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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia 

a. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Istilah hak asasi manusia atau sering disebutkan dengan cara 

disingkat menjadi HAM merupakan terjemahan dari kata Human 

Rights dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Perancis droits de 

l’homme ang berarti hak daripada manusia. Pengertian secara 

teoritis, Hak asasi manusia (human rights) merupakan suatu hak 

yang memang melekat pada martabat manusia, yang mana hal itu 

melekat padanya karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa.7 Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia 

dengan dikaruniai akal pikiran juga hati nurani, yang mana anugrah 

tersebut artinya hak asasi manusia merupakan segala yang dimiliki 

manusia sesuai dengan sifatnya, bahkan harus dihormati, dipelihara, 

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang.8 

Definisi hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional 

Negara Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya 

 
7 Netty Prabawijayanti, “Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat 

Berdasarkan Convention on the Rights of Persons With Disabilities Tahun 2006 Di Indonesia” 

(Universitas Jendral Soedirman, 2012). 
 

8 Rifqathin Ulya, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak 

Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 

134/PID.SUS/2014/PN.KOT)” (Universitas Sebelas Maret, 2016), 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
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serta seterusnya disebut dengan UU HAM), yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusiasebagai Makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang 

wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 

negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia.” 

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU HAM tersebut telah dijelaskan 

bahwasannya hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang 

dimiliki manusia dan tidak ada yang dapat menantangnya. Oleh 

karena itu, ham menjadikan negara sebagai pelindung warga 

negaranya. Diharapkan bahwa hak asasi manusia tersebut dapat 

mengedepankan kepentingan serta hak-hak warga negaranya.9 

Konsep hak asasi manusia pada dasarnya adalah konsep 

tatanan dunia, oleh karena itu terlepas dari konsep hak asasi manusia 

sesuatu yang dibutuhkan atau dicari oleh manusia untuk mencapai 

tatanan dunia akan sulit dicapai. Demikian juga dalam tujuan ilmiah 

lainnya, bekerja sama untuk menjadikan manusia lebih adil, 

makmur, sejahtera, aman, tertib dan damai, tidak mudah untuk 

dicapai. Pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia untuk 

semua orang dan dunia tidak didasarkan pada sejarah. Ini adalah 

tugas yang mudah untuk keragaman latar belakang nasional seperti 

latar belakang politik, budaya, agama masyarakat dan pertumbuhan 

 
9 Prabawijayanti, “Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat Berdasarkan 

Convention on the Rights of Persons With Disabilities Tahun 2006 Di Indonesia.” 
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ekonomi. Adanya perbedaan latar belakang ini telah menyebabkan 

perbedaan konseptual dalam pengembangan hak asasi manusia.10 

Konsep mengenai Hak Asasi Manusia itu secara formal lahir 

pada tanggal 10 Desember 1948, yakni pada waktu 

diproklamirkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh 

PBB yang di dalamnya berisi 30 pasal, yang keseluruhannya 

memaparkan mengenai hak maupun kewajiban umat manusia.11  

Hak asasi manusia dipercayai memiliki sifat universal yang 

berarti melampaui kebangsaan negeri, batasan negera, dan untuk 

semua orang baik yang berada maupun yang tak memiliki harta, pria 

atau wanita, normal ataupun yang dengan disabilitas. Disebutkan 

universal manakala dikarenkan hak-hak tersebut dinyatakan sebagai 

bagian setiap kemanusiaan manuasia, terlepas dari apa pun yang 

terkait dengan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang 

budaya, dan kepercayaan agama atau spiritualnya.12 

Untuk lebih jelasnya, hak asasi manusia adalah suatu entitas 

yang melekat pada manusia yang merupakan pemberian Tuhan yang 

harus dihormati setiap manusia dan dilindungi oleh seluruh 

masyarakat dan negara, tanpa entitas tersebut manusia tidak dapat 

diselamatkan sebagai manusia, dan sifatnya tidak dapat dihilangkan 

 
10   Prabawijayanti. 

11 Noviansyah, “Peranan Pembelajaran Ppkn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Terhadap 

Penegakkan Hak Asasi Manusia Pada Siswa Smp Tunas Harapan Bandar Lampung,” No. 1 

(2016): 17–19. 
 

12 Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan 

Pengertiannya dari Masa ke Masa, ELSAM, Jakarta, 2007, hlm. 1 
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atau ditambah dengan kenyamanan.13 Oleh karena itu, esensi 

menghormati dan melindungi hak asasi manusia adalah untuk 

sepenuhnya menjamin keselamatan keberadaan manusia melalui 

tindakan yang seimbang, yakni keseimbangan antara hak dan 

kewajiban dan keseimbangan tersebut harus seimbang antara 

kepentingan pribadi dan publik. 

Inti dari hak asasi manusia adalah untuk menggabungkan 

kewajiban ham dengan tanggung jawab ham yang terjadi dalam 

sinergi keseimbangannya. Apabila setiap orang memiliki tiga elemen 

dasar yang melekat dalam struktur kehidupan pribadi, masyarakat, 

kebangsaan, hubungan negara dan global, tentu tiak akan 

menyebabkan kesewenang-wenangan, anarkisme, dan kekacauan 

dalam tatanan kehidupan masyarakat. 

Apabila melanggar ham seorang pribadi maka hal itu 

bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Terkait Hak 

Asasi Manusia mempunyai wadah organisasi yang menangani 

masalah ham yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang lebih 

sering di dengar dengan sebutan KOMNASHAM. Kasus 

pelanggaran hak asasi manusia masih banyak ditemui di Indonesia 

dan belum terselesaikan, yang mana akan hal ini menimbulkan 

harapan agar permasalahan hak asasi manusia di Indonesia akan 

bergerak maju agar lebih baik. 

 
13 A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika 

Penyusunan Hukum Hak Asasi Manuisa (HAKHAM), Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm. 11 
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b. Macam-Macam Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia terdapat pembagian yang dapat dibedakan 

menjadi:14 

1) Hak asasi untuk pribadi atau personal right, yaitu kebebasan 

untuk bergerak, berpergian atau berpindah tempat, bebas 

menyuarakan pendapat, berhak bebas untuk memilih serta aktif 

di organisasi, bebas memeluk kepercayaan masing-masing, 

termasuk dalam mendapatkan haknya dalam aksesibilitas 

pelayanan publik.  

2) Hak asasi berpolitik, yang meliputi hak untuk dapat dipilih dan 

memilih di suatu pemililihan, berikut serta di kepemerintahan.  

3) Hak dalam bidang hukum, seperti hak untuk menerima dan 

diberikan perlakuan yang setara dalam hukum, termasuk hak 

untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.  

4) Hak asasi perekonomian atau property rights yaitu hak untuk 

memiliki sesuatu sesuai dengan porsinya, hak berjual-beli, bebas 

dalam mengadakan kontrak. 

5) Hak dalam ranah peradilan, hak untuk mendapat perlakuan 

dalam proses peradilan dari awal hingga akhir. 

6) Hak dalam bidang sosial budaya atau social and culture rights 

yakni hak memperoleh serta menentukan pendidikan, hak dalam 

mengembangkan kebudayaan. 

