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KATA PENGANTAR 

 
 Lahirnya Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas (International Convention on the Rights of 

Person with Disabilities) yang ditandatangai pada 2007 merupakan 

satu angin segar yang menandai arah baru kebijakan tentang 

penyandang disabilitas di seluruh dunia. Salah satu konstribusi 

penting di dalamnya adalah perubahan paradigma (paradigm shift) 

dalam melihat penyandang disabilitas, dari paradigma lama social 

charity-based yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai 

“obyek”  menuju human rights-based yang melihat penyandang 

disabilitas sebagai manusia yang memiliki hak yang harus 

dilindungi dan dipenuhi secara adil dan setara.  

Perubahan itu diikuti dan dilaksanakan oleh negara-negara di 

dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah 

memperlihatkan keberpihakan dan komitmennya pada 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabillitas melalui 

serangkaian kebijakan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas, kemudian lebih detail dan tegas melalui 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. Komitmen keberpihakan negara terhadap penyandang 

disabilitas, dan secara khusus penyandang disabilitas perempuan 

dan anak, semakin terlihat dalam kurun tahun 2015 – 2019. 

Serangkaian kebijakan dilahirkan oleh pemerintah untuk menjamin 

terimplementasinya secara maksimal perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas.  

Pemerintah daerah, sebagai salah satu institusi terdepan 

(leading institution) yang menyelenggarakan perlindungan dan 
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pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai pasal 27 Undang-

Undang Nomor 8 tahun 2016, memiliki tanggung jawab dan peran 

untuk mengimplementasikan amanah undang-undang secara 

maksimal agar bisa berdampak baik pada kehidupan penyandang 

disabilitas di masa sekarang dan yang akan datang. Pada titik 

inilah, naskah akademik ini menemui urgensinya sebagai refleksi 

dan pijakan akademik dalam pembuatan peraturan daerah yang 

sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kultur daerah Mahakam 

Ulu, agar dapat berdampak efektif dalam upaya untuk melindungi 

dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Mahakam 

Ulu.  

Terima kasih kepada DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang 

telah memberikan kepercayaan kepada Tim kami dalam pembuatan 

Naskah Akademik tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas, semoga Naskah Akademik ini dapat 

memberikan penegasan pentingnya Peraturan Daerah 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di 

Mahakam Ulu. 

 

16 Oktober 2020 

 Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang 

mempunyai serangkaian hak asasi yang telah melekat pada dirinya, 

yang berlaku kapanpun, di manapun dan kepada siapapun. Melalui 

hak itu ia memiliki kedudukan yang sama untuk hidup dan 

menjalani kehidupannya yang adil dan setara dengan manusia yang 

lainnya. Kenyataan itu telah diatur sedemikian rupa di dalam 

berbagai kebijakan hukum dari tingkat global, nasional sampai 

tingkat lokal atau daerah, serta dari urusan umum sampai urusan 

khusus kelompok per kelompok. Pada tingkat global hak asasi 

manusia diatur melalaui Deklarasi Universal tentang Hak Asasi 

Manusia (the Universal Declaration of Human Rights); Pada tataran 

nasional, telah diatur secara tegas dalam konstitusi Undang-

Undang Dasar 1945, Pasal 27, Pasal 28, Bab XA, Pasal 30 ayat (1), 

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34. Di samping itu, telah dilakukan 

ratifikasi DUHAM ke dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia; sementara pada tingkat lokal, beberapa 

daerah provinsi dan kabupaten/kota telah menerjemahkan 

kebijakan tersebut ke dalam beberapa Peraturan Daerah (Perda) 

(Surwanti & Ma’ruf, 2018).  Dalam menerjemahkan amanah hak 

asasi manusia, dibuat berbagai kebijakan turunan yang bertujuan 

untuk mengatur lebih jauh berkaitan dengan kelompok-kelompok 

rentan yang terabaikan hak-hak asasi manusianya, salah satu 

diantaranya adalah kelompok penyandang disabilitas.  

Berbagai kebijakan hukum juga telah dibuat untuk 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas supaya tidak mengalami gejala pengabaian hak dalam 

lingkungan sosial. Diantaranya, payung hukum internasional 
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tentang hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam 

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

(International Convention on the Rights of Person with Disabilities), 

yang telah diratifikasi 6 tahun kemudian, menjadi Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-

Hak Penyandang Disabilitas. Lahirnya kovenan ini merupakan satu 

angin segar yang mengubah paradigma terhadap disabilitas, dari 

cara pandang lama yang social-based menjadi human rights-based. 

Social-based merupakan pandangan lama yang melihat para kaum 

disabilitas sebagai obyek yang dilindungi dan bersifat pasif, 

sementara human right-based adalah paradigma humanis yang 

melihat kelompok disabilitas sebagai subyek aktif, mereka memiliki 

hak untuk mengklaim hak-haknya, dan berhak membuat 

keputusan sendiri dengan status sebagai masyarakat aktif.  

Kemudian, keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak-

hak disabilitas juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 

2016. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pemenuhan hak 

terhadap penyandang disabilitas, yaitu: (a) mewujudkan 

penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara 

penuh dan setara; (b) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, 

perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat 

pada diri penyandang disabilitas; (c) mewujudkan taraf kehidupan 

penyandang disablitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir 

dan batin, mandiri, serta bermartabat; (d) melindungi penyandang 

disabilitas dari penelantaran dan eksploitas, pelecehan dan segala 

tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan 

(e) memastikan pelaksanaan, pemajuan, perlindungan, dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangan diri 

serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan 
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minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta secara 

optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.  

Walau demikian, meskipun payung hukum terkait 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah 

memadai dan terlihat berpihak pada kondisi ideal suatu negara dan 

masyarakat yang ramah disabilitas, namun pada kenyataannnya 

masih banyak tantangan dan kendala dalam proses 

pengejewantahan kebijakan tersebut. Menurut laporan dari SMERU 

(2020), bahwa beberapa akar persoalan ekslusi sosial penyandang 

disabilitas adalah perilaku yang tidak ramah dan minimnya 

pemahaman pemangku kepentingan terkait disabilitas, mulai dari 

keluarga sampai pemerintah. Ini digambarkan dalam sebuah 

lingkaran persoalan ketidakberdayaan dan eksklusi penyandang 

disabililtas yang perlu diatasi negara. Di dalam lingkaran itu 

digambarkan terdapat empat persoalan yang saling terkait dan 

memengaruhi satu sama lain: (1) perilaku tidak ramah disabilitas, 

mulai dari keluarga, teman, masyarakat, sekolah, fasilitas 

kesehatan, pemberi kerja, sampai aparat pemerintah; (2) rendahnya 

partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam pembangunan; 

(3) persoalan kapabilitas dan keberdayaan penyandangan 

disabilitas; dan (4) kebijakan yang tidak ramah terhadap 

penyandang disabilitas (Hastuti et al., 2020). Lingkaran kendala 

tersebut memosisikan penyandang disabilitas dalam kondisi rentan 

mendapatkan stigma negatif sebab dianggap tidak produktif dan 

menyebabkan hak-hak dasarnya untuk setara dan dihargai sebagai 

warga negara menjadi tidak diprioritaskan untuk dipenuhi.  

Kelompok penyandang disabilitas merupakan kelompok yang 

rentang mengalami pengabaian dan marginalisasi dari kehidupan 

sosial masyarakat. Kenyataan itu membuat posisi mereka sering 
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kali terhalang untuk mengakses sistem sosial, ekonomi, dan 

budaya yang menjadi kunci dari integrasi dalam masyarakat 

(Maftuhin, 2017; 96). Menurut Pierson, gejala sosial ini disebut 

sebagai eksklusi sosial (social exlusion). Ia menyebutkan, ada lima 

faktor penting dalam eksklusi sosial, yaitu: kemiskinan, 

pengangguran, tidak adanya jejaring pendukung sosial, pengaruh 

tempat tinggal, dan lingkungan sosial. Meskipun Pierson tidak 

menyebutkan subjeknya secara spesifik, tapi lima komponen ini 

amat mudah digunakan untuk mengidentifikasi kelompok 

disabilitas sebagai salah satu kelompok yang paling rentang 

mengalami gejala tersebut di masyarakat (Maftuhin, 2017).  

Lima komponen ini, bisa menjadi kendala berarti dalam 

perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Pertama, 

kemiskinan, persoalan ini menjadi akar sekaligus ujung dari isu 

disabilitas. Beberapa studi yang menganalisis kemiskinan 

penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa secara 

statistik sebuah rumah tangga yang kepala rumah tangganya 

seorang penyandang disabilitas cenderung lebih miskin dan 

memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi 

dibandikan rumah tangga dengan kepala keluarga non disabilitas 

(Bella, 2015). Fakta ini menunjukkan masih adanya hambatan dan 

kendala berarti untuk penyandang disabilitas dalam mengakses 

pekerjaan, tidak sama dan seleluasa orang non-disabilitas dalam 

mengakses pekerjaan. Ini menyangkut faktor yang kedua, 

pengangguran, yang dirasakan oleh sebagian besar penyandang 

disabilitas. Kesulitan untuk mengakses pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas, tidak hanya memengaruhi kondisi ekonominya, tapi 

juga penerimaan masyarakat terhadap eksistensi diri mereka 

(Purinami A et al., 2018; 242). Keterlibatan penyandang disabilitas 

dalam dunia kerja, selain meningkatkan taraf hidup ekonomi 
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keluarga, juga untuk melatih keterampilan sosial mereka untuk 

bisa bermanfaat dan membangun kemandirian dalam menjalankan 

peran sosial mereka di masyarakat, sebagai upaya untuk 

mengintegrasikan diri sebagai masyarakat yang sama dan setara.  

Faktor ketiga, tidak adanya jejaring pendukung sosial. 

