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ABSTRAK 

 

PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS 

DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN 

 

 

Oleh  

MAHARANI NURDIN 

 

 

Sebagai bagian warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara 

konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan 

pemerintahan. Negara seharusnya terlibat langsung dalam usaha-usaha 

kesejahteraan rakyat, seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk 

pelayanan dasar, seperti pelayanan pendidikan. Namun faktanya bahwa begitu 

banyak hambatan, pembatasan, kesulitan, pengurangan bahkan penghilangan hak 

bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Kesulitan dalam hal 

akses pendidikan menjadi masalah utama yang menentukan kesejahteraan bagi 

penyandang disabilitas kedepannya.  

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah a) Menentukan pengaturan hak 

pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan   

b) Menganalisa standar nasional pendidikan berikut standar pelayanan minimal 

bidang pendidikan apaka sudah mempertimbangkan penyandang disabilitas sesuai 

dengan standar-standar hak asasi manusia penyandang disabilitas. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara 

normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. 

 

Hasil penelitian dari pembahasan adalah a) Dari peraturan perundang-undangan di 

Indonesia terdapat seratus empat belas peraturan perundang-undangan terkait 

disabilitas. Penulis menemukan  setidaknya sepuluh peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dari 

sepuluh peraturan perundang-undangan tersebut sudah menjamin dalam 

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, namun 

dalam pelaksanaannya belum maksimal karena belum adanya pemahaman yang 

lebih serta perencanaan yang matang dari pemerintah dalam melihat isu disabilitas 

di Indonesia b) Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 berikut Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, dari lima standar 

nasional yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan dua 

puluh tujuh indikator dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 

Tahun 2010 keduanya masih mengatur dan membahas hal hal yang bersifat 



umum, belum secara khusus menjamin tentang standar-standar kebutuhan bagi 

penyandang disabilitas sebagaimana yang tertuang pada Konvensi Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas yang juga sudah di amanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

 

 

Kata kunci : Disabilitas, Aksesibilitas, Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT  

 

THE FULFILLMENT OF ACCESSIBILITY RIGHTS FOR PERSONS 

WITH DISABILITIES IN EDUCATIONAL SERVICES 

 

By 

MAHARANI NURDIN 

 

As a part of Indonesian citizens, persons with disabilities constitutionally must 

have equal rights and positions in front of the law and the government. The 

government should be directly involved in every attempt to meet the welfare of 

the citizens, such as by directly providing various forms of basic services, 

including educational services. However, there are many obstacles, limitations, 

difficulties, reductions and even the elimination of the rights of persons with 

disabilities in fulfilling their rights. The difficulties in access to education are the 

main issues that determine the wellbeing of persons with disabilities in the future.  

 

The problems in this research were formulated as follows: a) Determining 

regulations of educational rights for persons with disabilities in the constitutional 

regulation, b) Analyzing the National Education Standards and the Minimum 

Service Standards, have its implementation considered persons with disabilities in 

accordance with the Human Rights Standards of Persons with Disabilities. The 

method used in this research was normative approach. The data collecting method 

was conducted through literature study.  

 

The results of the research showed that: a) according to the laws and regulations 

in Indonesia there were one hundred and fourteen constitutional regulations 

related to disabilities. The author found at least ten laws and regulations related to 

the educational rights for persons with disabilities. The ten legislational 

regulations above has met the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities 

in the field of education, yet the realization has not been managed well because of 

lack of thorough understanding and careful planning from the government in 

tailoring the issues of disabilities in Indonesia b) Based on National Education 

Standards in Government Regulation Number 19/2005 and Minimum Service 

Standards in Regulation of the Minister of National Education Number 15/2010, 

there were five national standards contained in the Government Regulation 

Number 19/2005 and twenty seven indicators in the Regulation of the Minister of 

National Education Number 15/2010 which still regulated and discussed matters 

of general nature, not specifically guaranteed the standard of needs for persons 

with disabilities as set out in the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities mandated in Law No. 8 year of 2016 on Persons with Disabilities.  

Keywords: Disabilities, Accessibility, Education 
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MOTO 

 

 

Hukum memang tak sempurna, karena manusia yang membuat hukum juga tak 

sempurna. Tapi itu di buat dengan percobaan terakhir untuk melakukan kebaikan. 

 

Ya Rabbku, Tambahkanlah Kepadaku Ilmu” 

( Thaha : 114 ) 

 

 

Kegagalan di fase kehidupan tertentu akan menjadi pengalaman pahit dan 

menyakitkan, namun kegagalan tersebut  tidak berarti akan menjadi penentu 

kegagalan di fase kehidupan selanjutnya. Ingatlah masa masa pahit dan 

menyakitkan dari kegagalan tersebut, sebagai pembelajaran yang sangat berharga 

untuk berjuang dengan lebih keras serta menghargai waktu lebih baik lagi. 

(Maharani Nurdin) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia merupakan salah satu amanat 

reformasi. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum adalah 

dengan memasukan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara dalam 

konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak 

asasi manusia bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, 

dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk Negara.
1
 Hak 

asasi manusia dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi 

tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga 

masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, 

dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara harus dijamin dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2
 

Negara Indonesia wajib untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh 

warga negaranya tanpa membeda-bedakan baik dari agama, ras, bahasa, suku, 

budaya, agama, warna kulit  ataupun kondisi fisik mereka sekalipun. Seperti 

                                                           
1
 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis(Jakarta:SekretariatJenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, 2008). 
2
 Kesadaran akan perkembangan HAM dengan memandang seorang manusia sesuai dengan hak 

asasinya juga terjadi di dunia internasional pada sepuluh tahun terakhir atau pasca perang dingin 

dimulai. Lihat, Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia danTransisi Politik di Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2008), hlm. 1. 



2 

halnya dengan warga negara Indonesia yang mengalami keterbatasan interaksi 

yang diakibatkan oleh kelainan fisik, mental, intelektual, sensorik dan/atau 

motorik, yang kemudian disebut sebagai penyandang disabilitas.  Sebagai bagian 

warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional 

mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.  

Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, 

Indonesia mengesahkan Convention On The Rights Of Person with Disabilities  

melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hal ini menjadikan Indonesia 

sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen melalui yuridis formal 

agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk 

nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

sebagaimana yang tercantum dalam Convention On The Rights Of Person with 

Disabilities, yang kemudian sebagai langkah selanjutnya Indonesia membentuk 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang 

lebih bersifat belas kasihan (Charity Based).  

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas lebih 

menempatkan para penyandang disabilitas setara dengan manusia normal pada 

umumnya, sehingga isinya menekankan pada kesamaan hak sebagai manusia. 

Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan 

para penyandang disabilitas telah tercantum Undang-Undang ini
3
. 

                                                           
3
 Pasal 5 (ayat) 1 : “ Penyandang disabilitas memiliki hak : hidup; bebas dari stigma; privasi; 

keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan,kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; 

politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; 

pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsensi 



3 

Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan Badan 

Pusat Statistik tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 

6.008.661 jiwa
4
 sedangkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

tahun 2014, terdapat 23.000 jiwa penduduk dengan disabilitas, serta khususnya 

untuk kota Bandar Lampung sendiri terdapat sebanyak 1.150 jiwa penduduk 

disabilitas
5
. 

Penyandang disabilitas, pada kenyataannya merupakan orang-orang yang 

rentan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi atau orang-orang yang termarginalkan 

terlebih anak-anak dan wanita yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi ganda. 

Salah satu bentuk nyata adalah masih meluasnya pandangan miring kepada 

kelompok penyandang disabilitas efek domino nya tidak kecil
6
. Dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jaminan mengenai hak dan 

perlindungan diskriminatif sudah tertuang dan diamanatkan di dalamnya, pada  

Pasal 28 H (ayat) 2 yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.  

Selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah 

memberikan jaminan, pengakuan, serta perlindungan tehadap hak, kedudukan dan 

perlindungan diskriminatif kepada setiap warga negaranya termasuk bagi 

Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Pasal 5 (ayat) 3 Undang-Undang 

                                                           
4
 Kementrian Sosial Republik Indonesia tahun 2012. 

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18765 di akses tanggal 21 

April 2017 pukul 08.50 WIB 
5
 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Sumber dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Data 

sampai Maret 2015. https://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/255 di akses tanggal 21 

April 2017 pukul 09.00 WIB 
6
 Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada,2009),  hlm.278. 

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18765
https://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/255
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Hak asasi Manusia secara khusus mengatur : “Setiap orang yang termasuk 

kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan 

perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” 

Negara seharusnya terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejahteraan rakyat, 

seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan dasar, seperti 

pelayanan pendidikan, kesehatan maupun pelayanan-pelayanan publik lainnya. 

Namun kembali pada realita, bahwa ada begitu banyak hambatan, pembatasan, 

kesulitan, pengurangan bahkan penghilangan hak bagi penyandang disabilitas 

dalam memenuhi hak-haknya.  

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi 

rentan, terbelakang, dan/atau miskin, disebabkan masih adanya pembatasan, 

hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang 

disabilitas
7
. Peneliti dalam hal ini mengaitkan salah satu faktor yang bisa 

dikaitkan dalam kondisi di atas, karena kurangnya pemenuhan hak atas 

pendidikan bagi penyandang disabilitas. 

Hak atas pendidikan merupakan hak yang sangat penting bagi 

keberlangsungan hak-hak lainnya. Pendidikan menjadi sebuah investasi suatu 

bangsa, bekal hidup dan kehidupan manusia di masa kini dan masa mendatang. 

