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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum mengenai Hak Asasi Manusia 

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari bahasa Prancis 

yakni Droits L’Homme yang memiliki arti hak-hak manusia. Dalam 

Bahasa Inggris, hak asasi manusia disebut sebagai Human Rights. 

Sedangkan dalam bahasa Belanda, hak asasi manusia disebut juga 

Menselijke Rechten. Secara etimologis, hak asasi manusia ialah hak 

paling dasar, yang dibawa dalam diri seorang manusia sejak lahir, yang 

adalah karunia alami dari Tuhan yang Maha Esa untuknya. Dalam kata 

lain, hak asasi manusia bukanlah pemberian siapapun termasuk 

manusia, hukum positif, maupun pemerintah beserta aparat negara. 

Pada kerangka keterhubungan tersebut, hak asasi manusia ialah 

melekat secara lahiriah pada setiap orang dan hal ini ialah sejalan 

dengan takdir dan martabatnya sebagai makluk hidup. 6 

Dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi 

Manusia atau disebut Universal Declaration of Human Rights 1948 

dinyatakan bahwa; 

“whereas recognition of the inherent dignity and of the equal 
and inalienable rights off all member of the human family is the 
foundation of freedom, justice, and peace in the world.” 

                                                             
6 Widiatedja IGN Parikesit, Kebijakan Liberalisasi Pariwisata; Konstruksi Konsep Ragam 

Masalah dan Alternatif  Solusi. (Udayana University Press), Hlm 62. 
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 Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan bahwa pengakuan 

terhadap sifat lahiriah dan beserta hak-hak lainnya tak dapat diganggu 

gugat atas setiap manusia sebagai keluarga, sebab hal tersebut adalah 

pondasi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. 7 

Di Indonesia, proses penalaran hak asasi manusia telah 

mengarah pada ide, konsep, ide dan tindakan aktivis hak asasi manusia 

yang berputar di sekitar perjuangan dan perlindungan hak-hak sipil 

serta politik, dan pemenuhan tuntutan dari perspektif pribadi (realisasi 

hak ekonomi, sosial dan budaya kolektif). Sebagai cerminan hukum 

politik pemerintah, kemudian konvensi hak asasi manusia internasional 

tersebut berhubungan dengan hak sipil, politik dan ekonomi, sosial dan 

budaya (International Covenant on Economics, Social, and Cultural 

Rights 1966) telah diratifikasi kedalam Undang-Undang nomor 11 

tahun 2005. 8 

Agar lebih mendalami hakikat hak asasi manusia, maka 

pertama-tama akan dijelaskan terdahulu mengenai pengertian hak pada 

dasarnya. “Hak” secara definitif merupakan unsur normatif yang turut 

berguna selaku acuan atau pedoman dalam tindak perilaku, yang 

bertujuan untuk dilakukannya perlindungan terhadap kebebasan 

seseorang, serta penjaminan atas tersedianya kesempatan yang sama 

                                                             
7 Ibid. hal 63 
8 Ibid. hal 64 
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bagi setiap orang sebagai bentuk penjagaan terhadap harkat dan 

martabatnya. 9 

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak-

hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara langsung 

kepada setiap manusia sebagai hak kodrati dan lahiriah. Oleh karena 

itu, tak ada satu hal, bahkan kekuatan kekuasaan yang mampu untuk 

mencabut hak tersebut. Sebab hak asasi manusia merupakan hak 

dengan sifat sangat mendasar yang dimiliki setiap manusia dalam 

kehidupannya, serta dalam sifat nya sebagai hak kodrati, maka hak 

asasi manusia harus dibawa ke dalam segala aspek kehidupan 

manusia.10 

Hak asasi manusia memiliki hubungan yang erat dengan ilmu 

hukum. Pada prespektif filsafat hukum, moral memiliki keterkaitan 

yang erat dengan hukum, sebab dalam perumusannya pasti ada nilai-

nilai moral serta pesan moral yang dibawa melalui suatu peraturan. 

Tujuan dari hukum yakni memberikan perlindungan moral. Oleh sebab 

itu, melaksanakan penegakkan hukum berarti melaksanakan penegakan 

terhadap moral. Sedangkan pelanggaran hukum yang dilakukan berarti 

pelanggaran juga terhadap moral. 

                                                             

9 UIN, Tim ICCE. Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani. (Jakarta: Prenada 
Media, 2003) 

10 Effendi, Masyhur. Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan 
Internasional. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). 
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Eksistensi hak asasi manusia berlaku mendahului hukum, yang 

berarti bahwa hak asasi manusia sebagai hak lahiriah yang mendasar 

melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha 

Esa. Lalu, hak asasi manusia ini buat secara formal kedalam 

instrument-instrumen hukum. Maka pada kondisi demikian, hukum 

dalam penegakannya ialah sine qua non, yang berarti tidak boleh jika 

tidak di tegakkan/ laksanakan.11 

Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, pada pasal 1 dinyatakan bahwa; 

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 

Hak asasi manusia kemudian di kelompokkan kedalam 

beberapa bagian yakni hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, 

dalam pelaksanaannya, banyak pelanggaran yang terjadi dalam 

penegakan hak-hak asasi manusia tersebut. Tiga macam pelanggaran 

terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya ialah sebagai berikut; 

i. Pelanggaran akibat ketidaksanggupan negara untuk 

melaksanakan kewajibannya dalam mewujudkan 

penghormatan, perlindungan, serta pelaksanaan 

terhadap hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya. 

                                                             
11 Evandri, Masyur Effendi dan Taufani Sukmana. n.d. HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, 

Sosial, Politik. (Bogor: Ghalia Indonesia). 
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ii. Pelanggaran akibat perilaku pejabat negara atau pihak-

pihak yang tidak diatur melalui peraturan yang ada di 

negara, yang melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan 

budaya secara langsung dan nyata. 

iii. pelanggaran akibat adanya pembiaran atas tindakan 

yang melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh 

negara, atau akibat dari gagalnya pemerintah dalam 

pengambilan langkah lanjutan yang diperlukan sebagai 

bentuk pelaksanaan kewajiban atas hukum. 

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap orang dari 

kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut oleh pihak 

ketiga. 

Hak asasi manusia dimiliki setiap orang sebab bawaan lahir dan 

harus dilindungi, bukan sebuah belah kasihan yang selalu 

mengharapkan pertanggung jawaban, namun memang harus dilindungi 

tanpa sebab apapun. Setiap hak tersebut mengandaikan adanya 

kewajiban dan adanya pelaksana kewajiban. Tanpa hal demikian, maka 

tak ada pihak pemenuh hak yang dapat dituntut oleh pemilik hak. 

Maka yang memikul kewajiban tersebut ialah negara. Namun realita 

hukum menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia belum seluruhnya 

dipenuhi oleh pemerintah, dan hak-hak yang esensial yakni hak 

ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu, kemauan politik yang 

berbentuk keputusan serta kebijakan-kebijakan pemerintah harus 

berbanding seimbang dengan kebijaksanaa atas hak politik dan sosial. 
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Ini adalah bentuk realisasi yang dapat dilakukan negara agar dapat 

melindungi hak-hak seluruh masyarakat. Perlindungan terhadap hak-

hak ini ialah upaya preventif yang dilakukan oleh aparat agar tidak 

terjadinya tindakan yang sewenang-wenang atas warga sipil.12 

Sifat universal, langgeng, serta tak bisa dihalangi, dikurangkan, 

dibatasi terlebih lagi dicabut bahkan dihilangkan sesiapapun termasuk 

negara ialah sifat yang dimiliki oleh hak asasi manusia. Hak asasi 

manusia wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam segala 

kondisi, tidak hanya oleh negara namun harus dipenuhi oleh seluruh 

elemen bangsa termasuk pemerintahan sampai ke masyarakat. Melalui 

penalaran yang sedemikian, maka pernghormatan, pelindungan, serta 

upaya pemenuhan hak asasi manusia terhadap seluruh masyarakat 

negara wajib secara terjamin diatur melalui peraturan perundang-

undang yang sah serta dilaksanakan di Indonesia.13 

2. Tinjauan Umum mengenai Disabilitas 

a) Pengertian Disabilitas 

Saat ini, istilah penyandang cacat tidak lagi digunakan 

sebab istilah tersebut dianggap mendiskriminasikan penyandang 

disabilitas. Sejak tanggal 29 maret 2010, istilah penyandang cacat 

kemudian diubah menjadi “Disabilitas”. Istilah “disabilitas”  ini 

                                                             
12 Evandri, Masyur Effendi dan Taufani Sukmana. n.d. HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, 
Sosial, Politik. (Bogor: Ghalia Indonesia). 
13 Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). 
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sudah meliputi keterbatasan aktivitas akibat gangguan fungsi 

tubuh, serta terbatasnya partisipasi. 

Istilah disabilitas ini berasal dari kata disabilitas, dimana 

terdiri dari “Dis” dan “Ability”. Dis adalah sebutan atas kondisi 

yang berlawanan dengan suku kata selanjutnya. Sedangkan Ability 

memiliki arti yang kebolehan atau kemampuan. Maka ketika Dis 

dan Ability di gabungkan, akan menghasilkan arti yang berlawanan 

menjadi Ketidakmampuan. Maka, disabilitas ialah sebuah kondisi 

atas sesorang dimana ia tidak mampu melakukan hal tertentu yang 

dapat dilakukan orang lain pada umumnya oleh sebab tertentu pula. 

