BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Konseptual
1.

Tinjauan Umum Tentang Hak Aksesibilitas
a.

Pengertian Hak Aksesibilitas
Kamus Bahasa Inggris dikatakan bahwa accessibility adalah hal
yang mudah dicapai. Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar
kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah
dicapai. Bambang sutantono menyatakan bahwa aksesibilitas adalah
“hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan
perjalanan yang mendasar.

Dalam hal ini aksesibilitas harus

disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya moda
transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.” 5
Kemudian ditambahkan bahwa “Aksessibilitas merupakan suatu
ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan
dalam suatu perjalanan. Karekteristik sistem transportasi ditentukan
oleh aksesibilitas. 6 Aksesibilitas memberikan pengaruh pada
beberapa lokasi kegiatan atau tata guna lahan. Lokasi kegiatan juga
memberikan pengaruh pada pola perjalanan untuk melakukan
kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini kemudian mempengaruhi
jaringan transportasi dan akan pula memberikan pengaruh pada

5

C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 216.
Dwiyanto Agus, “Pelayanan Inklusif”, (makalah disampaikan pada diskusi terbatas pusat kajian
Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara Di Hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2008).
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sistem

transportasi

menyatakan

bahwa

secara

keseluruhan.” 7

“Aksesibilitas

Blunden dan Black

adalah

konsep

yang

menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis
dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya.
Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan
mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan
mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan
transportasi.” 8
Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (accessibility)
yang artinya kurang lebih kemudahan. Jadi aksesibilitas dapat kita
pahami sebagai kemudahan yang diberikan pada penyandang cacat
untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak
berfungsinya bagian-bagian tubuh si penyandang cacat. 9 Sejauh ini
masyarakat

hanya

mengetahui

bahwa

kata

aksesibilitas

hanya berkaitan dengan penyandang ketunaan fisik saja. Hal ini
dikarenakan banyak tenaga ahli yang hanya memperhatikan
aksesibilitas bagi penyandang ketunaan fisik saja sedangkan bagi
penyandang kecacatan intelejensi dan emosi masih kurang
diperhatikan. 10

7

Coleridge Peter, Pembebasan Dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat Di NegaraNegara Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.132.
8
Reza A.A Wattimena, Filsafat Dan Sains Sebuah Pengantar, (Jakarta: PT.Grasindo, 2008), hlm.
275.
9
Lorenz Bagus, Kamus Filsafat, Ed.I, cet.III, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 1097.
10
Satjipto Rahardjo, Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 12.
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Pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8

menyatakan bahwa :
“Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang
cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan”. 11
Lebih lanjut lagi di dalam pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa :
“penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan
dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat
sepenuhnya hidup bermasyarakat”. 12

b. Pengertian Hak Aksesibilitas
Di dalam menunjang terjaminnya pemenuhan aksesibilitas
dikenal istilah aksesibel yaitu, kondisi suatu tapak, bangunan,
fasilitas

atau bagian darinya yang memenuhi persyaratan teknis

aksesibilitas berdasarkan pedoman. Maka dalam upaya mendukung
aksesibel tersebut, dikenal beberapa asas dan prinsip. Asas asas
aksesibilitas tersebut ialah :
1) KEGUNAAN, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan
semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu
lingkungan;
2) KEMUDAHAN, yaitu setiap orang dapat mencapai semua
tempat yang bersifat umum dalam suatu bangunan;

11

Indonesia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, UU No.8 tahun 2016, LN No.69 Tahun
2016, TLN No. 5871, Ps. 1 angka 8.
12
Indonesia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, UU No.8 tahun 2016, LN No.69 Tahun
2016, TLN No. 5871, Ps. 10 ayat 2.
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3) KESELAMATAN, yaitu setiap bngunan yang bersifat umum
dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan
keselamatan bagi semua orang;
4) KEMANDIRIAN, yaitu setiap orang harus bisa mencapai atau
masuk dalam mempergunkan semua tempat atau bangunan yang
bersifat

umum

dalam

suatu

lingkungan

dengan

tanpa

membutuhkan bantuan orang lain. 13
Setelah mengetahui tentang asas-asas aksesibilitas penting pula
mengetahui apa saja prinsip dari aksesibilitas, yaitu :
1) Prinsip dasar aksesibilitas: Tidak ada lingkungan, binaan yang di
rancang dengan mengabaikan sekelompok masyarakat di
dasarkan semata-mata ketidakmampuan karena cacat atau lemah
mental. Tidak ada sekelompok masyarakat yang dihilangkan
atau di kurangi hak keikutsertaan dan kesempatan menikmati
suatu

lingkungan

sehubungan

dengan

perbedaan

kemampuannya.
2) Prinsip-prinsip

perencanaan

aksesibilitas.

( Barrier

free

principles ) Prinsip pokok awal ( sederhana , jelas ). Semua
orang harus dapat mencapai ke semua tempat atau bangunan
pada suatu kawasan / lingkungan binaan (built environtment).
Semua orang harus dapat masuk ke dalam semua tempat atau
bangunan pada suatu kawasan/lingkungan binaan.Semua orang
13

