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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap manusia yang dilahirkan di dunia memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Ada yang dilahirkan secara sempurna baik dari segi fisik maupun mental dan ada pula 

yang dilahirkan kurang sempurna. Penyandang disabilitas merupakan salah satu 

individu yang lahir kurang sempurna. Kelainan mental dan memilikiIIsebagian 

anggotaIItubuhIIyangIIberbedaIIdenganIIorangIIlain merupakan beberapa ciri dari 

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memilikiIIkemampuan dalam 

melakukanIIkegiatan sebagaimanaIIorang normal lakukan namunIIdenganIIcara 

penyandang disabilitas itu sendiri. PadaIIPasal 1IIhuruf a Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 TentangIIPenyandangIIDisabilitas menjelaskan gambaran umum tentang 

disabilitas yang dimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut : 

“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”  
Meskipun demikian, hukum memiliki hak yang sama pada manusia yang cacat 

fisik maupun tidak, hal tersebut juga berlaku di lingkungan hukum Indonesia yang 

dimana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2, yakni :  

“Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. 

Kedudukan yang lemah pada penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga 

sendiri, masyarakat bahkan begitu juga pada pandangan hukum, tidak jarang hal 

tersebut merupakan salah satu sebab penghalang bagi mereka yang ingin 

berpartisipasi dalam berbagai hal di lingkungan masyarakat. Namun kendala utama 

bagi mereka untuk berpartisipasi adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual dan 

sensorik. 
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Sikap diskriminasi, pengucilan bahkan pelecehan seksual cenderung sulit 

dihilangkan dari lingkungan penyandang disabilitas walaupun respon atau pribadi 

penyandang tersebut baik untuk lingkungan sekitar. Kenyataan yang tidak dapat 

dipungkiri bahwa objek pelecehan seksual dan kekerasan adalah penyandang 

disabilitas. Hal tersebut menjadi kendala bagi penyandang disabilitas saat menjadi 

saksi korban dalam sebuah peradilan pidana. Kendala yang sulit dilakukan bagi 

penyandang disabilitas ialah di saat memberikan kesaksian di depan persidangan, 

dikarenakan memiliki kekurangan atau keterbatasan, maka dari itu kesaksian yang 

diberikan oleh penyandang disabilitas seringkali diragukan oleh aparat penegak 

hukum.  

Padahal suatuIprosesIperadilanIpidana dapat dikatakan berhasilItergantungIdari 

alatIbuktiIIyang ditemukan. DalamIpasal.184 ayat 1 Undang-Undang.Nomor 8 Tahun 

1981ItentangIKitabIUndang-UndangIHukumIAcaraIPidana dijelaskan beberapaIalat 

buktiIdalam peradilan pidana,Iyang pertama keteranganIsaksi, keteranganIahli ,Isurat, 

petunjuk,Idan keteranganIterdakwa. Jelas sudah diterangkan pada pasal di atas bahwa 

keteranganIsaksiImerupakanIalatIbuktiIyangIutama. Tidak sedikit kasus yangItidak 

terungkap dikarenakan keteranganIyang diberikan penyandang disabilitas dianggap 

kurang membantu tugas penegak hukum. Hal tersebut sangat berseberangan dengan 

PasalII2IIhurufIcIIUndang-UndangIINomorII8IITahunII2016IITentangIPenyandang 

DisabilitasIIyang dimana pasal tersebut menjelaskan bagaimanaIpelaksanaanIdan 

pemenuhanIhak bagiIpenyandangIdisabilitas yang dilandasi asas tanpaIdiskriminasi, 

secara tidak langsung pasalItersebut menjelaskan bahwa setiap individu penyandang 

disabilitas memiliki hak yang sama seperti individu lainya tanpa ada pembedaan 

apapun. Oleh karena itu sangat ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas 

memiliki hak kesetaraan di mata hukum dalam memberikan perlindungan dan 

memberikan hak atas akses yang sama di depan peradilan.  

Pada undang-undang penyandang disabilitas telah dijelaskan bagaimana sistem 

peradilan yang dijalankan bagi penyandang disabilitas, dalam pasal tersebut sangat 

jelas ditegaskan bahwa proses peradilan yang dijalankan bagi penyandang disabilitas 

sama dengan proses peradilan pada umumnya yang seharusnya disesuaikan dengan 
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP, 

bedanya hanya terletak pada kebutuhan-kebutuhan yang penyandang disabilitas 

butuhkan dalam peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah dijelaskan 

secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas, namun sayangnya kebijakan pada peraturan tersebut belum 

diimplementasikan secara optimal di Indonesia.  

Bagi komunitas disabilitas, akses pada hukum yang dipercayai memberikan 

keadilan sangat langka dirasakan terutama bagi perempuan penyandang disabilitas. 