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap semua aspek kehidupan. Setiap warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Aturan mengenai 

pentingnya memperoleh pendidikan secara khusus diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                           
7
 Tertuang dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas 
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 Landasan utama pendidikan di Indonesia sendiri sudah tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam Pasal 5 (ayat) 1 di jelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak 

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun dalam Undang-

Undang ini tidak memberikan jaminan yang tegas untuk  pendidikan bagi  

penyandang disabilitas. Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. 

Kemudian di dalamnya ada  Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dimana dalam 

menyelenggarakan Standar Nasional pendidikan ini harus ditelisik lebih jauh 

apakah telah mempertimbangkan penyandang disabilitas sesuai dengan standar-

standar hak asasi manusia penyandang disabilitas. 

 Keduanya seharusnya merujuk pada Undang-undang No 8 Tahun 2016 

mengenai hak pendidikan bagi Penyandang disabilitas yaitu dalam hal 

memberikan jaminan pendidikan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.  

Berbicara mengenai pendidikan, penyandang disabilitas membutuhkan 

perlakuan tertentu, treatment-treatment tertentu, fasilitas fasilitas tertentu, yang 

nanti akan berujung pada, bahwa dibutuhkannya kebijakan tertentu. Pada akhirnya 

setiap bagian dari penyelenggara pelayanan pendidikan harus membuka peluang  

kebebasan, ketersediaan (Availability), keteraksesan (Accesability), dan 

ketersesuaian (Adaptability). Dari empat hal tersebut yang paling krusial terhadap 

pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia yaitu adalah 

mengenai kebebasan dan keteraksesan. 
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Mengenai kebebasan, realitanya dalam pelaksanaannya masih seringkali 

terjadi kasus penolakan oleh institusi ketika ada seorang calon penyandang 

disabilitas ingin mengenyam bangku pendidikan. Sehingga harapan untuk 

mewujudkan pendidikan yang sama dan akses yang mudah bagi semua golongan 

masyarakat masih jauh dari harapan. Hingga terakhir kasus diskriminasi pada 

persyaratan SNMPTN 2014
8
 yang dianggap inkonstitusional dan sangat 

mendiskriminasi para penyandang disabilitas, khususnya dalam hal akses terhadap 

pendidikan tinggi serta melanggar Hak Asasi Manusia. 

Mengenai keteraksesan,  terdiri dari akses fisik dan akses ekonomi. Kaitannya 

dalam akses fisik bahwa pada realitanya penyandang disabilitas kesulitan dalam 

menempuh jarak ke institusi pendidikan, dan akses ekonomi, bahwa pada 

realitanya banyak dari penyandang disabilitas yang termasuk dalam kondisi 

keluarga tidak mampu, yang pada akhirnya terbentur masalah biaya, sehingga 

pada akhirnya menyulitkan mereka untuk mengenyam pendidikan. 

Mengenai kebebasan dan keteraksesan, dalam Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, indikator kebebasan adalah bahwa 

penyandang disabilitas berhak dan bebas mendapat pendidikan yang bermutu 

pada satuan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, 

jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mengikutsertakan anak 

penyandang disablitas dalam program wajib belajar selama 12 tahun, dan 

pemerintah maupun pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/ atau 

memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis dan 

jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan dalam 

                                                           
8
Data diperoleh dari Situs Resmi SNMPTN 2014 dimana Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

menetapkan syarat bagi siswa peserta ujian SNMPTN 2014 tidak boleh tuna netra, tuna tuna 

daksa, tuna rungu, tuna wicara dan tidak buta warna. 
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sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. 

Pada ketentuan ini yang dimaksud : Jalur pendidikan adalah jalur formal, 

nonformal, dan informal; Jenis pendidikan adalah pendidikan umum, kejuruan, 

akademik, profesi, vokasi dan keagamaan dan; Jenjang pendidikan adalah 

pendidikan dasar, menegah, tinggi.  

Sedangkan dalam hal indikator keteraksesan adalah mengutamakan anak 

penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, 

menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi 

yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, menyediakan biaya 

pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai 

pendidikannya. 

Berbicara mengenai pelayanan pendidikan, akan berkenaan dengan Standar 

Pelayanan Minimal bidang Pendidikan. Dalam Standar Pelayanan Minimal bidang 

Pendidikan kita harus melihat apakah sudah mengatur tentang setidaknya dua 

unsur yaitu kebebasan dan keteraksesan. Kewenangan bidang pendidikan terbagi-

bagi di Pusat, Provinsi, dan di Kabupaten/Kota. Perguruan Tinggi menjadi 

kewenangan Pusat, untuk jenjang Sekolah Menengah Atas menjadi kewenangan 

Provinsi sedangkan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan seterusnya ke bawah 

akan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pusat memiliki Undang-Undang, 

Peraturan menteri hingga Standar Pelayanan Minimal, dan sebagainya. Namun 

untuk Kewenangan Provinsi apakah terdapat juga peraturan terkait dan standar 

minimal bidang Pendidikan untuk menjamin pelayanan pendidikan. Di 

Kabupaten/kota sudah terdapat Standar Minimal Pelayanan Bidang Pendidikan, 

namun tidak bisa berhenti sampai di situ, artinya masih di butuhkan peraturan lain 
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seperti peraturan Walikota dan Bupati, karena Peraturan daerah hanya akan 

berhenti di peraturan daerah masih membutuhkan peraturan walikota dan bupati 

untuk memberikan jaminan pendidikan bagi semua. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tesis dengan judul “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang 

Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan”. 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan Latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Menentukan pengaturan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam 

peraturan perundang-undangan. 

b. Menganalisa standar nasional pendidikan berikut standar pelayanan minimal 

bidang pendidikan apakah sudah mempertimbangkan penyandang disabilitas 

sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia penyandang disabilitas. 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup tesis ini yaitu berupa kajian yang berkaitan dengan salah satu 

hak penyandang disabilitas yaitu, hak pendidikan bagi disabilitas. Dalam Hal 

pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di 

bidang pendidikan. Hal- hal yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu 

pengaturan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, menganalisis lima 

standar nasional pendidikan berikut dengan standar pelayanan minimal bidang 
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pendidikan apakah telah sesuai dengan standar-standar penyandang disabilitas 

serta bagaimana upaya yang seharusnya di lakukan oleh pemerintah. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai kajian yang menjelaskan mengenai hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Menganalisis pengaturan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas;  

b. Mendeskripsikan dan menganalisis standar nasional pendidikan berikut 

dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan  telah sesuai dengan 

standar-standar penyandang disabilitas 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan 

teoritis maupun untuk kepentingan praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan teori 

penulis dan memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum kenegaraan 

di bidang konstitusi dan hak asasi manusia. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan saran dan pemikiran 

kepada institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi negeri, Pemerintah 

Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan serta 

dinas terkait dan masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas 
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dalam konteks hak asasi manusia dalam pemenuhan hak pendidikan bagi 

penyandang disabilitas. 

 

1.4 Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Negara Hukum 

Ide negara hukum selain dikaitkan dengan konsep Reechtaat dan Rule of 

Law juga berkaitan dengan konsep Nomokrasi. istilah Nomokrasi itu 

berkaitan erat dengan Ide kedaulatan hukum, atau prinsip hukum sebagai 

kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Ingris yang dikembangkan oleh A.V. 

Dicey, hal itu dikaitkan dengan prinsip Rule of law yang berkembang di 

Amerika Serikat menjadi jargon “The Rule of law, and Not of Man”, yang 

sesungguhnya dianggap pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. 

Sedangnkan dalam buku Plato yang berjudul Nomoy yang kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berjudul The Laws, jelas tergambar 

bagaimana Ide Nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan 

dari zaman Yunanai kuno. 

Di Zaman Modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Omanuel Kant, Paul Iaband, Julius Stahl, 

Fchte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “Rechtsstaat”. 

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum 

dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan „The Rule of 

Law”. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan 

istilah “Rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting yaitu: 
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1) Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) 

2) Pemerintah berdasarkan Undang-Undang 

3) Adanya pembagian kekuasaan, dan 

4) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

 

Sedangkan A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 

negara hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: 

1) Supremacy of Law 

2) Equality be for the Law 

3) Due process of Law.
9
 

 

Dari prinsip Rechtsstaat yang di kembangkan Julius Stahl diatas yang 

pada pokoknya dapat digabungkan dengan Prinsip Rule of Law yang 

dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai cirihe International 

Commont of Jurrist prinsip negara hukum modern zaman sekarang. Bahkan 

oleh The international Command of Jurrist prinip negara hukum itu ditambah 

lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (Independece and 

Inpaartiality of Judiciary) yang pada zaman sekarang dirasakan mutlak 

diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianngap 

penting untuk negara hukum menurut (The International Command of 

Jurrist) yaitu meliputi:  

1) Negara harus tunduk pada hukum  

2) Pemerintah menghormati hak-hak individu  

3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
10

 

                                                           
9
 Jimmly Asshddqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta :Konstitusi Press, 2006), 

hlm. 122 
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Akan tetapi Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H dalam bukunya yang 

berjudul Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia merumuskan bahwa 

terdapat dua belas prinsip negara hukum (Rechtsstaat) yang berlaku dizaman 

sekarang. Kedua belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama yang 

menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga disebut sebagai 

Negara Hukum (The Ruleof Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang 

sebenarnya.
11

 

Adapun Kedua belalas prinsip Menurut Prof.Jimly Asshidiqie, ada dua 

belas prinsip negara hukum tersebut adalah:  

1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 

2) Persamaan dalam Hukum (Equality Before The Law) 

3) Asas Legalitas (Due Process of Law) 

4) Pembatasan Kekuasaan 

5) Organ-Organ Penunjang yang Independen 

6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 

7) Peradilan Tata Usaha Negara 

8) Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) 

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia
12

 

10) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) 

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 

Rechtsstaat) 

12) Transparansi dan Kontrol Sosial 

 

                                                                                                                                                               
10

Ibid, hlm 152 
11

 Ibid, hlm 154 
12

 Ibid. hal.127-128,Prof.Jimly Asshidiqie menjelaskan yang dimaksud dengan Perlindungan Hak 

Asasi Manusia ,sebagai berikut: Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia 

dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan 

terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu 

Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula 

penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan 

hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-

hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut 

sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar 

dengan sengaja dan penderitaan yg ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara 

yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.  
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Negara Indonesia adalah negara hukum (recthstaat) berdasarakan 

Pancasila. Negara hukum yang dianut Indonesia tidaklah dalam artian formal, 

namun Negara hukum dalam artian material, yang juga distilahkan dengan 

negara kesejahteraan (Welfare state) atau Negara kesejahtraan
13

. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, negara hanya bertugas memelihara ketertiban 

masyarakat, akan tetapi dituntut turut serta secara aktif dalam semua aspek 

kehidupan dan penghidupan rakyat.  