 

 
14 Prabawijayanti, “Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat Berdasarkan 

Convention on the Rights of Persons With Disabilities Tahun 2006 Di Indonesia.” 
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2. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas 

a. Pengertian Penyandang Disabilitas 

Mengikuti pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

penyandang didefinisikan sebagai seseorang yang menyandang atau 

menderita sesuatu. Meskipun kecacatan, yaitu kecacatan atau 

kecacatan, mengarah pada cacat atau ketidaksempurnaan dalam nilai 

atau kualitas (yang terdapat pada badan, batin, atau akhlak).15 

Disabilitas merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yakni 

asal kata different ability, yang berarti manusia mempunya ability 

berbeda. Istilah ini digunakan sebagai pengganti terminologi 

penyandang cacat, karena memiliki rasa nilai lebih negatif dan 

tampaknya mengandung unsur diskriminatif. Istilah disabilitas 

didasarkan pada realitas yang diciptakan oleh setiap individu. 

Sehingga kebenaranya yang ada hanya suatu perbedaan bukan 

kecacatan ataupun keabnormalan.  

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya dapat 

dicantum dengan sebutan UUPD) ditetapkan bahwa  

“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.” 

 

Selain itu dalam Pasal 1 ayat 8 UUPD tersebut disebutkan bahwa  

 
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://typoonline.com/kbbi/cacat diakses pada 3 Juli 

2019 pukul 15:08 
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“aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk 

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan 

kesempatan” 

 

Kesempatan yang sama menurut pasal 1 ayat 2 UUPD adalah 

“keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses 

kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam 

segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”. 

Pernyataan dalam Pasal 9 UUPD juga telah disebutkan 

bahwa  

“hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas 

meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, 

diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta 

bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah 

keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili 

kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses 

terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, 

memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas 

segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, 

diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan 

menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam 

hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi 

hak kekayaan intelektualnya”.  

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas mengatakan bahwa penyadang disabilitas memiliki hak 

aksesibiltas yang meliputi hak untuk mendapatkan aksesibilitas 

dalam pemanfaatan fasilitas publik serta memperoleh akomodasi 

yang layak yang disesuaikan dengan keperluan penyandang 

disabilitas yang menjamin terpenuhinya pelaksanaan ham. 

b. Ragam Penyandang Disabilitas 

Ada beberapa ragam orang dengan kebutuhan atau disabilitas 

khusus, yang memiliki arti bahwa setiap orang dengan disabilitas 
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memiliki definisi sendiri, yang seluruhnya memerlukan bantuan 

untuk mengembangkan dan tubuh secara baik dan tepat. Dalam UU 

Disabilitas itu sendiri menyebutkan bahwa adanya ragam 

penyandang disabilitas yakni tercantum pada Pasal 4 yang mana 

dikatakan bahwa: 

“(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:  

       a. Penyandang Disabilitas fisik; 

       b. Penyandang Disabilitas intelektual;  

       c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau 

      d. Penyandang Disabilitas sensorik. 

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau 

multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh 

tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

 

Dalam perundangan positif tersebut lebih lanjut juga 

memberikan definisi dari masing-masing ragam tersebut yakni: 

1) Penyandang Disabilitas Fisik 

Bagian penjelasan atas UUPD tersebut dicantumkan 

pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa: 

“yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas fisik 

adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, 

lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), 

akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil”  

 

Dari penjelasan yang didapat di atas maka disabilitas fisik 

terdapat beberapa jenis gangguan dan mobilitas yang dialami, 

yakni:16 

a) Gangguan pada bagian tubuh seperti kaki dan tangan 

 
16 Ulya, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana 

Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 

134/PID.SUS/2014/PN.KOT).” 
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Gangguan jenis ini terjadi karena keterbatasan 

kemampuan tubuh untuk berolahraga, sehingga mereka 

membutuhkan alat untuk melakukan aktivitas. 

b) Gangguan fungsi tubuh yang disebabkan oleh spina bifida  

Spina bifida adalah suatu kondisi yang dialami oleh 

seseorang dengan bentuk tulang belakang adalah celah yang 

disebabkan oleh tulang belakang dan tidak dapat 

digabungkan sejak awal kehamilan. Gangguan ini 

menyebabkan kaki pengkor, kelumpuhan kaki, 

ketidakmampuan untuk mengobrol buang air kecil dan 

buang air besar, dan gangguan perkembangan lainnya.  

c) Gangguan fungsi tubuh yang disebabkan oleh cedera tulang 

belakang (Spinal Cord Injury) 

Gangguan ini merupakan suatu kondisi yang 

disebabkan oleh cedera atau trauma pada jaringan tulang 

belakang. Penyebabnya mungkin dikarenakan oleh 

kecelakaan.  

d) Gangguan fungsi tubuh akibat amputasi 

Kerusakan fungsi fisik akibat amputasi terganggu 

karena gangguan fungsi tubuh, amputasi, gangguan fungsi 

fisik, kehilangan sebagian atau seluruh anggota gerak 

tangan ataupun kaki.  

e) Gangguan fungsi tubuh yang disebabkan oleh polio  
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Polio yaitu kelumpuhan atau kelumpuhan yang 

penyebabnya adalah virus Poliobirus (PB), virus masuk 

melalui mulut yang berakibat penginfeksian usus. Virus 

tersebut dapat masuk ke dalam aliran darah dan mengalir ke 

sistem saraf pusat, dan hal tersebut dapat menyebabkan 

kelemahan otot dan bahkan kelumpuhan.  

2) Penyandang Disabilitas Intelektual 

Disabilitas intelektual yaitu terdapatnya gangguan pada 

intelektual atau juga keterbelakangan secara mental, yang 

terganggunya fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan di 

bawah rata-rata, termasuk belajar lambat, down syndrom dan 

disabilitas grahita yang merupakan anak dengan gangguan 

perkembangan intelektual atau intelektual dibawah rata-rata. 

3) Penyandang Disabilitas Mental 

Adapun yang dimaksud dengan ragam yang satu ini 

adalah perilaku, emosi dan fungsi pikir yang terganggu, 

termasuk: 

a) psikososial antaranya skizofrenia, gangguan bipolar, 

depresi, gangguan kepribadian dan kecemasan; dan  

b) gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan 

interaksi social termasuk autism dan ADHD/hyperactive.  

4) Penyandang Disabilitas Sensorik 

Bagian penjelasan atas UU Penyadang Disabilitas 

mencantumkan yang dimaksud adalah terganggunya salah satu 
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dari lima fungsi sensor panca indra, termasuk kebutaan, tuna 

rungu (disabilitas pendengaran), dan tuna wicara (disabilitas 

bicara). 

5)  Penyandang Disabilitas Ganda 

Ragam ini mengartikan bahwa seseorang yang menyandang 

dua atau lebih ragam disabilitas. Misalnya adalah disabilitas fisik 

lumpuh kaki dan juga disabilitas wicara.  

 

c. Hak Penyandang Disabilitas dalam Transportasi Publik 

Penyandang disabilitas dianggap sebagai bagian integral dari 

bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari anggota 

masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas juga memiliki status, 

hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan warga negara 

Indonesia yag normal atau pada umumnya. Selayaknya yang 

merupakan bagian dari warga negara Indoesia, masyarkat yang 

dengan disabilitas berhak mendapat perlakuan khusus, hal ini 

bertujuan untuk melindungi mereka dari segala jenis tidakan 

diskriminatif, terutama dari berbagai pelanggaran hak asasi 

manusia.17 Ketentuan di Pasal 41 Ayat 2 UU HAM menyatakan: 

"Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita 

hamil dan anak anak, berhak memperoleh kemudahan dan 

perlakuan khusus".  