Kebutuhan akan jejaring sosial memang mutlak adanya untuk 

mendukung penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik 

secara bebas. Ketersedian jejaring sosial yang mendukung atau 

setidaknya tidak menghambat produktivitas penyandang disabilitas 

merupakan sesuatu yang bisa direkayasa atau diciptakan oleh 

lingkungan. Disinilah fungsi kebijakan hukum bekerja, khususnya 

peraturan daerah untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat 

yang lebih ramah disabilitas. Ini bisa dilakukan dengan 

memaksimalkan program dan kegiaatan bagi penyandang 

disabilitas, untuk mengurangi stigmatisasi sosial-budaya terhadap 

mereka. (Ndaumanu, 2020; 131). 

Faktor yang keempat, lingkungan tempat tinggal dan 

lingkungan sosial, ini menyangkut hubungan inter-personal di 

sekitar penyandang disabilitas. Potensinya untuk melindungi dan 

memenuhi hak disabilitas memang amat besar, tetapi tidak jarang 

juga menjadi hambatan kuat bagi penyandang disabilitas. Terlebih 

di wilayah-wilayah pedesaan, yang masih memiliki stigma yang 

melekat bahwa penyandang disabilitas adalah aib dan 

menimbulkan malu bagi keluarga, sehingga justru pihak keluarga 

yang mengurung dan membatasi akses mereka untuk berinteraksi 

dengan masyarakat sekitar, alih-alih untuk bersekolah atau 

mengakses pekerjaan. Dalam kondisi ini, orang-orang di sekitar 

para penyandang disabilitas justru semakin menguatkan stigma 

bahwa mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bahkan tidak akan 

pernah bisa melakukan sesuatu yang berguna.  
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Faktor kelima, terabaikan dari layanan umum. Beberapa 

studi terbaru masih menunjukkan minimnya aksesibilitas 

penyandang disabilitas terhadap layanan umum, seperti layanan 

kesehatan, pendidikan, informasi dan teknologi, serta infrastruktur 

publik. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan SMERU 

(2020), aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap keempat 

layanan tersebut masih minim. Misalnya, dalam layanan 

kesehatan, fasilitas kesehatan untuk khusus disabilitas dinilai 

masih terbatas; akses terhadap pendidikan dilihat dari angka melek 

huruf penyandang disabilitas juga dinilai masih rendah, terdapat 

hampir 10 persen dalam kelompok usia 15-44 tahun yang masih 

buta huruf; akses terhadap informasi dan teknologi dinilai masih 

sangat rendah, hanya 8,5 persen penyandang disabilitas yang 

memiliki akses terhadap internet; dan terakhir, akses terhadap 

infrastruktur publik juga dinilai masih belum memadai dan merata 

ke semua daerah, fasilitas publik yang mulai ramah disabilitas 

hanya terpusat di kota-kota besar di Jawa (Hastuti et al., 2020; 20-

24). Senada dengan data tersebut, Ismet Hadi (2019) juga 

menemukan bahwa pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga belum maksimal 

terealisasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Indikatornya dilihat dari 

belum maksimalnya penyediaan insfrastruktur publik yang 

aksesibel untuk penyandang disabilitas di gedung-gedung instansi 

pemerintahan (Hadi, 2019).  

Persoalan yang menghambat perlindungan dan pemenuhan 

hak hak penyandang disabilitas bersumber dari luar dan dalam 

dirinya. Namun, secara dominan faktor penghambat dari dalam 

dirinya akan teratasi jika faktor dari luar dirinya mendukung dan 

ramah terhadap keberadaan disabilitas. Faktor luar itu meliputi 

aksesibilitas penyadang disabilitas terhadap berbagai layanan 
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publik yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti: layanan kesehatan, 

pendidikan, informasi dan teknologi, serta infrastruktur publik. 

Saat ini, meskipun pemerintah sedang berjalan cepat untuk 

memfasilitasi layanan publik penyandang disabilitas, dan dalam 

beberapa aspek dinilai telah memiliki dampak positif terhadap 

perlindungan dan pemenuhak hak disabilitas dari pemerintah, 

tetapi itu masih bersifat partikular, sektoral dan belum merata ke 

semua provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pada beberapa 

daerah, khususnya kabupaten/kota besar memang telah memulai 

dan telah berhasil menerapkan layanan publik ramah disabilitas, 

tapi di beberapa daerah masih banyak layanan yang belum 

memadai.  

Pada tingkat daerah, para pemerintah daerah pun berusaha 

menerjemahkan kebijakan hukum tentang penyandang disabilitas 

ke dalam aturan yang lebih spesifik dan berorientasi pada hasil 

maksimal dalam melindungi dan memenuhi hak-hak disabilitas di 

setiap kabupaten/kota. Merujuk kembali ke hasil riset SMERU, 

lingkaran persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, 

seperti lingkungan dan pemangku kepentingan yang belum ramah 

disabilitas; masih munculnya stigma negatif terhadap penyandang 

disabilitas dalam menjaling relasi dengan situasi sosial; serta tidak 

inklusifnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dalam 

mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas; dinilai berakar 

pada kebijakan hukum yang lamban dalam proses pengesahan 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas, serta alokasi anggaran yang tidak 

sensitif disabilitas. Pada titik inilah, peraturan daerah (perda) 

menemui titik urgensinya sebagai instrumen hukum untuk 

melindungi dan memenuhi hak-hak disabilitas sesuai dengan 

kondisi dan kultur di daerah secara lebih detail, terperinci, dan 



11 
 

diharapkan lebih berkonstribusi pada rekayasa penciptaan 

lingkungan sosial yang sensitif disabilitas. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat 

diidentifikasi empat pokok rumusan masalah, sebagai berikut :  

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten 

Mahakam Ulu terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas, serta bagaimana masalah tersebut 

dapat diatasi? 

2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah Mahakam Ulu 

tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas, sebagai landasan penyelesaian masalah di bidang 

pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas?  

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, 

dan sosiologis terkait pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?  

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah 
Akademik 

 

Berdasarkan identifikasi yang diuraikan sebelumnya, maka 

dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai 

berikut:  
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1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat 

Kabupaten Mahakam Ulu terkait dengan perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta bagaimana 

masalah tersebut dapat diatasi.  

2. Merumuskan alasan dan urgensi rancangan peraturan daerah 

Mahakam Ulu tentang perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas, sebagai landasan penyelesaian masalah 

di bidang pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas.  

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, dan 

sosiologis terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.  

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan 

diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas.   
 

Tujuan besar dari pembentukan Peraturan Daerah ini agar 

menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam 

menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak 

penyandang disabilitas, mereka bisa mengakses ruang publik 

secara luas, serta mampu terlibat dan berkontribusi aktif dalam 

lingkungan sosial di sekitarnya. 

D. Metode 

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik rancangan 

peraturan daerah yang mengatur perlindungan dan pemenuhan 

hak penyandang disabilitas ini dilakukan dalam masa pandemi 

covid-19. Sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan metodologi 

kualitatif pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan 
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(library research). Melakukan pendalaman dan analisis terhadap 

sumber data sekunder, yaitu: peraturan perundang-undangan, 

dokumen kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian, dan referensi 

lain yang berhubungan dan menunjang penelitian ini. Di samping 

itu, ada juga data primer yang didapatkan melalui wawancara 

secara daring dengan beberapa pemangku kepentingan 

(stakeholder). Metode penelitian ini mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pedoman 

Penyusunan Naskah Akademik, khususnya Permendagri Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

A. Kajian Teoritis  

1. Penyandang Disabilitas  

Terma disabilitas secara resmi (officially) digunakan 

dalam dokumen kebijakan setelah disahkan lewat ratifikasi 

Konvensi Internasional pada Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas, melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. 

Sebelumnya, kosa kata yang digunakan untuk penyandang 

disabilitas adalah penyandang catat, sebagaimana yang 

digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 

tentang Penyandang Cacat; Penderita Cacat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha 

Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat; dan atau 

penyandang kelainan dalam Peraturan Pemerintah nomor 

72 tahun 1991. Perubahan diksi kata dalam dokumen resmi 

negara menandai sebuah perubahan paradigma penting 

dalam melihat kedudukan penyandang disabilitas, dari 

perspektif yang social charity-based, melihat penyandang 

disabilitas sebagai obyek bantuan, menuju human-rights 

based, memandang penyandang disabilitas sebagai subjek 

yang memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, serta 

potensi yang bisa dimajukan dan diberdayakan dalam 

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.  

Disabilitas berasal dari bahasa Inggris “disability”, 

yang berarti kondisi fisik atau mental yang mengalami 

keterbatasan. Kata disabilitas merupakan terma baru dalam 

masyarakat Indonesia, sebelumnya dikenal dengan cacat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cacat 
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diartikan sebagai kekurangan yang menyebabkan nilai atau 

mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat 

pada badan, benda, batin, atau akhlak). Sementara 

disabilitas diartikan sebagai keadan (seperti sakit atau 

cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental 

dan fisik seseorang; keadaan tidak mampu melakukan hal-

hal dengan cara yang biasa. Dua kata ini menunjukan 

sebuah cara pandang terhadap penyandang disabilitas yang 

signifikan berbeda. Catat mengindikasikan adanya 

kekurangan yang mengurangi nilai seseorang atau sesuatu, 

dan disabilitas memiliki makna yang lebih humanis dengan 

menerjemahkannya sebagai suatu kondisi yang membatasi 

seseorang untuk melakukan hal-hal biasa, itu sama sekali 

tidak mengurangi mutu dan nilai dari seseorang. Menurut 

Amundson (2000) yang dikutip oleh Suharto (2016) 

menyebutkan bahwa kata catat yang berimplikasi pada 

munculnya kategorisasi normal dan tidak normal, berperan 

penting dalam meningkatnya diskriminasi dan posisi warga 

negara kelas dua bagi penyandang disabilitas (Suharto et al., 

2016) 

Perubahan paradigma tersebut merupakan sebuah 

iktikad besar dari PBB, sebagaimana yang tertuang dalam 

pernyataan CRPD:  

“The convention marks a “paradigm shift” in attitudes and 

approaches to a person with dissabilities. It takes to a new height 

the movement from viewing persons with dissailities as “objects” 

of charity, medical treatment and social protection towards 

viewing persons with dissabilities as “subjects” with rights, who 

are capable of claiming those rights and making decisions for 

their lives based on their free and informed consent as well as 

being active members of society. The Convention is intended as a 
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human rights instriment with an explicit, social development 

dimension. It adopts a broad categorization of persons with 

dissabilities and reaffirms that all persons with all types of 

dissabilities must enjoy all human rights and fundamental 

freedom”.  