Kewajiban ini merupakan amanat para pendiri negara (the founding 

father) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai negara beradasarkan atas hukum, maka segala 

aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai atau tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di samping perundang-undangan 

negara hukum seperti tersebut di atas kiranya perlu juga di lihat berapa 

pendapat lainya untuk diapakai sebagai pembanding dan memperkaya 

pengertian negara hukum sebagai berikut: Abud Daud Busroh menyatakan 

bahwa ”negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 

Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat negara 

atau penguasa semata-mata berdasarkan atau deng an kata lain diatur oleh 

hukum”
14

. 

D. Notohamidjojo menyebutkan, negara hukum ialah dimana pemerintah 

dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari presiden, para menteri, kepala- 

kepala lembaga pemerintahan lain, pegawai, hakim, jaksa dan kepala lembaga 

                                                           
13

 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,(Bandung: Penerbit FHPM 

UNPAD), hal 21-22 
14

 Abu Daud Busroh DKK, 1985. Asas-Asas Hukum Tata Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 

110 
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pemerintahan yang lain, anggota legislatif semuanya dalam menjalankan 

tugasnya didalam dan diluar jam kantor taat kepada hukum, mengambil 

keputusan keputusan,jabatan-jabatan menurut hati nurani sesuai hukum
15

. 

 

b. Teori Negara Kesejahteraan
16

 

Tipe utama Negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban 

pemerintah untuk melakukan bestuuruzorg atau service publik yakni 

penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintah diberi kewenangan yang 

luas untuk melepaskan diri dari hukum formal yang kaku, sehingga dapat 

melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Pemberian kewenangan yang luas 

dan kemudian di kenal dengan ajaran freis ermessen atau pouvoir 

dicretionare, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai “kemerdekaan 

pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan sosial”.  

Ajaran freis ermessen dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang 

sah bagi pemerintah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna 

melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum. Ajaran 

freis ermessen mempunyai konsekuensi di bidang perundang-undangan yakni 

adanya penyerahan kekuasaan legislasi kepada pemerintah, sebagai 

implikasinya, pemerintah memiliki 3 macam hak,  pertama, hak inisiatif 

yakni membuat peraturan yang sederajat dengan undang-undang tanpa 

persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Kedua, hak delegasi yaitu 

membuat peraturan yang sederajat di bawah undang-undang. Ketiga, hak 

                                                           
15

 Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 1994, hal 65 
16

Htttp:/ file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/2MIH01283.pdf. di akses pada 23 Maret 

2017 pukul 08.32 WIB 

file:///C:\Users\user\Downloads\Documents\2MIH01283.pdf
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droit function yaitu menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat 

enumsiatif. Ajaran freis ermessen dalam Negara kesejahteraan memberikan 

peran kepada Negara yang sedemikian luas jauh melampaui batas-batas yang 

pernah diatur dalam demokrasi konstitusional.  

Tujuan utama dari Negara yang sedang berkembang adalah perwujudan 

kesejahteraan masyarakat yang merata. Negara yang demikian, dalam teori 

kenegaraan di sebut sebagai Negara yang bertipe kesejahteraan (welfare state 

type), karena titik beratnya adalah pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan 

masyarakat. Oleh karenanya Negara dituntut untuk berperan aktif dalam 

menciptakan kesejahteraan ini, misalnya dengan pengaturan lewat perijinan, 

penciptaan kebijaksanaan lewat diregulasi dalam bidang tertentu.
17

 

Pengertian Negara secara abstrak adalah suatu badan hukum yang 

mempunyai tujuan tertentu. Tujuan Negara Menurut teori Negara 

Kesejahteraan (welfare state), tidak lain adalah kesejahteraan masyarakat. 

Konsep welfare state dicetuskan pertama kali 1938 oleh Beveridge, seorang 

parlemen Inggris dari partai buruh sebagai reaksi atas konsep legal state 

sebelumnya. Menurutnya, dalam konsep welfare state Negara harus memiliki 

program antra lain :  

a) Meratakan Pendapatan Masyarakat  

b) Usaha Kesejahteraan Sosial sejak manusia lahir sampai meninggal  

c) Mengusahakan Lapangan Kerja yang seluas-luasnya  

d) Pengawasan atas upah oleh Pemerintah  
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 Muchsan, sistem Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha 

negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm.7 
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e) Usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah lanjutan/latihan kerja, 

dan sebagainya
18

. 

 

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, 

termasuk Negara yang bertipe welfare. Sesuai dengan UUD 1945 fungsi 

Negara Republik Indonesia dapat dijabarkan oleh sebagai berikut :  

1) Tugas keamanan, pertahanan dan ketertijban (defence, security and 

protection function) penjabaran fungsi ini Negara harus mempertahankan 

apabila ada serangan dari luar dan rong-rongan atau pemberontakan dari 

dalam, penjegahan terhadap pencurian kekayaan dilautan serta kekayaan 

alam lainnya, baik di laut maupun di udara, pelanggaran wilayah oleh 

angkatan perang asing, dan sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi ini 

perlindungan terhadap kehidupan hak milik dan hak-hak lainnya sesuai 

yang akan di atur dalam peraturan perundang-undangan.  

2) Tugas kesejahteraan atau welfare state functiontugas inipun dalam arti 

yang seluas luasnya termasuk sosial service dan sosial welfare, seperti 

bantuan bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah 

minimum, bantuan kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Yang jelas 

seluruh kegiatan yang di tujukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.  

3) Tugas pendidikan (educational function) inipun harus di tafsirkan dalam 

arti seluas-luasnya. Termasuk dalam fungsi ini misalnya tugas untuk 

penerangan umum, nation and character building, peningkatan 

kebudayaan dan lain-lain.  

4) Tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kejejahteraan dunia (world 

peace and human welfare) dalam arti yang luas pula. Dalam politik bebas 

aktif, Negara Republik Indonesia ikut menciptakan kedamaian yang kekal 

dan abadi bagi kehidupan manusia pada umumnya. 

 

c. Teori Pelayanan Publik 

Kata pelayanan akibat adanya pelayan yang melayani. Kegiatan yang 

dilakukan pelayan tersebut dinamakan pelayanan. Pengertian pelayanan 

adalah usaha melayani kebutuhan orang lain sedangkan melayani adalah 

membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Menelusuri arti 

pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. 

                                                           
18

 Muchsan, Beberapa catatan tentang hukum administrasi negara dan peradilan administrasi 

negara di Indonesia, (Yogyakarta:Liberty 2, 1981) hlm.1 
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Kepentingan umum ada korelasinya dengan pelayanan umum. Meskipun 

dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena 

adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan organisasi 

Pembahasan masalah kepentingan umum mau tidak mau akan menyangkut 

pada soal kepentingan pribadi sebagai sumber utama adanya kepentingan 

umum, sebab kepentingan umum merupakan suatu bentuk himpunan 

kepentingan pribadi yang sama dari sekelompok orang atau masyarakat. Hal 

ini tidak berarti bahwa setiap kepentingan yang sama dari sekelompok orang 

masyarakat otomatis menjadi kepentingan umum. 

Kepentingan umum adalah himpunan dari kepentingan pribadi yang 

telah disublimasikan, dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat serta 

aturan yang berlaku. Apabila kepentingan pribadi dari sekelompok orang 

yang sama kemudian disatukan maka kepentingan itu beralih menjadi 

kepentingan kelompok, dan selanjutnya juga kelompok itu makin besar 

kepentingan itu berubah menjadi kepentingan umum. Jadi sumber 

kepentingan pribadi adalah karena adanya hak pribadi atau hak asasi. 

Landasan kepentingan umum adalah hak-hak asasi dan cara yang ditempuh 

untuk mendapatkannya harus melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum 

yang berlaku. Ada kepentingan kelompok, tetapi tidak bersumber pada hak 

asasi dan jalan yang ditempuh tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, 

misalnya merampok, menganiyaya, menyiksa atau membunuh ramai-ramai, 

yang demikian itu tidak termasuk dalam pengertian kepentingan umum
19

.  
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 Moenir, H.A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 

7 



18 

Bertolak dari penjelasan mengenai kepentingan umum tersebut, maka 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna 

memenuhi kepentingan orang banyak di sebut pelayanan umum. Hal itu tidak 

berarti bahwa setiap pelayanan itu sifatnya selalu kolektif, sebab melayani 

kepentingan perorangan pun asal kepentingan itu masih termasuk dalam 

rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk 

dalam pengertian pelayanan umum.  