Suharto dan Edi, “Penerapan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus,
Pengalaman Kementerian Sosial,” (makalah disampaikan pada diskusi tentang Terbatas Pusat
Kajian Manajemen Pelayanan Lan Ri Di Hotel Sahira, Bogor, 9-10 Oktober 2008).
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harus dapat mempergunakan semua fasilitas yang ada di dalam
suatu lingkungan binaan. dapat di simpulkan "Semua orang
harus dapat mencapai,masuk dan mempergunakan semua
fasilitas yang ada dalam suatu kawasan binaan tanpa merasa
menjadi objek belas kasihan.(object of harity)."
3) Prinsip perencanaan aksesibilitas (pengembangan prinsip awal),
yaitu sebagai berikut :
a) Adil dalam penggunaan, yaitu suatu desain harus dapat di
gunakan dan di pasarkan untuk semua;
b) Flexible dalam penggunaan yaitu suatu desain yang
mengakar pada lebarnya jarak antara pilihan dari pengguna;
c) Sederhana yaitu suatu desain yang mudah dimengerti, tidak
memerlukan pengalaman khusus pemahaman bajasa, atau
level konsentrasi yang tertentu;
d) Mudah di pahami yaitu suatu desain yang mampu
mengkomunikasikan

informasi

pengguna,

memerlukan

tanpa

dengan

efektif

tingkat

kepada

kemampuan

sensorik/indra tertentu;
e) Mentolerir adanya kesalahan yaitu suatu desain yang mampu
meminimalkan resiko dan kemungkinan yang merugikan.
contoh: kecelakaan maupun hal-hal yang tidak di inginkan;
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f) Tidak memerlukan upaya fisik yang berat yaitu suatu desain
yang dapat digunkan secara efisien dan nyaman dengam
kelelahan minimum.(dari segi energi);
g) Ketepatan ukuran ruang untuk mencapai dan menggunakan
yaitu

ketepatan

ukuran

ruang

untuk

mencapai

dan

menggunakan tanpa memerlukan tingkat ukuran tubuh,
postur dan kemampuan mobilitas tertentu.
Tujuan dari mengenal dan pemenuhan akan asas dan prinsip
akan aksesibilitas ialah menuju suatu lingkungan dengan fasilitas
yang aksesibel bagi semua orang / pihak.

c.

Macam Macam Hak Aksesibilitas dan Implementasinya
Aksesibilitas terbagi atas dua yaitu:
1) Aksesibilitas fisik, berupa: aksesibilitas pada bangunan umum,
aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan
dan pemakaman umum, aksesibilitas pada angkutan umum;
2) Aksesibilitas non fisik, berupa: pelayanan informasi dan
pelayanan umum. Aksesibilitas fisik seperti di kantor-kantor
yang sekarang ini masih saja belum memberikan kemudahan
bagi difabel, karena tidak adanya ramp bagi difabel yang
menggunakan kursi roda. Bahkan ada ramp yang disediakan
tetapi ternyata tidak bisa diakses karena kondisi ramp yang
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curang dan hal ini sudah tentu membahayakan bagi difabel
ketika akan mengaksesnya.
Aksesibilitas fisik dan non fisik bagaikan dua sisi mata uang
yang tidak bisa dipisah-pisahkan karena jika satu sisi mata uang itu
tidak bergambar maka uang tersebut tidak akan dapat di belanjakan.
Untuk itu memang kedua hal ini harus bersama-sama diterapkan jika
kita ingin memberdayakan difabel. 14 Adapun landasan hukum
tentang kesejahteraan penyandang cacat dan penyediaan aksesibilitas
di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1997 pasal 8 disebutkan bahwa, pemerintah dan/atau masyarakat
berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang
cacat. Lebih lanjut dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa: “Setiap
kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan
dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”.
Pasal 10 ayat (2), penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk
menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang
penyandang cacat agar dapat hidup bermasyarakat. Perangkat UU
sebagaimana disinggung di atas itu, masih dilengkapi Peraturan
14

Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan,
(Surakarta: Yayasan Talenta, 2008), hlm. 114.
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, melalui penyediaan
aksesibilitas. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan penyediaan
aksesibilitas berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan pra sarana
umum meliputi:
1) aksesibilitas pada bangunan umum;
2) aksesibilitas pada jalan umum;
3) aksesibilitas pada per -tamanan dan pemakaman umum; dan
4)

aksesibilitas pada angkutan umum.
Selanjutnya, dalam pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa

penyediaa n aksesibilitas yang berbentuk non fisik, meliputi:
1) pelayanan informasi; dan
2) pelayanan khusus.
Secara rinci, ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) serta pasal 12
PP Np. 43 Tahun 1998 tentang aksesibilitas pada bangunan umum
dilaksanakan dengan menyediakan:
1) akses ke, dari dan di dalam bangunan;
2) pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
3) tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
4) toilet;
5) tempat minum;
6) tempat telepon;
7) peringatan darurat.
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Aksesibilitas

pada

jalan

umum

dilaksanakan

dengan

menyediakan akses ke dan dari jalan umum, akses ke tempat
pemberhentian

bus/kendaraan,

jembatan

penyebrangan,

jalur

penyebrangan bagi pejalan kaki, tempat parkir dan naik turun
penumpang, tempat pemberhentian kendaraan umum, tandatanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan, trotoar bagi pejalan
kaki/pemakai kursi roda; dan trowongan penyebrangan. Aksesibilitas
pada pertamanan dan pemakaman umum dilaksanakan dengan
menyediakan akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan
pemakaman umum, tempat parkir dan tempat turun naik penumpang,
tempat minum, tempat telepon, toilet, dan tanda-tanda atau signage.
Aksesibilitas pada angkutan umum dilaksanakan dengan
menyediakan tangga naik /turun tempat duduk, dan tanda-tanda atau
signage. Sementara itu untuk pelayanan informasi dan pelayanan
khusus, dilaksanakan untuk tujuan memberikan informasi kepada
penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada
bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum
serta angkutan umum. Pelayanan khusus dimaksudkan untuk
memberikan