 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, pada pasal 1 (1) disebutkan bahwa 

defenisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 

dengan warga negara lainnya berdasarkan hak. Defenisi 

tersebut juga mengacu kepada ketentuan World Health 

Organization (WHO).  

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) 

menerjemahkan keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud 

dalam pasal tersebut ke dalam delapan keterbatasan 

berdasarkan tingkat kesulitan atau gangguan fungsional 

yang digunakan dalam SUPAS 2015. Kesulitan fungsional 

adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari. Delapan kesulitan tersebut adalah (1) 

Kesulitan melihat, (2) kesulitan mendengar, (3) kesulitas 

berjalan atau naik tangga, (4) kesulitan menggerakkan 

tangan atau jari, (5) kesulitan dalam mengingat atau 

berkonsentrasi, (6) gangguan perilaku dan atau emosional, 

(7) kesulitan berbicara dan atau memahami atau 

berkomunikasi dengan orang lain, (8) kesulitan mengurus 

diri sendiri.  
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2. Penyandang Disabilitas dalam Diskursus Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

Permulaan abad ke-21 merupakan momentum 

penting perubahan paradigma tentang disabilitas dari 

paradigma lama yang social charity-based menuju human 

rights-based. Pandangan lama yang memosisikan 

penyandang disabilitas sebagai obyek amal berubah 

menjadikan mereka sebagai subyek yang memiliki hak asasi 

yang harus dilindungi dan dipenuhi untuk setara dengan 

manusia pada umumnya. Mengutip isi pidato dari Bengt 

Lindqvist dalam laporan khusus mengenai Disabilitas di 

Sidang PBB, pada Agustus 2000, ia mengatakan bahwa 

“disability is a human rights issue! I repeat, disability is a 

human rights issue… those of us who happen to have a 

disability are fed up being treated by the society and our 

fellow citizens as if we did not exist or as if we were aliens 

from outer space. We are human being with equal value, 

claiming equal rights…” (Quinn & Degener, 2002). 

Pernyataan ini menunjukkan sebuah refleksi zaman, kritik, 

dan sekaligus pernyataan untuk mengubah paradigma lama 

terhadap penyandang disabilitas, yang bahkan telah 

mengalami diskriminasi dan marginalisasi sejak dalam 

mendefenisikan tentang dan keberadaan mereka (Suharto et 

al., 2016).  

Membawa isu disabilitas sebagai diskursus HAM 

membuat penanganan isu disabilitas lebih humanis dan 

mendapatkan perhatian lebih sebagai salah satu kelompok 

manusia yang rentan diabaikan dan dimarginalisasi dalam 

pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia. Sebelumnya, 

dalam berbagai aturan tentang Hak Asasi Manusia dan Hak 
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Sipil dan Politik, penyandang disabilitas tidak dikategorikan 

sebagai kelompok yang rentan yang harus dilindungi, 

ketentuan haknya diatur sebagai hak dalam terminologi 

umum (Pawestri, 2017). 

Di samping itu, implikasi lain dengan menarik isu 

disabilitas ke dalam ranah HAM, membuatnya semakin 

diperhatikan dan penting, terlebih lagi di Indonesia sebagai 

negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, 

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Dalam negara hukum, Hak Asasi Manusia menjadi inti 

utama. Karena itu, segala norma hukum yang menjadi dasar 

penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada 

perlindungan dan pemenuhan HAM (Mahfud MD, 2003; 

165).  

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan 

Penyusunan Norma.  

Asas atau prinsip yang digunakan dalam naskah akademik 

ini mengacu kepada pasal 2 tentang asas yang menjadi prinsip 

dalam pelaksaanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 

disabilitas, yaitu:  

1. Penghormatan terhadap martabat 

Martabat (dignity) manusia merupakan sesuatu yang 

melekat dan tidak dapat dicabut sebagai hak dasar. Pengakuan 

dan penghormatan kepada martabat tiap-tiap individu manusia 

merupakan dasar dari kebebasan (freedom), kesetaraan 

(equality), dan perdamaian (peace) di dunia. Saat ini, semua 

negara telah mengakui pengakuan terhadap martabat manusia. 
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Di dalam konstitusi dan hukum dasar suatu negara, hampir 

semua menuliskan kalimat “all human beings are born free and 

equal in dignity and rights”, dengan bahasa yang berbeda-beda. 

Dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 G ayat (1) dan (2) 

dengan terang menyatakan bahwa setiap orang warga negara 

Indonesia berhak atas perlindungan martabat dan berhak bebas 

dari segala tindakan dan perlakuan yang merendakan 

martabatnya sebagai manusia.  
 

2. Otonomi individu 

Asas ini mendasari bahwa penyandang disabilitas 

memiliki pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak dan 

bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Hak ini merupakan 

hak dasar yang harus diakui oleh negara dan institusi-institusi 

di bawahnya bahwa penyandang disabilitas berhak untuk 

menentukan sendiri keputusannya terhadap segala sesuatu, 

seperti mengikuti suatu organisasi atau komunitas.  
 

3. Tanpa diskriminasi 

Tindakan diskriminasi merupakan pelanggaran hak asasi 

manusia. Dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, secara jelas dan terang 

disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan 

perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal ini merupakan pengejewantahan dari amanah pasal 7 

DUHAM, bahwa semua orang mendapatkan jaminan dan 

perlindungan dari segala tindakan diskriminasi.  
 

4. Partisipasi penuh 

Sebagai warga negara, penyandang disabilitas berhak 

untuk berpartisipasi penuh atau berperan serta secara aktif di 
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dalam segala aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, dan 

budaya. Keikutsertaan aktif penyandang disabilitas akan 

memberikan konstribusi dan berdaya guna untuk 

kesejahteraan mereka dan negara. Di samping itu, untuk 

meningkatkan rasa percaya diri bahwa mereka memiliki potensi 

dan kemampuan untuk berkonstribusi kepada masyarakat 

umum. Ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.  
 

5. Keragaman manusia dan kemanusian 

Pemahaman dan penerimaan terhadap keragaman 

manusia dan kemanusiaan merupakan bagian dari pengamalan 

dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap 

satu jua. Memahami sebuah fenomena keragaman berarti 

memahami kemanusian dan kehidupan secara menyeluruh. 

Sebab secara naluriah, keragaman adalah perbedaan itu 

sendiri. Segala yang hidup pasti memiliki perbedaan, keunikan, 

dan tanda-tanda yang membedakan satu dengan yang lain. 

Dalam narasi membangun sebuah bangsa yang sejahtera, maka 

menerima keragamaan menjadi prasyarat mutlak yang harus 

diwujudkan.  
 

6. Kesamaan kesempatan 

Asas ini dimaksudkan untuk mengakui bahwa 

penyandang disabilitas sebagai kelompok sosial rentan memiliki 

kesempatan yang sama untuk terlibat dalam berbagai kegiatan 

dan aktifitas sosial. Lebih penting lagi, mereka memiliki 

kesempatan yang sama dalam melakukan perancangan sampai 

evaluasi sebuah kebijakan pemerintah, selama sesuai dengan 

ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan tidak ada 

alasan yang dibenarkan untuk menghalangi atau menghambat 
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penyandang disabilitas untuk memanfaatkan kesempatan 

mereka untuk terlibat dalam segala aktifitas dak kegiatan sosial.  
 

7. Kesetaraan 

Asas kesetaraan (equality) merupakan asas umum dalam 

hak asasi manusia yang berlaku bagi semua manusia tanpa 

hambatan apapun. Kesetaraan merupakan hak dasar yang 

dimiliki olleh setiap individu yang dijamin oleh hukum.  
 

8. Aksesibilitas 

Masih banyak pihak yang menilai bahwa penyandang 

disabilitas karena keterbatasannya tidak mampu mengakses 

ruang publik secara bebas. Karena itu, perlu ditekankan 

tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hak ini 

meliputi: hak untuk mendapatkan akses untuk memanfaatkan 

layanan umum, dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang 

layak. Ini diwujudkan, misalnya dalam infrastruktur dan 

bangunan gedung.  
 

9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak 

Prinsip ini menekankan pada kualitas dan kompentensi 

seseorang yang terus mengalami perkembangan, begitupun 

dengan penyandang disabilitas. Anak dengan disabilitas berhak 

mendapatkan identitas sebagaimana anak-anak lainnya. 
 

10. Inklusif 

Prinsip inklusif dimaksudkan untuk memperhitungkan 

semua kelompok secara setara dalam masyarakat. Tidak 

membenarkan adanya tindakan diskriminatif dengan 

memposisikan satu kelompok lebih unggul dan patuh 

diperhitungkan dengan kelompok yang lain dalam suatu 

masyarakat. Dalam sebuah kelompok masyarakat yang inklusif, 

setiap orang menempatkan dirinya dalam sudut pandang orang 



23 
 

lain yang berbeda darinya, sehingga lahir pemahaman yang 

sama satu sama lain dalam melihat suatu masalah yang sama.   
 

11. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih  

Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengafirmasi atau 

memberikan affirmative action kepada kelompok tertentu 

termasuk penyandang disabilitas untuk menciptakan 

kesetaraan, persamaan dan keadilan antar sesama manusia. 

Sebagai warga negara indonesia, penyandang disabilitas berhak 

mendapatkan perlakuan khusus dalam rangka perlindungan 

dan pemenuhan hak haknya dari negara. 

  

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang 

Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi  

Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas masih memiliki 

kompleksitas dalam implementasinya di Indonesia, apalagi di 

daerah-daerah yang masih tergolong baru. Salah satunya dialami 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang masih 

butuh peningkatan pada pelayanannya kepada para penyandang 

disabilitas. Mereka merupakan salah satu kelompok yang 

terpinggirkan (marginal) yang kadang kala masih tersisihkan dalam 

pembangunan nasional. Secara nyata, sampai hari ini keberadaan 

kelompok disabilitas masih belum mendapatkan tempat yang layak 

dan ramah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Hadi, 

2019; Hastuti et al., 2020; Ndaumanu, 2020).  