Tugas terpenting dari instansi pemerintah adalah memberikan 

pelayanan. Bahkan pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah 

ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan. Oleh 

karena itu sebagai organisasi yang melaksasnakan tugas pelayanan, tugas 

pokok dan fungsinya dipengaruhi dan ditentukan oleh prosedur dan kebijakan 

tertentu, untuk kemudian dipertanggung jawabkan kinerjanya kepada 

masyarakat sebagai pemberi mandat. Berkaitan dengan tugas yang harus 

dilaksanakan, maka penyediaan pelayanan pemerintah harus difokuskan pada 

pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas 

sebagai upaya pemberian kepuasan kepada masyarakat. Perhatian akan 

pemberian kepuasan masyarakat merupakan Tolak ukur dari keberhasilan 

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Salah satu cara untuk 

meminimalisir kinerja pelayanan publik yang buruk adalah melalui 

penulis/penelitian standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan salah satu 

cara yang dapat diterapkan sebagai alternatif perbaikan kinerja pelayanan 

publik, yang berarti tidak hanya menyangkut standar dan prosedur pelayanan, 
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tetapi juga standar prosedur pelayanan dalam kaitan dengan pemberian 

pelayanan yang berkualitas. 

Adapun standar pelayanan umum/ publik dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang dimaksud adalah 

terdiri dari:  

a) Sederhana, yaitu pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan dan 

prosedurnya tidak bertele-tele serta prosedurnya lancar.  

b) Terbuka, yang berarti standar pelayanan harus disosialisasikan 

(diumumkan) seluas-luasnya kepada masyarakat  

c) Tepat, yang berarti arahnya tepat, persis tidak kurang atau lebih, tepat 

waktu atau tepat dalam memenuhi janjinya  

d) Lengkap, yaitu tersedia apa yang dibutuhkan oleh pelanggan serta adanya 

dukungan fasilitas yang lengkap  

e) Wajar, artinya pelayanan tersebut dibuat seperlunya, tidak dibuat-buat 

sehingga tidak memberatkan masyarakat  

f) Terjangkau, yang berarti dalam menetapkan retrebusinya harus 

memperhatiakan tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat  

g) Aman, yang berarti bahwa pelayanan harus memberikan rasa aman  

 

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana 

Pelayanan Umum, bahwa memberikan pelayanan umum kepada masyarakat 

merupakan perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi Negara dan 

abdi masyarakat sehingga penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus 

menerus sesuai dengan sasaran pembangunan. Hakekat dari pelayanan publik 
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adalah meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

instansi Pemerintah dibidang pelayanan publik, mendorong upaya 

mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik 

dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, 

mendorong timbulnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.  

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada 

kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai 

bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa 

disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menghadapi terjadinya transformasi 

nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan 

yang kompleks. Sementara itu tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan 

pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu 

pengetahuan, informasi, komunikasi, tranfortasi, investasi dan perdagangan. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
20

 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemenuhan  

Pemenuhan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas, Pasal 1 (ayat) 6, yang dimaksud adalah upaya yang 

dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak 

Penyandang Disabilitas.  

                                                           
20

 . Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm 103 
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b. Aksesibilitas 

Aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang adalah 

kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan 

kesamaan kesempatan. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang 

memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang 

Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan 

negara dan masyarakat. 

 

Dalam Pasal 3 Convention On The Rights Of Persons With Disabilities 

(CRPD) atau Konveksi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Aksesibilitas 

merupakan salah satu Prinsip-prinsip utama mengenai Penyandang 

Disabilitas. Pasal 9 CRPD menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan hal 

yang penting dalam memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki 

disabilitas untuk dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam 

kehidupan.  

c. Penyandang Disabilitas 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas, Pasal 1 (ayat) 1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam 

jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 
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d. Pelayanan Publik 

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik 

yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pasal 1 (ayat) 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.  

 

e. Pendidikan  

Ada banyak pendapat tentang definisi atau pengertian dari pendidikan. 

Berikut beberapa pendapat tersebut di antara lain
21

 : 

1) M. J. Longeveld, Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan 

dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan 

anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang 

dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, 

putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) yang ditujukan kepada orang 

yang belum dewasa. 

2) Menurut John Dewey, Pendidikan adalah proses pembentukan 

kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke 

arah alam dan sesama manusia. 
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 Syahrizal, Darda & Sugiarto,Adi, Sistem Pendidikan Nsional dan Aplikasinya (Jakarta 

Timur:Laskar Aksara, 2013) hlm, 3-4. 
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3) Menurut J. J Rousseau, Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang 

ada pada masa kanak-kanak sampai remaja yang nantinya akan 

dibutuhkan pada saat kita dewasa nanti. 

 

Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk 

mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai sosial; pembentukan karakter dan 

watak; serta mengajarkan keterampilan dan daya cipta, diberikan dari generasi ke 

generasi untuk bertahan hidup dan menciptakan sebuah peradaban. Sehingga 

tujuan akhir dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. 

Pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 1 Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan usaha suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyrakat 

bagsa dan negara. Sedangkan dalam Pasal 1 (ayat) 2 yang di maksud dengan 

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan kerangka teori dan konsep yang diuraikan sebelumnya, 

kemudian kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam kerangka pikir 

berikut : 
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1.6 Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan 

perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa 

pendapat para sarjana. 

 

2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

normatif yang terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Sekunder 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

beserta amandemennya; 

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 

e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Convenant on Economic, Social, and Culture Rights 

g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar dan 

Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB, Sekolah Menegah 
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Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa 

(SMALB); 

h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 

i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan; 

j) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention On The Rights Of Persons with Disabilities ( Konvensi 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi; 

l) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 

m) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas; 

n) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Uapaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; 

o) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

p) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebijakan; 

q) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung 

dan Lingkungan; 

r) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 

tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki 

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan; 
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s) Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 

t) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di 

Kabupaten/Kota; 

u) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2014 

tentang Pendidikan Khusus; 

v) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/u/2004 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; 

w) Naskah Akademik Undang-Undang Disabilitas; 

x) Konveksi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities). 

2) Bahan hukum tersier  

Hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber 

bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan 

hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus 

hukum, serta symposium yang dilakukan pakar yang relevan. 

 

3. Prosedur Pengumpulan data 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan: 
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1) Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-

bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan 

diteliti.  

 

b. Pengolahan Data  

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan 

pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses : 

1) Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang 

berhubungan dengan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam 

pelayanan publik di bidang pendidikan 

2) Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang diperolah, apakah data 

tersebut lengkap dan benar dan telah sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas 

3) Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk 

menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan 

dengan permasalahan 

4) Klasifikasi data, pengelompokan, dan penempatan data yang diperoleh 

untuk disesuaikan dengan bahasan permasalahan 

 

4. Analisis Data 

Metode analisis yang di gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan 

memaparkan keterangan dari data secara jelas dan terinci dalam bentuk uraian 

kalimat. Analisis data sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang di 
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ajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan dengan tujuan penelitian ini. 

Berdasarkan analisis tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran 

mengenai permasalahn untuk ditarik kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pendidikan  

 

2.1.1 Pengertian Pendidikan 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa salah satu 

tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Amanat ini kemudian dituangkan dalam batang tubuh  

Undang-Undang Dasar 1945 (hasil aman demen ke-4 tahun 2001) Pasal 31 Ayat 

(3) yang berbunyi “memerintahkan agar Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-

undang. Maka Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pendidikan 

adalah tanggung jawab negara kepada rakyatnya. 

Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk 

mentransformasi pengetahuan dan nilai-nilai sosial; pembentukan karakter dan 

watak; serta mengajarkan keterampilan dan daya cipta, diberikan dari generasi ke 

generasi untuk bertahan hidup dan menciptakan sebuah peradaban. Sehingga 

tujuan akhir dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. Lebih lanjut lagi, 

pendidikan mempunyai dua makna, yaitu makna luas dan makna sempit. Jika 

memaknai pendidikan secara luas maka pendidikan merupakan sebuah proses 
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yang dilakukan sejak seorang masih bayi di dalam kandungan, itu dilahirkan dan 

berlangsung seumur hidup. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah 

belajar di sekolah atau institusi pendidikan. 

Pendidikan formal beserta institusinya pada saat ini sangatlah diperlukan agar 

memastikan pengetahuan- pengetahuan tersebut dapat di transformasikan dengan 

baik, nilai-nilai luhur dapat diajarkan secara sistematis dari generasi ke generasi. 

Pendidikan di upayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) 

dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya 

(potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau 

manusia yang dicita-citakan (idealistis).
22

 

 

2.1.2 Fungsi Pendidikan 

Pendidikan memiliki tiga fungsi yaitu fungsi kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Menyangkut tentang daya cipta (kognitif), dan daya rasa (afektif) 

dan daya karsa (psikomotorik), Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa “ 

Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, 

dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia 

yang utuh dan berkembang”. 

Menurut seorang pakar pendidikan Bloom (1956), ranah kognitif berkaitan 

dengan aspek pengetahuan dan kemampuan intelektual seseorang. Hasil belajar 

ranah kognitif ini antara lain berupa kemampuan mengingat, memahami, 

menganalisis, menghubungkan, dan memecahkan masalah. Ranah Afektif berupa 

perasaan (feeling), nada, emosi, atau variasi tingkatan penerimaan dan penolakan 

terhadap sesuatu. Jangkauan ranah afektif lebih bersifat kesadaran melalui 
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penerimaan atau kecondongan terhadap nilai-nilai. Ranah psikomotorik berupa 

keterampilan melalukan gerakan-gerakan fisik yang menggunakan otot.
23

 

 

2.1.3 Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, 

berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara 

wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan 

berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan 

(mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks 

dimensi keberagaman, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan 

keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi.Dengan kata lain, pendidikan 

berfungsi untuk memanusiakan manusia. 

