
dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Sedangkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas hanya menyebutkan 12 (dua belas) hak. Diantaranya

Y

hak: 1) pendidikan; 2) ketenagakerjaan; 3) kesehatan; 4) sosial; 5) seni; 6) budaya; 7)

DI

olah raga; 8) politik; 9 hukum; 10 penanggulangan bencana; 11) tempat tinggal; dan
aksesibilitas. Karena UU Disabilitas lebih lengkap mengakomodir pengaturan hak-hak

D

penyandang disabilitas, maka Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan

PR

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas harus mengadopsi pengaturan hak
disabilitas dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
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Keempat, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk
melakukan

perencanaan,

penyelenggaraan,

dan

evaluasi

tentang

pelaksanaan

pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah. Keberadaan materi ini penting agar
pemerintah daerah dapat secara terencana melakukan penyusunan kebijakan-kebijakan

et

untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mengukur pelaksanaan berdasarkan
perencanaan dan mengevaluasi pelaksanaanya.
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Kelima, dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum memberikan perhatian terhadap
pemenuhan hak penyandang disbilitas bidang pendidikan khusus untuk memebrikan
beasiswa bagi peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak
mampu membiayai pendidikannya.
Keenam, belum memberikan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas bidang
pekerjaan. Dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum memberikan kewajiban kepada pemerintah
daerah, BUMN, BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Maka sesuai
amanat UU Disabilitas pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan
badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen)
penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan untuk bidang
swasta perlu ada pengaturan dalam Perda ini untuk perusahaan swasta wajib
LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan
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mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah
pegawai atau pekerja. Khusus untuk bidang usaha penting juga Perda ini mengatur
kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada perusahaan swasta
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Ketujuh, belum secara optimal mewujudkan pemenuhan hak disabilitas bidang
kebudayaan dan pariwisata. DIY sebagai daerah yang memiliki ciri khas dan menjujung
tinggi kebudayaan serta daerah dengan tujuan wisata, ternyata dalam Perda DIY Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
belum memberikan pengaturan khusus untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
bidang kebudayaan dan pariwisata. Perda ini kedepan penting memberikan jaminan

Y

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan

DI

pariwisata. Aksesibilitas terhadap layanan budaya dan pariwisata juga perlu di barengi
dengan pemberian insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa

D

perjalanan wisata yang mudah diakses.

PR

Kedelapan, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum memperhatikan perlindungan dan pemenuhan
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hak disabilitas di bidang infrastruktur yang mudah diakses. Materi ini harus secara jelas
disebutkan dalam Perda berupa infrastruktur apa saja yang harus dipastikan
menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Misalkan: bangunan gedung, jalan,
permukiman dan pertamanan dan permakaman.

Kesembilan, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan

et

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum memberikan perhatian khusus untuk
perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Perhatian

Se
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khusus ini bisa dalam bentuk penyediaan unit-unit layanan informasi dan tindakantindakan cepat yang secara jelas harus diatur dalam Perda.
Kesepuluh, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum memberikan perhatian dan apresiasi dalam
bentuk penghargaan bagi orang, badan hukum, penyedia fasilitas publik, yang telah
berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Penghargaan itu akan di berikan oleh pemerintah daerah dalam berbagai bentuk yang
secara tegas perlu di atur dalam Perda.
Kesebelas, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum secara khusus mengatur materi perlindungan dan
pemenuhan hak di bidang hukum. Dalam Perda ini mengkategorikan perlindungan dan
pemenuhan hak disabilitas di bidang hukum sebagai bagian dari perlindungan sosial yang
seharusnya antara perlindungan sosial dan perlindungan hukum adalah dua hal yang
LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan
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berbeda dan harus dipisahkan. Pemisahan ini sangat penting di lakukan untuk
memperjelas posisi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan dan
pemenuhan hak-hak disabilitas di bidang hukum. Karena undang-undang disabilitas telah
secara tegas mengatur secara khusus jaminan perlindungan dan pemenuhan hak
disabilitas di bidang hukum yang wajib diakomodir oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 39 UU
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di bidang hukum dalam Perda inipun
masih terbatas mengatur soal untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum dan
penyediaan saranan dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat

Y

permasalahan hukum. Padahal jika mengacu pada undang-undang disabilitas masih

DI

terdapat hak-hak di bidang hukum lainya yang perlu di akomodir, diantaranya: prosedur
pemeriksaan oleh penegak hukum terhadap penyandang disabilitas, kecakapan

D

disabilitas perlu pertimbangan pengadilan, proses peradilan pidananya, aksesibilitas pada

PR

fasilitas dan sarana prasarana pada proses hukum di kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan.
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Kedua belas, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu memberikan pengaturan yang
mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk memeriksa dan mengevaluasi
aksesibilitas fasilitas-fasiltas umum di daerah.

Sedangkan perbaikan secara formil dalam Perda ini yaitu pertama, penggunaan

et

definisi perusahaan dalam poin 7 ketentuan umum Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu di perbaiki

Se
kr

karena membuat tambahan tabulasi huruf a dan huruf b dengan maksud memberikan
penjelasan definisi perusahaan dalam artian umum/konvensional dan usaha-usaha soaial.
Oleh karena itu demi efisiensi dan efektif akan lebih baik menggunakan definisi setiap
orang yang akan mampu mencakup setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
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BAB IV.
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Berdasarkan berbagai uraian di atas, adapun hal yang dapat di simpulkan dari
landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dilakukannya evaluasi Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah:
1. Secara filosofis Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal tersebut di lakukan

Y

untuk menjalankan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu menegakkan dan

DI

melindungi hak asasi manusia, yang selanjutnya perlu pelaksanaan diatur, dan
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan;

D

2. Secara yuridis keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

PR

Disabilitas banyak yang perlu di harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

ar
ia
tD

2016 tentang Penyandang Disabilitas yang belum di adopsi sebagi akibat dari
keberadaan Perda yang mendahului undang-undang disabilitas;
3. Secara sosiologis yaitu sebagai akibat dari semakin dinamis, kompleksnya masalah
perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang harus di penuhi
oleh pemerintah daerah serta penyandang disabilitas tergolong Penyandang Masalah
Kesejahteraan Keluarga (PMKS) yang saat ini membutuhkan perhatian serius.

et

Sedangkan dari hasil evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
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Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas di simpulkan bahwa:
1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memiliki kekeliruan
secara formil penyusunan
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu di harmonisasi
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk
mengadopsi materi yang mengatur hal-hal diantaranya:
a. definisi yang lengkap dan komprehensif terhadap istilah-istlah hukum yang lazim
di gunakan dalam dalam ketentuan umum undang-undang disabilitas;
b. perbaikan pada bagian asas;
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c. pemenuhan hak-hak disabilitas yang selaras dengan undang-undang disabilitas;
d. kewajiban

pemerintah

daerah

untuk

melakukan

perencanaan,

penyelenggaraan, dan evaluasi;
e. pemenuhan hak penyandang disbilitas bidang pendidikan (khusus beasiswa);
f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas bidang pekerjaan;
g. pemenuhan hak disabilitas bidang kebudayaan dan pariwisata;
h. bidang infrastruktur;
i. perempuan dan anak;
j. penghargaan;
k. perlindungan dan pemenuhan hak di bidang hukum; dan
l. kewenangan

pemerintah

daerah

untuk

memeriksa

mengevaluasi

DI

Y

aksesibilitas fasilitas-fasiltas umum di daerah.

dan

4.2. SARAN

D

Dari hasil kajian evaluasi maka perlu di lakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah

Se
kr

et

ar
ia
tD

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

PR

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan
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