Walau demikian, masyarakat dunia terus bergerak untuk 

membuat kebijakan yang inklusif disabilitas. Berbagai inovasi 

program diluncurkan untuk mendukung perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya, 

keberpihakan pada isu disabilitas telah masuk dalam agenda 
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tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development soals 

(SDGs)) yang digagas oleh PBB dan digerakan oleh negara, 

pemerintah daerah, dan masyarakat internasional, untuk menuju 

pembangunan yang inklusif disabilitas. Prinsip “to leave no one 

behind”, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan 

lainnya, telah menjadi isu utama yang harus dipertimbangkan 

dalam implementasi 17 agenda pembangunan di dalamnya (United 

Nations, 2018; 1-2). Kendatipun, di dalam laporan ini, juga 

ditemukan beberapa hal terkait data faktual mengenai situasi 

penyandang disabilitas. Masih ada gap aksesibilitas antara  

penyandang disabilitas dan non-disabilitas yang masih tinggi: 

dalam mengakses pendidikan, yaitu 53 persen berbanding 98 

persen; dalam kemampuan literasi, rata-rata 87 persen berbanding 

31 persen; dalam persentase seseorang yang hidup di bawah garis 

kemiskinan nasional, baik laki-laki dan perempuan lebih tinggi 

persentase mereka yang menyandang disabilitas (United Nations, 

2018; 76, 84, 100).  

Hampir sejalan dengan laporan tersebut, dalam kertas kerja 

SMERU (2020), diungkapkan bahwa pembangunan inklusif 

disabilitas belum terwujud di Indonesia. Ini tergambar dari 

rendahnya partisipasi penyandang disabilitas, terutama disabilitas 

berat, dalam agenda pembangunan. Penyandang disabilitas masih 

terkendala dan terhambat untuk berpartisipasi aktif dalam 

kehidupan sosial dan lingkungan kerja. Selain itu, penyandang 

disabilitas, di beberapa daerah, masih terhambat dalam mengakses 

layanan publik, seperti: layanan kesehatan, akses pendidikan, 

akses teknologi dan informasi, serta infrustruktur publik yang 

belum sepenuhnya sensitif disabilitas (Hastuti et al., 2020).  

Berikut ini ditampilkan tabel tentang kebutuhan aksesibilitas 

bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam ranah arsitektural, 
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sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Tabel ini 

diolah oleh Ismet Hadi berdasarkan kajiannya tentang aksesibilitas 

penyandang disabilitas di Gorontalo. Meski ini hasil studi dari kota 

lain, tapi hasilnya sangat mendukung untuk menjadi bahan 

pertimbangan kota-kota lain di Indonesia dalam merumuskan 

kebijakan terkait dengan aksesibilitas dalam rangka memenuhi hak 

penyandang disabilitas (Hadi, 2019; 229).  

 

 

Kebutuhan Aksebilitas 

berdasarkan jenis Disabilitas   

 

Rekomendasi Kebijakan 

Disabilitas Daksa  

- Jalur khusus yang landai 

untuk kursi roda 

- Lantai anti selip 

- Ruang yang luas dan lebar 

- Ukuran ruang yang muat 

kursi roda 

1. Pembentukan kebijakan 

atau peraturan 

daerah/bupati terkait 

pemenuhan hak 

penyandang disabilitas 

untuk mendapatkan 

aksesibilitas dalam 

berkegiatan sehari-hari, 

salah satunya dengan 

memperhatikan tempat-

tempat kegiatan yang 

setidaknya akan 

dikunjungi oleh 

penyandang disabilitas 

seperti fasilitas layanan 

umum 

Disabilitas Rungu dan Wicara 

- Rambu penanda yang dapat 

dilihat jelas, warna dan 

ukuran jelas dan besar 

- Pengeras suara yang jelas  

- Petugas yang dapat 

berbicara bahasa isyarat 

Disabilitas Netra 

- Rambu penanda suara atau 

braile 
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- Rintangan atau portal jalan 

masuk yang dapat 

mencelakakan  

- Jalur khusus pedestrian 

dilengkapi penanda  

- Jalur khusus permukaan 

yang rata dan landai  

2. Memberikan sosialiasi dan 

pelatihan standar 

pelayanan bagi disabilitas 

kepada para pegawai di 

lingkungan pemerintahan 

atau swasta agar para 

penyandang disabilitas 

terlayani dengan baik 

sesuai amanat perundang-

undangan.  

Disabilitas Mental  

- Petunjuk rambu-rambu 

yang jelas dan baku  

- Bangunan yang aman  

 

D. Kajian terhadap implikasi penerapan system yang akan 
diatur dalam Perda terhadap kehidupan masyarakat dan 
dampaknya terhadap beban keuangan negara 

Implementasi dari pembentukan peraturan daerah tentang 

perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas membutuhkan 

partisipasi masyarakat dan intervensi pemerintah daerah. Aturan 

itu lahir untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara untuk 

menikmati hidup yang layak di negara ini. Dalam kajian Surwanti 

dan Ma’ruf (2018) menekankan bahwa keberadaan payung hukum 

yang jelas dan harmonis antar kebijakan dari tingkat global, 

nasional, hingga ke daerah mutlak diperlukan sebagai langkah 

utama dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang 

disabilitas (Surwanti & Ma’ruf, 2018; 117). Pemerintah daerah 

sebagai ujung tombak implementasi kebijakan memiliki peranan 

penting dalam melakukan intervensi untuk merekayasa situasi 

sosial masyarakat yang ramah disabilitas.  

Keberadaan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas dapat menjadi landasan hukum bagi 
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Pemerintah Daerah dalam melakukan pengarusutamaan disabilitas 

dalam perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Daerah harus 

memastikan untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi 

penyandang disabilitas sehingga dalam proses perencanaan dan 

penganggaran, pelibatan penyandang disabilitas atau organisasi 

penyandang disabilitas adalah suatu keharusan, baik melalui 

proses Musrenbang maupun proses konsultasi secara informal. 

Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran inklusif 

disabilitas dapat terlaksana pada APBD Kabupaten Mahakam Ulu 

dan impian Penyandang Disabiliatas untuk mendapatkan 

perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara 

dapat terwujud. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT 

 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa “pemerintah 

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan. 

- Pasal 27 UUD 1945 berbunyi:  

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Wajib 

ikut serta dalam upaya pembelaan negara;  

(2) Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”  

 

- Pasal 28 A : “Setiap orang berhak untuk hidup serta 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

- Pasal 28 B ayat (2) “Setiap orang berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. 

-  Pasal 28 C 

(1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 

umat manusia.  
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 (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 

-  Pasal 28 D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja. 

(3) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintan. 

 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, meliputi : 

● Pasal 5 : kategorisasi penyandang disabilitas sebagai 

“kelompok masyarakat rentan”; 

● Pasal 41 : berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan 

khusus;  

● Pasal 42 : berhak memperoleh perawatan, pendidikan, 

pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk 

menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat 

kemanusiaanya, meningkatkan percaya diri, dan 

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

● Pasal 54 : jaminan hak untuk anak penyandang disabilitas 

“masih menggunakan terma “penyandang cacat” 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak;  

Undang-Undang Perlindungan Anak ini sejalan dengan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas, dan secara jelas mengatur tentang berbagai 

persoalan anak, termasuk anak dari kelompok minoritas yang 

salah satu di antaranya adalah anak penyandang disabilitas. 

Pada prinsipnya mengatur bahwa  Perlindungan Anak 

dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan 

terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak 

untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam 

pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah sejalan 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, 

yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk 

tumbuh dan berkembang, termasuk anak penyandang 

disabilitas. Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap anak 

penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; 

 

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; Pada pasal 19 diatur mengenai perhatian 

dalam pelatihan kerja; Pasal 67 mengatur tentang 

perlindungan kerja penyandang disabilitas; Pasal 153 ayat (1) 

f dan pasal 172, perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja 

dan menyebabkan seseorang menjadi disabilitas. 
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5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

secara jelas mengatur tentang Hak atas penyediaan fasilitas 

Kesehatan dan kewajiban pemerintah 

 

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial. Pada Undang-undang ini diatur tentang 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara 

fakir miskin dan anak terlantar. Pemerintah dan pemerintah 

daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai 

perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin 

terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang 

miskin dan tidak mampu 

 

7. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi 

Internasional Convention on the Rights of Person with 

Disabilities (CRPD) merupakan bentuk pengakuan negara 

atas hak penyandang disabilitas. 

 

8. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. 

Lahirnya undang-undang ini sebagai bentuk 

keseriusan negara dalam penjaminan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas menggantikan Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang 
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pengaturannya tidak lagi bersesuai dengan perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabiltas berdasarkan 

ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. 

 

9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum  

Pada Undang-undang ini dengan jelas diatur tentang 

penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara 

yang mempunyai hak politik. Pada pasal 5 diatur tentang 

kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih; Pasal 350 

mengatur tentang aksesibilitas lokasi pemungutan suara; 

Pasal 356 dan 364 tentang hak pendampingan dalam 

pemungutan suara. 

 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 

tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

Bagi Penyandang Disabilitas; mengatur tentang pemenuhan 

hak untuk hidup secara layak bagi penyandang disabilitas 

 

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang 

Disabilitas.  

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat 

anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak 

penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat 

serta memenuhi hak-haknya sebagaimana jaminan undang-
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undang. Peraturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2011 tentang Pengesahan tentang Convention On 

The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai 

Hak Hak Penyandang Disabilitas) serta disahkannya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, yang memuat tentang hak- hak anak penyandang 

disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, 

diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program 

kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan 

terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak 

penyandang disabilitas. 

 

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial 

Pnyandang Disabilitas. 