kemudahan

bagi

penyandang

cacat

dalam

melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum,
pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum.
Ruang lingkup di dalam persyaratan teknis aksesibilitas
bangunan umum dan lingkungan yang dikeluarkan oleh Menteri
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Pekerjan Umum RI tahun 1998 sudah ditetapkan adanya persyaratan
teknis aksesibilitas yang diperlukan oleh setiap bangunan umum,
yang dikunjungi dan di gunakan oleh masyarakat umum, termasuk
penyandang cacat. Bangunan umum yang dimaksud dalam pedoman
tersebut adalah, semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan
luar bangunan-nya, baik yang dimiliki pemerintah dan swasta
maupun perorangan, yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal
pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan mungkin digunakan
masyarakat umum, termasuk penyandang cacat. Jenis bangunan
umum yang dimaksud dalam pedoman ini adalah bangunan yang
berfungsi sebagai:
1) bangunan perkantoran untuk pelayanan umum, seperti Bank,
Kantor Pos, dan bangunan administrasi;
2) bangunan perdagangan, seperti pertokoan, pasar swalayan dan
mall;
3) bangunan pelayanan transportasi, misalnya terminal, stasiun dan
bandara;
4) bangunan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, dan klinik;
5) bangunan keagamaan atau peribadatan;
6) bangunan

pendidikan,

seperti,

sekolah,

museum,

dan

perpustakaan;
7) bangunan untuk pertemuan, per-tunjukan, dan hiburan, seperti:
bioskop, gedung konferensi, bangunan olah raga dan rekreasi;
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8) bangunan restoran seperti rumah makan, kafetaria;
9) bangunan hunian masal, seperti hotel, apartemen, panti asuhan;
10) bangunan pabrik;
11) fasilitas umum: taman, kebun binatang, pemakaman dan tempat
sejenis lainnya.
Dari implementasi dari kebijakan kebijakan di atas, harus diakui
belum begitu maksimal di dalam implementasinya. Namun perlu
terus diperjuangkan dari saat ini, hingga suatu saat nanti akan
tercipta sistem pemerintahan di negara kita yang adil dan beradab,
tata kota dan sarananya yang benar benar mendekati kemuliaan
umat, yaitu bisa dinikmati seluruh orang termasuk diantaranya yang
disebut sebagai penyandang cacat atau disabilitas.

2.

Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik
a.

Pengertian Pelayanan Publik
Menurut Moenir, A.S “Pelayanan adalah serangkaian kegiatan
yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi
seluruh kehidupan orang dalam masyarakat”. Berdasarkan pendapat
tersebut pelayanan dapat diartikan bahwa pelayanan merupakan
kegiatan

yang

bersifat

rutin

dan

berkesinambungan

dalam

masyarakat. Lijan Poltak Sinambela “pelayanan adalah setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,
dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada
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suatu produk secara fisik”. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan
berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan. 15
Menurut AG. Subarsono, pelayanan publik didefinisikan sebagai
serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk
memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud
adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti
pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, akta nikah, akta
kematian, sertifikat.
Departemen Dalam Negeri

menyebutkan bahwa Pelayanan

Publik adalah Pelayanan Umum dan mendefinisikan Pelayanan
Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan caracara

tertentu

yang

memerlukan

kepekaan

dan

hubungan

interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan
menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Menurut Joko
Widodo pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian
pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok
dan tata cara yang telah di tetapkan.
Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam
rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa
dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai
15

Lijian Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan Dan Implementasi,
(Bandung: Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.
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upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan pengertian tentang pelayanan publik di atas,
maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pelayanan publik adalah
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
oleh institusi pemerintah pusat dan atau daerah dalam rangka
pemenuhan

kebutuhan

masyarakat

maupun

dalam

rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 Dengan
demikian jelas bahwa tidak ada alasan untuk menghambat
penyelenggaraan

publik

terhadap

masyarakat

oleh

aparatur

pemerintah baik di pusat maupun di daerah 17.
Pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara
baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi
pelayanan yang diembannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki
oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan
pembangunan. Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan
kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar
yaitu:

pertama,

pelayanan

publik

yang

diberikan

tanpa

memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat
secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana
16
17

Ibid, hlm. 6.
Sampara Lukman, Manajeman Kualitas Pelayanan, (Jakarta: Stia Lan Press, 2000), hlm. 56.
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transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan
lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain
sebagainya; kedua, pelayanan

yang diberikan secara orang

perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya.

b. Maksud, Tujuan, Asas, Dan Lingkup Pelayanan Publik
Secara normatif maksud dirumuskannya pelayanan publik dalam
Undang Undang Pelayanan Publik adalah untuk memberikan
perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan antara
masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Dengan
demikian, penyelenggara pelayanan publik akan memperoleh
perlindungan dan kepastian hukum apabila bertindak benar sesuai
dengan hukum serta masyarakat terlindungi dari pelanggaran hukum
atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. 18
Berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik
bertujuan:
1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan
18

Inu Kencana Syafiie, et al., Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1999), hlm.
35.
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korporasi yang baik;
3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
4) Terwujudnya

perlindungan

dan

kepastian

hukum

bagi

masyarakat dalam penyelenggaraan publik.
Di samping tujuan pelayanan publik, berdasarkan Pasal 4 UU
pelayanan publik tersebut juga harus dilaksanakan dengan prinsip
atau asas-asas sebagai berikut: 19
1) Kepentingan umum, artinya pemberian pelayanan tidak boleh
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2) Kepastian hukum, artinya terjaminnya hak dan kewajiban dalam
pelayanan publik;
3) Persamaan hak, artinya tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi;
4) Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus
sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh
pemberi maupun penerima pelayanan;
5) Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki
kompetensi yang sesuai dengan tugasnya;
6) Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan, dan harapan masyarakat;

19

S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara, (Yogayakarta: FH Uii Press, 2013), hlm. 14-19.
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7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, artinya setiap warga
masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil;
8) Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan
mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai
pelayanan yang diinginkan;
9) Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus
dapat

dipertanggungjawabkan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan;
10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya
pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga
tercipta keadilan dalam pelayanan;
11) Ketepatan waktu, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan tepat
waktu sesuai dengan standar pelayanan, dan
12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap
pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
Adapun sesuai dengan Pasal 5 UU Pelayanan Publik, ruang
lingkup pelayanan publik meliputi:
1) Pelayanan barang publik, mencakup pengadaan dan penyaluran;
2) Pelayanan jasa publik;
3) Pelayanan administratif.
Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik
(masyarakat). Barang publik tersebut merupakan hasil dari kegiatan
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah

(BUMD)

yang

mendapat

pelimpahan

tugas

untuk

menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya jaringan telepon,
penyediaan tenaga listrik, air bersih, penyediaan infrastruktur
transportasi perkotaan dan pedesaan. Pelayanan jasa publik adalah
pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan
oleh publik. Jasa publik merupakan jasa yang dihasilkan oleh Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah
(BUMD) yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan
pelayanan publik. Misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan
kesehatan, pelayanan navigasi, pelayanan peradilan, pelayanan
kelalulintasan, pelayanan keamanan, pelayanan pasar, pelayanan
transportasi.

3.

Tinjauan Umum Tentang Disabilitas
a.

Pengertian Disabilitas
Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang
beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami
disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas
fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam.
Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai
penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut
dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian
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Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat. 20
Dalam

Undang

Undang

HAM,

penyandang

disabilitas

merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh
perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan
sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak
layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
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,
pengertian ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 8
tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Macam Macam Disabilitas
Menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang
Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan
kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai
berikut :
1) Penyandang Cacat Fisik
20

Eko Riyadi, et al., Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya, (Yogyakarta
Pusham Uii, 2012), hlm. 293.
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a) Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas
gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi
penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan
maupun penyakit yang terdiri dari:
(1) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di
depannya (hilangnya fungsi penglihatan);
(2) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan
adanya cahaya atau tidak, tetapi tidakdapat menentukan
objek atau benda di depannya;
(3) Memiliki sisa penglihatan (low vision), seseorang yang
dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak
dapat melihat jarijari tangan yang digerakkan dalam
jarak satu meter.
b) Tuna Rungu/ Wicara adalah kecacatan sebagai akibat
hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi
bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun
penyakit, terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna
wicara.
c) Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh.
Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak
atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau
hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya
yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit,
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kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan
sifat lahir. Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan
bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi
tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya. Tuna daksa
terdiri dari dua golongan yaitu:
(1) Tuna daksa ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan
yang

menyebabkan

terganggunya

fungsi

tubuh,

kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot
tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa
sejak lahir (congenital) maupun yang diperoleh
kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya
kelainan pertumbuhan anggot badan atau anggota
badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi
tangan, lengan, kaki dan lainnya.
(2) Tuna daksa syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada
fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada
susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh
memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali
mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami
kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik,
emosi dan mental. Salah satu bentuk terjadi karena
gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak
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cerebral palsy yakni gangguan aspek motoric yang
disebabkan oleh disfungsinya otak
2) Penyandang Cacat Mental
a) Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami
gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu
yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri
sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.
b) Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu
kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak
ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita
dapat dikelompokkan sebagai berikut :
(1) Tuna Grahita Ringan Tampang dan fisiknya normal,
mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga
termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa
dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung,
anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan
pendidikan setingkat kelas IV SD Umum;
(2) Tuna Grahita Sedang Tampang atau kondisi fisiknya
sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna
grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini
mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya
menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum;
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(3) Tuna Grahita Berat Kelompok ini termasuk yang sangat
rendah

intelegensinya

tidak

mampu

menerima

pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat
termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata
30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka
membutuhkan bantuan orang lain.
3) Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda merupakan mereka
yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya
penyandang

tuna

netra

dengan

tuna

rungu

sekaligus,

penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan
sekaligus.
Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban
yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari
warga negara Indoesia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan
perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan
dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan
terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi
manusia. 21 Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya
maksimalisasi

penghormatan,

pemajuan,

perlindungan

dan

pemenuhan hak asasi manusia.

21

Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, Op.Cit, hlm. 114.
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4.

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia
terhadap Disabilitas
a.

Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak asasi (fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi
Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang
hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi
sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan
serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat
dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai
berikut: 22
1) Pemilik hak;
2) Ruang lingkup penerapan hak;
3) Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.
Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang
hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat
pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada
ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan
interaksinya antara individu atau dengan instansi.
John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hakhak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta
sebagai hak yang kodrati. 23 Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan

22

Tim Icce Uin, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada
Media, 2003), hlm. 199.
23
Masyhur Effendi, Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan
Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.
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apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat
mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan
merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam
kehidupan manusia.
Pengertian HAM Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut,
diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang
melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental
sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan
demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM
ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui
aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban,
serta