Mengacu kepada beberapa pemaparan mengenai 

penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa penyandang 

disabilitas ialah seseorang yang mengahadapi/ menemui adanya 

kendala dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sebab keterbatasan 

fisik atau nonfisik pada dirinya, yang merupakan bawaan lahir atau 

akbat suatu peristiwa, tragedi, atau bencana yang menyebabkan 

orang tersebut mengalami kecacatan pada anggota tubuhnya.14 

Ada beberapa sebutan lainnya yang dipakai untuk 

menyebut seorang penyandang disabilitas. Tetapi, dari berbagai 

sebutan yang ada, kata difabel ialah istilah yang paling sesuai 

dengan konsep disabilitas.  

                                                             
14 Ummi Zakiyah, Rahmawati Husein, “Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik; 
PARIWISATA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS Studi Ketersediaan Fasilitas Dan 
Aksesibilitas Pariwisata Untuk Disabilitas Di Kota Yogyakarta”, Vol.3 No.3, Oktober 2016, hlm 
487. 
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Difabel merupakan singkatan dalam Bahasa Inggris 

“different ability people” atau “differently able people”, yakni 

seseorang yang tergolong mempunyai kebolehan yang berpaut 

dengan orang lain pada umumnya.15 Atau pada sebutan lainnya 

yakni “differently-able”, yang merupakan suatu yang berbeda atau 

yang mepunyai ketidaksempurnaan secara harfiah.16 

Mengacu ke Konvesi Persatuan Bangsa Bangsa pada Hak-

Hak Penyandang disabilitas atau disebut juga United Nations 

Convention on the Rights of Person with Disabilites (UNCRPD), 

Disabilitas diartikan sebagai sebuah konsep yang terus tumbuh 

serta disabilitas ialah buah dari interaksi antara seseorang 

penyandang disabilitas yang mengalami hambatan-hambatan dalam 

lingkungan yang mengakibatkan terhalangnya merka untuk turut 

berpartisipasi dalam masyarakat dengan penuh serta efektif, atas 

dasar kesetaraan dengan individu lainnya, dan lebih lanjut 

mengakui keunikan seorang penyandang disabilitas dalam 

keragaman masyarakat.17 

Kemudian menurut Klasifikasi Fungsi Internasional atau 

International Classification of Functioning (ICF), seseorang dapat 

disebut memiliki disabilitas, jika seseorang tersebut mempunyai 

body disfunction, activity limitation dan participation restriction 
                                                             
15M.Syafi’ie, dkk., Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara. (Yogyakarta: 
SIGAB,2014),  hlm. 41 
16 Ibid. 
17 Jim Mimi Institute,  Disability Sensitivity for Better Services, (Jakarta: Mimi Institute, 2012), 
hlm 5. 
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yang berarti disfungsi tubuh, limitasi aktifitas, serta halangan 

berpartisipasi. Maka dua faktor yang berperan dalam menetukan 

kondisi seseorang tersebut menjadi disabilitas adalah faktor 

personal dan faktor environmental.18 

Penyandang disabilitas terdiri dari beberapa kategori dalam 

masyarakat, beberapa orang penyandang disabilitas mengahadapi 

keterbatasan fisik, keterbatasan mental, atapun kombinasi dari 

keterbatasan fisik maupun mental. Oleh sebab itu, penyebutan 

untuk penyandang disabilitas juga memiliki ragam. Kementrian 

Sosial menggunakan istilah penyandang cacat untuk penyandang 

disabilitas, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional 

menggunakan penyebutan “berkebutuhan khusus” untuk 

penyandang disabilitas, dan Kementerian Kesehatan menggunakan 

penyebutan “penderita cacat”.19 

Penyandang disabilitas memerlukan aksesibilitas untuk 

membantu mensejahterakan kehidupan para difabel. Aksesibilitas 

dapat membuka kesempatan bagi difabel untuk dapat hidup secara 

mandiri, serta dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan 

kemasyarakatan, oleh sebab itu aksesbilitas ini keberadaannya 

ialah sangat penting. Akesesibilitas ini berhubungan dengan 

banyak hal, yang meliputi aksesbilitas fisik dan aksesbilitas 

                                                             
18 Ibid. 

19 Riyadi, Eko. Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya. (Yogyakarta: 
PUSHAM UII, 2012). 
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informasi serta komunikasi. Aksesbilitas fisik merupakan akses 

dari untuk menuju suatu tempat seperti sarana pendidikan, 

pengadilan, akses menuju ke rumah sakit, akses pada tempat kerja, 

dan lainnya merupakan hal yang amat penting bagi semua orang 

agar dapat menikmati hak asasi manusia yang dimilikinya. 

Sedangkan aksesibilitas terhadap informasi dan komunikasi 

merupakan akses agar terpaparnya seseorang dengan informasi 

yang actual seperti dunia maya, dalam hal ini, internet sangat 

berperan besar dalam kemudahan perolehan informasi. Serta akses 

informasi melalui bahasa sebagai media komunikasi yakni 

terpaparnya dengan mudah untuk difabel golongan fisik yakni tuna 

netra dan tuna rungu terhadap dokumentasi (braille) atau informasi 

aural (bahasa isyarat).20 

Maka aksesbilitas untuk penyandang disabilitas ialah 

kemudahan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah untuk 

difabel bukan karena pengistimewaan, namun hal tersebut 

merupakan upaya dalam meminimalisir keterbatasan difabel yang 

dikarenakan hilang atau berkurangnya fungsi anggota tubuh difabel 

tersebut. 

Kemudian aksesbilitas dibagi lagi menjadi aksesibilitas 

fisik dan aksesbilitas non-fisik. Aksesbilitas fisik salah satunya 

seperti ketersediaan landaian atau ram, handrail (susuran tangan 

                                                             
20 Konsep Penyandang Disabilitas, http://erepo.unud.ac.id. Diakses pada 1 April 2019  
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yang biasanya ditemukan pada tangga), lebar pintu yang sesuai 

dengan standar desain universal sehingga dapat dilalui oleh 

pengguna kursi roda secara mandiri dan mudah, kemudian suara 

atau audio serta huruf braille untuk media komunikasi yang mudah 

digunakan oleh tuna netra, lalu bahasa isyarat dan tulisan-tulisan 

untuk mempermudah tuna rungu. 

Sedangkan aksesibilitas non-fisik sendiri yakni meliputi 

pembangunan  prespektif dan presepsi yang positif dalam 

masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas, bahwa 

pada dasarnya, penyandang disabilitas ialah sederajat dengan 

seluruh masyarakat Indonesia lainnya dalam hal pemenuhan 

kebutuhan segala aspek kehidupan serta penghidupan. Oleh sebab 

itu, masyarakat lainnya harus meyokong penyandang disabilitas 

untuk dapat berpartisipasi  penuh dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, salah satunya daripadanya ialah hak 

untuk membina keluarga dan memiliki keturunan.21 

Penyandang disabilitas ialah individu-individu yang 

mengadapi keterhambatan fisik, hambatan mental, serta hambatan 

intelektual, atau sensorik pada jangka waktu yang lama, yang 

kemudian dalam proses interaksinya dengan lingkungan sosial 

terhalang untuk berpartisipasi sepenuhnya serta efektif di 

kehidupan bermasyarakat sesuai dengan asas kesetaraan yang 

berlaku pula untuk masyarakat lainnya. selaku bagian dari umat 
                                                             
21 Konsep Penyandang Disabilitas, http://erepo.unud.ac.id. Diakses pada 1 April 2019. 
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manusia serta beridentitaskan warga Negara Republik Indonesia, 

maka penyandang disabilitas memiliki hak serta derajat yang 

sejajar rata hadapan pemerintahan dan hukum secara 

konstitusional. 

Karena sebab itu, lonjakan keikutsertaan seluruh pihak 

dalam penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak dan 

kewajiban untuk difabel merupakan hal yang sangat mendesak dan 

strategis sebagai upaya pembangunan nasional. Dengan 

mengalirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang mengacu 

kepada penguatan sendi-sendi dasar hak asasi manusia, maka 

penyandang disabilitas yang pada hakikatnya ialah makhluk sosial 

yang memiliki potensi, sehingga peluang yang mereka miliki agar 

dapat berkontribusi serta berperan dalam masyarakat ialah besar. 

Bahkan penyandang disabilitas memiliki potensi yang besar untuk 

menjadi agen perubahan sosial (change of social agent) untuk 

pembangunan di segala bidang, serta dapat memiliki kesempatan 

untuk menunjukkan diri dalam prestasi gemilang secara 

multidisipliner pada tingkat lokal, regional, nasional, sampai 

internasional.22 

b) Kategori Jenis Disabilitas 

                                                             

22 Nursyamsi, Fajri. Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. (Jakarta: PSHK, 2015). 
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Menurut Sugi Rahayu (2013), penyandang disabilitas dibagi 

menjadi beberapa jenis, yakni; 

a. Disabilitas Mental  

Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari: 

i. Mental Tinggi, lebih dikenal sebagai bakat  

intelektual, dimana orang tersebut memiliki 

kemampuan intelektual di atas rata-rata, namun juga 

memiliki kreativitas serta tanggungjawab terhadap tugas 

yang diberikan padanya. 

ii. Mental Rendah atau Bawah Rata-Rata, ialah 

Kesanggupan mental sesorang dengan kapasitas 

intelektual atau IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-

rata. Mental terbagi dalam dua kelompok yakni anak 

yang lamban belajar atau slow learnees, yang memiliki 

IQ dalam rentang 70 sampai dengan 90. Kemudian anak 

yang memiliki IQ di bawah 70 disebut “anak 

berkebutuhan khusus”. 

iii. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar 

bisa dipicu melalui beberapa faktor seperti diseleksia, 

dan lainnya sehingga mempengaruhi prestasi belajar 

(achievment) yang akan diperoleh.23 

b. Disabilitas Fisik 
                                                             
23 Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana, “Jurnal Ilmu Sosial Pelayanan Publik Bidang 
Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta.”, September 2013, Vol. 10, No. 2. Hlm 
111. 
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Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari: 

i. Kelainan Tubuh  (Tuna Daksa). Tuna daksa ialah 

kondisi seseorang yang mempunyai gangguan terhadap 

pergerakan disebabkan kelainan neuro-muskular serta 

struktur tulang yang bersifat turunan, akibat sakit atau 

akibat kecelakaan (sehingga kehilangan organ tubuh), 

polio dan lumpuh. 