 Peraturan ini sebagai  pedoman  dalam melaksanakan 

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di dalam dan di  luar  

Lembaga bagi pelaksana  dan  pemangku  kepentingan 

Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial dalam  merencanakan, 

melaksanakan,  dan  mengevaluasi  kegiatan  pelayanan 

Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial Penyandang  Disabilitas, 

menurut ragam disabilitasnya.  

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor  1 

Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah tersebut 

merupakan turunan/penjabaran dari Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas di Provinsi Kalimantan 

Timur dan menjadi salah satu rujukan Kabupaten Mahakan 

Ulu dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang 
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Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas.    

Berdasarkan studi dokumentasi dan analisis terhadap 

kebijakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penyandang disabilitas, menunjukkan bahwa dibentuknya 

rancangan peraturan daerah ini memiliki sinkronisasi dan tidak 

mengalami tumpang tindih dengan peraturan di atasnya. Justru, 

rancangan peraturan daerah ini berjalan beriringan dan 

mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia untuk menciptakan 

negara yang inklusif disabilitas, dengan memainkan fungsinya 

sebagai kebijakan yang lebih spesifik untuk menciptakan 

kabupaten yang inklusif disabilitas.  
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BAB IV  

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

A. Landasan Filosofis  

Merenungkan makna filosofis dari setiap peraturan yang akan 

dibuat, membuat kita perlu dan wajib untuk selalu mengunjungi 

sejarah pada masa-masa awal Indonesia terbentuk sebagai negara. 

Soekarno, bapak pendiri bangsa, mengemukan idenya tentang 

philosophice grondslag sebagai dasar filosofis, yang kemudian 

ditubuhkan dalam satu konsep Pancasila yang dijadikan sebagai 

falsafah hidup bangsa Indonesia sampai saat ini, sebagai common 

platforms yang menyatukan Indonesia dari berbabagi elemen 

kebangsaan (Kaelan, 2007; 172). Satu dasar yang paling utama 

dalam proses pembentukan Pancasila sebagai konsep, yaitu pikiran 

para pendiri bangsa tentang apa yang disebut Soekarno sebagai 

negara yang “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat 

satu”. Proses dan dinamika kesejarahan negara ini merupakan satu 

proses filosofis tentang kesetaraan hidup warga negaranya. Sebuah 

negara yang tidak membeda-membedakan rakyatnya berdasar pada 

latar belakang primodialnya, seperti suku, ras, dan agama, apalagi 

sekedar berdasarkan penampilan dan kemampuan fisik seseorang.   

Hakikatnya Tuhan menciptakan manusia dengan segala 

keistimewaan dan kemewahan yang sama, namun sistem hidup 

manusia membeda-bedakannya. Perbedaan muncul dalam 

berbagai rupa dan ragamnya, seperti sikap, perilaku, dan pikiran 

yang menyebakan munculnya perbedaan berdasarkan kelas dan 

golongan seseorang. Dalam proses diferensiasi yang berujung 

eksklusi sosial dalam kehidupan masyarakat, mereka yang 

menyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling 

rawan mendapatkan pengabaian dan marginalisasi dari lingkungan 

dimana mereka berada. Padahal, kondisi ideal yang diinginkan oleh 
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kehidupan warga negara adalah adanya kesetaraan antar warga 

negara tanpa memandang perbedaan kondisi fisik atau 

keterbatasan, semua manusia wajib dijamin hidupnya untuk setara 

dengan sesamanya manusia. Konsep ini sesuai dengan falsafah 

dasar negara republik Indonesia, yaitu Pancasila yang 

menginginkan setiap orang, termasuk juga penyandang disabilitas, 

memiliki kesempatan yang sama sebagai warga negara yang sah 

dalam mengakses pekerjaan, fasilitas umum, dan kehidupan yang 

layak seperti yang diterima warga negara lainnya.  

 Pancasila sebagai dasar negara telah memuat suatu ajaran 

nilai-nilai luhur terhadap kemanusian. nilai-nlai itu merupakan 

suatu pandangan hidup tentang ajaran bagaimana masyarakat 

Indonesia bertindak dan memperlakukan sesama manusia. 

Menurut Kaelan (2004), pancasila merupakan suatu sistem nilai, 

olehnya itu sila-sila yang tercantum di dalamnya tidak bisa dipisah-

pisahkan satu sama lain (Kaelan, 2004). Semuanya saling 

melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dalam kaitannya 

dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandangan 

disabilitas, telah termuat di dalam  

 Sebagai pandangan hidup, posisinya berfungsi sebagai 

penuntun untuk kehidupan pribadi, terlebih untuk kehidupan 

bangsa Indonesia. Dalam narasi inilah, individu manusia selalu 

berada dan berkelindan di dalam bagian dari suatu ekosistem sosial 

yang lebih luas.  

 

B. Landasan Sosiologis  

Mengacu pada data Kementerian Sosial RI, pertanggal 15 

Oktober 2020, terdapat 204.438 penyandang disabilitas yang 

tercatat di Indonesia. Data ini didasarkan pada 12 ragam 

disabilitas, dengan disabilitas ganda/multi yang paling signifikan, 
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tercatat 63.400 orang. Data tersebut juga memperlihatkan 

persentasi umur penyandang disabilitas di Indonesia, sebagai 

berikut:  

Gambar 1.  

Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Umur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Kementerian Sosial RI, diakses dari https://simpd.kemsos.go.id/  

 

Melihat data tersebut, tiga kelompok umur: 19-30 tahun (19,4%), 

31-40 tahun (16,8%), dan 41-50 tahun (13,6%), memiliki persentasi 

yang signifikan dan kelompok tersebut merupakan kelompok umur 
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produktif sesuai dengan ketentuan WHO yang mengemukakan 

bahwa usia produktif antara 18-64 tahun. Artinya, para 

penyandang disabilitas tersebut sedang berada pada fase mereka 

seharusnya terlibat aktif dalam ruang publik, untuk mengakses 

pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial masyarakat. Pada 

kelompok usia anak (0-5 tahun dan 6-18 tahun) terdapat 26,6 % 

dari total penyandang disabilitas. 

Di Kalimantan Timur tercatat 3.784 orang atau 1.85 persen 

dari total penyandang disabilitas nasional. Walau demikian, data 

Kementerian Sosial tersebut tidak bersifat final, melainkan 

diperbarui setiap harinya, dengan kecenderungan mengalami 

penambahan. Minimnya tenaga dan akses untuk melakukan 

pendataan secara real time di lapangan, mengakibatkan pendataan 

berjalan dengan lamban. Kendatipun, belum ada data mengenai 

angka pasti terhadap keberadaan penduduk penyandang disabilitas 

di Kabupaten Mahakam Ulu, namun, penambahan jumlah 

penyandang disabilitas dari waktu ke waktu secara signifikan 

diprediksi turut mengalami peningkatan. Mengingat jumlah 

populasi penduduk Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana 

tercatat sebanyak 26.375, yang tersebar di 5 kecamatan dan 50 

Kampung, dimana populasi terbesar berada di wilayah Kecamatan 

Long Bagun dengan persentase 44,46 persen dari total populasinya 

(BPS Kutai Barat, 2020; 48-50).  

Anni Juwairiah, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas 

Indonesia (PPDI) Provinsi Kalimantan Timur, menaruh optimisme 

tersendiri terhadap Pemerintah Daerah Mahakam Ulu dalam 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 

Menurutnya, Ia pernah mendapat undangan dari pemerintah 

Mahakam Ulu untuk berbicara tentang isu disabilitas, dalam 

kunjungannya ia menemukan fakta bahwa telah ada penyandang 
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disabilitas yang bekerja di layanan fasilitas umum, seperti rumah 

sakit. Walau demikian, ia juga tidak bisa menampik bahwa memang 

fenomena diskriminasi dan peminggiran hak masih cukup 

dirasakan oleh para penyandang disabilitas di daerah tersebut 

apalagi dengan kondisi wilayah yang sangat sulit diakses oleh 

penyandang disabilitas sementara pemerintah belum menyiapkan 

fasilitas yang dapat memudahkan penyandang disabilitas untuk 

menjangkau layanan publik (A. Juwairiah, wawancara pribadi, 

Oktober 2020). Hal inilah yang menuntut pemerintah daerah untuk 

menaruh perhatian yang lebih dan terus melakukan inovasi 

kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

memperlihatkan keberadaan penyandang disabilitas, di mana 

kondisi hidup mereka berada dalam posisi rentan, mengalami 

keterbelakangan, dan masih hidup di bawah garis kemiskinan. 

Kenyataan itu terjadi disebabkan oleh masih adanya pengabaian 

dan peminggiran hak, seperti diskriminasi dan marginalisasi yang 

dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Ragam perlakuan 

destruktif ini secara signifikan disebabkan oleh masih adanya 

stigma, prejudice, dan stereotype negatif yang ditujukan kepada 

penyandang disabilitas.  

Urgensi hadirnya negara melalui pemerintah daerah dalam 

melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas didasari 

oleh kenyataan bahwa tingkat diskriminasi, pengabaian hak, 

hingga tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas masih 

tinggi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten 

mahakam Ulu. Perilaku diskriminatif terhadap penyandang 

disabilitas bahkan kerap kali terjadi di dalam lingkar pergaulan 

sosial terdekatnya. Misalnya dengan keluarga, pertemanan, dan 
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masyarakat di sekitarnya. Keberadaan penyandang disabilitas 

sering dianggap aib dan menimbulkan malu bagi keluarga, teman, 

dan lingkungan dimana penyandang disabilitas berada. 

Keterbatasan yang ada di dalam diri penyandang disabilitas, dalam 

beberapa kasus khususnya di pedesaan, bahkan sering dianggap 

kutukan yang memalukan.  

Dalam lingkungan formal seperti sekolah dan pekerjaan, 

penyandang disabilitas seringkali mengalami pengabaian hak 

mereka sebagai warga negara untuk belajar dan bekerja. Bahkan, 

di dalam dunia kerja, penyandang disabilitas masih mendapatkan 

stigma dianggap tidak mampu melakukan apa-apa, termasuk 

bekerja. Saat itulah, hak penyandang disabilitas untuk bekerja 

sebagai karyawan formal di perusahaan atau instansi sulit 

dipenuhi. Penyandang disabilitas cenderung lebih banyak 

membuka usaha sendiri dan bekerja pada sektor informal. 