keseimbangan

antara

kepentingan

perseorangan

dan

kepentingan umum. 24

24

Robert Audi, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2005), hlm. 50.
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b. Macam Macam Hak Asasi Manusia
Dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) yang
memuat 30 pasal, apabila ditelaah lebih lanjut secara garis besar
macam-macam hak asasi manusia dapat dikelompokkan ke dalam
beberapa jenis yaitu.
1) Hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi)
2) Hak Legal (hak jaminan perlindungan hidup)
3) Hak sipil dan politik
4) Hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk
menunjang kehidupan)
5) Hak ekonomi, sosial dan budaya
Dalam UUD 1945 (hasil amandemen I-IV) memuat hak asasi
manusia yang terdiri dari hak :
1) Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
2) Hak kedudukan yang sama di dalam hukum
3) Hak kebebasan berkumpul dan beragama
4) Hak penghidupan yang layak
5) Hak kebebasan berserikat
6) Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan
Macam-macam HAM dalam UU nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia:
1) Hak hidup
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2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3) Hak memperoleh keadilan
4) Hak mengembangkan diri
5) Hak atas kebebasan pribadi, rasa aman dan kesehjateraan
6) Hak turut serta dalam pemerintahan
7) Hak wanita dan anak
Mengikuti perkembangan jaman, maka Hak Asasi Manusia
dapat dibagi secara garis besar sebagai berikut. Hak asasi pribadi
(Personal Right) yang mencakup :
1) Hak beragama dan beribadah
2) Hak mengeluarkan pendapat
3) Hak untuk hidup
4) Hak kebebasan bergerak
Hak asasi di bidang politik (Political Right) yang mencakup:
1) Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
2) Ikut serta dalam pemerintahan
3) Untuk mendirikan partai politik dan menjadi anggota di
dalamnya.
Hak asasi di bidang ekonomi (Economic and Property Right)
yang mencakup :
1) Memiliki sesuatu
2) Memilih dan memperoleh suatu pekerjaan
3) Mendapatkan jaminan kerja dan kesaehatan serta keselamatan
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4) Mendapatkan upah, cuti dan berdagang
Hak asasi di bidang sosial budaya (Social and Cultural Right)
yang mencakup:
1) Hak untuk mendapatkan pendidikan
2) Hak cipta untuk dipublikasikan
3) Hak mengembangkan seni dan kebudayaan
Hak asasi di bidang ilmu dan teknologi yang mencakup:
1) Hak asasi di bidang hukum
2) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum
3) Jaminan akan rasa aman dan keadilan yang sama
Hak asasi dibidang pertahanan dan keamanan (Defense and
Security Right) yang mencakup:
1) Hak dan kewajiban dalam pembelaan negara
2) Hak mendapatkan suaka kepada negara lain
3) Hak dan jaminan rasa aman dan tertib

c.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Disabilitas
Masyarakat internasional pada dasarnya telah memberikan
pengakuan terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap
penyandang disabilitas atau penyandang cacat. Tidak saja dalam
bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang cacat juga
ditetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum.
Penyandang cacat memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan
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sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai
pelanggaran HAM. Kecacatan tidak menjadi alasan untuk mengibiri
atau mengeliminasi mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak
mempertahankan kehidupan. 25
Ketentuan Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menjadi landasan
konstitusional bagi perlindungan hak-hak penyandang cacat. Selain
telah tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga
telah memberikan jaminan, pengakuan, serta perlindungan terhadap
hak, kedudukan dan perlakuan tanpa diskriminatif kepada setiap
warga negara termasuk bagi penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (3)
menyatakan bahwa, Setiap orang yang termasuk kelompok
masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam
Penjelasan Pasal 5 ayat (3) menjelaskan yang dimaksud dengan
kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang yang
lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang
cacat. Penjelesan pasal tersebut sudah jelas bahwa penyandang
disaibilitas atau penyandang cacat memiliki hak untuk mendapat
perlindungan yang khusus.
Negara wajib

melindungi

HAM

warga negaranya

dan

melegalkannya melalui instrument-instrumen hukum mulai dari yang

25

Coleridge Peter, Loc.Cit.
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tertinggi (UUD) hingga yang paling rendah ( Peraturan Desa ).
Termasuk negara wajib melindungi HAM anak-anak cacat untuk
dapat hidup layak seperti warganegara lainnya. Pasal 71 UU Nomor
39 Tahun 1999, mengatakan: Pemerintah wajib dan bertanggung
jawab menghormati, melindungi, menegakkan danmemajukan
HAM. Pemerintah harus menghormati berarti tidak melanggar
HAM. Melindungi berarti menjaga agar HAM tidak dilanggar orang.
Menegakkan berarti melakukan penghukumanatas orang-orang yang
melakukan pelanggaran HAM, dengan mengadili pelakunya dan
penjatuhan hukuman sesuai UU yang berlaku. Memajukan berarti
melakukan upaya atau tindakan agar penghormatan HAM semakin
baik. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah ( Pasal 72 UU No
39/2009 ), meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang
hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan
negara dan bidang lain.
Maka jika disimpulkan, negara hukum merupakan suatu
dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila
tidak dikuatirkan akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai
alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga
sebagai instrument untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan
pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM. 26

26

C.S.T. Kansil, Op.Cit, hlm. 216.
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Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi
adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan,
karena hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhankepada setiap
manusia. Reformasi pada dasarnya merupakan usaha yang rasional
dansistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (core
values) demokasi yang terdiri dari: konsistensi untuk selalu
transparan dalam pengambilan keputusan publik, perlindungan dan
penegakan terhadap pelanggaran HAM, peradilan bebas dan tidak
memihak, penciptaan norma hukum yang aspiratif. 27

B. Landasan Yuridis
1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tanggung jawab negara di atas masyarakat dituangkan di dalam
pasal-pasal dalam UUD 1945, tidak ada pembedaan atau bentuk
diskriminasi terhadap penikmatan dalam segala hak termasuk kepada
kaum penyandang disabilitas. Seperti pada pembukaan alinea ke-empat
yang bunyinya: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

27

Ashiddiqie Jimly, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press,
2005), hlm. 42.
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dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada :Ketuhanan
kemanusiaan yang adil dan beradab,
kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

Yang Maha Esa,

persatuan Indonesia, dan

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Negara dalam hal ini juga mengupayakan untuk dapat memenuhi
hak pelayanan dengan cara menyediakan akses dan sarana yang dapat
membantu dan memberi kemudahan dalam pencapaian haknya dengan
derajat kedisabilitasannya. Hak atas kebutuhan tersebut dijamin di dalam
konstitusi UUD 1945 sebagaimana yang tertuang di dalam pasal:
a.

Pasal 28 H UUD 1945 ayat (1) dan (2), berbunyi :
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.

b.

Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5), berbunyi :
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk
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tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan
hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundangan undangan.