ii. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tuna 

Netra ialah seseorang yang memiliki hambatan pada 

fungsi penglihatannya. Tuna netra dapat diklasifikasikan 

ke dalam dua golongan yaitu buta total (blind) dan 

penglihatan minim (low vision). 

iii. Kelainan Indera Pendengaran (Tuna Rungu). Tuna 

rungu ialah seseorang yang mengalami hambatan pada 

fungsi pendengarannya, baik permanen maupun 

temporer. Dikarenakan hambatan dalam pendengaran, 

beberapa tuna rungu juga memiliki hambatan dalam 

berbicara sehingga mereka pun dapat disebut tuna 

wicara. 

iv. Kelainan Bicara (Tuna Wicara). Tuna wicara adalah 

seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan 

dalam mengungkapkan buah pikiran melalui bahasa 

verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh 

orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional 
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dimana terdapat kemungkinan dikarenakan penyandang 

tuna wicara adalah tuna rungu, dan organik yang dapat 

disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ untuk 

berbicara, maupun adanya gangguan pada organ motorik 

yang berkaitan dengan bicara.24 

c. Tuna Ganda (disabilitas ganda) 

Tuna ganda atau penderita disabilitas lebih dari satu kecacatan 

(disabilitas fisik dan mental) adalah seseorang yang memiliki 

dua jenis disabilitas secara bersamaan. Misalnya, seseorang 

ialah tuna netra dan sekaligus memiliki keterbatasan 

pendengaran atau tuna rungu. Atau pada contoh lainnya 

seseorang menyandang tuna daksa beserta tuna grahita.25 

c) Asas-asas dan Hak-hak Penyandang Disabilitas 

Aksesibilitas memiliki asas yang dapat menjamin atas kemudahan 

serta aksesibilitas penyandang disabilitas. Keempat asas ini ialah 

mutlak harus dipenuhi, yakni sebagai berikut: 

1) Asas kemudahan, yakni setiap individu dapat mencapai 

seluruh tempat atau gedung bangunan, yang digunakan 

oleh umum pada suatu lingkungan dengan mudah. 

2) Asas kegunaan, yakni setiap individu dapat 

menggunakan atau memanfaatkan setiap tempat atau 

                                                             
24 Ibid. hlm 111 
25 Ibid. hlm 112 
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bangunan gedung yang digunakan untuk umum pada 

suatu lingkungan. 

3) Asas keselamatan, yakni setiap gedung atau bangunan 

dalam lingkup lingkungan, yang telah dibangun maupun 

akan dibangun, wajib memperhatikan aspek 

keselamatan dalam penggunaannya bagi setiap orang 

termasuk disabilitas. 

4) Asas kemandirian, yakni setiap individu harus dapat 

mencapai serta keluar masuk, dengan menggunakan 

seluruh tempat pada bangunan didalam suatu 

lingkungan tanpa memerlukan bantuan dari orang 

lain.26 

Berdasarkan bunyi Pasal 41 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur 

bahwa; 

 “setiap penyandang disabilitas, serta orang yang berusia 

lanjut (lansia), wanita hamil, dan anak-anak, berhak 

mendapatkan kemudahan dan pelayanan khusus.” 

Melalui hal tersebut, maka penyandang disabilitas; 

“berhak atas tersedianya sarana aksesibilitas dalam 
pendukungan terhadap kemandiriannya, berhak atas 
kesamaan kesempatan terhadap pendidikan, kesamaan 
kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan 
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.” 

                                                             
26 Ibid. hal 113 
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Pada perkara ini, yang dimaksud dengan rehabilitasi ialah 

meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi 

pelatihan, dan rehabilitasi sosial. 

Kemudian pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan secara tegas 

bahwa; 

“Setiap penyandang disabilitas berhak atas perolehan: 

1) Hak untuk hidup 
2) Hak bebas dari stigma 
3) Hak Privasi 
4) Ha katas keadilan dan perlindungan hukum 
5) Hak untuk mendapatkan pendidikan 
6) Hak untuk berpartisipasi pada pekerjaan, kewirausahaan, 

dan koperasi 
7) Hak atas jaminan kesehatan 
8) Hak Politik 
9) Hak keagamaan 
10) Hak keolahragaan 
11) Hak kebudayaan dan pariwisata 
12) Ha katas kesejahteraan sosial 
13) Hak aksesibilitas 
14) Hak pelayanan publik 
15) Hak atas pelindungan dari bencana 
16) Hak habilitasi dan rehabilitasi 
17) Hak konsesi 
18) Hak pendataan 
19) Hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam 

masyarakat 
20) Hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh 

informasi 
21) Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan  
22) Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, 

penyiksaan, dan eksploitasi.”27 
d) Pengertian Aksesibilitas Penyandang Disabilitas 

                                                             
27 “Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas - KajianPustaka.Com.” n.d. 

https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-
disabilitas.html. Diakses pada 8 May 2019. 
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Aksesibilitas ialah fasilitas kemudahan yang difasilitasi oleh 

pemerintah untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan 

Kesamaan Kesempatan.28 

e) Pengertian dan Prinsip-Prinsip Desain Universal 

Berdasarkan bunyi pada pasal 1 angka 11 Peraturan 

Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan Rakyat  (PUPR) 

Republik  Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan 

Kemudahan  Bangunan Gedung; 

 “Desain Universal (universal design) ialah suatu 
rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat 
digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa 
memerlukan adaptasi atau perlakuan khusus.” 

Prinsip Desain Universal dalam pasal 5 Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik 

Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan 

Bangunan Gedung yang meliputi: 

a. Kesetaraan penggunaan ruang 

b. Keselamatan dan keamanan bagi semua 

c. Kemudahan akses tanpa hambatan 

d. Kemudahan akses informasi 

e. Kemandirian penggunaan ruang 

f. Efisiensi upaya pengguna; dan 

g. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. 

                                                             
28 Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 
angka 8. 
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Dalam penerapannya, sesuai dengan pasal 5 ayat (2) maka harus 

mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang 

Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.29 

3. Tinjauan Umum mengenai Hak Kebudayaan dan Pariwisata 

Disabilitas 

a) Definisi Pariwisata 

Istilah “Pariwisata” pertama kali digunakan oleh Ir. 

Soekarno dalam suatu percakapan sebagai padanan dari istilah 

asing tourism. Maksud dari pariwisata ini harus disesuaikan dengan 

cara orang menggunakan istilah tersebut. Pariwisata dianggap 

sebagai suatu kegiatan yang dimana pada pelaksanaanya bertujuan 

untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan pembangunan 

pariwisata ini salah satunya seperti mengembangkan perhotelan 

berstandar Internasional, pemugaran tempat wisata lokal, serta 

pekan pariwisata yang diisi oleh stan-stan kerajinan, kesenian 

daerah, makanan daerah, dan ada pula yang menawarkan informasi 

tentang obyek wisata setempat.30 

b) Pengertian Wisatawan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 

“Wisatawan” merujuk pada orang yang melakukan kegiatan 

                                                             
29 Kementrian PUPR, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Tentang  Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Permen PUPR Nomor 
14/PRT/M/2017. Pasal 5 ayat (1) dan (2). 
30 Soekadijo, R.G. Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata sebagai “Systemic Linkage”, 
(Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2000). 
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berwisata, melancong, dan tur. Kemudian wisatawan asing 

diartikan sebagai wisatawan yang berasal dari luar negeri disebut 

sebagai wisatawan mancanegara. Sedangkan wisatawan domestik 

atau wisatawan nusantara adalah wisatawan yang berasal dari 

negeri sendiri.31 

Menurut Norval (Yoeti, 1995), definisi wisatawan ialah 

setiap individu yang masuk atau datang ke suatu negara dari negara 

asalnya, yang memiliki tujuan tetapi tidak bertujuan menetap atau 

bekerja di tempat yang didatanginya tersebut secara rutin, dan 

membelanjakan uang yang dihasilkannya di tempat asal dalam 

jangka waktu sementara. Soekadijo (2000) kemudian berpendapat 

bahwa wisatawan ialah seorang pengunjung yang mengahabiskan 

setidak-tidaknya 24 jam di negara yang dikunjunginya dan yang 

datang berdasarkan alasan-alasan tertentu yakni: 32 

1) Menghabiskan waktu luang dengan cara bersenang ria, 

berlibur, atau dengan alasan lainnya seperti kesehatan, 

studi, keluarga, dan lain sebagainya. 

2) Melaksanakan perjalanan dalam rangka kunjungan bisnis. 

3) Melaksanakan perjalanan dalam rangka kunjungan 

pertemuan atau konfrensi, atau menjadi perwakilan yang 
                                                             

31 “Arti Kata Wisatawan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” n.d.. 
https://kbbi.web.id/wisatawan. Diakses pada 18 April 2019 

32 “Pariwisata, Definisi, and Dan Wisatawan. n.d. “BAB 2 LANDASAN TEORI.” 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23541/ChapterI?sequence=4. 
Diakses pada 18 April 2019. 
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diutus untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan ilmiah, 

administratif, diplomatik, keagamaan, olahraga dan 

lainnya. 

4) Dalam rangka pelayaran pesiar, jikalau seseorang tersebut 

berlabuh kurang dari 24 jam. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 

tahun 2009 tentang kepariwisataan, Pasal 1 ayat 1 dan 2 

menyebutkan bahwa: 

1) Wisata ialah suatu aktifitas perjalanan atau bagian 

daripada aktifitas tersebut, secara sukarela dilakukan oleh 

orang-orang, dan kurun waktu perjalanan tersebut ialah 

sementara. Tujuan daripada wisata ini ialah untuk 

menikmati daya tarik wisata yang ditawarkan pada suatu 

objek wisata. 