Fenomena ini disebut “lingkaran setan kemiskinan dan disabilitas” 

yang sangat rentan dialami oleh penyandang disabilitas (Utomo et 

al., 2020; 8). Di Indonesia, persentase penduduk yang hidup di 

bawah garis kemiskinan nasional dengan status disabilitas lebih 

tinggi, dengan 19 persen dibandingkan non-disabilitas dengan 15 

persen (United Nations, 2018; 34). Jika didasarkan pada jenis 

kelamin (sex), penyandang disabilitas perempuan lebih miskin 

dengan 19 persen dan laki-laki 18 persen, dibandingkan non-

disabilitas pada angka 15 dan 14 persen (United Nations, 2018; 

100). 

Di samping itu, penyandang disabilitas sangat rentang 

mengalami tindak kekerasan. Keterbatasan fungsional, 

sebagaimana yang dikategorisasi BPS ke dalam delapan kategori: 

yaitu: (1) Kesulitan melihat, (2) kesulitan mendengar, (3) kesulitas 

berjalan atau naik tangga, (4) kesulitan menggerakkan tangan atau 
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jari, (5) kesulitan dalam mengingat atau berkonsentrasi, (6) 

gangguan perilaku dan atau emosional, (7) kesulitan berbicara dan 

atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, (8) 

kesulitan mengurus diri sendiri, membuat penyandang disabilitas 

dijadikan “sasaran empuk” bagi pelaku kekerasan. Secara 

signifikan, tindak kekerasan pada penyandang disabilitas lebih 

sering terjadi pada perempuan dan anak. Dalam catatan kekerasan 

terhadap perempuan tahun 2018 yang dirilis oleh Komnas 

Perempuan (2019), menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 

89 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. 

Bentuk kekerasan yang terjadi dominan adalah kasus kekerasan 

seksual sebanyak 64 persen atau 57 kasus, dan berturut-turut 

kekerasan psikis (18 kasus), kekerasan ekonomi (8 kasus), dan 

kekerasan fisik (7 kasus). Berdasarkan jenis disabilitas, kekerasan 

paling banyak terjadi pada disabilitas grahita dan intelektual (53 

orang). Ironisnya, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan 

yang paling banyak menimpa perempuan dengan disabilitas, 

sementara dalam proses pidananya sering terhambat karena alat 

bukti kurang, tidak ada saksi, dan saksi korban sering dianggap 

tidak cakap untuk diambil kesaksiaanya (Catatan Tahunan Tentang 

Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019). Ditambah lagi, minimnya 

dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam melindungi dan 

memperhatikan perempuan penyandang disabilitas yang menjadi 

korban kekerasan. Fakta itu menunjukkan pentingnya 

perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang bisa 

dibentuk melalui model bantuan hukum untuk penyandang 

disabilitas, sesuai dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  

Fenomena itu semakin membuat posisi penyandang 

disabilitas perempuan semakin dilematis. Ia memiliki potensi 
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diskriminasi, pengabaian hak, dan tindak kekerasan lebih tinggi 

dibandingkan penyandang disabilitas laki-laki. Terlebih lagi, 

posisinya tidak hanya dalam bayang-bayang diskriminasi karena 

ke-disabilitas-annya, tapi juga karena ke-perempuan-annya, 

apalagi terhadap anak-perempuan-penyandang disabilitas,  seperti 

yang masih banyak dialami oleh perempuan yang non-disabilitas. 

Merujuk kembali ke data BPS melalui SUPAS 2015, dari delapan 

kategori keterbatasan fungsional yang dijadikan acuan BPS, 

berdasarkan jenis kelamin, persentase perempuan usia 10 tahun ke 

atas yang mengalami kesulitan fungsional atau menyandang 

disabilitas lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Nuraini et al., 2016), 

selengkapnya lihat dalam gambar (2).  

 

Gambar 2 

Persentase Penduduk Indonesia berdasarkan jenis disabilitas dan 
jenis kelamin.  
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Sumber: Diolah dari Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015 

 

Tidak bisa dipungkiri, fenomena stigmatisasi dan prejudice 

terhadap penyandang disabilitas masih berlangsung sampai 

sekarang dalam masyarakat. Pada tingkat yang paling ekstrem, 

penyandang disabilitas dianggap sebagai aib, kutukan, dan karena 

itu mereka berbeda dari masyarakat pada umumnya. Gejala ini 

berdampak pada penerimaan lingkungan sosial terhadap mereka, 

masih banyak yang kadang kala dipandang sebelah mata, sehingga 

kualitas individunya diabaikan untuk mengakses suatu ruang 

publik. Ironisnya, fenomena ini berlangsung tidak pada semua 

kalangan masyarakat, bahkan di beberapa daerah telah dianggap 

tradisi dalam masyarakat. Rangkaian persoalan tersebut yang 

menimpa  semakin menyulitkan kehidupan penyandang disabilitas. 

Membuat mereka hidup dalam posisi dilematis dan bayang-bayang 

ketidakpastian,  

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Syobah (2018), 

mengemukakan bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 

8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum 

terimplementasi secara maksimal di Kalimantan Timur. Beberapa 

persoalan yang ditemukan menghambat terpenuhinya pemenuhan 

hak-hak dan pemberdayaan disabilitas di daerah, misalnya; 

pelayanan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, alih-alih 
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mengurangi diskriminasi, justru kebijakan pemerintah daerah 

cenderung diskriminatif; akses terhadap pemberdayaan ekonomi 

yang terbatas, mereka tersisihkan dari arus utama perekonomian 

di daerah, sehingga hanya terlibat dalam aktifitas “pseudo-

ekonomi”, ini disebabkan oleh stigma negatif yang masih laten dan 

lingkungan kerja yang tidak aksesibel terhadap penyandang 

disabilitas; ditambah lagi oleh lingkungan pendidikan yang belum 

aksesibel terhadap penyandang disabilitas, misalnya Kota 

Samarinda yang hanya memiliki satu sekolah inklusi di semua 

tingkatan sekolah (Syobah, 2018; 264-270), dengan fasilitas dan 

SDM yang masih sangat terbatas. 

Di samping itu, kondisi geografis dan kultur setempat perlu 

menjadi pertimbangan tersendiri dalam upaya untuk melindungi 

dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Secara geografis 

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari dataran tinggi berupa 

pegunungan yang berada di wilayah perbatasan Utara sampai ke 

Selatan dan dataran rendah di sepanjang bantara sungai Mahakam, 

pemukiman penduduk sebagian besar berada sepanjang sungai 

tersebut (BPS Kutai Barat, 2020; 5). Kondisi demikian, selain 

menjadi penghambat aksebilitas para penyandang disabilitas untuk 

menjangkau layanan publik dan pemenuhan hak lainnya, kondisi 

geografis yang demikian menjadikan Kabupaten Mahakam Ulu 

memiliki potensi bencana alam dan non-alam yang mengancam 

kapan saja. Potensi bencana banjir bisa saja terjadi mengingat 

sebagian besar penduduk bermukim di sepanjang bantara sungai, 

ditambah lagi, kegiatan pembalakan hutan yang masih sering 

terjadi, diperkirakan luasan hutan di Mahakam Ulu telah 

berkurang dalam jumlah besar dibandingkat tiga dekade lalu 

disebabkan pembalakan liar (Rusdiana et al., 2017), yang juga 

berpotensi menyebabkan longsor di dataran tinggi. Selain itu, 
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wilayahnya yang terdiri dari area hutan yang luas juga menyimpan 

potensi bencara kebakaran hutan pada musim kemarau panjang.  

Fenomena sosiologis yang diuaraikan dalam bagian ini, patut 

menjadi pertimbangan penting dan alasan utama untuk 

membentuk sebuah kebijakan lokal yang mengatur tentang 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang 

seiring dan sejalan dengan nilai-nilai lokalitas dalam 

implementasinya.  

C. Landasan Yuridis 

Melalui berbagai kebijakan hukum, dari tingkat global, 

nasional, sampai lokal atau daerah, penyandang disabilitas telah 

diberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya 

untuk hidup layak sebagaimana warga negara pada umumnya. Hal 

tersebut sebagaimana tertuang dalam konstitusi Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan jaminan 

kepada semua warga negara untuk mendapatkan haknya untuk 

hidup di Indonesia. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari 

warga negara juga secara pasti dijamin hak-haknya sebagai warga 

negara.  

Secara spesifik, kelompok penyandang disabilitas bahkan 

telah diatur melalui rangkaian kebijakan khusus untuk menjamin 

perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara 

“istimewa” yang diberikan perlakuan lebih demi menjamin hak-

haknya. Secara global PBB telah mengeluarkan sebuah 

International Convention on Rights of Persons with Dissabilities 

yang menjadi kerangka acuan negara-negara untuk memberikan 

jaminan khusus kepada para penyandang disabilitas untuk dapat 

berpartisipasi secara penuh dalam lingkungan sosial. Pada tingkat 

nasional, Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan hukum 
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untuk menjamin penyandang disabilitas. Di samping itu, negara 

semakin memperlihatkan keseriusannya dalam hal menjamin 

kelompok penyandang disabilitas untuk mendapatkan 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Setelah 

mengesahkan Konvensi Internasional mengenai Hak Hak 

Disabilitas ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, 

negara kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas yang semakin detail dan 

lengkap mengatur ketentuan-ketentuan dalam proses perlindungan 

dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam Undang-

Undang yang baru ini mengatur lebih detail dan terperinci hak-hak 

disabilitas di berbagai sektor. Dalam Undang-Undang ini diatur 

banyak hak yang dimiliki penyandang disabilitas, sebaimana diatur 

pada Bab III bagian kesatu pasal 5 ayat (1), yaitu hak untuk: hidup; 

bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; 

pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; 

politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; 

kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan 

dan bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup 

secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, 

berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan 

kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, 

penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Di samping itu, pada 

ayat (2) juga memuat hak khusus untuk penyandang disabilitas 

perempuan, sementara ayat (3) hak khusus untuk lainnya.  