2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
menjelaskan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa
akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk
membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan
mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan
akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk
memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk
mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk
bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.
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Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi
manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran
terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh
karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban
kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap
manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu
menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana yang telah
diaturkan dalam pasal 1 ayat 6: Pelanggaran hak asasi manusia adalah
setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara
baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara
melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh Undang undang ini, dan tidak mendapatkan, atau
dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Pemberian perlindungan dan perlakuan khusus yang wajib diberikan
juga diatur dalam pasal 5 ayat 3 yaitu : Setiap orang yang termasuk
kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Selain itu diatur
pula dalam pasal 41 ayat 2 : Setiap penyandang cacat, orang yang berusia
lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan
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perlakuan khusus. Kembali diatur mengenai perlakuan khusus terhadap
disabilitas dalam pasal 42 : Setiap warga negara yang berusia lanjut,
cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan,
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk
menjamin

kehidupan

yang

layak

sesuai

dengan

martabat

kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara
mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang
Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas
(pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu,
kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti
bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati
hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi
pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan
demikian,

negara

dan

pemerintah

bertanggung

jawab

untuk

menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia
setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata material dam spiritual berdasarkan
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang
merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Sebagai warga negara Indonesia
kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama
dengan warga lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para
penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk
mendapat perhatian dan didaya gunakan sebagaimana mestinya.
Perlindungan yang diberikan pada Undang-Undang dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para
penyandang disabilitas. Terutama pada Pasal 18 yaitu hak aksesibilitas
untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
1) mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik
2) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas
bagi individu.
Pada pasal 19 hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas
meliputi hak:
1) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayana publik secara
optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan
2) pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah di
askes di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
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4.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik
Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability,
dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas
pelayanan yang mereka terima adalah sangat sulit untuk menilai kualitas
suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai
penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang
berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam
analisis kualitas pelayanan publik. elemen kedua dalam analisis adalah
kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau
setelah pelayanan itu diberikan.
Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah
dan berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang
berkualitas saat ini tidak mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak
berkualitas pada saat yang lain, maka kesepakatan terhadap kualitas
sangat sulit untuk dicapai dalam hal ini yang dijadikan pertimbangan
adalah kesulitan atau kemudahan konsumen dan produsen di dalam
menilai kualitas pelayanan dalam pelayanan publik harus mengandung
unsur-unsur dasar sebagai berikut : Pertama, hak dan kewajiban bagi
pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti
oleh masing-masing pihak. Kedua, pengaturan setiap bentuk pelayanan
umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan
masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas.
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Ketiga, kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar
dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan. Keempat, apabila pelayanan umum yang
diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi
pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada
masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.
Adapun mengenai asas asas tersebut diatur dalam pasal 4 yaitu:
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
a.

kepentingan umum;

b.

kepastian hukum;

c.

kesamaan hak;

d.

keseimbangan hak dan kewajiban;

e.

keprofesionalan;

f.

partisipatif;

g.

persamaan perlakuan / tidak diskriminatif;

h.

keterbukaan;

i.

akuntabilitas;

j.

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan
waktu; dan

k.

kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Dalam mendukung terwujudnya asas asas dalam pelayanan publik

itu sediri maka masyarakat wajib diberikan sarana dan prasarana
sebgaimana yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhannya, seperti
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yang diatur dalam pasal 15 huruf d, e, f, dan g, yaitu: penyelenggara
berkewajiban :
d.

menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik
yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

e.

memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas
penyelenggaraan pelayanan publik;

f.

melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

g.

berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

5.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006
tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas
Menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis
Fasilitas dan Aksesbilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan,
memberi penjelasan untuk setiap bangunan gedung terdapat fasilitas dan
aksesibilitas agar dapat sesuai dengan asasnya yaitu keselamatan,
kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Sebagaimana yang diaturkan
dalam pasal 2 ayat 2 yaitu: Pedoman Teknis ini bertujuan untuk
mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang
ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
Demi

terwujudnya

asas

kemandirian

dan

kemudahan

bagi

penyandang cacat dan lansia, maka pada pasal 3 diatur mengenai
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kewajiban penyediaan dan pembangunan aksesibilitas dalam sebuah
gedung yang isinya :
1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan
gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan
fasilitas dan aksesibilitas.
2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan
teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini.

6.

Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)
Konvensi tentang Hak Difabel (Penyandang Disabilitas) dan
Protokol Opsional diadopsi pada tanggal 13 Desember 2006 di Markas
Besar PBB di New York, dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal
30 Maret 2007, dimana ada 82 penandatangan Konvensi, 44
penandatangan Protokol Opsional, dan 1 ratifikasi Konvensi pada tanggal
tersebut. Ini adalah jumlah tertinggi dalam sejarah penandatangan
Konvensi PBB pada hari pembukaan.
CRPD adalah perjanjian hak asasi manusia pertama yang paling
komprehensif dari abad ke-21 serta merupakan konvensi hak asasi
manusia pertama yang terbuka untuk penandatanganan oleh organisasiorganisasi integrasi regional. CRPD mulai berlaku pada tanggal 3 Mei
2008. CRPD lahir setelah puluhan tahun PBB bekerja untuk mengubah
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sikap dan pendekatan untuk Difabel (penyandang disabilitas). CRPD
merupakan wujud puncak perubahan paradigma gerakan disabilitas dari
cara pandang lama yang melihat orang-orang Difabel sebagai obyek
amal, pengobatan dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru
yang melihat kaum Difabel sebagai subyek yang memiliki hak, yang
mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk
kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta
menjadi anggota masyarakat secara aktif.
CRPD dan Protokol Opsional mulai berlaku pada tanggal 3 Mei
2008, setelah konvensi ini diratifikasi 20 negara dan Protokol
Opsionalnya diratifikasi oleh 10 negara. Ini menandai tonggak utama
dalam upaya untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin
penikmatan penuh dan setara dari semua hak asasi manusia dan
kebebasan