2) Wisatawan ialah pelaku aktifitas wisata tersebut. 

Wisatawan ada beberapa jenis sesuai dengan jenis 

perjalanan, kemudian lokasi perjalanan dilakukan, dan 

lainnya sebagai berikut; 

i. Foreign Tourist (Wisatawan asing) ialah pelaku wisata 

yang berasal dari suatu negara selain daripada tempat 

yang ia kunjungi untuk melakukan kegiatan wisata. 

Sebutan untuk wisatawan ini ialah wisatawan asing 

atau wisatawan mancanegara yang disebut juga 

wisman. 
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ii. Domestic Foreign Tourist (Wisatawan Asing 

Domestik) ialah pelaku wisata yang berstatus 

kewarganegraan lainnya namun tinggal di negeri lain 

daripada tempat asalnya. Biasanya, wisatawan jenis ini 

memang ditugaskan untuk tujuan tertentu di suatu 

negara, dan pada waktu luangnya ia melakukan wisata 

di negara tempat ia ditugaskan tersebut. Contohnya, 

staf Kedutaan Besar Jerman yang ditugaskan di 

Indonesia mendapatkan cuti tahunan. Namun ia tidak 

kembali ke Jerman, tetapi ia menghabiskan masa 

cutinya untuk berwisata di Indonesia. 

iii. Domestic Tourist (Wisatawan Nusantara) ialah seorang 

wisatawan yang berasal dari negara tersebut dimana 

tempat ia tinggal, yang melakukan perjalanan wisata 

ke kota atau daerah lainnya dalam wilayah negara. 

Contohnya, warga negara Indonesia yang berasal dari 

Jakarta, melakukan perjalanan wisata ke Bali atau Kota 

Medan. Wisatawan Nusantara disingkat menjadi 

Wisnus. 

iv. Indigenous Foreign Tourist. Menurut Universitas 

Sumatera Utara, ialah seseorang yang berasal dari 

suatu negara, yang kemudian diberi tugas atau jabatan 

di luar negerinya, lalu pulang ke negaranya dan 

melakukan perjalanan wisata di negaranya sendiri. 
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Contohnya, seorang warga negara Indonesia yang 

diberi tugas sebagai staf kedutaan Indonesia di 

Australia, kemudian pada saat liburan, ia pulang ke 

Indonesia lalu menghabiskan masa liburannya untuk 

berwisata di Indonesia. Jenis wisatawan ini ialah 

kebalikan dari Domestic Foreign Tourist. 

v. Transit Tourist ialah wisatawan yang sedang 

melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu yang 

dikarenakan satu dan lain hal, harus singgah pada suatu 

Bandar udara atau Bandar laut atau stasiun, namun 

bukan atas kemauannya sendiri. 

vi. Business Tourist ialah seseorang yang melakukan 

suatu perjalanan ke negara lain, namun tujuan 

utamanya ialah untuk tujuan bisnis, dan perjalanan 

wisata namun akan dilakukan setelah tujuan utama 

sudah selesai atau terpenuhi. Oleh sebab itu dapat 

dikatakan bahwa perjalanan wisata yang dilakukan 

wisatawan jenis ini ialah sebagai tujuan sekunder. 

c) Pengertian Objek dan Potensi Wisata 

Menurut KBBI, objek wisata adalah wujud dari ciptaan 

manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa, dan keadaan alam 
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yang memiliki daya tarik sehingga wisatawan berminat untuk 

mengunjungi.33 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 

tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 5, Daya Tarik Wisata 

disimpulkan sebagai berikut; 

“daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayan alam, budaya dan hasil buatan 
manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 
wisatawan. ”34 

Obyek wisata ialah salah satu komponen yang penting 

dalam industri pariwisata, serta menjadi satu dari sekian alasan 

untuk wisatawan dalam melaksanakan perjalanan (sesuatu untuk 

dilihat). Obyek wisata diluar negri disebut sebagai tourist 

attraction (atraksi wisata). Indonesia lah yang menggunakan istilah 

obyek wisata. Pengertian objek wisata dapat dilihat melalui 

beberapa sumber berikut antara lain: 

1) Peraturan Pemerintah No.24/1979. 

“Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan 
manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa 
dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik 
untuk dikunjungi.” 

2) Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan 

Telekomunikasi No.KM 98/PW:102/MPPT-87 

“Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang 
memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan 
dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan 

                                                             
33 “Arti Kata Objek Wisata Menurut Kamus KBBI Online, Makna Kata Dari Kamus Besar Bahasa 

Indonesia.” n.d. https://kbbi.kata.web.id/objek-wisata/. Diakses pada 18 April 2019. 

34 Indonesia, Undang-undang tentang Kepariwisataan No. 10 tahun 2009, pasal 5. 
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diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi 
wisatawan.” 

Menurut Yoeti (1996), untuk menjadi Daerah Tujuan 

Wisata (DTW) yang baik, ada tiga hal yang mesti dikembangkan 

oleh suatu daerah tersebut agar nantinya dapat menarik wisatawan 

untuk berkunjung, yakni; 

1) Adanya sesuatu untuk dapat dilihat (something to see), 

artinya ialah adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat. 

Dapat juga dikatakan bahwa obyek wisata yang dapat 

dilihat tersebut yang berbeda dengan tempat-tempat lain 

(memiliki kekhasan tersendiri). Namun juga harus turut 

memperhatikan atraksi wisata yang dapat dijadikan 

hiburan jika objek wisata tersebut sedang dikunjungi. 

2) Adanya sesuatu untuk dibeli (something to buy), yakni 

terdapat sesuatu yang menarik serta khas untuk dibeli 

pengunjung. Salh satunya ialah cinderamata khas untuk 

dijadikan oleh-oleh agar dapat disimpan oleh 

pengunjung. Oleh karena itu, setiap daerah mestinya 

memiliki fasilitas untuk berbelanja kerajinan khas 

setempat, dan juga didukung dengan ketersediaan 

money changer dan atm.  

3) Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (something to 

do), yakni adanya suatu kegiatan yang dapat dilakukan 

di tempat tersebut yang dapat membuat pengunjung 

merasa nyaman berada di tempat tersebut. Oleh sebab 
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itu, dapat dikatakan bahwa suatu objek wisata yang baik 

serta menarit untuk dikunjungi harus memiliki 

keindahan alam sekaligus keunikan sebagai daya tarik 

wisata, nemun harus didukung oleh fasilitas agar 

siapapun dapat menikmati kunjungannya ke objek 

wisata tersebut.35 

Selanjutnya potensi wisata, yang merupakan sumber-

sumber daya yang terdapat pada suatu daerah tertentu, yang dapat 

dikembangnkan menjadi daya tarik wisata. Potensi wisata tersebut 

nantinya dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata, yang 

nantinya di dayagunakan untuk menyokong aspek lainnya seperti 

ekonomi, tetapi tetap haru seimbang dengan aspek lainnya. Daerah 

wisata yang setidaknya memiliki beberapa dari hal-hal berikut 

untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah 

tersebut, yakni: 

1) Alam (Nature), ialah seluruh hal yang disajikan oleh 

alam, yang kemudian didaya gunakan dan diupayakan 

pada obyek wisata, agar dapat dinikmati serta 

memberikan rasa puas untuk para pengunjung. 

Misalnya, panorama alam pantai, sawah, pegunungan, 

flora, dan fauna. 

                                                             

35 Pengertian, A, and Obyek Wisata. n.d. “II. TINJAUAN PUSTAKA.” 
http://digilib.unila.ac.id/12991/14/BAB II.pdf. Diakses pada 18 April 2019. 
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2) Budaya (Culture), ialah seluruh hal yang merupakan 

daya tarik namun berpunca dari seni serta hasil kreasi 

buatan manusia yang bersifat turun temurun. Misalnya 

upacara tradisional keagamaan, upacara adat, dan tari-

tarian tradisional. 

3) Buatan Manusia (Man-made), ialah seluruh hal hasil 

dari karya manusia, seperti peninggalan-peninggalan 

sejarah, kemudian warisan budaya, religi, dan tata cara 

kebiasaan adat manusia yang dibentuk sedemikian rupa 

dan dijadikan objek wisata. 

4) Manusia (Human being), yakni seluruh hal dari 

kegiatan manusia yang unik serta memiliki daya tarik 

tersendiri sehingga dapat dijadikan sebagi objek wisata. 

Daerah tujuan pariwisata atau yang disebut dengan 

Destinasi Pariwisata ialah sebuah kawasan geografis yang 

didalamnya terletah satu atau lebih wilayah administratif, dimana 

terdapat daya tarik wisata, kemudian fasilitas-fasilitas umum, 

aksesibilitas, serta masyarakat dan pihak lainnya yang 

berhubungan satu sama lain dalam menyokong kelengkapan 

kepariwisataan di dalamnya. 

d) Pengertian Kebudayaan 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta 

yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi 
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atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, 

dan akal manusia. 

Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang 

berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. 

Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata 

culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa 

Indonesia. 

Pengertian Kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, 

rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, 

hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan. 

Bisa juga diartikan sebagai segala hal yang kompleks, yang 

di dalamnya berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan, 

hukum, moral, adat istiadat serta keahlian ataupun ciri khas lainnya 

yang diperoleh individu sebagai anggota dalam suatu masyarakat. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian 

mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi 

tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang 

terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-

hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. 

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda 

yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, 

berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya 

pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, 
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religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk 

membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan 

bermasyarakat. 

Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara berarti buah budi 

manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh 

kuat, yakni alam dan zaman (kodrat dan masyarakat) yang 

merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi 

berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan 

penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. 

Kemudian Selo Soemardjan dan Soelaeman Soenardi 

merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, cipta, dan 

rasa masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan 

kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material 

culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam 

sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk 

keperluan masyarakat.36 

e) Hak Kebudayaan dan Pariwisata Penyandang Disabilitas 

Kegiatan pariwisata telah memperoleh pengakuan sebagai 

bagian dari hak asasi manusia. Secara implisit, pengakuan ini 

mengacu kepada rumusan Artikel 24 Universal Declaration of 

Human Rights yang menyatakan bahwa;  

                                                             
36 https://www.zonareferensi.com/pengertian-kebudayaan/. Diakses pada 18 April 2019. 
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“ Everyone has the right to rest and leisure, including 
reasonable limitation of working hours and periodic 
holidays with pay. ” 

Dalam tataran nasional, pengakuan kegiatan berwisata 

sebagai HAM pun telah dicantumkan dalam Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.37 

“Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang 
Disabilitas meliputi hak: 

1) Perolehan kesamaan dan kesempatan dalam 
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan 
budaya. 
2) Perolehan kesamaan dan kesempatan dalam 
melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha 
pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan atau 
berperan dalam proses pembangunan pariwisata. 
3) Mendapatkan kemudahan dalam mengakses, 
mendapat perlakuan, serta Akomodasi yang Layak 
sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.”38 

f) Pengertian Pariwisata Ramah Disabilitas 

Pariwisata Ramah Disabilitas diwujudkan melalui 

penerapan Pariwisata yang Dapat Diakses (Acessible Tourism). 

Pariwisata yang Dapat Diakses  (istilah lainnya “Access Tourism”, 

“Universal Tourism”, “Inclusive Tourism” dan di beberapa negara 

lain seperti Jepang menyebutnya dengan “Barrier-free Tourism”) 

adalah pariwisata dan pelancongan yang dapat diakses dengan 

mudah untuk semua orang, dengan disabilitas atau tidak, termasuk 

individu penyandang disabilitas daksa, rungu, netra, kognitif, atau 

                                                             
37 Ibid. 

38 “Media Disabilitas.” n.d. http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/hak-budaya. Diakses pada 18 
April 2019. 
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intelektual dan disabilitas mental, serta individu lanjut usia (lansia) 

dan penyandang disabilitas temporer atau jangka waktu pendek.39 

Pariwisata yang Dapat Diakses mengacu pada pariwisata 

yang melayani kebutuhan berbagai konsumen termasuk 

penyandang disabilitas, orang lanjut usia dan keluarga lintas 

generasi. Ini memerlukan penghapusan hambatan sikap dan 

kelembagaan dalam masyarakat, dan mencakup aksesibilitas di 

lingkungan fisik, dalam transportasi, informasi dan komunikasi 

serta fasilitas dan layanan lainnya. Ini mencakup lokasi wisata 

milik publik dan swasta.40 

Pariwisata yang dapat diakses memungkinkan orang-orang 

dengan persyaratan akses, termasuk disabilitas daksa, rungu, netra, 

dan dimensi kognitif akses, untuk bergerak secara bebas dan 

dengan kesetaraan dan martabat melalui penyampaian produk, 

layanan, dan lingkungan pariwisata yang dirancang secara 

universal. Definisi ini termasuk semua orang termasuk mereka 

yang bepergian dengan anak-anak di kereta bayi, penyandang 

disabilitas dan lanjut usia.41 

g) Pariwisata Bebas Hambatan (Barrier-Free Tourism) 

Bebas Hambatan atau Barrier Free memiliki arti bahwa 

kondisi dimana sebuah bangunan gedung dan lingkugan sekitar 

                                                             
39 “Takayama Declaration - Appendix, UNESCAP, 2009”.  
40 “Takayama City and UNESCAP Conference - Press Release - Takayama, 2009” 
41 “Darcy & Dickson, 2009, p. 34). Reference: Darcy, S., & Dickson, T. (2009). A Whole-of-Life 
Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences. Journal of Hospitality and 
Tourism Management, 16(1), 32-44.” 
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tanpa adanya hambatan fisik, informasi, maupun komunikasi, 

sehingga sesiapapun dapat mencapai serta dapat memanfaatkan 

bangunan gedung serta lingkungannya dengan aman, nyaman, 

mudah dan mandiri.42 

Kemudian mengenai Pariwisata Bebas Hambatan (Barrier-

Free Tourism) secara rinci telah di publikasikan melalui buku hasil 

studi data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) komisi Ekonomi dan 

Sosial Wilayah Asia dan Pasifik (Economic And Social 

Commission For Asia And The Pacific) yang berjudul “Barrier-

Free Tourism For People With Disabilities In The Asian And 

Pacific Region” (Pariwisata Bebas Hambatan untuk Penyandang 

Disabilitas di Wilayah Asia dan Pasifik) yang di terbitkan di New 

York, jauh pada tahun 2003 sebagai bentuk dari kinerja ESCAP 

dalam mengurangi angka kemiskinan dan manajemen globalisasi.43 

Kendala dan hambatan dapat diidentifikasi dengan 

mengkonseptualisasikan perjalanan wisata yang dilakukan oleh 

pelancong penyandang disabilitas melalui tahapan berikut: 

i. Kendala sosial dan budaya yang mendasarinya; 

ii. Informasi perencanaan perjalanan; 

iii. Hambatan transportasi; 

iv. Akomodasi yang dapat diakses; dan 

                                                             
42Economic And Social Commission For Asia And The Pacific, Barrier-Free Tourism For People 
With Disabilities In The Asian And Pacific Region, (New York: United Nations Publication, 2003), 
hlm. 9-15. 
43 Ibid hlm 16-21 
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v. Pengalaman tujuan. (Darcy 2002a) 

Tipologi ini digunakan di sini sebagai kerangka kerja untuk 

mengatasi kendala dan hambatan yang mungkin dialami oleh 

seorang pelancong dengan disabilitas. 

Berbeda dengan pandangan medis yang lebih konvensional 

tentang disabilitas, telah ada pengakuan yang berkembang bahwa 

disabilitas merupakan produk hubungan sosial daripada kesalahan 

karakteristik fisik individu. 

Pendekatan sosial terhadap disabilitas mengakui bahwa itu 

adalah lingkungan yang melumpuhkan dan sikap sosial yang 

bermusuhan yang menciptakan disabilitas daripada kerusakan fisik 

yang mendasarinya. Pariwisata adalah bagian dari hubungan sosial 

yang lebih luas di masing-masing negara, tetapi juga memiliki 

serangkaian respons sektoral terhadap disabilitas yang harus 

dipahami dalam konteks negara, karena hanya dengan demikian 

strategi pengembangan penyediaan pariwisata bebas hambatan 

dapat dikembangkan. 

Orang-orang penyandang disabilitas perlu membuat jumlah 

pra-perencanaan yang jauh lebih besar untuk melakukan perjalanan 

daripada mereka yang tidak memiliki disabilitas. Seperti dicatat 

oleh Dewan Pariwisata Inggris, informasi yang menyediakan 

tentang pariwisata bebas hambatan akan mengarah pada 

peningkatan perjalanan. Namun, penyebaran informasi yang buruk 
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telah diidentifikasi sebagai kelemahan utama pariwisata bagi para 

penyandang disabilitas. 

Penelitian telah menemukan bahwa informasi dari 

organisasi penyandang disabilitas adalah sumber yang paling 

penting, di samping keluarga dan teman-teman dengan tingkat 

ketergantungan yang jauh lebih rendah pada penggunaan media 

massa. Penggunaan agen perjalanan oleh penyandang disabilitas 

pada umumnya memiliki hasil yang tidak memuaskan. Namun, di 

negara maju, Internet menjadi sarana utama untuk mengumpulkan 

informasi perjalanan untuk masyarakat umum dan orang-orang 

disabilitas. 

Masalah utama tentang perencanaan perjalanan dan 

informasi untuk penyandang disabilitas dapat diringkas. 

Salah satu masalah adalah perlunya pemahaman bersama 

tentang apa yang merupakan akses dan disabilitas oleh para 

pemangku kepentingan (orang-orang dengan keterbatasan; 

operator; sektor pariwisata; perantara). Ini termasuk: 

i. Mengenali berbagai dimensi akses (fisik; penglihatan; 

pendengaran dan kognitif); 

ii. Memahami kompleksitas operasionalisasi dimensi akses 

ini; 

iii. Memberikan informasi akses yang akurat; 
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iv. Memberikan tingkat detail yang benar tentang informasi 

akses; 

v. Pastikan ketersediaan informasi; 

vi. Memiliki format yang tepat untuk informasi; 

vii. Memiliki presentasi informasi yang tepat; 

viii. Identifikasi saluran distribusi (khusus dan disabilitas 

khusus); 

ix. Mengkomunikasikan informasi kepada staf di semua 

tingkatan organisasi; dan 

x. Mengkomunikasikan informasi kepada perantara. 

Pariwisata memiliki level tambahan hambatan komunikasi 

bagi banyak wisatawan dengan disabilitas. Sementara semua 

wisatawan menghadapi hambatan umum perbedaan bahasa antara 

tuan rumah dan tamu. 