 

Berdasarkan pada pengertian diatas maka dapat dimengerti 

bahwasannya setiap insan memiliki haknya termasuk juga bagi 

 
17https://www.academia.edu/23482120/BAB_II_TINJAUAN_UMUM_2.1_Pengertian_dan_Kons

ep_Penyandang_Disabilitas diakses pada 5 Juli 2019 pukul 00:41 WIB 
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penyandang disabilitas, dalam UUPD secara jelas juga menyebutkan 

hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas yang yakni disebutkan 

pada Pasal 5 yang kurang lebih terdiri dari 22 hak, yang beberapa 

diantaranya adalah hak untuk Keadilan dan perlindungan hukum, 

Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Hidup dengan mandiri dan 

dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat dan lainnya. 

Begitu  halnya dengan Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: 

"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". 

 

Penguraian pada paragraf di atas, bahwa disabilitas memiliki 

kewajiban, kedudukan serta hak yang sama dengan warga negara 

yang tidak disabilitas. Pasal 9 dari UNCPRD mengatakan bahwa 

dalam aksesibilitas penting untuk memberi orang-orang dengan 

disabilitas kehidupan mandiri dan partisipasi penuh dalam 

kehidupan. Dalam pasal 1 ayat 8 UUPD menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan Aksesibilitas adalah upaya pemberian unsur 

kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas agar 

mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas adalah penyediaan 

suatu hal untuk kemudahan yang diberikan bagi para disabilitas 

dalam rangka kesempatan yang sama. Adanya hak yang dimiliki 

seseorang maka memunculkan kewajiban pada pihak lain, dalam hal 

ini pihak yang mana berkewajiban untuk memenuhi hak para 
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disabilitas ialah pemerintah negara Republik Indonesia sebagai pihak 

penyelenggara dalam pelaksanaan peraturan-peraturan atau hukum 

positif Indonesia. 

Berbicara mengenai pengguna jasa transportasi umum yang 

berkebutuhan khusus yang mana memiliki haknya untuk 

mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi publik 

tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada 

Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa 

Berkebutuhan Khusus. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri 

Perhubungan tersebut jelas dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan 

layanan transportasi umum pihak penyelenggara memiliki kewajiban 

menyediakan akomodasi serta infrastruktur layanan yang aksesibel 

bagi penumpang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus. Selain 

itu dalam Pasal 3 lebih menjelaskan lagi yang dimaksud aksesibilitas 

bagi penumpang berkebutuhan khusus pada transportasi umum harus 

meliputi: 

a. “alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana 

transportasi;  

b. pintu yang aman dan mudah diakses;  

c. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di 

akses; 

d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana 

transportasi yang mudah di akses; 

e. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; 

dan  

f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman 

dan nyaman" 
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Jelas termaktub bahwa dalam sarana transportasi umum harus 

dilengkapi dengan fasilitas aksesibel khusus bagi penumpang 

disabilitas. Selain aksesibel pada sarana transportasi pada 

prasarananya pun harus diberikan aksesibel sesuai yang tertera 

dalam Pasal 4 Permenhub 98 tahun 2017 yang meliputi: 

“a. ubin tekstur pemandu [guiding block) pada prasarana 

transportasi (pedestrian, loket, toilet dll):  

b. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah 

di akses (parkir, loket, toilet dll);  

c. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;  

d. pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan 

lebar kursi roda;  

e. area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone);  

f. ramp dengan kemiringan yang sesuai;  

g. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada 

bangunan bertingkat;  

h. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang 

sesuai dengan lebar kursi roda;  

i. loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses;  

j. ruang tunggu dengan kursi prioritas;  

k. ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan fasilitas 

sofa, baby ta fel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, w 

astafel, tempat sampah, dan dispenser air minum;  

l. poliklinik;  

m. ruang bermain anak;  

n. tempat parkir; 

 o. akses bahaya kebakaran; dan  

p. ketersediaan kursi roda yang siap pakai” 

 

Disamping pengaturan yang terdapat di dalam permen tersebut juga 

terdapat pengaturan mengenai hak disabilitas dalam mendapatkan 

aksesibilitas dalam transportasi umum tertuang dalam PerDa Pro. 

Kepri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terlebih dalam pasal 37 

sampai pasal 47. Adapun dari Pasal 37 dikatakan bahwa disabilitas 

memiliki hak untuk mendapat penyediaan akses dalam 
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pendayagunaan suatu sarana dan prasarana umum yang di 

lingkungannya, di pasal 38 menyatakan bahwa penyediaan 

aksesibilitas tersebut bersifat wajib bagi Pemerintah Daerah, badan 

hokum atau badan usaha dan serta masyarakat. Adapun bentuk 

penyediaan aksesibilitas tersebut terbagi dua yakni berbentuk fisik 

dan non fisik. 

Pengadaan aksesibilitas berbentuk fisik yang diadakan pada 

fasilitas umum meliputi bangunan umum, jalan umum, pertamanan 

umum serta angkutan umum. Terkait pembicaraan dalam skripsi ini 

berbicara mengenai Trans Batam maka menyangkut mengenai 

penyediaan aksesibilitas terhadap angkutan umum serta bangunan 

umum yang termasuk halte yakni dalam Pasal 40 ayat 1 dan 3, yang 

berisi: 

“(1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, baik yang 

diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan 

menyediakan:  

a. Akses ke, dari dan di dalam bangunan;  

b. Pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan 

bertingkat;  

c. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;  

d. Toilet;  

e. Tempat minum;  

f. Tempat telepon;  

g. Peringatan darurat; dan  

h. Tanda-tanda. 

(3) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, baik yang 

diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan 

menyediakan:  

a. Ramp;  

b. Tempat duduk; dan  

c. Tanda-tanda.” 
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Disamping aksesibilitas berbentuk fisik terdapat aksesibilitas 

berbentuk yakni pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Hak 

dalam pelayanan informasi maksudnya ialah hak penyandang 

disabilitas untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai 

aksesibilitas yang ada pada sarana maupun prasarana umum yang 

meliputi bangunan umum, angkutan umum, jalan umum dan 

pemakanan/pertamanan umum. Disertai hak untuk mendapatkan 

pelayanan khusus terdapat dalam Pasal 44 ayat 3 dan Pasal 47 

bahwasannya penyandang disabilitas dalam lingkungan bangunan 

umum dan angkutan umum memiliki hak untuk mendapatkan 

perlakuan khusus atau bantuan khusus saat transaksi pembayaran di 

loket, melakukan antrian serta mobilitas naik turun dari angkutan 

umum dan keperluan lainnya. Artinya bahwa petugas yang ada di 

lapangan harus memberikan perlakuan yang lebih terhadap 

penumpang yang harus dibantu atau memiliki kebutuhan khusus 

untuk lebih di prioritaskan. Penjabaran di atas menggambarkan 

bahwa Prov. Kepri sendiri menaruh peduli dan berupaya dengan 

serius dalam melindungi dan menghormati harkat martabat dari 

penyandang disabilitas. 