Berbagai macam bentuk diskriminasi yang timbul pada tingkat komunitas, penegak 

hukum, negara dan bahkan tidak jarang dari keluarga. Fakta yang sering terjadi di 

Indonesia adalah banyaknya kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan pada 

penyandang disabilitas yang tidakIIdiprosesIIsecaraIhukum, denganIIberbagaiIalasan 

seperti lemahnyaIbukti, aksebilitasIhukum yang kurang pada penyandangIIdisabilitas, 

bahkanItidakIjarang bagi penyandang disabilitasIdianggapItidakImampuImemberikan 

kesaksianIdalamIprosesIperadilan.  

DataIStatistikImengenaiIjumlahIpenyandangIdisabilitasIdiIIduniaIImerupakan 

salahIsatu gambaranIIyang menunjukan betapaIIisu disabilitasIIpentingIIuntuk 

kepentinganIIbersama. DisableIIPeoples’IIInternationalIAsiaIIPasificIII(DPIAP) 

menyebutkanIlebihIdariI665Ijuta.orangIdi.duniaIadalah.orangIdengan..disabilitas. 

ArtinyaIlebih.dariII15 % populasiIduniaImenyandangIdisbailitas. PBBImencatatIada 

sekitarI60 %IdariI650 orangIdenganIdisabilitasIdiIseluruhIduniaItinggalIdiIkawasan 

AsiaIdanIPasifik. UN DepartemenIIOfIEconomicIIandISocialIAffairsIdalamIlembar 

infonyaImenyebutkanI80.persenIorang.dengan.disabilitasIhidupIdi.pedesaan .dengan 

kondisiImiskin.1 

Di Indonesia mengetahui jumlah secara akurat penyandang disabilitas bukanlah 

perkara mudah, dalam catatan tahunan 2015 Kementerian Sosial melalui survey 

                                                             
1Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka 
pencegahan kekerasan seksual (PDF Download Available). Di unduh dari: 
https://www.researchgate.net/publication/307612344_Kebijakan_pelayanan_kesehatan_reproduksi_ba
gi_perem puan_penyandang_disabilitas_dalam_rangka_pencegahan_kekerasan_seksual [di akses pada 
20  Desember 2019  pukul : 18.30 WIB]. 
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penduduk antar sensus (SUPAS) memperkirakan 8,56 persen penduduk Indonesia 

adalah penyandang disabilitas.2 Data dari Kementerian Kesehatan melalui riset 

kesehatan dasar (RIKESDAS) tahun 2018 mendapatkan 3,3 persen anak umur 5-17 

tahun mengalami disabilitas dan 22,0 persen penyandang disabilitas pada umur 18-59 

tahun.3 Terakhir menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk difabel 

di Indonesia sebanyak 2.126.785 (BPS, Susenas 2009). Selain itu, pola pikir manusia 

yang salah sampai sekarang adalah aib serta malu jika memiliki keluarga yang 

difabel, dan hal tersebut membuat keluarga menutupi kenyataan tersebut dari publik 

yang berdampak pada kesulitan petugas untuk mendata. Dalam catatan World Health 

Organization (WHO), Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang 

memiliki penduduk difabel rata-rata 10 persen dari negara berkembang lainya. Jika di 

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 200 juta maka sekitar kurang lebih 20 

juta penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas yang dimana jika mengacu 

pada sebuah perbandingan antara laki-laki dan perempuan (1:3), kira kira penyandang 

disbailitas berjenis kelamin perempuan sekitar 13,7 juta orang (Rosmawati 2012).4 

Bagi seorang perempuan, hidup sebagai penyandang disabilitas merupakan hal 

berat yang dimana diskriminasi dan kekerasan adalah bentuk perlakuan kurang baik 

yang berlapis, maksudnya diskriminasiIdanIkekerasanIyangImerekaIalamiIbukan 

semata beralasan merekaIsebagai penyandangIdisabilitas namun jugaIkarenaImereka 

adalahIperempuan. SebagaianIbesar penyandang disbilitas terlahirIdari lingkungan 

kurang mampu atau dapat disebut denganIkemiskinan. KemiskinanIdanIdisabilitas 

merupakanIduaIhalIIyangIIsalingIIterkaitIIbagaikanIIsiklus. Kekurangan nutrisi, 

kurangnya layanan kesehatan yang memadai, dan edukasi mengenai seksualitas dan 

kesehatan reproduksi pada orang miskin merupakan beberapa faktor terjadinya 

disabilitas. 