Otoritas pariwisata pemerintah memainkan peran 

koordinasi yang penting untuk industri pariwisata setempat. Hall 

(1998) mengemukakan bahwa ini dapat disebabkan oleh 

fragmentasi pariwisata lokal, persaingan antara organisasi dan 

destinasi regional, dan kebutuhan untuk secara bersama-sama 

memasarkan di pasar yang menghasilkan pariwisata. Peran ini 

harus mencakup pengumpulan, pemasaran, dan penyebaran 

informasi perjalanan bebas hambatan. Pengumpulan informasi 

tentang produk pariwisata bebas hambatan adalah salah satu cara 

termudah bagi organisasi pariwisata nasional untuk mulai 
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membangun kampanye segmen pasar baru. Masalah yang perlu 

ditangani oleh otoritas pariwisata pemerintah termasuk 

pengumpulan sistematis, presentasi, dan penyebaran informasi 

perjalanan bebas hambatan. Internet memberikan peluang untuk 

pemasaran domestik dan inbound dan promosi pariwisata bebas 

hambatan. Namun, otoritas pariwisata pemerintah perlu 

mewaspadai implikasi Pedoman W3C untuk aksesibilitas Internet 

bagi orang-orang dengan gangguan penglihatan dan cetakan 

(Human Rights and Equal Opportunity Commission 2001). 

Transportasi telah menjadi fasilitator utama dalam 

partisipasi sosial dan pengalaman rekreasi. Dalam komunitas 

individu, transportasi sehari-hari sebagian besar bergantung pada 

akses pejalan kaki, bus, kereta api, kereta ringan, feri, dan opsi 

taksi paratransit. Dalam banyak kasus, opsi transportasi umum ini 

tidak tersedia agar mudah digunakan oleh para penyandang 

disabilitas. Negara-negara maju juga menghadapi aksesibilitas 

transportasi umum sebagai masalah utama. 

Kurangnya transportasi umum yang bebas hambatan serta 

wisata paket dan wisata sehari yang bebas hambatan, memengaruhi 

inklusivitas industri pariwisata lokal dalam menyediakan layanan 

berkualitas bagi para penyandang disabilitas. 

Pengalaman keseluruhan penyandang disabilitas 

menunjukkan bahwa aksesibilitas dan keandalan transportasi 
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adalah penghubung antara sektor industri pariwisata (transportasi - 

akomodasi - atraksi - perhotelan - perantara). Ketersediaan dan 

berbagai pilihan transportasi mempengaruhi kemudahan 

perpindahan bagi para penyandang disabilitas. Ketersediaan faktor-

faktor ini secara langsung mempengaruhi kemampuan untuk 

berpartisipasi dalam pariwisata karena biaya tambahan yang terkait 

dengan penggunaan sistem paratransit dan pengecualian dari paket 

wisata. Kepuasan orang disabiltas secara keseluruhan dengan 

pengalaman pariwisata dapat dianggap kurang dari pada bagi yang 

tidak disabilitas. Bagi banyak orang, ini berkontribusi terhadap 

kecenderungan mereka untuk melakukan perjalanan lebih sering. 

Seperti yang dijelaskan oleh seorang pelancong yang 

berpengalaman, semua bentuk transportasi umum sangat 

bermasalah sehingga mereka membatasi perjalanan mereka ke 

daerah-daerah di mana mereka dapat berkendara dengan kendaraan 

pribadi mereka. 

Bagi banyak penyandang disabilitas yang memengaruhi 

mobilitas, ketersediaan akomodasi sangat penting untuk tinggal di 

tempat tujuan. Sederhananya, jika mereka tidak dapat menemukan 

akomodasi bebas penghalang maka mereka tidak akan melakukan 

perjalanan ke tujuan. Satu masalah informasi perencanaan 

perjalanan adalah mendapatkan informasi tentang akomodasi bebas 

hambatan. Banyak operator akomodasi tidak memahami apa yang 

diperlukan akomodasi yang dapat diakses atau bebas hambatan. 
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Mereka sering kali tidak dapat memberikan informasi yang akurat 

atau terperinci tentang fitur kamar mereka. Dalam banyak kasus, 

ini melibatkan operator akomodasi yang mewakili kamar mereka 

sebagai dapat diakses atau bebas hambatan, tetapi orang-orang 

penyandang disabilitas menemukan bahwa kamar tidak cocok. 

Ketika ini terjadi di satu negara sendiri, itu cukup serius tetapi 

ketika itu terjadi di tujuan luar negeri, itu menghancurkan bagi para 

pelancong dengan disabilitas. 

Hambatan akomodasi terjadi dalam kaitannya dengan 

lingkungan sekitar akomodasi (lokasi, kedekatan dengan layanan, 

transportasi umum, parkir dan drop-off), penerimaan, fasilitas dan 

layanan lain, dan kamar. 

Pengalaman pariwisata melibatkan banyak interaksi dan 

hubungan sosial di tempat tujuan. Transportasi umum, lingkungan, 

pemandangan jalanan, akomodasi, atraksi, ketersediaan sehari-

perjalanan, dan sikap layanan pelanggan semuanya memainkan 

peran penting dalam pengalaman pariwisata para penyandang 

disabilitas. Penyandang disabilitas biasanya mengalami devaluasi 

dan diperlakukan buruk di banyak bidang penyediaan layanan. 

Pariwisata tidak terkecuali dalam diskriminasi terhadap 

penyandang disabilitas ini. 

Dua komponen penting untuk menciptakan destinasi bebas 

hambatan adalah undang-undang diskriminasi disabilitas negara 
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atau kawasan dan regulasi lingkungan binaan. Kedua komponen ini 

berinteraksi untuk menghasilkan lingkungan fisik dan sikap yang 

dialami pelancong di suatu tujuan. Kecuali jika peraturan 

lingkungan binaan memasukkan pertimbangan bebas hambatan, 

lingkungan fisik untuk transportasi, lingkungan buatan, 

pemandangan jalan, dan atraksi tidak akan termasuk persyaratan 

fisik dan sensorik para pelancong dengan disabilitas. Kedua, 

undang-undang diskriminasi disabilitas menyediakan lingkungan di 

mana sikap dan perilaku penyedia layanan menggabungkan 

kebutuhan para wisatawan dengan disabilitas di seluruh penyediaan 

layanan mereka. Menerima wisatawan penyandang disabilitas tidak 

dapat dilihat sebagai tambahan opsional tetapi sebagai bagian dari 

penyediaan layanan umum. 

Persyaratan akses untuk para penyandang cacat: 

a. Jalur - penyediaan, gradien dan 

b. Fasilitas parkir mobil dan lokasi camber 

c. Curbs - penyediaan, gradien dan camber 

d. Kebutuhan akan Tempat Duduk yang terintegrasi dan tidak 

terpisah 

e. Ramp - penyediaan, gradien, camber 

f. Perabot jalan / luar ruang - desain dan dan lokasi 

Pendaratan 

g. Pegangan tangan - ketentuan dan pemosisian 

h. Rambu arah dan arah lokasi 
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i. Ruang sirkulasi 

j. Sinyal suara dan visual / sinyal peringatan 

k. Ketentuan dan waktu penyeberangan jalan 

l. Indikator taktil keterlambatan untuk penyeberangan pejalan 

kaki 

m. Pintu, pintu dan ruang sirkulasi 

n. Kamar mandi dan ruang ganti roll-in shower 

o. Tangga / kurangnya lift 

p. Utilitas publik - gateway, check out, Telepon, kotak pos, 

Mesin teller otomatis, dll. 

q. Nomor toilet dan ketentuan unisex 

r. Sistem augmentasi pendengaran 

s. Lokasi dan jenis kontrol - sakelar, 

t. Gagang pintu level suara, keran air dll. 

u. Jangkauan dan jangkauan pandang 

v. Mesin ketik telepon (TTY) 

w. Furnitur dan alat kelengkapan - ketinggian dan lokasi 

x. Tingkat pencahayaan 

y. Permukaan tanah - jenis dan non-slip 

z. Fasilitas rekreasi - kolam renang, spa, dll. 

Hambatan menciptakan pengecualian fisik, sensorik dan 

komunikasi untuk lingkungan pariwisata yang inklusif. Titik awal 

untuk meningkatkan pariwisata bebas hambatan adalah untuk 

memahami sifat daerah tujuan dan persyaratan untuk lingkungan 
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yang benar-benar memungkinkan. Banyak negara di Asia-Pasifik 

tidak memiliki kode atau standar bangunan nasional untuk akses. 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

Penyandang disabilitas memiliki Hak Asasi Manusia yang 

melekat padanya sejak terlahir ke dunia ini, sama seperti manusia non-

disabilitas. Oleh karena itu, keberadaan disabilitas pun harus 

dilindungi oleh negara, serta dihargai oleh sesama masyarakat. Pada 

hakikatnya, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni 

pasal 28 I ayat 2, 4, dan 5 (amandemen ke-2) menyatakan bahwa; 

“(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 menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 
dalam peraturan perundang-undangan.” 

 

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

Sifat universal, langgeng, serta tak bisa dihalangi, dikurangkan, 

dibatasi terlebih lagi dicabut bahkan dihilangkan sesiapapun termasuk 

negara ialah sifat yang dimiliki oleh hak asasi manusia. Hak asasi 

manusia wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam segala 

kondisi, tidak hanya oleh negara namun harus dipenuhi oleh seluruh 

elemen bangsa termasuk pemerintahan sampai ke masyarakat. Melalui 
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penalaran yang sedemikian, maka pernghormatan, pelindungan, serta 

upaya pemenuhan hak asasi manusia terhadap seluruh masyarakat 

negara wajib secara terjamin diatur melalui peraturan perundang-

undang yang sah serta dilaksanakan di Indonesia. 

Sebagai negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

Indonesia memiliki tanggung jawab moral serta hukum dalam 

penjunjungan tinggi serta turut serta menjalankan Deklarasi Universal 

tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan secara bersama oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan instrument-instrumen 

internasional lainnya terkait dengan hak asasi manusia yang telah 

diratifikasi oleh negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia akhirnya 

disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Bacharuddin 

Jusuf Habibie di Jakarta, Indoensia. Kemudian penulis mengaitkan 

dasar hukum ini dengan tema yang penulis ambil melalui pasal-pasal 

sebagai berikut; 

Pasal 1 menyebutkan bahwa:  

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, 
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia.” 