Terhadap hak-hak tersebut atau dalam pemenuhan 

aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas sebagai penumpang 

angkutan umum, bahwa pemerintah atau pihak swasta selaku pihak 

penyelenggara pelayanan transportasi publik wajib memenuhi 

ketentuan tersebut. Ketentuan dalam Pasal 67 Perda Prov.Kepri 
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tersebut mengatakan bahwa sarana dan prasarana amgkutan umum 

yang telah ada atau telah beroperasi harus menyesuaikan penyediaan 

aksesibilitas dengan Peraturan Daerah yang terpaparkan diatas dalam 

jangka waktu 3 tahun untuk menyesuaikan. Terhadap penyelenggara 

yang tidak melakukan pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana 

dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Perda 

tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi, hal ini dikatakan dalam 

ketentuan sanksi yang ada di Pasal 66. 

 

3. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Publik 

a. Pengertian Pelayanan  

Terma kata pelayanan asalnya dari bahasa Inggris adalah 

‘service’, A.S. Moenir (2002:26-27) memberikan definisi pelayanan 

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

dengan dasar tertentu di mana hanya orang dengan layanan atau 

layanan yang dapat merasakan kepuasan, tergantung pada 

kemampuan penyedia layanan untuk memenuhi harapan pengguna. 

Pelayanan pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan, 

sehingga proses layanan dilakukan secara teratur dan berkelanjutan, 

yang mencakup seluruh siklus hidup seluruh organisasi sosial. Proses 

yang diharapkan dilakukan sambil memenuhi kebutuhan penerima 

dan penyedia layanan. 

Selanjutnya A.S. Moenir A(2002: 16) menunjukkan bahwa 

proses memenuhi permintaan melalui kegiatan langsung orang lain 
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disebut layanan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelayanan 

adalah kegiatan yang dirancang untuk membantu mempersiapkan 

atau mengurus kebutuhan orang lain. Berdasarkan dari definisi 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan merupakan 

suatu kegiatan yang dapat dirasakan melalui hubungan antara 

penyedia dan penerima layanan menggunakan perangkat dalam 

bentuk lembaga perusahaan atau organisasi.18 

 

b. Pengertian Publik  

Menelusuri makna layanan di atas tidak terlepas dari masalah 

kepentingan publik, dan kepentingan publik adalah akar dari 

munculnya istilah layanan publik. Oleh karena itu, ada hubungan 

yang saling terkait antara kepentingan publik dan layanan publik. 

Meskipun dalam pengembangan lebih lanjut, layanan publik juga 

dapat muncul sebagai proses pengorganisasian kegiatan. 

Menurut Sinambela, asal kata publik ialah dari Bahasa 

Inggris yaitu public, yang di bahasakan memiliki arti umum, negara, 

masyarakat. Menurut ahli yang bernama Inu Kencana Boma Baru, 

istilah publik didefinisikan bahwa publik adalah sekelompok orang 

yang berpikir bersama, merasakan, berharap, bertindak dan bertindak 

 
18 Aditya Ibnu Topan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Kepuasan 

Masyarakat,” 2015, 95, http://digilib.unila.ac.id/16188/. 
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dengan benar dan dalam kondisi yang baik berdasarkan pada nilai 

norma yang mereka miliki (Inu dalam Sinambela, 2006:5).19  

Publik adalah orang, komunitas atau kelompok kecil maupun 

besar yang mana mereka dipersatukan karena memiliki tingkat 

keperdulian dan pola pikir akan hal yang sama berdasarkan 

peraturan. Kelompok orang tersebut memiliki tingkat kebersamaan 

yang tinggi, Rachmadi yang merupakan seorang ahli membagi 

publik menjadi dua kategori, yaitu:20 

1) Publik intern, adalah publik yang memiliki bagian dari 

departemen bisnis, badan serta instansi. Di dalam birokrasi 

pemerintah, publik ini adalah para aparat pemerintah termasuk 

juga para pejabat pengambil keputusan. 

2) Publik ekstern, adalah 'orang luar' atau masyarakat pada 

umumnya, yang mendapatkan pelayanan dari birokrasi 

pemerintah. Dalam birokrasi pemerintah di bidang pelayanan 

publik, maka publik atau khalayak eksternal adalah rakyat atau 

masyarakat secara keseluruhan. (Rachmadi, 1994:11-12). 

 

c. Pengertian Pelayanan Publik 

Memahami bahwa pelayanan publik atau layanan umum 

dengan masalah kepentingan public tidak dapat dipisahkan. 

Kepentingan publik dari layanan publik saling terkait. Karena 

 
19 Bella Siti Zulaeha, “Dimensi E-Government Melalui Website Www.Westjava-Indonesia.Com 

Dalam Mempromosikan Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) Di Jawa Barat” 

(Unikom, 2009), https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
20 Zulaeha. 
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kewajiban adalah proses mengorganisir kegiatan, mungkin ada 

pengembangan lebih lanjut dari layanan publik. Setelah deskripsi 

selesai, ada beberapa definisi layanan publik. Menurut Dwiyanto, 

layanan publik adalah: 

“Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik 

untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau 

pelanggan yang dimaksud menurutnya di sini adalah warga 

negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti dalam 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), dan sebagainya”  

Layanan publik adalah serangkaian kegiatan yang disediakan 

oleh birokrasi publik ataupun suatu organisasi untuk mencapai 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Layanan publik diartikan sebagai 

upaya untuk mencapai hak-hak dasar rakyat, dan pemerintah 

berkewajiban untuk melaksanakan hak-hak dasar ini. (Kurniawan 

dan Najib, 2008: 56). Dalam pelayanan publik terdapat pihak-pihak 

didalamnya yakni pemerintah merupakan sebagai pihak 

penyelenggara pelayanan publik, dan masyrakat sebagai pihak 

penerima pelayanan publik. 

Pelayanan publik, sebagai bentuk kegiatan layanan, 

dilakukan oleh lembaga pemerintah di pusat, dalam konteks barang 

dan jasa dalam konteks memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

mengimplementasikan undang-undang. Layanan publik adalah 

layanan untuk banyak komunitas. Layanan publik disediakan oleh 

negara melalui organisasi atau perusahaan atau lembaga pemerintah 

untuk menciptakan manfaat publik.  
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Pelayanan publik dapat dikatakan sebagai keinginan dan 

kebutuhan manajer pemerintah untuk memenuhi masyarakat. 

Layanan publik juga merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah ataupun birokrasi publik guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pemerintah dan negara itu 

sendiri dibentuk oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Jika layanan yang diberikan sangat baik, masyarakat 

akan puas. 

 

d. Tujuan Pelayanan Publik  

Secara umum, tujuan layanan publik adalah untuk 

mempersiapkan layanan publik yang dibutuhkan atau dibutuhkan 

publik, dan bagaimana menjelaskan secara akurat kepada publik 

pilihan mereka dan bagaimana memperoleh rencana dan layanan 

pemerintah. (Zeithaml, Valarie A. (et.al). 1991).21 

Zeithaml mengatakan bahwa tujuan layanan umum ialah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan jenis layanan apa yang disediakan; 

2) Memperlakukan terhadap pengguna layanan sebagai pelanggan; 

3) Berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan 

sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing; 

4) Menemukan metode pemberian layanan yang terbaik dan 

berkualitas; 

 
21Hinfa Mosshananza, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning Di Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung” (Universitas Lampung, 2014), http://digilib.unila.ac.id/3035/. 