Tujuan Pendidikan Nasional, jika kita melihat Tap MPRS No. 

XXVI/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan, maka 

dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pancasila sejati 

berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang lama, yaitu Undang-

Undang  No 2 tahun 1989 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha 

esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sementara itu, menurut Undang-Undang 
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Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa.
24

 

 

2.2 Hak Atas Pendidikan 

 

2.2.1 Hak Atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia 

Pendidikan merupakan syarat bagi pemenuhan hak-hak sipil  dan politik serta 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Suatu tingkat pendidikan minimal atau 

setidak-tidaknya melek aksara sangat diperlukan bagi perjuangan untuk 

mewujudkan pemenuhan hak-hak sipil dan politik, seperti hak atas perlakuan 

yang sama di depan hukum, hak atas bantuan hukum, hak untuk turut serta dalam 

pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, hak atas kebebasan berkumpul, 

berorganisasi, berekspresi, hak atas kebebasan informasi dan berkomunikasi. 

Namun proses untuk memperoleh bantuan hukum itu  terasa tidak mudah atau 

tersendat-sendat.
25

 

Hak atas pendidikan tertuang dalam berbagai sumber hukum, antara lain 

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Deklarasi Umum Hak Asasi 

Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional 

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional Hak Anak, dan 

lain sebagainya. Berbagai sumber hukum tersebut memberikan rumusan yang 

tidak seragam mengenai hak atas pendidikan, sehingga menimbulkan perbedaan 
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tafsir mengenai pengertian hak atas pendidikan tersebut. Undang-Undang No 39 

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya menyebut hak untuk memperoleh 

pendidikan dan hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sebagai 

bagian dari substansi Hak mengembangkan diri. Hal itu tertuang dalam rumusan 

Pasal 12 dan Pasal 16 sebagai berikut : 

Pasal 12 

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, 

untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan 

kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, 

bertanggungjaab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak 

asasi manusia.” 

 

Rumusan ini menegaskan pentingnya bagi pengembangan pribadi seseorang. 

Walaupun tidak secara jelas dirumuskan tujuan pendidikan, namun nampaknya 

pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas 

hidup manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, 

bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Sebuah pencapaian 

keadaan yang dirumuskan secara abstrak, penilaiannya tergantung pada visi, misi, 

dan kepentingan masing-masing pihak yang menilai. Karena itu jelas tidak 

obyektif. Untuk itu diperlukan rumusan tujuan pendidikan yang lebih konkrit 

yang dapat menjadi acuan dan parameter penilaian yang relative obyektif. 

Pasal 16 

“Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, 

mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan 

dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

 

Rumusan pasal ini menekankan, bahwa hak untuk menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran itu merupakan sarana untuk mengaktualisasikan hak 

untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan itu diperlukan sarana lain yaitu 
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organisasi dan penghimpunan dana. Rumusan ini tidak lazim dalam konsep hak 

asasi manusia.  

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

mengakui pula hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagai 

sarana untuk pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakat dan 

tingkat kecerdasannya, yang tertuang dalam pasal 60 ayat 1.
26

 

Substansi yang kurang lebih serupa dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak atas pendidikan 

dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 c ayat 1 dan pasal 31 

Undang-Undang Dasar Negara 1945 merumuskan sebagai berikut :  

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. 

 

Jika Pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945 sekedar 

menyebutkan pendidikan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan hak untuk 

mengembangkan diri, pasal 31 Undang- Undang Dasar Negara 1945 tersebut 

menegaskan hak setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, serta 

meletakkan kewajiban pada negara untuk membiayainya. 

Hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma hanyalah salah satu 

segi yang di tekankan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, 

terutama untuk pendidikan tingkat rendah dan tingkat dasar. Dalam kaitan itu 

pendidikan rendah harus diwajibkan. DUHAM PBB menegaskan, bahwa 

pendidikan  harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus bisa 
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dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kecerdasan (pasal 

26 ayat 1). Duham PBB mengakui hak orang tuan untuk memilih jenis pendidikan 

yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.  Hak orang tua ini tidak 

ditemukan baik dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun dalam UUD 

1945. Pendidikan bagaimanapun dilakukan untuk memperkuat sikap toleransi dan 

solidaritas di dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat majemuk. Kuatnya 

sikap toleransi dan solidaritas itu akan memperkokoh perlindungan Hak Asasi 

Manusia dalam suatu negara hukum yang demokratis. 

 

2.2.2 Hak Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan 

Hak atas pendidikan merupakan hak-hak manusia yang terpenting dan sangat 

erat dengan hak hak manusia lainnya. Bahkan hal ini mencakup berbagai aspek 

kebebasan dan keberhakannya merupakan prasyarat bagi perwujudan, 

perlindungan serta memperkuat hak-hak lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh 

panitia hak hak ekonomi sosial budaya dalam komentar umumnya. 

“Pendidikan dengan sendirinya merupakan hak-hak manusia dan sarana 

yang sangat diperlukan untuk mewujudkan hakhak manusia lainnya. 

Sebagai hak yang memberdayakan, pendidikan merupakan wahana utama 

bagi orang dewasa dan anak anak yang terpinggirkan secara ekonomi dan 

sosial untuk  mengangkat harkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan 

memperoleh  sarana untuk berpartisipasi penuh dalam komunitasnya. 

Pendidikan berperan penting dalam pemberdayaan perempuan, melindungi 

anak-anak dari pekerjaan yang eksploitatif dan berbahaya serta dari 

eksploitasi seksual, dalam memajukan hak hak manusia dan demokrasi, 

melindungi lingkungan, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk”. 

 

Dalam hak hak atas pendidikan dasar, yang pertama berarti bahwa negara 

harus menghormati dan melindungi: (a) kebebsan individu dan badan badan untuk 

mendirikan dan menjalankan institusi pendidikan dasar; (b) kebebasan orang tua 
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dan wali untuk memilih sekolah lain bagi anak anaknya selain sekolah yang 

didirikan oleh pihak negara. 

Pelayanan dasar adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali dan 

berdasarkan Pasal 28 C ayat (1) : “setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalu pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

Begitupula dengan Pasal 28 H ayat (2) : setiap orang berhak mendapat kemudahan 

dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesemptan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan.
27

 

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara berhak 

mendapatkan fasilitas dasar yang memang seharusnya mereka rasakan dan 

nikmati sesame warga negara dan bukan merupakan warga kelas 2 yang 

mendapatkan perlakuan yang berbeda. 

Pendidikan merupakan hak yang paling penting untuk didapatkan oleh setiap 

warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan pemerintah wajib membiayai. Berdasarkan konstitusi tersebut setiap 

arga negara baik yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus serta 

anak disabilitas berhak atas pendidikan tanpa terkecuali, namun demikian pada 

tataran pelaksanaan untuk anak peyandang disabilitas tidak dengan mudahnya 

mendapatkan pendidikan sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan, hal 
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tersebut dapat disebabkan dari beberapa kondisi yang ada diantaranya, tempat 

belajar.  

Prinsip penyelenggaraan pendidikan antara lain dilaksanakan secara  

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
28

, 

dan menjadi kewaiban pemerintah dan pemerintah daerah memberikan layanan 

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 

setiap warga negara tanpa diskriminasi termasuk layanan dan keudahan bagi 

penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan. Untuk memperluas kesempatan dan partisipasi 

penyandang disabilitas di bidang pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan 

untuk menjamin peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan khusus. 

Pendidikan tersebut diberikan terhadap warga negara yang memiliki kelainan 

fisik, mental, emosional, intelektual, dan/sosial. 

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual, sosial dan/ atau memiliki potensi dan bakat 

istimewa
29

. Pendidikan khusus tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 

Peserta didik berkelainan antara lain peserta didik yang mengalamai 

tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tuna daksa, tunalaras, dan autis. 

Penyelenggara pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan 
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khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan 

pendidikan keagamaan
30

. 

Dalam pasal 133 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan disebutkan satuan 

pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak 

usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan 

pendidikan yang sejenis dan sederajat. Satuan pendidikan khusus bagi peserta  

didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar luar 

biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat, dan 

sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan 

yang sejenis dan sederajat, satuan pendidikan khusus bagi peserta didik 

berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas 

luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan 

pendidikan yang sejenis dan sederajat. 

Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara 

terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau anatarjenis kelainan. Pendidikan 

khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan nonformal. 

Berkaitan dengan pendidikan inklusif, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

menteri Pendidikan Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi 

peserta didik yang memiliki kelainan dan memeliki potensi kecerdasan dan atau 

bakat istimewa. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 
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memliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan 

atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama 

dengan peserta didik pada umumnya. 

Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas bertujuan memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu sesuai dengan kebtuhan dan kemampuannya dan mewujudkan 

penyelenggara pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak 

diskriminatif bagi semua peserta didik terkait dengn sanksi, satuan pendidikan 

penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukt melanggar ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri diberikan sanksi administratif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
31

. 

Denagn demikian, pengaturan atas hak  untuk memperoleh pendidikan bagi 

penyandang disabilitas telah diakomodir dalam undang-undang ini dan peraturan 

pelaksananya, sehingga sangat terbuka bagi penyandang disabilitas untuk bisa 

memilih dan menentukan jenis pendidikan dan jenjang pendidikan yang akan 

ditempuhnya, yang tentunya sesuai bakat, minat dan kemampuanya sesuai dengan 

dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada demokrasi, 

berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. 