                                                             
2 Berita berapa banyak penyandang disabilitas Indonesia, di unduh dari : 
https://difabel.tempo.9co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-
data-ini/full&view=ok [ di akses pada 20 desember 2019 pukul 21.05]  
3 Disabilitas, di unduh dari : https://www.kemkes.go.id/ [ di akses pada 20 desember 2019 pukul 
21.40] 
4 Ibid  
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Berikut persentase kejahatan yang dialami penyandang disabilitas dan orang 

normal : 

Gambar 1.1 

Perempuan dengan disabilitas akan lebih rentan mengalami kasus kekerasan domestik 

pada kehidupanya  

(Sumber :www.tirto.id)  

 
Dengan data di atas disimpulkan bahwa selama ini penyandang disabilitas sering 

mengalami diskriminasi dalam proses mencari keadilan. Banyak dari hak-hak mereka 

yang tidak terpenuhi, sehingga mereka berpikir bahwa untuk mendapatkan nilai-nilai 

keadilan, kepastian hukum dan keseimbangan adalah hal yang mustahil.5 

Permasalahan yang dialami difabel bukan hanya sekedar tidak dilanjutkan atau 

ditanganinya proses kasus kriminalisasi, melainkan pada tahap pemeriksaan diruang 

sidang tercatat masih 82 % perkara kekerasan seksualitas pada penyandang disabilitas 

yang tidak disediakan seorang ahli untuk membantu difabel tersebut memberikan 

kesaksian selama proses persidangan itu berlanjut. Seorang ahli dalam proses 

persidangan sangatlah penting untuk membantu hakim mengetahui kondisi 

                                                             
5 Hari Kurniawan, Kompleksitas Persoalan Difabel berhadapan dengan Hukum, Yogyakarta SIGAB, 
2014. Hlm 23. 
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penyandang disabilitas baik segi mental maupun fisik yang bertujuan untuk 

memenuhi aksebilitas sesuai dengan kebutuhan korban.6 Padahal salah satu bagian 

dari perlindungan hukum adalah memperhatikan lebih hak-hak bagi penyandang 

disabilitas. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dari pemerintah, 

salah satu bentuknya adalah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum 

bukan hanya diberikan kepada masyarakat normal saja, melainkan juga kepada 

penyandang disabilitas. Memberikan perlindungan hukum bagi kelompok difabel 

sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas.  

Penegak hukum seharusnya memberikan aksebilitas yang diperlukan oleh 

penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dan sudah diatur dalam beberapa peraturan 

Indonesia antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman, danIperaturan lainnya yang dimana menegaskan bahwa 

memperlakukan seluruh warga negara Indonesia secara sama dan adil. Semua 

perangkat yang dielaskan menunjukanIIpersamaanIIdiIIdepanIhukumIatauIequality 

before the law. TetapiIjikaIdalamIpraktiknyaIbelumIdapat diterapkan secara optimal, 

maka prinsip keadilan harus lebih diperhatikan dan ditegaskan kembaliIdengan 

mengutamakanIhak-hakIsetiapIwargaInegaraIIndonesia terutama bagi kaum difabel.7 

Tidak dapat dielakkan bahwa jumlah kaum penyandang disabilitas di Indonesia tiap 

tahunnya mengalami kenaikan. Berdasarkan data sesuai dari Sensu NasionalIBiro 

PusatIIStatistik, penyandang disbilitas lebihIbanyak disandang olehIIperempuan 

dibandingkanIlaki lakiI(52.7% berbanding dengan 47.3%). DenganIdemikian.peluang 

kaumIperempuan yang menyandang difabel lebih sering menjadiIIkorban..tindak 

pidana.IIHal tersebutlahIImenjadi faktorIIpencetus teradinya kekerasanIIterhadap 

perempuanIIdisabilitas.8 

                                                             
6Dio Ashar Wicaksana, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585296132b040/peradilan-yang-
adil-bagi-penyandangdifabel-oleh--dio-ashar-wicaksana, diunduh pada tanggal: 20 Oktober 2016 
pukul 13.22 WIB 
7Amad Sudiro, dkk, Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional),  (Jakarta: PT. 
Rajagrafindo Persada, 201), hlm.121.  
8Badan Pusat Statistik, diunduh pada tanggal: 21 Desember 2019 pukul 15.17 WIB  
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Indonesia merupakan negaraIyangImemilikiIskala.populasi penyandag.disabilitas 

yangIcukupItinggi. ArtinyaIpelanggaranIItindak pidana ataupun kekerasan pada 

penyandang disabilitas akan banyak terjadi. Hal diskriminasi pada penyandang 

disabilitas tidak terkait pada lingkungan sosial saja, melainkan juga padaIpenanganan 

hukumIpunIseringIterjadiIketidaksetaraanIdanItidak diterapkannya prinsipIequality 

before the lawI(persamaanIdi mataIhukum). Secara yuridis mengenai aturan pada 

penyandang disabilitas sudah cukup jelas diatur namun pada implementasinya belum 

maksimal yang disebabkan kurangnyaItenagaIahliIdanIkepiawaianIpenyidikImenjadi 

salahIsatuIfaktor utama penangan kasusIpidana penyandang disabilitas. 