Tiara Wulandari. Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Sebagai Pengguna Jasa 
Transportasi Umum Trans Batam. 
UIB Repository©2019 



31 
 

   Universitas Internasional Batam 
  

5) Memberikan pilihan cara bagi pengguna yang tidak memiliki 

pilihan. (Zeithml, Valarie A. (et.al). 1990) 

 

4. Tinjauan Umum tentang Transportasi Publik 

a. Transportasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi 

didasarkan pada kemajuan teknologi untuk mengangkut barang 

melalui berbagai jenis kendaraan.22 Definisi transportasi yang 

diusulkan oleh Nasution (1996:50) didefinisikan sebagai 

perpindahan barang dan orang-orang dari tempat asal mereka ke 

tujuan mereka. Karena itu, melalui kegiatan ini, ada tiga hal, yaitu 

pengangkutan barang, ketersediaan kendaraan sebagai alat 

transportasi, dan keberadaan jalan yang bisa dilalui. Menurut Sri 

Wida (2010), transportasi memiliki lima faktor utama, yaitu:23 

1) Manusia yang perlu diangkut, 

2) Barang yang manusia butuhkan, 

3) Kendaraan sebagai alat angkut, 

4) Jalan, sebagai infrastruktur transportasi, 

5) Organisasi, sebagai pengelola dan penyelenggara. 

Pada dasarnya, 5 elemen di atas saling terkait untuk 

memastikan bahwa penumpang atau barang yang dibawa dapat tiba 

di tempat tujuan dengan kondisi yang baik ketika diangkut. Atas 

 
22 https://kbbi.web.id/transportasi diakses pada 5 juli 2017 pukul 01:51 WIB 

23 Nanda Kurniawan, “Management Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Studi Di Terminal Induk 

Rajabasa Kota Bandar Lampung )” 2016, http://digilib.unila.ac.id/20875/. 
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dasar ini, transportasi adalah salah satu sektor kegiatan penunjang 

ekonomi dan penyedia layanan yang mendukung pembangunan 

ekonomi. Transportasi dapat menggunakan kendaraan bermotor atau 

tidak bermotor. Gunakan kendaraan termasuk sepeda, sepeda motor, 

mobil penumpang, bus, dan truk.24  

Sistem transportasi dapat dikelompokkan sesuai 

penggunaanya dan cara mengoperasikannya, yaitu: 

1) Transportasi pribadi, yaitu transportasi yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh pemilik dan digunakan oleh pemilik secara 

pribadi. 

2) Transportasi umum, yaitu transportasi yang dimiliki oleh 

operator, dapat digunakan oleh publik dengan persyaratan 

tertentu. 

Transportasi memiliki salah satu infrastruktur untuk 

pergerakan orang dan/atau barang yang disebabkan oleh kegiatan di 

daerah perkotaan dan peran mendukung pergerakan orang dan 

barang. Selain itu, aspek penting dari sektor transportasi adalah 

aksesibilitas, karena memerlukan transportasi untuk memfasilitasi 

akses ke orang dan barang. Menurut Dagun. Hemat M (2006: 159), 

dalam moda transportasi, aksesibilitas adalah konsep yang 

menggabungkan penggunaan area geografis dengan sistem 

 
24 Aulia Rachman Firdausy, “Penertiban Kendaraan Becak Motor (Betor) Di Kota Yogyakarta 

Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta,” no. Landasan Teori (2017) 
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pengawasan dan sistem jaringan transportasi yang 

menghubungkannya. 

 

b. Transportasi Publik 

Transportasi publik biasa juga disebut dengan istilah 

transportasi umum atau angkutan umum. Transportasi publik adalah 

layanan untuk publik, termasuk mobilitas dan peluang kerja, sumber 

daya sosial-politik, pusat kesehatan dan area hiburan. Transportasi 

umum menyediakan layanan seluler dasar bagi siapa saja yang tidak 

dapat menggunakan mobil atau mobil pribadi. Manfaat terbesar 

angkutan umum bagi penumpang dan juga pengendara adalah 

membantu mengurangi polusi udara, konsumsi minyak dan energi 

dan kemacetan jalan. Transportasi memilik peran guna 

memaksimalkan kegiatan komunikasi.25 

Transportasi publik umumnya meliputi kereta api dan bus, 

tetapi juga mencakup layanan penerbangan, feri, taksi, dll. Angkutan 

umum penumpang biasanya dilakukan dalam bentuk kendaraan. 

Ketentuan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 

Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 

dijelaskan angkutan adalah pemakaian kendaraan yang 

diperuntukkan memindahkan subyek maupun obyek dari tempat satu 

ke tempat selanjutnya atau sesuai tujuannya. Sedangkan kendaraan 

 
25 Henik Tristian, “Akses Penyandang Disabilitas Pada Penggunaan Transportasi Publik Bus 

Damri Kota Surabaya” (UIN Sunan Ampel Surabaya., 2017), http://digilib.uinsby.ac.id/20326/. 

diakses pada 5 Juli 2019 pukul 02:22 WIB 
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umum mengacu pada kendaraan yang memiliki mesin di dalamnya 

yang dipakai oleh masyarakat luas dengan dipungut jumlah bayaran. 

 

c. Jenis Angkutan Umum 

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum 

terdiri atas dua jenis pelayanan yakni:  

1) Dalam Trayek 

Trayek merupakan rute yang menjadi lintasnya 

transportasi umum atau lintasan yang digunakan 

penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan orang. Kriteria 

transportasi untuk kendaraan bermotor dalam trayek ini 

meliputi:26 

a) Adanya rute yang tetap dan regular; 

b) Memiliki jadwal teratur, yang memiliki tujuan akhir serta 

menaikkan maupun menurunkan penumpang bagi angkutan 

antar kota lintas batas negara; 

c) Mobilitas penumpang untuk turun dan naik pada tempat 

yang telah ada dan ditentukan; 

d) Adanya terminal untuk kendaraan dalam trayek;  

e) Adanya halte untuk persinggahan sementara; 

f) Ada indikasi tanda berhenti kendaraan bermotor umum. 

Menurut ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 (yang 

 
26 Tommy Juls Boekoesoe, “Evaluasi Kebutuhan Armada Angkutan Mobil Penumpang Umum 

Dalam Kota Malang (Studi Kasus: Trayek Arjosari - Mergosono - Gadang)” (Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2017), https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
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selanjutnya dapat disebut dengan UU LLAJ), jenis pelayanan 

transportasi untuk orang yang menggunakan kendaraan 

bermotor umum pada rute tersebut meliputi:  

a) Angkutan lintas batas negara; 

b) angkutan antar kota antar provinsi;  

c) angkutan antar kota dalam provinsi;  

d) angkutan perkotaan;  

Angkutan perkotaan merupakan transportasi yang 

dioperasikan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah 

suatu perkotaan yang mengikat dalam trayek. Wilayah 

perkotaan yang dimaksud meliputi:  

i) kota yang menjadi daerah otonom;  

ii) bagian dari wilayah kabupaten yang mempunyai ciri 

perkotaan;  

iii) wilayah yang berada dalam bagian dari dua atau lebih 

daerah yang memiliki batasan serta memiliki fitur 

perkotaan.  

e) angkutan perdesaan. 