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, telah ada peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran 

dari Undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan dari  Kementerian terkait. 
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 Kemudian pada tingkat daerah, para pemerintah daerah pun 

berusaha menerjemahkan atau menjabarkan kebijakan hukum 

tentang penyandang disabilitas ke dalam aturan yang lebih spesifik 

dan berorientasi pada hasil maksimal dalam melindungi dan 

memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di setiap provinsi dan 

kabupaten/kota. Merujuk kembali ke hasil riset SMERU, lingkaran 

persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, seperti 

lingkungan dan pemangku kepentingan yang belum ramah 

disabilitas; masih munculnya stigma negatif terhadap penyandang 

disabilitas dalam menjaling relasi dengan situasi sosial; serta tidak 

inklusifnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dalam 

mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas; dinilai berakar 

pada kebijakan hukum yang lamban dalam proses pengesahan 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas, serta alokasi anggaran yang tidak 

sensitif disabilitas.  

Selain itu, perlu dipertimbangkan pula pengaturan dalam 

kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas yang sensitif gender dan 

mempertimbangkan potensi bencana. Ini sesuai dengan fenomena 

yang telah diuraikan dalam bagian landasan sosiologis. 

Diungkapkan bahwa penyandang disabilitas perempuan memiliki 

potensi lebih tinggi untuk mengalami diskriminasi, pengabaian hak, 

dan berbagai persoalan hukum lainnya termasuk tindakan 

kekerasan, dibandingkan dengan disabilitas laki-laki. 

Keberpihakan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan 

anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 5 ayat (2) huruf c dan 

d berbunyi “perempuan dengan disabilitas memiliki hak: (c) 

mendapatkan perlindungan lebih dari perlakukan diskriminasi 
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berlapis; dan (d) untuk mendapatkan perlindungan lebih dari 

tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.  

Sementara isu kebencanaan telah diuraikan pula, bahwa 

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki potensi bencana alam dan non-

alam, seperti banjir mengingat pemukiman yang sebagian besar 

berada di sepanjang aliran sungai; longsor disebabkan oleh 

maraknya pembalakan hutan di wilayah dataran tinggi; dan 

kebakaran hutan yang patut diwaspadai mengingat wilayah 

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki hutan yang luas dan memiliki 

potensi kebakaran di musim kemarau. Terkait hak penyandang 

disabilitas untuk dilindungi dari bencana, telah disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, diantaranya disebutkan pada pasal 20 huruf a, b dan c 

bahwa penyandang disabilitas memiliki hak perlindungan dari 

bencana, seperti mendapatkan informasi yang mudah diakses, 

mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, 

mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi 

dalam keadaan bencana, mendapatkan fasilitas dan sarana yang 

mudah diakses di lokasi pengungsian.  

Pada titik inilah, peraturan daerah tentang perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas menemui titik urgensinya 

sebagai instrumen hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-

hak penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan kultur di 

daerah secara lebih detail, terperinci, dan diharapkan lebih 

berkonstribusi pada rekayasa penciptaan lingkungan sosial yang 

sensitif terhadap penyandang disabilitas.  
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

 
 
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Melalui pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Mahakam 

Ulu ini, diharapkan dapat terwujud beberapa sasaran dan arah 

kebijakan, sebagai berikut:  

1. Terselenggaranya secara maksimal pelayanan pemerintah 

daerah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak 



51 
 

penyandang disabilitas, dengan meningkatkan aksesibilitas 

penyandang disabilitas terhadap layanan publik, seperti 

layanan kesehatan, akses pendidikan, akses teknologi dan 

informasi, serta infrastruktur publik. Sasaran ini bisa 

diwujudkan dengan memastikan beberapa hal, yaitu: isu 

disabilitas menjadi isu prioritas dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD; memastikan kebutuhan dan 

aspirasi penyandang disabilitas difasilitasi melalui 

pengarusutamaan (mainstreaming) isu disabilitas dalam 

perencanaan dan penganggaran, serta melibatkan penyandang 

disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas dalam proses 

tersebut, baik melalui musrenbang (musyawarah perencanaan 

pembangunan) atau konsultasi pribadi secara informal, serta 

mengimplementasikan pembangunan sarana dan prasana fisik, 

khususnya pada gedung pelayanan umum, seperti rumah sakit 

dan puskesmas, sekolah dan instansi layanan pemerintahan 

untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas  

2. Terciptanya suatu sistem masyarakat yang melindungi 

penyandang disabilitas dari tindakan diskriminatif, pengabaian 

hak, dan tindakan kekerasan khususnya pada penyandang 

disabilitas perempuan dan anak, serta memberikan 

penanganan prioritas terhadap penyandang disabilitas dalam 

keadaan bencana. Secara spesifik, pemerintah daerah bisa 

melakukan beberapa hal, yaitu: membentuk produk hukum 

daerah tentang penyandang disabilitas, membuat program 

affirmasi dan atau pembangunan inklusi; serta menjalanankan 

pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap implementasi 

terhadap peraturan perundang-undangan dan program-

program tentang penyandang disabilitas agar lebih berdampak 

ke masyarakat.  
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3. Membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi aktif 

masyarakat dalam memberikan perhatian dan perlakuan setara 

dan bermartabat sebagai warga negara kepada penyandang 

disabilitas, agar mereka bisa mengakses pendidikan dan 

pekerjaan yang layak. Untuk memastikan keterlibatan 

masyarakat, maka sasaran ini akan diwujudkan melalui 

langkah spesifik: menyediakan berbagai bentuk media edukasi 

bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan 

pemahaman yang menyeluruh tentang penyandang disabilitas; 

mengintegrasikan perencanaan pembangunan inklusi ke dalam 

sistem informasi daerah yang mudah diakses oleh publik, serta 

membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk 

terlibat dalam proses perumusan dan implementasi program 

yang memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek 

pembangunan.  

4. Terbentuknya kerjasama dan sinergi antara seluruh pemangku 

kepentingan, organisasi profesi, swasta, dan masyarakat secara 

umum, dalam memberikan layanan dan jaminan untuk 

melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. 

Sasaran ini akan diwujudkan dengan melibatkan semua sektor, 

dan memastikan indikator pembangunan inklusi diterjemahkan 

ke dalam program prioritas oleh organisasi dan lembaga di 

pemerintah daerah, dengan memasukkan keberpihakan 

terhadap penyandang disabilitas ke dalam rencana strategis 

setiap lembaga/instansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas 

Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan lain-lain.  
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B. Ruang Lingkup 

1. Ketentuan Umum  

Ketentuan umum yang digunakan dalam naskah 

akademik ini adalah sebagai berikut:  

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.  

2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai  unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.   

6. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.  

7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik,  intelektual,  mental,  

dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang 

dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  

mengalami  hambatan  dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  

8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang 

memberikan peluang dan/atau menyediakan akses 

kepada Penyandang Disabilitas untuk  menyalurkan 

potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan 

masyarakat.  

9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian 

pembatasan, pelecehan, atau  pengucilan  atas  dasar  
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disabilitas  yang  bermaksud atau berdampak pada 

pembatasan atau peniadaan pengakuan,  penikmatan, 

atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. 

10. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara 

sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat 

hak penyandang disabilitas serta mencegah, menangkal 

dan menghindarkan segala sesuatu yang dapat 

mengganggu, mengurangi, membatasi, mempersulit, 

menghambat atau menghapus hak dari siapapun. 

11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk 

memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak 

Penyandang Disabilitas;  

12. Pemberdayaan adalah upaya yang diarahkan untuk 

mengembangkan 

13. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, 

gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk 

mencapai dan mewujudkan pemenuhan  hak-hak 

Penyandang Disabilitas. 

14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi 

Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan 

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan. 

15. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh 

yang  ada  untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak 

ada melalui  bantuan medik, sosial,  psikologik, dan 

keterampilan agar  dapat  mencapai  kemampuan 

fungsionalnya.  

16. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan seseorang 

mampu melaksanakan  fungsi  sosialnya secara  wajar  
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dalam kehidupan masyarakat.   

17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan 

pelaksanaan komponen system pendidikan pada satuan 

atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan agar proses pendidikan  dapat  berlangsung 

sesuai  dengan tujuan pendidikan nasional.  

18. Satuan Pendidikan Khusus  adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan 

bagi peserta didik berkelainan  yang berfungsi 

memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik  

yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena  kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual dan/atau sosial dengan  tujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal 

sesuai kemampuannya.  

19. Satuan Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan 

yang memberikan kesempatan  kepada semua peserta 

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti 

pendidikan atau  pembelajaran dalam satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama  dengan peserta didik 

pada umumnya. 

20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat 

dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat.  

21. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 
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kegiatan dalam  rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas  barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh  penyelenggara 

pelayanan publik.  

22. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap 

orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan 

kebijakan Pemerintah Daerah.  

23. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD 

adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang 

berfungsi sebagai penyedia  layanan  dan fasilitas untuk 

Penyandang Disabilitas.  

24. Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan 

daerah yang bertujuan untuk membahas program 

pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak 

Penyandang Disabilitas.  

25. Komite Perlindungan dan Pemenuhan  Hak  Penyandang 

Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah 

lembaga  non struktural yang membantu koordinasi dan 

komunikasi pelaksanaan pemajuan, perlindungan, dan 

pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.  

C. Materi yang Akan Diatur  

1. Ragam Penyandang Disabilitas  

Dalam bagian ini disebutkan empat jenis atau ragam 

penyandang disabilitas. Satu individu penyandang 

disabilitas, bisa memiliki satu atau lebih jenis disabilitas. 
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Untuk memastikan kondisi disabilitas mengacu kepada 

tenaga medis. Keempat ragam disabilitas tersebut, yaitu  

a. Penyandang disabilitas fisik, meliputi, mereka yang 

mengalami atau melakukan: amputasi, lumpuh layu, 

paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, 

dan atau orang kecil.   

b. Penyandang disabilitas intelektual, meliputi mereka 

yang mengalami: disabilitas grahita, down syndrome, 

dan lambat belajar.  

c. Penyandang disabilitas mental, meliputi mereka yang 

mengalami: skizofrenia, bipolar, anxietas, depresi, 

gangguan kepribadian, hiperaktif dan autis.  

d. Penyandang disabilitas sensorik, meliputi mereka yang 

mengalami: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau 

disabilitas wicara.  