dasar

kaum

Difabel,

dan

untuk

mempromosikan

penghormatan terhadap martabat mereka. Sekretaris Jenderal PBB
menyelenggarakan pertemuan pertama Konferensi Negara-Negara Pihak
selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Konvensi, yang
kemudian memilih anggota Komite Hak Penyandang Disabilitas. Komite
untuk Hak Penyandang Disabilitas harus ditetapkan pada saat berlakunya
Konvensi, dan terdiri dari dua belas ahli. Setelah mendapatkan tambahan
60 ratifikasi atau aksesi terhadap Konvensi, keanggotaan Komite akan
ditambah dengan jumlah maksimum delapan belas anggota.
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Terkait dengan judul yang dibahas oleh penulis, diatur dalam pasal 9
mengenai aksesibilitas yang isinya:
a.

agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan
berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, NegaraNegara Pihak wajib mengambil Iangkah yang tepat untuk menjamin
akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan
warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi,
dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan
komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain
yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan
maupun pedesaan. Langkah-Iangkah yang wajib meliputi identifikasi
dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas,
wajib berlaku, inter alia :
1) Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, clan fasilitas
dalam dan luar ruang Iainnya, termasuk sekolah, perumahan,
fasilitas medis, dan tempat kerja;
2) Informasi, komunikasi, dan layanan Iainnya, termasuk layanan
elektronik dan layanan gawat darurat.

b.

Negara-Negara Pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang
tepat untuk:
1) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan
standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap
fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
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2) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan
layanan

yang

terbuka

atau

tersedia

untuk

publik

mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas;
3) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan
mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada
penyandang disabilitas;
4) Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka
untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk
yang mudah dibaca dan dipahami;
5) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung,
termasuk pemandu, pembaca, dan penterjemah bahasa isyarat
profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan
dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
6) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang tepat
bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka
terhadap informasi;
7) Memajukan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem
serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk
internet;
8) Memajukan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi
sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang dapat
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terakses sejak tahap awal, sehingga sistem serta teknologi ini
dapat terakses dengan biaya yang minimum.
Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.
Penandatanganan tersebut menunjukan kesungguhan Negara Indonesia
untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak
penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi
kesejahteraan para penyandang disabilitas.

7.

Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)
Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of
Human Rights dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi
tersebut dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan banyaknya
negara-negara di Asia dan Afrika merdeka dan bergabung dalam United
Nation of Organization (UNO) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ),
yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia
kembali. Deklarasi HAM PBB terdiri dari 30 pasal.
Mengingat, bahwa penghargaan terhadap martabat (dignity) dan hakhak yang setara dan tak terpisahkan (equal and inalienable rights) bagi
semua anggota keluarga umat manusia (human family) adalah dasar bagi
kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Sebagaimana yang
telah diaturkan dalam pasal 7 yaitu: Semua orang sama di depan hukum
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dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk
diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala
hasutan

yang

Mengingat, bahwa

mengarah

pada

pengingkaran

dan

diskriminasi

semacam

ini.

pelecehan

(disregard

and

contempt) terhadap hak manusia telah menyebabkan terjadinya tindakantindakan biadab yang telah menimbulkan kemarahan kesedaran umat
manusia, dan bahwa munculnya dunia di mana ummat manusia dapat
menikmati kebebasan untuk berbicara dan menganut kepercayaan
(freedom of speech and belief) dan kebebasan dari ketakutan dan
kekurangan (kemiskinan) telah diproklamasikan sebagai aspirasi bagi
semua orang.

C. Landasan Teoritis
Dalam melakukan penelitiannya penulis menggunakan 2 jenis teori yaitu:
teori keadilan konvensional dan teori hukum perlindungan hukum. Pengertian
dan penjelasan atas kedua teori itu adalah:
1.

Teori keadilan konvensional
Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata
adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja
sesuai

dengan

haknya.

Keadilan

berarti

tidak

berat

sebelah,

menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada
yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian
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lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat
melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut
Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat
sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut
kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil,
adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang
tidak berat sebelah.
Pengertian Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan
tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar
sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam
bahasa inggris keadilan adalah justice. Makna justice terbagi atas dua
yaitu makna justice secara atribut dan makna justice secara tindakan.
Makna justice secara atribut adalah suatu kuasalitas yang fair atau adil.
Sedangkan makna justice secara tindakan adalah tindakan menjalankan
dan menentukan hak atau hukuman.
Plato yang sendirinya adalah seorang filsuf, ia mengembangkan
teorinya sendiri mengenai keadilan dan hal itu merupakan bagian yang
penting dari keseluruhan bagunan filsafat. Menurut plato keadilan adalah
apabila seorang itu menjalankan pekerjaan dalam hidup ini sesuai dengan
kemampuan yang ada padanya. Dengan demikian, plato hendak
mengatakan bahwa masyarakat yang adil adalah yang anggota
anggotanya bisa menjalankan kegiataanya secara demikian, mengurusi
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pekerjaan sendiri dan tidak mencampuri urusan orang lain. Dalam the
republic, plato menyerahkan penyelesaiannya kepada para hakim, ia
tidak menghendaki dalam penyelesaian perkara hakim diikat oleh
peraturan peraturan yang pasti yang terdapat dalam hukum postitif. The
republic adalah suatu negara yang dipimpin oleh orang orang yang
cendekiawan, yang bebas dan bukannya terikat kepada hukum. Keadilan
hendaknya