Pasal 12 menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 
pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan 
dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi 
manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, 
berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak 
asasi manusia.” 
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3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan 

International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights 

1966 

Pada sidang tanggal 16 Desember tahun 1966 Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), Indonesia telah 

meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 

(International Covenant on Civil and Political Rights). Isi daripada 

kovenan tersebut dianggap tidak melanggar nilai-nilai Pancasila, maka 

Indonesia kemudian mengadopsi kovenan ini dengan disahkannya 

Undang-Undang Nomor 11 tentang pengesahan International Covenant 

on Economics, Social, and Cultural Rights 1966 pada tanggal 28 

Oktober 2005. 

Pasal 1 poin 1 menyatakan bahwa; 

“1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of 
that right they freely determine their political status and freely 
pursue their economic, social and cultural development.” 

 
Artinya: 

1. Setiap individu memiliki hak dalam penentuan nasib diri sendiri. 

Melalui hak tersebut, mereka dapat dengan merdeka menentukan status 

politik serta bebas mengejar pengembangan dalam bidang ekonomi, 

sosial dan budaya. 
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4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

Terkait dengan hak pariwisata yang dimiliki setiap orang, baik 

disabilitas maupun non-disabilitas, maka penulis mengambil beberapa 

definisi terkait wisata sebagai berikut; 

Pasal 1 poin 1 sampai 6 berbunyi; 

“1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 
jangka waktu sementara.” 
“2. Wisatawan  adalah orang yang melakukan wisata.” 
“3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 
masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.” 
 
“4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin 
yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara 
serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 
sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
pengusaha.” 
 
“5. daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 
kekayan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi 
sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.” 
 
“6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut 
Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada 
dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya 
terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya kepariwisataan.” 

 

Pasal 2  poin j: 

“Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: 

… j. kesetaraan;” 

Pasal 4 poin a, f, g, j, dan h: 

“Kepariwisataan bertujuan untuk: 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 
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f. memajukan kebudayaan; 
g. mengangkat citra bangsa;  
j. mempererat persahabatan antarbangsa.” 

Pasal 5 berbunyi:   

“Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: 

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, 

dan kearifan lokal;” 

Pasal 7  berbunyi: 

“Pembangunan kepariwisataan meliputi:  
a. industri pariwisata; 
b. destinasi pariwisata; 
c. pemasaran; dan 
d. kelembagaan kepariwisataan.” 

Pasal 19 ayat (1) poin a dan d berbunyi:   

“(1) Setiap orang berhak: 

a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;  

d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.” 

Pasal 20  berbunyi: 

“Setiap wisatawan berhak memperoleh: 
a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; 
b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;  
c. perlindungan hukum dan keamanan; 
d. pelayanan kesehatan;  
e. perlindungan hak pribadi; dan 
f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang 
berisiko tinggi.”   

Pasal  21  berbunyi: 

“Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan 

lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan 

kebutuhannya.” 

Pasal 23 ayat (1) poin a, c, dan d  berbunyi: 

“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: 
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a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan 
hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada 
wisatawan; 
c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset 
nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial 
yang belum tergali; dan 
d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan 
dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai 
dampak negatif bagi masyarakat luas.” 

Pasal 26  berbunyi: 

“Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: 

c. memberikan pelayanan yang  tidak diskriminatif;” 

5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan United 

Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities 

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi 

mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities) pada tanggal 30 Maret 2007 di New 

York. Indonesia kemudian mengesahkan Konvensi dengan 

disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 pada tanggal 10 

November 2011. 

Pasal 1 menyatakan bahwa; 

“The purpose of the present Convention is to promote, protect 
and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and 
fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to 
promote respect for their inherent dignity. Persons with 
disabilities include those who have long-term physical, mental, 
intellectual or sensory impairments which in interaction with 
various barriers may hinder their full and effective participation 
in society on an equal basis with others.” 

 
Artinya: 

Tujuan dari keberadaan Konvensi ialah untuk memajukan, 

melindungi, dan memastikan secara penuh serta adil atas nikmat 

seluruh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar setiap orang 
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dengan disabilitas, dan untuk memajukan penghormatan terhadap 

harkat dan martabat yang melekat pada dirinya. Seseorang dengan 

disabilitas termasuk mereka yang memiliki penurunan fungsi fisik, 

mental, intelektual, atau sensorik, dalam berinteraksi, dengan beragam 

jenis hambatan yang bisa menghalangi seseorang untuk partisipasi 

secara penuh serta efektif di masyarakat atas dasar kesederajatan 

dengan orang lain. 

Pasal 2 menyatakan bahwa; 

“…Discrimination on the basis of disability” means any 
distinction, exclusion or restriction on the basis of disability 
which has the purpose or effect of impairing or nullifying the 
recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with 
others, of all human rights and fundamental freedoms in the 
political, economic, social, cultural, civil or any other field. It 
includes all forms of discrimination, including denial of 
reasonable accommodation…” 

 
Artinya: 

Diskriminasi atas dasar disabilitas, berarti setiap pembedaan, 

pengucilan, atau pembatasan atas dasar disabilitas dengan tujuan untuk 

merusak, atau absennya pengakuan dengan sengaja, kenikmatan atau 

pelaksanaan, atas dasar kesederajatan dengan orang lain, seluruh hak 

asasi manusia serta kemerdekaan mendasar dalam politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan sipil atau bidang lainnya. Ini mencakup penolakan 

terhadap penyediaan akomodasi yang layak. 

Pasal 30 point 1 huruf c 

“1. States Parties recognize the right of persons with disabilities 
to take part on an equal basis with others in cultural life, and 
shall take all appropriate measures to ensure that persons with 
disabilities: 
… (c) Enjoy access to places for cultural performances or 
services, such as theatres, museums, cinemas, libraries and 
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tourism services, and, as far as possible, enjoy access to 
monuments and sites of national cultural importance…” 

 
Artinya: 

1. Negara-Negara Pihak membenarkan hak para penyandang 

disabilitas dalam mengambil peran dengan dasar kesederajatan dengan 

orang lain dalam kehidupan budaya, dan wajib mengambil semua 

langkah yang tepat untuk menjamin bahwa para penyandang 

disabilitas:  

…(c) Merasakan manfaat atas akses ke tempat-tempat terntu 

seperti untuk pertunjukan atau layanan kebudayaan, seperti teater, 

museum, bioskop, perpustakaan dan layanan pariwisata, dan, 

seyogyanya dapat menikmati akses ke monument dan situs budaya 

nasional yang penting. 

 

6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas 

Undang-Undang ini dikeluarkan pada tanggal 15 April 2016 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang disabilitas yang dianggap tak lagi dapat mewadahi 

kebutuhan penyandang disabilitas serta pergeseran paradigma. 

Undang-Undang yang baru ini lebih menerapkan serta mengamalkan 

nilai-nilai dari Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 

Pasal 1 Poin 1 sampai 3:  

“1. 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 
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untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” 
“2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan 
peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang. 
Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek 
penyelenggaraan negara dan masyarakat.”  
“3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian 
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas 
yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau 
peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak 
Penyandang Disabilitas.” 

Kemudian hak mengenai kebudayaan dan pariwisata tertera dalam 

pasal 16 huruf (a),(b), dan (c): 

 “Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang 
Disabilitas meliputi hak: 

a) Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi 
secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; 

b) Memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan 
kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi 
pekerja pariwisata, dan/ atau berperan dalam proses 
pembangunan pariwisata; dan 

c) Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan 
Akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai 
wisatawan..” 

Pasal 98 ayat (2) dan (3): 

“(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan 
mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian 
bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak 
menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi 
administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan 

pelaksanaan pembangunan; 
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan 

bangunan gedung; 
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; 
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f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; 
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung 
h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau 
i. perintah pembongkaran bangunan gedung.” 

Pasal 99 ayat (1) hingga (4): 

“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan 
ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang 
Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin 
mendirikan bangunan. 

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit 
terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas  bagi Penyandang 
Disabilitas pada setiap bangunan gedung. 

(3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas 
dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan 
syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi 
bangunan gedung. 

(4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib 
menerbitkan sertifikat laik fungsi.” 

Pasal 117 ayat (1) hingga (3): 

“(1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang 
Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau 
bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data 
akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang 
Disabilitas. 

(3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk: 

a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi 
oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak 
Penyandang Disabilitas; dan 

b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas.” 
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Pasal 122: 

“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, 
menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang 
Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu. 

(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, 
alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan 
pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.” 

Pasal 123: 

“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses 
atas informasi untuk Penyandang Disabilitas. 

(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan 
visual.” 

Pasal 135:  

“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan 
anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan 
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.  

(2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan 
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah” 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang 

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 

Pada tanggal 15 Agustus 2017, ditetapkanlah Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia 

Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan 

Gedung, serta mencabut Peraturan Menteri PUPR nomor 

30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas 

pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sebelumnya yang disahkan 

pada 15 Agustus 2006. 
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Penulis mengambil Peraturan ini sebagai acuan bahwa pada 

peraturan ini, diatur bagaimana standar yang diperlukan dalam 

membangun fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disablitas. 

Pasal 1 angka 10: 

“Bebas Halangan (barrier free) adalah kondisi bangunan 
gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi, 
maupun komunikasi sehingga semua orang dapat mencapai dan 
memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungannya secara 
aman, nyaman, mudah, dan mandiri.” 

Pasal 1 angka 11: 

“Desain Universal (universal design) adalah rancangan 
bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh 
semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi 
atau perlakuan khusus.” 