 

2. Hak Penyandang Disabilitas  

Yang dimaksud hak penyandang disabilitas dalam 

bagian ini, mengacu kepada pasal 2 Undang-Undang Nomor 

8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan 

bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas dilandasasi dengan asas atau prinsip: 

penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa 

diskriminasi; partisipasi penuh;keragaman manusia dan 

kemanusian; kesamaan kesempatan; kesetaraan; 

aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan 

identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan 

perlindungan lebih.  

 

3. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas  
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Pengarustamaan penyandang disabilitas dilaksanakan 

sebagai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam 

bidang sosial, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan 

menerapkan pengarusutamaan hak-hak penyandang 

disabilitas. Tugas dan fungsi ini dilakukan dengan 

menyasar: seluruh pemerintah daerah; pemangku 

kepentingan (stakeholders); penyandang disabilitas; 

lingkungan sosial dan keluarga penyandang disabilitas; 

serta masyarakat secara umum.  

 

4. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas  

Tugas dan fungsi pemerintah daerah untuk melindungi 

hak penyandang disabilitas sebagai upaya untuk 

menghindari terjadinya tindakan diskriminasi dan 

pengabaian hak penyandang disabilitas dalam semua sektor 

kehidupan. Upaya ini dilakukan sejak dalam perencanaan, 

penyelenggaraan dan pelaksanaa, serta tahapan evaluasi 

dari program perlindungan penyandang disabilitas. Diantara 

upaya perlindungan yang bisa dilakukan adalah melalui 

pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam setiap 

pembentukan kebijakan di daerah, seperti diikutkan dalam 

Musrenbang.   

 

5. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  

Pemenuhan hak penyandang disabilitas akan 

dilakukan melalui berbagai sektor, dimana penyandang 

disabilitas memiliki hak aksesibilitas pada sektor-sektor 

tersebut, yaitu.  

a. Keadilan dan perlindungan hukum 

b. Pendidikan  
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c. Pekerjaan  

d. Kesehatan 

e. Politik  

f. Keagamaan 

g. Keolahragaan  

h. Pariwisata dan Kebudayaan 

i. Kesejahteraan Sosial  

j. Infrastruktur 

k. Pelayanan Publik  

l. Perlindungan dari Bencana  

m. Habilitasi dan Rehabilitasi 

n. Konsesi  

o. Pendataan  

p. Komunikasi dan Informasi  

q. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban 

kekerasan  

r. Perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, 

penyiksaan, dan eksploitasi 

 

6. Rencana Aksi Daerah 

Rencana aksi daerah dimaksudkan sebagai program 

koordinasi antar organisasi pemerintahan daerah dalam 

rangka melakukan koordinasi untuk pelaksanaakn 

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang 

disabilitas. Ini bertujuan untuk menyelenggarakan dan 

melakukan sinkronisasi kebijakan, program, kegiatan, dan 

anggaran pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas. Rencana aksi daerah ini dibentuk 

melalui sebuah peraturan Bupati.  
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7. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas  

Untuk menyelenggarakan perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu dibentuk 

lembaga non-struktural yang akan melaksanakan program 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan bertanggung 

jawab kepada Bupati. Adapun tugas dan fungsi dari komite 

tersebut, meliputi: (1) memberikan usulan, pertimbangan, 

dan rekomendasi kepada Bupati dalam pembuatan 

kebijakan yang berkaitan denga perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas; (2) mendorong 

peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, 

keluarga dan masyarakat secara umum dalam 

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang 

disabilitas; dan (3) membangun jaringan kerja dengan 

berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-

program yang berkaitan dengan perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas.  

 

8. Kecamatan Inklusi 

Kecamatan inklusi perlu dicanangkan dengan tujuan 

untuk memperlancar koordinasi program perlindungan dan 

pemenuhak hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah 

Kabupaten Mahakan Ulu. Ketentuan teknis pelaksanaan 

terkait kecamatan inklusi tersebut agar dapat dilaksanakan 

scara efektif perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan 

Bupati.  

 

9. Penghargaan  
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Untuk mendukung upaya perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah 

dapat memberikan penghargaan (reward) kepada pihak-

pihak yang berjasa dalam pelaksanaan upaya perlindungan 

dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah. 

Mereka yang layak diberikan penghargaan, meliputi: (1) 

perseorangan yang berjasa dalam perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas, (2) badan hukum 

dan lembaga yang mempekerjakan penyandang disabilitas, 

(3) penyedia layanan publik yang memenuhi hak 

penyandang disabilitas, serta  (4) altet dan pelaku seni 

penyandang disabilitas yang berprestasi.  

 

10. Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

sangat penting. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, 

penyandang disabilitas berada di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga yang paling memahami kondisi dan 

keberadaan penyandang disabilitas adalah keluarga dan 

masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh karena itu 

partisipasi aktif  masyarakat baik dalam perencanaan 

maupun dalam pelaksanaan program terkait dengan 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

adalah suatu keharusan. Pelibatan masyarakat bertujuan 

untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada 

masyarakat demi mewujudkan kemandirian dan 

kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, dan terciptanya 

lingkungan sosial yang inklusif. 
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A. Ketentuan Sanksi 

Dalam peraturan daerah ini, sanksi yang akan 

diterapkan adalah sanksi andministratif, berupa: (a) teguran 

lisan, (b) teguran tertulis, dan (c) penghentian sementara. 

Sedangkan sanksi pidana belum diatur secara khusus.  

BAB VI  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Semua menusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa 

dengan membawa hak-hak yang sama. Hak tersebut telah melekat 

sejak ia dilahirkan, dan ia memiliki kedudukan yang sama untuk 

hidup dan menjalani kehidupan yang adil dan setara dengan 

sesama manusia, tanpa terkecuali.  

Penyandang Disabilitas yang memiliki keterbatasan untuk 

memenuhi sendiri hak-hak dasarnya, disebabkan oleh situasi sosial 

dan banyak faktor diluar dirinya yang membuat mereka terhambat 

untuk memenuhi hak dasarnya. Penyandang disabilitas adalah 

setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental 

dan atau sensorik dalam jangka waktu lama  yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Namun 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga 

negara lainnya untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan 

hak-haknya sebagai warga negara. 

Secara faktual, meski isu disabilitas terkait perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas telah diatur melalui 

berbagai kebijakan, dari tingkat global, nasional, sampai lokal atau 

daerah, namun kebijakan-kebijakan tersebut belum terbukti 
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terlaksana dengan baik, dan masih butuh maksimalisasi dalam 

implementasinya melalui sinergi dengan banyak sektor. 

Berdasarkan banyak studi terbaru yang mengevaluasi 

implementasi kebijakan terkait disabilitas, masih ditemukan 

berbagai persoalan, misalnya: pelayanan pemerintah yang kurang 

maksimal dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas; minimnya aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap 

layanan umum dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik; 

masih adanya paradigma atau stigma negatif di masyarakat 

mengenai eksistensi penyandang disabilatas; dan masih belum 

meratanya ketersediaan kebijakan hukum di daerah yang sensitif 

disabilitas, sehingga keberadaan Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sangat 

dibutuhkan sebagai sumber hukum dalam melakukan 

perencanaan dan penganggaran yang inklusif disabilltas pada 

APBD Kabupaten mahakam Ulu.  

Kehadiran negara untuk melindungi, menghormati dan 

memajukan hak hak penyandang disabilitas, tidak hanya terbatas 

pada pengaturan perundang undangan, tetapi negara hadir untuk 

menjamin akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam 

segala aspek kehidupan seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, 

politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi, 

informasi dan komunikasi, pembangunan inprastruktur dan 

memberikan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan 

dan perlindungan dari bencana yang terjadi. Untuk itu diperlukan 

data penyandang disabilitas dan wadah/organisasi penyandang 

disabilitas yang dapat menampung semua penyandang disabilitas, 

yang akan bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya 

dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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B. Saran 

Sebagaimana yang telah diuaraikan dalam naskah akademik ini, 

terdapat berbagai persoalan terkait perlindungan dan pemenuhan 

hak penyandang disabilitas di Indonesia, dan di Mahakam Ulu 

secara khusus. Olehnya itu, direkomendasikan untuk Pemerintah 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk segera membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas, sesuai dengan amanah pasal 28 Undang-

Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  

Sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan daerah, 

maka direkomendasikan untuk mengikuti beberapa hal berikut ini. 

1. Ketersediaan data base penyandang disabilitas dan organisasi 

penyandang disabilitas; 

2. Menyelenggarakan peningkatan mutu dan akses pelayanan 

terhadap penyandang disabilitas dalam rangka perlindungan 

dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara;   

3. Menyediakan dan meningkatkan aksesibilitas penyandang 

disabilitas terhadap layanan umum, seperti: pada layanan 

kesehatan, akses pendidikan, akses teknologi informasi, dan 

akses infrasktruktur; 

4. Memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala 

aspek kehidupan seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, 

politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi, 

informasi dan komunikasi ; 

5. Memberikan perlindungan hukum kepada penyandang 

disabilitas yang berhadapan dengan hukum  dan perlindungan 

dari bencana yang terjadi; 

6. Membangun kesadaran masyarakat untuk melibatkan secara 

aktif dan memperlakukan penyandang disabilitas secara setara 
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dan adil sebagai manusia dan warga negara, demi terciptanya 

lingkungan sosial yang inklusif;  

7. Membentuk kerjasama dan bersinergi dengan seluruh 

pemangku kepentingan, organisasi profesi, akademisi, swasta, 

dan masyarakat secara umum, dalam memberikan layanan dan 

jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas.  
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