Kendala dalam penyelenggaran pendidikan khusus dan pendidikan inklusif 

bagi peserta didik penyandang disabilitas diantaranya adalah: 

1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (masih banyak tenaga pengajar 

yang masih berstatus guru kontrak) 
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2) Sarana dan prasarana yang belum memadai 

3) Kesediaan sekolah atau satuan pendidikan untuk mengakomodasi 

penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan  karena 

keterbatasan pengetahuan dan kepedulian guru pada sekolah regular 

4) Untuk penyelenggaraan pendidikan khusus terkendala pada faktor 

ketersediaan lahan untuk pembangunan USB yang mana harus disediakan 

oleh pemerintah  kabupaten / kota, dan dana pembangunan fisiknya dari 

pemerintah pusat 

5) Pemberian keterampilan kepada peserta didik yang masih sangat terbatas, 

terutama keterampilan untuk kemandirian yang di tujukan, agar setelah 

penyandang disabilitas lulus sekolah dapat mencari nafkah, minimal bagi 

dirinya sendiri. 

6) Pengelola pendidikan masih belum banyak yang memahami tentang 

penyelenggaraan pendidikan inklusi, dan 

7) Masih banyak orang tua yang masih belum memahami tujuan 

penyelenggaraan pendidikan inklusi. 

 

Kedepan, pemberlakuan sekolah inklusif harus dilakukan dengan 

mempersiapkan tenaga pengajarnya. Tujuannya agar tenaga pendidik mengerti 

penanganan peserta didik yang mengalami disabilitas menjadi dapat 

menyesuaikan  diri di dalam lingkungan sekolah. Hal ini diperlukan untuk 

mengajarkan pada peserta didik yang normal untuk dapat menerima dan 

menghargai  peserta didik yang mengalami disabilitas. Dengan demikian tidak ada 

perbedaan perlakuan antara kedua peserta didik tersebut. 
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2.3 Evolusi Konsep Disabilitas 

 

2.3.1 Definisi disabilitas 

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) memberikan definisi disabilitas ke 

dalam tiga kategori, yaitu: impairment, disability dan handicap. Impairment 

disebutkan sebagai kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi 

psikologis, atau anatomis. Sedangkan disability adalah ketidakmampuan atau 

keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan 

cara yang di anggap normal bagi manusia. Adapun handicapped, merupakan 

keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability 

yang mencegahnya dari pemenuhan peranan normal (dalam konteks usia, jenis 

kelamin, serta faktor budaya) bagi orang bersangkutan. Secara singkat World 

Health Organization (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan 

terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang 

dianggap normal
32

. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata disabilitas dapat diartikan dalam 

berbagai makna, seperti : 1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik 

atau kurang sempurna (yang terdapaat pada badan, benda, batin atau akhlak); 2) 

Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik 

(kurang sempurna); 3) Cela atau aib; 4) tidak (kurang sempurna). Dari pengertian 

tersebut dapat diperhatikan bahwa disabilitas dalam Bahasa Indonesia selalu 

dikonotasikan dengan kemalangan, penderitaan atau hal yang patut desesali atau 

di kasihani. Anggapan ini dengan sendirinya membentuk opini publik bahwa 
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penyandang cacat yang dalam bahasa inggris disebut disable person itu adalah 

orang yang tidak berdaya. 

Menyikapi silang pendapat tentang disability dan impairment, Velmas dan 

Makela menegaskan bahwa perspektif konstruksi sosial merupakan basis ontology 

dan epistemology dalam studi disabilitas. Perspektif konstruksi sosial memandang 

disabilitas sebagai : 

“Disability is not the same as impairment, and cannot be understood 

properly on the basic of impairment. Although the notion of equating 

impairment with disability is deeply rooted in our culture, it is not 

determined by the nature of things; it is not inevitable. 

 

“The “western” conception of disability as an individual’s biological 

condition is incorrect and harmful” 

 

“we would be much better off the individualistic way of thinking concerning 

disability were done away, or at leastradically transformed” 

 

Kritik tersebut di atas adalah sebuah respon untuk mengajak berbagai pihak 

agar memperluas cakrawala berpikirnya ketika mendiskusikan tentang isu 

disabilitas. Secara implisit, kritik tersebut melihat kompleksitas persoalan orang 

dengan disabilitas. Tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi biologis individu saja, 

melainkan terdapat faktor eksternal diluar orang dengan disabilitas.  

Seperti lingkungan sosial yang turut berkontribusi sebagai faktor yang 

mempersulit situasi orang dengan disabilitas. Beberapa butir penting yang di 

kritisi adalah : 

a. Bahwa disabilitas tidak sama dengan impairment 

b. Konsep barat yang menyatakan bahwa disabilitas merupakan kondisi 

biologis individu adalah tidak benar dan menyakitkan 

c. Dibutuhkan transformasi pemikiran tentang disabilitas. 
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Sehubungan dengan hal tersebut  sesungguhnya telah cukup banyak literature 

yang berupaya mendefinisikan untuk “impairment”, “disability”, dan 

handicapped”. Salah satu definisi yang baik untuk dianalisis dinyatakan oleh 

Union of the Phsically Impaired Against Segregation (UPIAS) tahun 1976 dalam 

Smith (2009, hlm 18-19) mengklasifikasikan perbedaan kontekstual antara 

impairment, disability, dan handicapped sebagai berikut
33

 : 

“Impairment is the functional limitation within the individual caused by 

physical, mental, sensory impairment”. 

 

“Disability is the loss or limitation of opportunities to take part in the 

normal life of the community on an equal level with oters due to physical 

and social barrier.” 

 

“Disability exemplifies and continuous relationship between physically 

impaired individual and their social environment, so that they are disable at 

some times and under conditions, but are able to function as ordinary 

citizens at other times and other conditions.” (Liathowitz, 1998 dalam Smith 

2009). 

 

Sedangkan handicapped menurut Nordenfelt (1993) dalam Smith 

didefinisikan: 

Consider a person to be disable when one is unable to do things which are 

important to one. This inability muss term from a combination of internal 

(such an impairment) an external factors (such a whellchair-unfriendly 

publik transportation system). 

 

Mengacu kepada definisi “impairment” atau dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan menjadi kecacatan, maka konteks pemahamannya lebih bersifat 

pada kondisi biologis individual seseorang berkaitan dengan keterbatasan fungsi 

organ yang disebbkan adanya kerusakan secara psikis, mental, dan sensorik. 

Sedangkan disabilitas melihat keterbatasan atau hilangnya kesempatan individu 

untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari hari di masyarakat, bukan saja 
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semata mata karena gangguan fisik atau psikis. Melainkan juga akibat adanya 

halangan halangan sosial yang turut berkontribusi. Disabilitas juga dipandang 

memiliki relasi berkesinambungan antara gangguan fisik individual dengan 

lingkungan sosialnya. Pada suatu saat tertentu individu akan menjadi disable, 

tetapi pada situasi lain orang dengan disabilitas dapat berfungsi sebagaimana 

biasanya. Oleh karena itu, ketika halangan halangan fisik dan lingkungan dapat 

dihilangkan maka seseorang sudah tidak dapat dikatakan disable karena sudah 

mampu melaksanakan fungsinya. 

Terminology “handicapped” dipahami sebagai kondisi orang dengan 

disabilitas yang mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas yang penting 

baginya. Hambatan tersebut harus merupakan kombinasi antara kondisi internal 

dan faktor eksternal. 

Dengan demikian penggunaan kata disabilitas  di dalam peraturan perundang 

undangan Indonesia, memiliki spectrum yang lebih luas, bukan semata mata 

penghalusan dari frase  penyandang cacat atau kecacatan. Penggunaan terminologi 

disabilitas bertujuan untuk mengajak seluruh pemangku menyelami isu disabilitas 

dengan mengidentifikasikan dan menganalisis kausalitas antara faktor internal dan 

eksternal orang dengan disabilitas. 

Konsep kecacatan berevolusi menjadi disabilitas, melalui rentang waktu yang 

cukup panjang. Di dalam proses tersebut terjadi perdebatan dan dialog terus 

menerus untuk memaknai dengan lebih tepat tentang apa itu kecacatan atau 

disabilitas yang sesuai dengan konteks ruang dan waktunya.  

Perkembangan pengetahuan modern barat, khususnya dalam bidang medis, 

turut berkontribusi membentuk pemahaman masyarakat tentang kecacatan yang 
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terfokus kepada keterbatasan fungsi sebagai konsekuensi abnormalitas organ 

tubuh manusia dan sesuai dengan berkembangnya pengetahuan medis, maka 

perspektif tentang kecacatan di dominasi oleh sebuah pendekatan yang dinamakan 

medical mode. Pada era ini individu dengan kecacatan di asosiasikan sebagai 

“penderita atau pasien yang mengalami disfungsi, tidak berdaya, defisiensi, pasif 

dan merupakan target intervensi para professional akibat kecacatannya. 

Konsep “disability” lebih kompleks dibandingkan “Impairment” karena 

merupakan hasi linteraksi kesinambungan bersifat alami pada satu sisi serta 

lingkungan sosial dan fisik disisi lain. 