 

Pasal 5 ayat (1): 

“Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) meliputi: 

a. kesetaraan penggunaan ruang; 
b. keselamatan dan keamanan bagi semua; 
c. kemudahan akses tanpa hambatan; 
d. kemudahan akses informasi; 
e. kemandirian penggunaan ruang; 
f. efisiensi upaya pengguna; dan 
g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. 

Pasal 5 ayat (2): 

“(2) Penerapan prinsip Desain Universal sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan kebutuhan dan 
kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, 
dan ibu hamil.” 

Penerapan prinsip Desain Universal ini kemudian diatur dalam 

Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang 

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung ini. 
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Pasal 10: 

“(1) Hubungan horizontal antarruang/antarbangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa 
tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya 
fungsi Bangunan Gedung.  

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pintu; 
b. selasar; 
c. koridor; 
d. jalur pedestrian; 
e. jalur pemandu; dan/atau 
f. jembatan penghubung antarruang/antarbangunan.” 

Pasal 14: 

“(1) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan 
kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang 
berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, 
mudah, nyaman dan tanpa hambatan.” 

Pasal 15: 

“(1) Jalur pemandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) huruf e berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi 
Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang gangguan 
penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri 
atas ubin pengarah dan ubin peringatan. 

Pengaturan pada pasal 10, 14, dan 15 ini diatur lebih lanjut dalam 

Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 terkait 

dengan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Hubungan ke, dari, dan 

di dalam Bangunan Gedung. 

Pasal 17 ayat (2): 

“(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tangga; 
b. ram; 
c. lift; 
d. lift tangga; 
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e. tangga berjalan/eskalator; dan/atau 
f. lantai berjalan (moving walk).” 

Pasal 19 ayat (1): 

“Ram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b 
merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan 
kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses 
antarlantai bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Pengguna 
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.” 

Pasal 20 ayat (2), huruf d: 

“d. kewajiban penyediaan lift Penyandang Disabilitas untuk 
sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 
(satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan 
laut;” 

Pasal 41 ayat (2) huruf e: 

“(2) Perancangan dan penyediaan toilet harus memperhatikan:  

…e. kemampuan manuver pengguna kursi roda untuk toilet 
penyandang disabilitas.” 

Pasal 42 ayat (2): 

“(2) Perancangan dan penyediaan bak cuci tangan harus 
memperhatikan:  

a. perletakan pada toilet; 
b. ketinggian yang mampu dijangkau oleh setiap orang; dan 
c. Aksesibilitas bagi pengguna kursi roda.” 

Pasal 49 ayat (1): 

“Rambu dan marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (1) huruf m merupakan tanda bersifat verbal, visual atau 
dapat diraba dan tanda yang dibuat/digambar/ditulis pada 
bidang halaman/lantai/jalan.” 

Mengenai hal-hal diatas diatur lebih lanjut persyaratan teknisnya 

dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 

14/PRT/M/2017. 
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8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012  

Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang 

Disabilitas 

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Nomor 3 Tahun 2012  Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah 

menunjukkan partisipasi terkait mewujudkan perlindungan terhadap 

penyandang disabilitas, dimana penulis mengutip pasal-pasal berikut; 

Pasal 1 angka 11: 

“Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan 
peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan.” 

Pasal 1 angka 15: 

“Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi 
penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan 
kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, 
termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, 
lingkungan dan transportasi umum.” 

Pasal 5: 

“Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, meliputi : 
a. melaksanakan kebijakan perlindungan penyandang 

disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;  
b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan 

perlindungan penyandang disabilitas; 
c. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan 

penyandang disabilitas; 
d. memberikan dukungan sarana dan prasarana 

perlindungan penyandang disabilitas; 
e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan 

penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan 
daerah; 

f. membantu dan memfasilitasi pemerintah daerah 
kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan 
penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang 
disabilitas; dan 
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g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan 
penyandang disabilitas.” 

Pasal 6  : 

“Kewajiban dan Tanggungjawab badan hukum dan badan 
usaha dalam memberikan perlindungan kepada penyandang 
disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam 
pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.” 

C. Landasan Teoritis 

1. Teori Berlakunya Hukum Keseimbangan 

Teori Berlakunya Hukum Keseimbangan yang dikemukakan 

oleh Prof. Mr. R. Kranenburg murid dari dan pengganti Prof. Mr. H. 

Krabbe. Beliau berupaya dalam mencari alasan yang mendasari dasar 

berfungsinya hukum terhadap seseorang.  Dalam pembelaannya 

terhadap ajaran Krabbe, Kranenburg mengungkapkan bahwa kesadaran 

hukum seseorang tersebut merupakan sumber hukum. Belaiu 

berpendapat bahwa hukum memiliki fungsi sebagai dalil yang 

keberadaannya ialah nyata. 

Berdasarka perumusan Kranenburg, alasan nyata yang menjadi 

dasar befungsinya kesadaran hukum orang ialah sebagai berikut: 

“Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian 
sebanyak dasar-dsar yang telah ditetapkan atau diletakan 
terlebuh dahulu. Pembagaian keuntungan dan kerugian dalam 
hal tidak ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya, adalah 
bahwa tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan 
sama.” 
Hukum atau dalil ini oleh Kranenburg dinamakan Asas 

Keseimbangan. Asas ini dapat dilakukan di mana saja dan waktu kapan 

saja. 
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2. Teori Efektifitas Hukum 

Efektifitas memiliki arti bahwa keefektifan berpengaruh 

terhadap kesuksesan atau kemanjuran Berbicara mengenai keefektifan 

hukum, maka tat dapat terlepas dari analisa-analisa terhadap dua 

variable terkait yakni karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran 

yang digunakan. Dalam pembahasan mengenai sejauh mana efektifitas 

hukum, maka langkah pertama yakni melakukan pengukuran terhadap 

sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati.44 

Suatu aturan hukum dapat dikatakan sudah efektif apabila yang 

target yang dituju oleh peraturan tersebut teah ditaati oleh sebagian 

besarnya, dan begitupula jika terjadi sebaliknya, jika peraturan tersebut 

tidak dapat memperbaiki permasalahan yang ada, serta tidak ditaati, 

maka keefektifitasan aturan tersebut dapat dipertanyakan serta diuji. 

Penulis menggunakan teori efektifitas hukum menurut 

Soerjono Soekanto yang dalam teori efektifitas hukumnya memiliki 

faktor-faktor meliputi : 

1. Faktor hukumnya sendiri : berupa himpunan peraturan 

yang ditulis pihak berwenang seperti undang-undang 

dan sebagainya. 

                                                             

44 “Carangerti: MAKALAH TEORI BERLAKUNYA KAIDAH HUKUM DAN LANDASAN 
KEKUATAN YANG MENGIKAT DARI HUKUM.” n.d. 
http://carangerti.blogspot.co.id/2016/02/makalah-teori-berlakunya-kaidah-hukum.html. 
Diakses pada 20 Mei 2018. 
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2. Faktor penegak hukum : pihak yang membuat maupun 

menerapkanhukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum. 

4. Faktor masyarakat : lingkungan dimana hukum itu 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan : hasil karya, cipta dan karsa yang 

didasarkan padakarsa manusia didalam pergaulan 

hidup.45 

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan erat, dikarenakan 

esensi dari penegakan hukum ialah tolak ukur daripada efektivitas 

penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menetukan dapat 

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak ialah 

tergantung kepada aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono 

Soekanto, toalk ukur efektivtas pada elemen pertama ialah: 

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 

tertentu sudah cukup sitematis. 

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 

tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan 

horizontal tidak bertentangan satu sama lain. 

                                                             
45 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), hlm 8. 
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3. Secara kualitatif dan kauntitatif peraturan-peraturan 

yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

mencukupi. 

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai 

dengan persyaratan yuridis yang ada.46 

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya 

kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan 

ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut 

dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya 

disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai 

mental yang baik. 

Menurut Soerjono Soekanto, hal-hal yang berpengaruh 

terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan 

tergantung pada hal berikut; 

1. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan 

yang ada. 

2. Sejauh mana petugas diperkenankan memberikan 

kebijaksanaan. 

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh 

petugas kepada masyarakat. 

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-

penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga 

                                                             
46 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum. (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm 80. 
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memberikan batas-batas yang tegas pada 

wewenangnya.47 

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berupa sarana 

dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya. 

Sarana dan prasarana yang dimaksud ialah prasarana atau fasilitas yang 

digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan 

istilah fasilutas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan 

efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana 

tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan 

kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau wilayah 

kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut ialah; 

1. Prasarana yang telah ada sudah terpelihara dengan baik 

atau belum. 

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan 

memperhitungkan angka waktu pengadaannya. 

3. Prasarana yang kurang perlu untuk segara dilengkapi. 

4. Prasarana yang rusak perlu untuk segera diperbaiki. 

5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan 

fungsinya. 

6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu 

ditingkatkan lagi fungsinya.48 

                                                             
47 Ibid. hlm 82. 
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Kemudian beberapa elemen pengukur efektivitas yang 

bergantung dengan kondisi masyarakat ialah sebagai berikut; 

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan 

meskipun aturan tersebut baik adanya. 

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan 

walaupun peraturan sudah baik, dan aparat penegak 

sudah bijak. 

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan 

yang baik, aparat yang bijak, serta sudah dilengkapi 

dengan fasilitas. 

Elemen diatas menunjukkan bahwa disiplin dan kepatuhan 

masyarakat ialah tergantug kepada motivasi internal yang muncul. 

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen 

terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat 

dalam hubungan disiplin ini ialah melalui motivasi yang ditanamkan 

secara individual.  

 

 

                                                                                                                                                                       
48 Ibid. hlm 82. 
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