diciptakan

dan

dijalankan

dalam

masyarakt

tanpa

menggunakan hukum. Pada akhir menjelang hidupnya plato mengakui
tidak mudah menemukan manusia dengan kualitas tersebut dan oleh
karena itu ia mengusulkan negara hukum sebagai alternatif paling baik
bagi pemerintahan oleh manusia itu, pikiran pikirannya itu dituangkan
dalam karyanya the laws. 28
Aristoteles merupakan murid palto dan sangat terkesan oleh karya
dan ide ide gurunya. Sekalipun demikian ia mengembangkan
pemikirannya sendiri dan terutama banyak memberikan koreksi pada
idealitis gurnya. Menurutnya negra hukum buka merupakan alternatif
dari negara yang dipimpin oleh orang orang cerdik cendekiawa,
melainkan satu satunya cara yang paling praktis untuk mencapai
kehidupan yang baik dan sejahtera dalam masyarakat. Namun
ditmabahkan pula oleh aristoteles, hukum itu bisa keras dan oleh karena
itu mengandung kemungkinan untuk tidak mendatangkan keadilan. Oleh
karena tu harus dilunakkan dan didekatkan kepada keadilan secara
28

Arfin dan Leonarda Sambas K, Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2016), hlm. 66.
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equity, suatu cara yang ternyata kemudian diterapkan secara sistematis
dalam sistem common law di inggris. Equity adalah meluruskan jalannya
hukum yang telah menjadi salah disebabkan oleh sifat keumumannya. 29
Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa
keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu
banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada
setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.pada masa romawi
klasik sebagaimana dibuat oleh ulpian rumusan keadilan itu ialah,
“honeste vivere, alterum nonlaedere, suum cuique tribuer”, artinya hidup
secara terhormat, tidak mengganggu orang disekelilingmu, memberikan
kepada setiap orang bagiannya. Macam-macam atau jenis-jenis keadilan
menurut Teori Aristoteles adalah: Pertama, keadilan komunikatif yang
artinya perlakuan kepada seseorang tampa dengan melihat jasa-jasanya,
contohnya keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi
akibat

pelanggaran

yang

dibuatnya

tampa

melihat

jasa

dan

kedudukannya. Kedua, keadilan distributif artinya perlakuan kepada
seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan, contoh keadilan
distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas
hasil yang telah dikerjakan. Ketiga, keadilan kodrat alam artinya
perlakukan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam, contoh
keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas dengan baik
apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya. Ke-

29

Ibid., hlm. 67.
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empat keadilan konvensional artinya, keadilan yang terjadi dimana
seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan, contoh
keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi
segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. Kelima, keadilan
korektif artinya

keadilan yang terjadi dimana seseorang telah

mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah
seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama
baik orang lain.
Dalam penelitian ini penulis mengunakan teori keadilan aritoteles
yaitu teori keadilan konvensional. Karena pelaksanaan keadilan dalam
penelitian ini didasarkan dalam terpenuhi dan terlaksananya aturan aturan
dan kebutuhan kaum disabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam
beberapa macam undang undang dan peraturan terkait lainnya. Teori ini
pula yang berhubungan dengan asas non diskriminasi atau disebut juga
asas tanpa pembedaan.
Pelarangan terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi adalah salah
satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka
seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selaintindakan
afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Padaefeknya,
diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dariperlakuan yang
seharusnya sama atau setara.Prinsip ini kemudian menjadi sangat penting
dalam hak asasi manusia. Dalam hal ini, diskriminasi memiliki dua
bentuk, yaitu:
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a.

Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun
tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya.

b.

Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum
dan atau kebijakan merupakan bentukdiskriminasi walaupun hal itu
tidak ditujukan untuk tujuandiskriminasi.
Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya

indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agana, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau
kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran atau status
lainnya. Semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan
diskriminasi termasuk didalamnya orientasi seksual, umur, dan
cacat tubuh. 30

2.

Teori Perlindungan Hukum
Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber
dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh
plato,

dan

muridnya

aristoteles.

Menurut

aliran

hukum

alam

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat
universal dan abadi, serta hukum dan moral yang tidak boleh dipisahkan.
Para penganut ini memandang bahwa hukum mroal adalah cerminan dan

30

Rhona K. M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi, (Bandung: Mujaid Kumkelo, 2010), hlm. 37-38.
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aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang
diwujudkan melalui hukum dan moral. 31
Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan
pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:
menurut Satijpto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain
dan perlindungan itu diberikan kepada masyrakat agar mereka dapat
menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus
M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan
akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan dari
kesewenangan. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, abik secara pikiran maupun fisik dari gangguan
dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 32 Perlindungan hukum bisa
berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak
ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan
juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap
sesuatu. 33
Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara
merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan

31

Satijpto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.
Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Peradaban, 2007),
hlm. 30.
33
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.
32
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tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada
subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat
preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif
(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam
rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat
meliputi dua hal, yakni: 34
a.

Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum
yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan
perundang undangan dengan maskud mencegah suatu pelanggaran
serta memberikan rambu rambu atau batasan dalam melakukan suatu
kewajiban.

b.

Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan akhir
berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan, yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau tealah dilakukan suatu
pelanggaran.
Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia

merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila
dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang
berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh

34

Ibid, hlm. 41.
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hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena
itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.
Dalam merumuskan prinsip prinsip perlindungan hukum di
Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan filsafah
negara. Konsepsi perlindungan hukum di barat bersumber pada konsep
hukum rule of the law. Dengan konsepsi barat ini sebagai kerangka
berpikir dengan Pancasila sebagai landasan, prinsip perlindungan hukum
di Indonesia adalah prinsip pengakun dan perlindungan terhadap harkat
dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dan
bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak
hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep
tentang perlindungan dan pengakuan terhadap hak hak asasi manusia
diarahkan kepada pembatasan pembatasan kewajiban masyarakat dan
pemerintah. 35 Oleh karena itu perlindungan kepada masyarakat Indonesia
harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

35

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, (Tesis Universitas
Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.
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