Pengadopsian termonologi disabilitas pun telah berimplikasi terhadap 

orientasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang diantaranya ditempuh dengan
34

 : 

a. Turut serta sebagai negara yang menandatangani The Convention on the Right 

of People with Disabilities tahun 2004 dan meratifikasinya ke dalam Undang-

Undang Nomor  19 tahun 2009 tentang Ratifikasi Konveksi Hak-Hak Orang 

dengan Disabilitas. 

b. Mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang 

dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatan-hambatannya, 

baik fisik maupun sosial, pada sumber-sumber publik seperti sarana 

pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dapat 

diamati dengan mulai banyak nya bangunan-bangunan publik yang memiliki 

bidang miring dan lift dengan huruf braile. Namun tetap harus terus 

ditingkatkan karena akses transportasi publik masih belum berpihak  kepada 

orang dengan disabilitas. 
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c. Keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumuan 

kebijakan-kebijakan publik. Hal ini senada dengan prinsip “nothing us, 

without us” sebagai bagian dari pengarusutamaan person contered 

approached untuk memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-

cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri. 

 

2.3.2 Perubahan Konsep dari Charity based ke human based  

Hal pertama yang harus di ubah adalah istilah “penyandang cacat”, yang 

bermakna negatif sehingga mempunyai dampak yang sangat luas pada 

penyandang disabilitas sendiri, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan publik 

yang sering memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek dan tidak 

menjadi prioritas. Istilah “penyandang cacat” dalam perspektif kamus bahasa 

Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan 

prinsip utama hak asasi manusia, yakni kesamaan harkat dan martabat semua 

manusia dan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 

Dalam konsep sosiolinguistik dipahami bahwa bahasa merupakan instrument 

utama bagi manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi, bahkan menjadi 

simbol dalam mendeskripsikan harkat dan martabat manusia. Bahasa tidak lain 

merupakan sarana untuk memuliakan manusia itu sendiri karena melalui bahasa 

manusia saling bahu membahu untuk mengukir peradaban modern. Sungguh hal 

yang sangat disesalkan karena paradigma pemuliaan manusia melalui bahasa 

sebagaimana di uraikan di atas, justru bertolak belakang dengan realitas 

penggunaan bahasa di Indonesia yang mendeskripsikan orang yang mengalami 

disfungsi fisikal dan/atau intelektual dengan sebutan “penyandang cacat”. Ditinjau 
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dari sisi pemaknaan apapun, istilah cacat selalu berkonotasi destruktif. Tapi 

anehnya istilah tersebut justru merupakan istilah umum dalam percakapan sehari 

hari bahkan terminology cacat sudah sejak lama dikembangkan secara formal 

menjadi istilah baku dalam peraturan perundang-undangan di indonesia. 

Hal yang dikemukakan tersebut merupakan realitas sosial yang telah 

mengkebiri bagian-bagian terpenting dari harkat dan martabat para penyandang 

disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, maka istilah penyandang cacat harus segera 

di ganti dengan istilah baru yang mengandung nilai filosofis yang lebih 

konstruktif sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Selain memenuhi kriteria 

yang di persyaratkan, istilah penyandang disabilitas juga lebih mengakomodasi 

unsur-unsur utama dari kondisi riil yang dialami penyandangnya. 

Hal ini dapat dirujuk pada bagian preambule (e) Convention On The Rights 

Of Person with Disabilities (CRPD) atau Konveksi Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas :  

“Recognizing that disability is an evolving concept and that disability 

results from the interaction between persons with umpairments and 

attitudinal and environmental barries, that hinders their full and effective 

participation in society on an equal basis with others”. 

 

Jadi CRPD dalam preambulnya menegaskan bahwa disabilitas adalah suatu 

konsep yang berkembang secara dinamis dan disabilitas adalah hasil dari interaksi 

antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan 

hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam 

masyrakat secara penuih dan efektif atas kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal 

ini lebih dipertegas lagi pada kalimat terakhir dari artikel 1 CRPD : 

“Persons with disabilities include those who have long-term phsycal, 

mental, intellectual, or sensory impairments which in interaction with 
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various barries may hinder their full and effective participation in society 

on an equal basis with others”. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam artikel 1 CRPD, dirumuskan secara gamblang 

bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, 

mental, intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya 

dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat 

secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. 

Dengan demikian maka pemilihan istilah penyandang disabilitas, sungguh 

telah mepresentasikan kebutuhan minimal terminologi pengganti istilah 

penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 

Cacat dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma, digantikan dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat memuat 

pengaturan yang didasarkan pada konsep charity atau perlakuan atas belas 

kasihan, tidak sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan 

pengembangan diri penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1997 memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek bukan subjek, yang 

sebenarnya memiliki kreativitas dalam pengembangan karakter.  

Penyempurnaan yang harus dilakukan adalah merubah konsep bahwa 

penyandang disabilitas hanya membutuhkan bantuan saja, tetapi lebih dari itu 

bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak –haknya sebagai seorang 

manusia. Upaya untuk memprioritaskan penyandang disabilitas dalam 

pemeberdayaan baik di bidang pendidikan maupun pekerjaan serta aspek 

kehidupan lainnya harus lebih di tingkatkan. 
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Persepsi keliru masyarakat tentang penyandang disabilitas yang antara lain 

disebabkan dan dibentuk oleh budaya serta mitos-mitos, hingga kini masih sangat 

dirasakan. Banyak keluarga yang malu memiliki anak dengan disabilitas, 

akibatnya mereka disembunyikan saja di rumah. Sudah dapat dibayangkan, 

penyandang diasabilitas yang tumbuh di lingkungan semacam ini akan menjadi 

beban keluarga karena mereka mereka tidak berpendidikan, tidak mandiri, dan 

tentu tidak produktif. Namun demikian, jika pemerintah dan masyarakat 

melakukan investasi yang cukup melalui alokasi dana untuk pemeberdayaan, 

maka penyandang disabilitas akan menjadi manusia yang lebih cerdas, mandiri, 

dapat berfungsi di masyarakat dengan bekerja, produktif dan menjadi pembayar 

pajak. Ini merupakan langkah awal dalam pemenuhan hak=hak penyanang 

disabilitas yaitu di pandang sebagai manusia dan di berikan kesempatan yang 

sama dengan yang tidak mengalami disabilitas. 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, Pasal 1 (ayat) 1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan 

undang-undang yang khusus mengatur mengenai penyandang cacat. Materi 

muatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yaitu mengenai hak dan 

kewajiban, kesamaan kesempatan, upaya perlindungan, pembinaan dan peran 

serta masyarakat, sanksi administratif, serta ketentuan pidana. Undang-Undang 
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Nomor 4 tahun 1997 menitikberatkan pada adanya hak, kewajiban dan peran  

penyandang cacat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, terutama dalam 

pembangunan nasional. 

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, pengertian penyandang cacat 

adalah setiap orang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat 

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 

secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, serta 

cacat fisik dan mental. 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyatakan 6 hak yang 

diperoleh penyandang cacat meliputi: 

a. Hak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang 

pendidikan; 

b. Hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis 

dn derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya; 

c. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama untuk berperan dalam 

pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; 

d. Hak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya 

e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dan 

f. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan 

kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat. 

 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 mengatur kewajiban 

penyandang cacat, yaitu kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara dan pelaksanaanya disesuaikan dengan jenis dan derajat 

kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Penyandang cacat juga mempunyai 

kesamaan kesempatan diatur dalam Bab IV Pasal 9 sampai dengan Pasal 15. 

Kesamaan Kesempatan diberikan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan 

yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas (pasal 10  ayat 

1). Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan 
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lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup 

bermasyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. 

Kesamaan kesempatan lainnya yang diatur bagi penyandang cacat yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997, yaitu:  

a. Kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, 

jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya; 

b. Kesempatan dan perlaukan yang sama kepada penyandang cacat sebagai 

peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan 

jenis dan derajat kecacatannya serta kemampuannya; 

c. Kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan derajat 

kecacatannya 

d. Kesempatan dan perlakuan yang sama yang di berikan oleh perusahaan 

negara dan swasta keada penyandang cacat dengan mempekerjakannnya di 

perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan 

kemampuannya. Ini berarti terdapat kuota 1% bagi penyandng disabilitas 

untuk mengakses tempat kerja dan hak ekonominya. 

 

Ketentuan Pasal 16 sampai Pasal 22 mengatur mengenai peran pemerintah 

dan/ atau masyarakat dalam menyelenggarakan  upaya rehabilitasi, bantuan sosial, 

dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Pembinaan 

dilakukan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosialpenyandang cacat, 

yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah juga 

melakukan pembinaan melalui penetaan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, 

bimbingan, bantuan perizinan dan pengawasan serta memberikan penghargaan 

kepada perusahaan, lembaga masyarakat, dan/atau perseorangan yang berjasa 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosila penyandang cacat. 

Pengaturan mengenai peran serta masyarakat secara khusus di atur dalam 

ketentuan pasal 25 yang menyatakan bahwa masyarakat melakukan pembinaan 

terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Lebih lanjut 

ketentuan mengenai pembinaan dan peran masyarakat kewenangannya 
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didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1997 juga mngatur sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam Pasal 28 dan 

Pasal 29. 

Walaupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 telah mengatur secara 

khusus mengenai penyandang cacat, seperti hak dan kesamaan kesempatan bagi 

penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupa, dalam 

implementasinya tidak demikian halnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1997 belum efektif dalam pelaksanannya, bahkan substansi pengaturan 

Undang-UndangNomor 4 Tahun 1997 tersebut dinilai banyak sekali mengandung 

kelemahan, bahkan terkesan tidak optimal dalam mengakomodir bentuk 

penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas. Hal tersebut antara lain disebabkan karena : 

a. Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 belum di dukung oleh 

sarana dan prasarana yang menunjang, ditambah lagi belum ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Daerah, sehingga daerah belum mengalokasikan anggaran 

kesejahteraan secara khusus bagi penyandang cacat yang tercantum dalam 

APBD; 

b. Dari keenam hak yang telah di atur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 

1997 dinilai masih kurang memenuhi kebutuhan bagi penyandang cacat 

karena belum diatur mengenai hsk mendpatkan pelayanan medis, psikologi 

dan fungsional, rehabilitasi medis dan sosial, pendidikan, pelatihan 

keterampilan, konsultasi, penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang 

memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas dan 
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keterampilannya secara maksimal sehingga dapat mempercepat proses 

reintegrasi dan integrasi sosial; 

c. Upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat hanya jaminan 

mengenai rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial, tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya 

mengembangkan melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat; 

dan 

d. Terdapat banyaj kasus diskriminasi terghadap penyandang disabilitas di 

sector ketenagakerjaan. Hingga saat ini, belum ada sanksi yang jelas yang 

dikeluarkan oleh pengadilan ataupun sanksi administrative yang diterapkan 

oleh kementrian tenaga kerja sehubungan dengan perusahan yang tidak 

memperkenakan penyandang disabilitas untuk bekerja. Sisi lain yang lebih 

ironis, penyandang disabilitas pun ditolak menjadi pegawai negeri sipil 

semana mana karena faktor disabilitasnya. 

 

Selain itu, mengingat Indonesia telah meratifikasi CRPD, Undang Undang 

Nomor 4 tahun1 1997 tidak lagi relevan dengan tuntutan perkembangan, 

tantangan dan kebutuhan penyandang disabilitas Indonesia saat ini.  

Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian CRPD dengan peraturan 

perundang-undangan terkait penyandang cacat, seperti perubahan terminology 

dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, penyesuaian hak yang 

secara lebih luas diatur dalam konvensi tersebut (meliputi bidang sosial, ekonomi, 

budaya, politik dan sipil) dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bukan 

hanya mencakup rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial. 
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2.4 Pelayanan Publik 

 

2.4.1 Pengertian dan Tujuan 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan 

publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan itu tidak seringkali 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik 

yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, 

mahal, melelahkan. Kecenderungan sepertiitu terjadi karena masyarakat  masih 

diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Oleh karena 

itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik 

dengan mengembalikan dan mendudukan pelayanan dan yang dilayani pada 

pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat 

umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara
35

, meskipun 

negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang 

mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat.  

Menurut Kotler Sampara Lukman
36

, pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya 

Sampara berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 
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 David Osborn, Peter Plasterik, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan 
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 Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta: STIA LAN Press, 2000) hlm, 8 
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terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.  

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai cara 

atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi orang 

dengan makanan, minuman, menyediakan keperluan orang; mengiyakan; 

menerima; menggunakan. 

Sementara kata publik berasal dari Bahasa Inggris publik yang berarti umum, 

masyarakat, negara,. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa 

Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak
37

. Sementara itu kencana 

mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia  yang memiliki kesamaan brpikir, 

perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai 

norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik
38

. 

Sementara itu menurut Ketetapan Menteri Pendayargunaan Aparatur Negara 

No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara publik sebagai uoaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Untuk lebih jelas, pelayanan publik ini dibagi dalam kelompok kelompok: 

a. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 
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kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan 

terhadap suatu barang dan sebagainya. 

b. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 

penyedia tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 

c. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaran, transportasi, pos dan sebagainya. 

 

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat yang oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara 

didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini 

Pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini harus 

dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan  

yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat
39

. 

Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan 

prima yang tercermin dari : 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat di 

akses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti; 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat di pertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi  dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip  

efisiensi dan efektifitas; 

d. Partisipasif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik  dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan 

lain-lain; 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik
40

. 

 

2.4.2 Faktor yang mempengaruhi peningkatan Pelayanan Publik 

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat 

memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja hukum yang membedakan dengan 

kaidah lainnya adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa. 

Artinya apabila azas dan kaidah hukum yang dituangkan ke dalam sebuah 

peraturan perundang-undangan, maka setiap orang diharuskan untuk 

melaksanakannya.  

Dalam pembahasan tentang topik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan pelayanan publik, menurut Lawrence M. Friedman, akan berkenaan 

dengan tiga unsur sistem hukum, antara lain: 

a. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian dari hukum itu sendiri. 

                                                           
40
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b. Substansi hukum, yakni aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata 

dalam sistem hukum. 

c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang 

didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan
41

. 

Selanjutnya menurut Soejorno Soekanto
42

, penegakan hukum sebenarnya 

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak 

pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudakan adalah : 

a. Faktor hukumnya sendiri; 

b. Faktor penegak hukum 

c. Faktor sarana; 

d. Faktor masyarakat 

e. Faktor kebudayaan; 

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu 

faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok 

ukur dari efektifitas penegakan hukum. 

 

2.4.3 Pelayanan Publik dalam konsep Good Governance 

Pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat menjadi satu tugas bagi setiap pemerintah di daerah. 

Terlebih lagi pelayanan publik menjadi primadona bagi daerah-daerah guna 

menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian pendapatan asli 
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daerahnya. Berbagai terobosan kebijakan pun gencar dilakukan demi dan untuk 

peningkatan pelayanan dan kesejehteraan masyarakat. 

Permasalahan mengenai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

organisasi pemerintahan merupakan sesuatu hal yang menarik untuk 

diperdebatkan. Pelayanan publik selama ini telah menjadi ranah di mana negara 

yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi langsung dengan pihak non 

pemerintah. Dalam ranah ini telah terjadi pergumulan yang sangat intensif antara 

pemerintah dengan warga negara, dan baik buruknya dalam pelayanan publik 

sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Keberhasilan dalam 

mewujudkan praktik langsung good governance dalam pelayanan publik mampu 

membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. 

Untuk itu pemerintah dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan cerdas tentang 

mana yang harus dilakukan dan di prioritaskan, selain juga mampu membedakan 

anatara yang urgen dengan yang tidak perlu dilakukan dengan 

mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, menghemat dan menaambah 

sumber asset publik melalui investasi publik dengan tidak membebani mereka
43

. 

Menurit survey yang dilakukan Unversitas Gadjah Mada pada tahun 2002, 

secara umum Stakeholder menilai baha kualitas pelayanan publik mengalami 

perbaikan setelah diberlakukan otonomi daerah. Namun, dilihat dari sisi efisiensi 

dan efektifitas, responsifitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) masih jauh 

yang diharapkan dan masih memiliki beberapa kelemahan yang di antaranya 

adalah :  
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a. Kurang responsive. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur 

pelayanan, mulai pada tingkatan petugas sampai pada tingkatan 

pertanggungjawaban instansi; 

b. Kurang Inovatif. Berbagai  macam informasi yang seharusnya disampaikan 

keoada masyarakat menjadi terlambat atau bahkan tidak sampai; 

c. Kurang accessible, berbagai unit pelaksana pelayanan jauh dari jangkauan 

masyarakat. 

d. Kurang koordinasi, berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan yang 

lainnya sangat kurang koordinasi 

e. Birokratis (khusunya dalam masakah perizinan) 

f. Kurang mau mendengar keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat 

g. Tidak efisiensi, berbagai persyaratan yang diperlukan seringkali tidak 

relevan
44

. 

 

Beberapa kelemahan lain yang juga dapat diidentifikasi adalah pada sisi 

kelembagaan dimana kelemahan utama terletak pada sisi organisasi yang tidak 

dirancang khusus dalam rangka pemebrian pelayanan publik, penuh dengan 

hirarki yang membuat birokrasi menjadi berbelit-belit dan tidak terkoordinasi. 

Menghadapi problem yang demikian ini maka unsur profesionalisme merupakan 

hal yang mutlak. Karena profesionalisme berkaitan erat dengan pelayanan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan 

 

1. Dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat seratus empat 

belas peraturan perundang-undangan terkait disabilitas. Penulis 

menemukan  setidaknya sepuluh peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dari sepuluh 

peraturan perundang-undangan tersebut sudah menjamin dalam 

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, 

namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena belum adanya 

pemahaman yang lebih serta perencanaan yang matang dari pemerintah 

dalam melihat isu disabilitas di Indonesia 

2. Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 berikut Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010,  

Dari delapan standar nasional yang ada dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 dan dua puluh tujuh indikator dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 keduanya masih 

mengatur dan membahas hal hal yang bersifat umum, belum secara 
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khusus menjamin tentang standar-standar kebutuhan bagi penyandang 

disabilitas sebagaimana yang tertuang pada Konvensi Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas yang juga sudah di amanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

 

4.2. Saran 

 

1. Sebagai perwujudan dari peraturan perundang-undangan, kita sebagai 

warga negara dan masyarakat Indonesia harus turut serta ikut andil dalam 

membantu, mendukung penyandang disabilitas dalam menyalurkan 

potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat  

guna memperoleh kesamaan kesempatan tanpa memandang sebelah mata 

terhadap kondisi kedisabilitasan mereka. 

2. Standar nasional pendidikan berikut standar pelayanan minimal 

pendidikan harus disesuaikan dengan standar-standar kebutuhan dari 

penyandang disabilitas dengan perlakuan khusus dan lebih yang sesuai 

bagi penyandang disabilitas, dimana hal tersebut bisa kita lihat pada 

Konveksi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai pacuan 

pemenuhan standar-standar tersebut. 

3. Pemerintah Indonesia bisa saja belajar dari negara-negara lain, dengan 

melakukan studi perbandingan untuk mengidentifikasi dan memahami 

kerangka hukum dan kebijakan hukum bagi penyandng disabilitas negara 

lain dalam upaya melindungi serta memenuhi hak-hak penyandang 

disabilitas di Indonesia. 
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