Mengacu pada angkutan yang lintasannya dari suatu 

tempat menuju tempat lainnya dalam satu wilayah 

kabupaten yang tidak bersinggungan dengan rute 

transportasi kota.27 

 

 
27Tristian, “Akses Penyandang Disabilitas Pada Penggunaan Transportasi Publik Bus Damri Kota 
Surabaya.” 
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2) Tidak Dalam Trayek  

Dibandingkan trayek dengan rute konvensional yang 

teratur, pengangkutan kendaraan bermotor umum yang tidak 

berada di trayek tidak memiliki rute kontrol publik, atau dapat 

secara bebas dihentikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

tetapi masih memenuhi peraturan yang berlaku. Layanan 

transportasi meliputi angkutan orang dengan menggunakan 

taksi, pengangkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan 

untuk tujuan pariwisata dan transportasi pada kawasan tertentu. 

5. Tinjauan Umum tentang Terminal 

a. Terminal 

Terminal adalah bagian integral dari sistem transportasi dan 

fungsi utamanya adalah pemberhentian sementara kendaraan umum 

untuk mengangkat penumpang dan kargo ke tujuan akhir perjalanan, 

serta tempat untuk mengendalikan, mengawasi, mengelola dan 

mengoperasikan sistem proses transportasi penumpang dan kargo. 

Ini juga membantu mempercepat transportasi penumpang atau kargo 

(Departemen Perhubungan, 1996).28 Berdasarkan dari Direktorat 

Jendral Perhubungan Darat Bina Sistem Prasarana pada dasarnya 

terminal memiliki fungsi yang dapat diperiksa dari tiga elemen yang 

berkaitan dengan terminal, yaitu: 

1) Penumpang  

 
28 https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/0819151004-3-4-24.pdf diakses pada 5 Juli 2019 pukul 

10:59 WIB 
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Fungsi terminal bagi penumpang adalah agar 

memudahkan mereka menunggu untuk berpindah dari moda 

atau kendaraan awal ke moda atau fasilitas dan informasi 

lainnya. 

2) Pemerintah  

Fungsi terminal bagi pemerintah ialah suatu perencanaan 

dan manajemen lalu lintas, mengatur lalu lintas agar kemacetan 

terhindari, sebagai sumber perpajakan dan pengontrol arus lalu 

lintas publik. 

3) Operator Angkutan Umum 

Fungsinya adalah untuk mengatur operasi angkutan 

umum dan menyediakan fasilitas istirahat, fasilitas pangkalan 

dan informasi untuk personel angkutan umum. 

 

b. Fasilitas Di Terminal 

Agar terminal dapat memberikan layanan yang baik kepada 

penggunanya, perlu untuk menyediakan fasilitas bagi pengguna 

layanan terminal. Fasilitas terminal yang ada dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu fasilitas utama dan fasilitas pendukung. 

1) Fasilitas Utama 

Adapun fasilitas terminal utama berarti fasilitas absolut 

yang harus tersedia di terminal untuk memberikan layanan 

kepada masyarakat, terutama penumpang, calon penumpang, 

pengemudi, supir armada dan mereka yang membutuhkan 
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layanan terminal angkutan umum. Fasilitas utama yang dapat 

diklasifikasikan sebagai jalur keberangkatan, jalur kedatangan, 

area tunggu penumpang, papan informasi, area naik dan turun 

penumpang, area parkir kendaraan, kantor kontrol terminal, dan 

loket. 

 

2) Fasilitas Penunjang 

Berdasarkan pada pasal 38 ayat 2 UU LLAJ yang 

dimaksud dengan fasilitas penunjang adalah sebagai pelengkap 

dalam pengoperasian terminal, termasuk fasilitas untuk orang 

dengan disabilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas 

umum, kantor kesehatan, alat pemadam kebakaran dan kantor 

polisi. Selain itu dalam Pasal 45 UULLAJ disebutkan bahwa 

fasilitas penunjang penyelenggaran angkutan jalan meliputi: 

a) Pembatas jalan atau trotoar; 

b) Lintas sepeda;  

c) Jembatan atau tempat penyeberangan pejalan kaki; 

d) Halte;  

Halte, merupakan prasarana yang disediakan untuk 

penumpang pada saat di perhentian agar terlindung dari 

matahari, hujan dan angin, sehingga proses interaksi dengan 

bus aman dan nyaman.  

e) fasilitas khusus bagi orang yang rentan seperti lansia dan 

penyandang disabilitas. 
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c. Prasarana Halte 

Tempat pemberhentian transportasi publik pastinya 

diperlukan di sepanjang rute yang dilintasi. Transportasi umum harus 

mengambil dan menurunkan penumpang melalui lokasi yang 

ditentukan sehingga pergerakan penumpang dapat menjadi lebih 

mudah dan dapat meminimalkan gangguan lalu lintas jalan. Karena 

itu, situs transportasi umum harus disesuaikan dengan kebutuhannya. 

Mengikuti perkataan ahli bernama Abubakar yang mana terdapat 2 

jenis penggolongan tempat pemberhentian, yaitu:  

1) Tempat henti dengan perlindungan (shelter), adalah tempat 

parkir dalam bentuk bangunan yang berguna sebagai 

perlindungan dari cuaca bagi penumpang sembari menunggu 

angkutan yang datang.  

2) Tempat henti tanpa fasilitas pelindung (bus stop), adalah tempat 

pemberhentian untuk pemberhentian bus sementara atau 

angkutan umum lainnya saat mengangkat penumpang.29 

Shelter adalah prasaran sebagai tempat perlindungan yang 

disediakan bagi penumpang ketika mereka berhenti untuk 

melindungi mereka dari efek alam yang merugikan. Karena fitur 

khusus ini, tidak semua situs dilengkapi dengan tempat 

penampungan, atau dapat dikatakan bahwa tidak semua situs 

transportasi umum dapat diperketat melalui tempat penampungan, 

 
29 Putri Utami, Wuri, Evaluasi Fungsi Halte Sebagai Tempat Henti Angkutan Umum, Universitas 

Diponegoro 
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tetapi semua tempat penampungan harus menjadi situs transportasi 

umum. 30 

Penglihatan dari sudut pandang penumpang, yang mana halte 

memberikan kenyamanan bagi penumpang untuk menghindari panas 

matahari, hujan dan lainnya sembari menunggu transportasi umum. 

Dari perspektif manajer bus, diharapkan membawa manfaat dari 

finansial yang mumpuni karena penumpang terlayani dengan jumlah 

cukup banyak, sedangkan bagi pemerintah daerah yakni dapat 

melahirkan suatu keteraturan serta dapat menambah keestetikaan 

kota jika halte atau prasarana yang ada dibangun sedemikian rupa 

dengan menonjolkan karakteristik kota.  