PutusanIINomorII28/Pid.B/2013/PN.SKhIItentangIItindakIIpidanaImenyerang 

kehormatanIasusila, yang merupakan putusan sebagai acuan untukImengetahui.sejauh 

manaIperlindungan bagi penyandang disabilitas yangIberhadapanIdenganIhukum. 

Pada prinsipnya, penyandangIdisabilitasImemilikiIkesempatan yangIsama seperti 

orangIpadaIumumnyaIuntuk mendapatkan perlakuan dalam proses kasus pidana 

sebagai saksi korban. Walaupun penyandang disabilitas sulit dipahami dan 

dimengerti hal tersebut merupakan pembahasan serius pemerintah untuk lebih 

meningkatkan dan memperhatikan aksebilitas dan fasilitas yang harus di sediakan 

dalam proses pembuktian untuk kelangsungan yang optimal dalam peradilan pidana. 

Bahkan jika diperlukan para penyidik menyediakan tenaga kerja yang memahami dan 

mengerti penyandang disabilitas untuk proses peradilan pidana.  

Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk melindungi dan mengetahui 

hak-hak penyandang disabilitas khusunya tuna grahita, dengan begitu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI 

KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA 

(PUTUSAN NOMOR : 28/Pid.B/2013/PT.SMG)“  

 

B. Rumusan Masalah  

Berpatokan pada judul penelitian dan latar belakang yang ada di atas, dapat 

disimpulkan secara sementara bahwa penelitian ini masuk dalam penelitian hukum 
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yang menitikberatkan pada perlindunganIIhakIpenyandangIdisabilitasItunaIIgrahita 

sebagaiIIsaksiIIkorbanIIdalamIIIprosesIIperadilanIIpidanaIIdiIIIndonesia. Penulis 

mengidentifikasi masalah padaIIpenelitianIiniIsebagaiIberikut: 

1. Bagaimanakah perlindunganIhukumIbagiIpenyandangIdisabilitasIIsebagai 

saksiIIkorbanIIdalamIIIprosesIIIperadilanIIIpidanaIIIpada putusanInomor 

28/Pid.B/2013/PN.SKh? 

2. Apa faktor yangIImenjadi kendala pada perlindunganIIhukum bagi 

penyandang disabilitas sebagaiIIsaksi korbanIIdalamIprosesIIperadilan 

pidana pada putusanInomor 28/Pid.B/2013/PN.SKh? 

3. UpayaIapaIIyangIIbisaIIIdilakukanIIIuntukIIIImengatasiIIkendalaIIdalam 

perlindungan hukum bagiIpenyandangIIdisabilitasIIsebagaiIIsaksiIkorban 

dalamIprosesIperadilan pidanaIdiIIndonesia? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

PenelitianIadalah tindakan dari sebuah pemikiran yang sistematik tentang suatu 

masalah yang jawabannya memerlukan pengumpulan data dan tafsiran fakta, maka 

dari itu penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang 

disabilitas sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana padaIputusan 

nomorI28/Pid.B/2013/PT.SMG.  

2. UntukIImengetahuiIIkendalaIIyang dialami penyandang disabilitas pada 

perlindungan hukum sebagaiIIsaksiIIkorban dalamIIprosesIIperadilan.pidana 

pada putusanInomor 28/Pid.B/2013/PT.SMG.  

3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan terhadap kendala yang 

dialami penyandang disabilitas pada perlindungan hukum sebagaiIsaksi 

korbanIdalamIprosesIperadilanIpidanaIdiIIndonesia.  

Penelitian ini juga bertujuan memberikan edukasi serta informasi pada 

masyarakat dalam bidang hukum. Adapun manfaat yang dapat diambil pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

Shyntia Auliya Pasaribu. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Korban 
Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia (Putusan Nomor:28/Pid.B/2013/Pn.Skh). 
UIB Repository©2020



9 
 

   Universitas Internasional Batam 
 

 

1. Manfaat Teoritis  

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat dari segi teoritis 

sebagai tambahan wawasan keilmuan, memberikan gambaran dan menjadi 

sumber pemikiran untuk membentuk suatu konsep perlindunganIIhak 

penyandangIIdisabilitasItunaIIgrahitaIIsebagaiIIsaksiIkorbanIdalamIproses 

peradilanIpidanaIdiIIndonesia.  

2. Manfaat Praktis  

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat dari segi praktis 

sebagai solusi pada upaya pidana yang belum dimaksimalkan, dan menjadi 

bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam 

perlindunganIhakIpenyandangIdisabilitasItunaIgrahita.sebagai.saksi.korban 

dalam.proses.peradilan.pidana.di.Indonesi
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