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

UUD RI 1945 merupakan landasan utama sebagai lahirnya 

undang-undang lainnya atau peraturan dibawahnya, yang mana UUD 

1945 merupakan dasar utama dalam penyusunan peraturan-peraturan di 

Indonesia yang memiliki peran sebagai penjamin atau jaminan 

kelangsungan hidup warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas 

yang memiliki hak dan hak yang sama dengan warga negara Indonesia, 

para penyandang cacat juga merupakan pemberian dari Tuhan Yang 

Maha Esa, yang hidup dan berkembang dengan cara yang adil dan 

 
30 Ibid. 
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bermanfaat. Jika seorang penyandang cacat menghadapi masalah, silakan 

merujuk pada aturan berikut: 

a. Pasal 28H ayat 2 

“(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 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 

Setiap insan pada dasarnya memiliki Hak Asasi Manusia karena 

entitas tersebut sudah melekat padanya sejak dilahirkan ke dunia, tanpa 

terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karenanya maka 

keberadaan setiap orang tanpa terkecuali sejatinya harus dilindungi oleh 

negara termasuk penyandang disabilitas, mereka memiliki hak untuk 

mendapat rasa dihargai oleh seluruh masyarakat dan tidak boleh 

diskriminasi.  UU No. 39 tahun 1999, sebagai pedoman untuk 

pelaksanaan hak-hak yang diperoleh, harus dilakukan oleh seluruh insan. 

Aturan atau pasal yang digunakan dalam skripsi ini yaitu: 

a. Pasal 1  

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
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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.” 

 

b. Pasal 5 ayat 1, 2 dan terutama 3 

 

“1.Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak 

menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang 

sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. 

2.Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan 

yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. 

3.Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang 

rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih 

berkenaan dengan kekhususannya.” 

 

c. Pasal 41 ayat 2 

 “1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang 

dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan 

pribadinya secara utuh.” 

“2.Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita 

hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan 

perlakuan khusus.” 

 

d. 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". 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas 

Pengesahan UU ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 

tanggal 15 bulan ke-4 di tahun 2016. Sejak disahkannya UU ini maka 

tidak diberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat dan telah dicabut. 
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Undang-undang ini berisikan, antara lain, jenis-jenis penyandang 

cacat, hak-hak penyandang cacat, penghormatan, perlindungan dan 

realisasi hak-hak para penyandang cacat, koordinasi, komite disabilitas 

nasional, pendanaan, kerja sama internasional, dan insentif. Adapun 

pasal-pasal yang peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu: 

a. Pasal 1 

“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 

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”  

“6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, 

melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.” 

“8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk 

Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan 

Kesempatan. 

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik.” 

 

b. Pasal 4 

 

 “(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:  

a. Penyandang Disabilitas fisik;  

b. Penyandang Disabilitas intelektual; 

c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau  

d. Penyandang Disabilitas sensorik.  

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau 

multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga 

medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

 

c. Pasal 5 

 

“(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:  

a. hidup;  

b. bebas dari stigma;  

d. keadilan dan perlindungan hukum;  
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m. Aksesibilitas;  

n. Pelayanan Publik;..”  

 

d. Pasal 18 

 

“Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak: 

a,Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas 

publik.  

b.Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk 

aksesibilitas bagi individu.”  

 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

UU Pelayanan Publik disahkan oleh Presiden DR. H Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Juli 2009 di Jakarta. Pembentukan 

Republik Indonesia bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan 

umum dan kehidupan intelektual negara termaktub dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain 

itu, bahwa tugas ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk pemenuhan 

kebutuhan setiap warga negara dengan cara mendukung sistem 

pemerintah yang menciptakan layanan publik yang memiliki kualitas 

agar dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara terpenuhi, layanan 

publik dan warga negara layanan administrasi. 

a. Pasal 1 

“(1)Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 

“2)Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, danbadan 

hukumlain yang dibentuk semata-matauntuk kegiatan pelayanan 

publik 
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(5)Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang 

yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas 

melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 

publik. 

(6)Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun 

penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun 

badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 

pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

(7)Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.” 

 

b. Pasal 15 

“Penyelenggara berkewajiban: 

a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;  

b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat 

pelayanan; 

c. menempatkan pelaksana yang kompeten;” 

“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;” 

 

c. Pasal 16 huruf a dan b 

“Pelaksana berkewajiban: 

a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan 

yang diberikan oleh penyelenggara; 

b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;” 

 

d. Pasal 29 

“(1)Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan 

dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu  

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2)Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik 

dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.” 
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e. Pasal 34 

“Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus 

berperilaku sebagai berikut:  

a. adil dan tidak diskriminatif;  

b. cermat;  

c. santun dan ramah;  

d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang 

berlarut-larut;  

e. profesional;  

f. tidak mempersulit;  

g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;  

j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk 

menghindari benturan kepentingan;  

k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta 

fasilitas pelayanan publik;  

o. tidak menyimpang dari prosedur” 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Undang-Undang ini diundangkan pada 26 bulan ke-5 pada tahun 

2009 oleh DPR RI yang mana merupakan sejak adanya UU ini maka 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang sebelumnya diganti. 

Adapun penggantian undang-undang didasarkan pada nilai-nilai yang 

sudah tidak lagi relevan dengan kondisi lalu lintas pada saat ini.  

a. Pasal 38  

“(1)Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas 

Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan 

keamanan.  

(2)Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.” 

 

b. Pasal 45 (1) 

“(1) Fasilitas Pendukung penyelenggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan meliputi: 

a) Trotoar; 

b) lajur sepeda;  

c) tempat penyeberangan Pejalan Kaki; 

d) Halte;  

e) fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia 

lanjut.” 
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c. Pasal 140 

 “Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum terdiri atas:  

a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam 

trayek; dan 

b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak 

dalam trayek.” 

 

d. Pasal 142 

“Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum dalam trayek terdiri atas:  

a) angkutan lintas batas negara; 

b) angkutan antarkota antarprovinsi;  

c) angkutan antarkota dalam provinsi;  

d) angkutan perkotaan;” 

 

 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 

Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa 

Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus 

Peraturan Menteri Perhubungan (yang selanjutnya dapat disebut 

dengan Permenhub) ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 

2017 oleh Bapak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia, yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2017. 

Permenhub ini mencabut Permenhub No. KM 71 Tahun 1999 tentang 

Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit, yang sudah 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

a. Pasal 1 

“Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk 

pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan 

kesempatan; 

2. Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus adalah pengguna jasa 

karena kondisi fisiknya dan/atau permintaan khusus pengguna 

jasa yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti 

penyandang disabilitas, lanjut usia, anak- anak, wanita hamil, 

dan orang sakit;  
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8. Penyelenggara Jasa Transportasi adalah Pemerintah atau 

Badan Usaha Indonesia yang menyelenggarakan sarana dan 

prasarana transportasi; 

9. Sarana Transportasi adalah alat angkutan moda transportasi 

darat, laut dan udara yang dapat berupa kendaraan bermotor, 

kereta api, kapal atau pesawat udara; 

10. Prasarana Transportasi adalah segala sesuatu untuk 

keperluan menaikkan dan dan menurunkan orang dan/atau 

barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana 

angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi 

yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar 

udara” 

 

b. Pasal 2 

“(1) Penyelenggara jasa transportasi publik wajib melaksanakan 

pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. 

(2) Guna melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), penyelenggara jasa layanan harus menyediakan sarana 

dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa 

berkebutuhan khusus” 

 

c. Pasal 8 

“Penyediaan aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan 

khusus di bidang sarana dan prasarana transportasi dilakukan 

secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas 

yang dibutuhkan.” 

 

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 

Peraturan Daerah biasa disingkat dengan sebutan Perda, untuk hal 

landasan yuridis nomor 7 ini dapat disebut dengan Perda Prov.Kepri, 

yang mana Perda Prov.Kepri ini tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas. Pembentukan yang dilaksanakan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kepri dan Gubernur Kepri yang pada 

saat itu ialah Almarhum Bapak Muhammad Sani. Perda ini diundangkan 

pada tanggal 7 September 2012.  

a. Pasal 4 
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 “Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan penyandang 

disabilitas, meliputi: 

a. kesamaan kesempatan; 

b. aksesibilitas; 

c. rehabilitasi; 

d. bantuan sosial” 

b. Pasal 7 

 

 “(1)Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab 

melalui peranan serta, sebagai berikut:” 

“a.memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas; 

b.turut serta pelaksanaan perlindungan kepada penyandang 

disabilitas;  

h.kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak-

hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;” 

 

c. Pasal 27 

 

“Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan 

yang sama dalam pelayanan umum.” 

d. Pasal 28 

 

“Setiap penyelenggara pelayanan umum berkewajiban 

memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada 

penyandang disabilitas.” 

 

e. Pasal 29 

 

“Gubernur berkewajiban memfasilitasi, membina, dan 

mengawasi pelaksanaan pelayanan umum yang diberikan SKPD 

dan/atau masyarakat kepada penyandang disabilitas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” 

 

f. Pasal 40 ayat 1,2 dan 3 

 

 “(1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 huruf a, baik yang diselenggarakan pemerintah 

maupun swasta dengan menyediakan: 

a. Akses ke, dari dan di dalam bangunan; 

b. Pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan 

bertingkat; 

c. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; 

d. Toilet; 

e. Tempat minum; 

f. Tempat telepon; 

g. Peringatan darurat; dan 
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h. Tanda-tanda. 

(2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 huruf b, baik yang diselenggarakan pemeirntah maupun 

swasta dengan menyediakan : 

a. Akses ke, dan dari jalan umum; 

b. Akses ketempat pemberhentian bis/kendaraan; 

c. Jembatan penyeberangan; 

d. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; 

e. Tempat parkir dan naik turun penumpang; 

f. Tempat pemberhentian kendaraan umum; 

g. Tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; 

h. Trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan 

i. Terowongan penyeberangan. 

(3) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 huruf c, baik yang diselenggarakan pemerintah 

maupun swasta dengan menyediakan : 

a. Ramp; 

b. Tempat duduk; dan 

c. Tanda-tanda.” 

 

g. Pasal 42 

“(1)Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40, dilaksanakan secara bertahap dan prioritas 

aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas. 

(2)Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan 

belum dilengkapi aksesibilitas dan belum standar, wajib 

dilengkapi dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. 

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas aksesibilitas yang 

dibutuhkan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur” 

 

 

 

C. Landasan Teori 

1. Teori Efektifitas Hukum Soejono Soekamto 

Asal kata efektif merupakan dari bahasa inggris yakni effective 

yang yang memiliki arti berhasil atau diselesaikan. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan keefektifan sebagai penggunaan, penggunaan atau 

dukungan keakuratan target. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
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efektif meruupakan suatu hal yang memiliki efeknya sejak berlakunya 

undang-undang atau peraturan, eke akibatnya, pengaruh dan kesannya.31 

Derajat beradasarkan efektivitas hukum menurut Soerjono 

Soekanto tergantung pada sejauh mana masyarakat mematuhi hukum, 

termasuk penegak hukum, kita sudah tahu bahwa patuh dan disiplin yang 

tinggi adalah parameter berfungsinya sistem hukum. Operasi hukum 

menunjukkan bahwa hukum telah mencapai pertahanan dalam asosiasi 

kehidupan dan perlindungan demi masyarakat.  

Menurut Soerjono Soekamto efektifitas hukum tergantung pada 5 

faktor yakni: 

a. faktor hukum itu sendiri,  

b. faktor penegakan hukum, pihak yang merumuskan dan menerapkan 

hukum,  

c. faktor target atau fasilitas pendukung penegakan hukum, 

d. faktor masyarakat yang menjadi dasar hukum, lingkungan 

diberlakukannya hukum itu,  

e. faktor budaya, sebagai hasil dari pekerjaan, penciptaan dan rasa, 

berdasarkan inisiatif manusia.  

Ahmad Ali percaya bahwa secara umum ketika kita ingin 

mengetahui tingkat validitas hukum dipatuhi atau tidak, faktor-faktor 

yang mempengaruhi keefektifan hukum adalah profesional dan praktik 

terbaik dari petugas penegak hukum dalam melakukan tugas mereka dan 

mengimplementasikan isi dari peraturan positif negara yang ada. 

 
31 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses pada 5 Juli 2019 pukul 13:10 WIB 
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Hukum akan bermanfaat apabila tujuan keberadaan dan 

penggunaannya dapat mencegah peristiwa yang tidak diinginkan dan 

dapat mengurangi kekerasan. Hukum yang baik secara umum dapat 

melakukan apa yang dirancang untuk dapat dicapai. Jika ada kegelapan, 

penyesuaian sederhana dapat dilakukan jika hukum perlu diterapkan atau 

diterapkan di lingkungan yang benar-benar baru, hukum akan dapat 

mengatasinya. Studi tentang efektifitas hukum adalah kegiatan yang 

menunjukkan perumusan masalah-masalah umum, yaitu perbandingan 

antara realisasi hukum dan cita-cita hukum, terutama dalam tingkat 

antara tindakan hukum (law in action) dengan teori hukum (law in 

theory). 

2. Teori Keadilan John Rawls 

Istilah Kata "iustitia" berasal dari kata "keadilan" dan berarti: 

keadilan, keadilan, keadilan, kebenaran, dan ketidakadilan. Dapat 

dipahami dari beberapa definisi bahwa konsep keadilan adalah sikap dan 

perilaku dalam semua hubungan manusia yang memuaskan. Keadilan 

mencakup persyaratan bahwa orang memperlakukan satu sama lain 

sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sendiri. Perlakuan semacam itu 

tidak pandang bulu atau sebagian; Setiap orang diperlakukan sama sesuai 

dengan hak dan kewajiban mereka. 

John Rawls, yang hidup di awal abad ke-21, percaya bahwa 

keadilan dalam keadilan sosial ditekankan. Ini terkait dengan konflik 
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antara kepentingan pribadi dan kepentingan nasional saat itu. Rawls 

menganggap kepentingan utama keadilan sebagai:32 

a. Memastikan stabilitas kehidupan manusia 

b. keseimbangan antara kehidupan bersama dan pribadi. 

Rawls percaya bahwa struktur ideal masyarakat adil adalah 

struktur dasar masyarakat primitif, di mana hak-hak dasar, kekuasaan, 

kebebasan, pendapatan, peluang dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori 

struktur komunitas yang ideal ini digunakan untuk:33 

a. menilai apakah lembaga sosial yang ada itu relevan 

b. mengoreksi terhadap ketidakadilan sosial. 

Rawls percaya bahwa penyebab ketidakadilan adalah masalah 

sosial, sehingga perlu untuk memeriksa kembali prinsip keadilan yang 

dapat digunakan untuk mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik lagi. 

Prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam pengembangan keadilan 

adalah: 

a. Selama masih bermanfaat bagi semua pihak, ia menikmati kebebasan 

yang sama sebanyak mungkin; 

b. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk memberi keuntungan 

terhadap yang paling lemah. 

 

 
32 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl,” TAPIs Vol. 9, no. Juli-Desember 

(2013): hal. 30-45. 
 

33 Fattah. 
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