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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa 

adanya orang lain. Pada dasarnya manusia hidup bermasyarakat dan  berinteraksi 

dengan lingkungan sosialnya karena manusia akan selalu membutuhkan orang 

lain untuk bersosialisasi. Manusia akan berinteraksi dengan masyarakat lainnya, 

tidak hanya dalam satu wilayah melainkan dengan wilayah yang lain. Masyarakat 

di suatu daerah akan berinteraksi dengan masyarakat di daerah lain, masyarakat di 

suatu Negara akan berinteraksi dengan masyarakat di Negara lain sesuai dengan 

kebutuhannya. 

 Disamping itu manusia juga merupakan makhluk individu yang 

mempunyai privasi, hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki manusia merupakan 

hak yang diberikan oleh Tuhan sejak di dalam kandungan.  Hak asasi manusia 

adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan 

dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat1.  

Hak yang dimiliki setiap manusia adalah sama. Hak asasi ini dimiliki 

setiap manusia tanpa melihat perbedaan apapun baik agama, suku bangsa, ras, 

jenis kelamin, warna kulit dan bentuk fisik. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh 

siapapun, dan mempunyai tujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Tuhan 

                                                           
1Miriam Budiardjo,1996,Dasar-Dasar Ilmu Politik,Jakarta,Gramedia Pustaka Utama,hal 120 
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menciptakan manusia berbeda-beda, tidak semua individu terlahir dengan 

sempurna, beberapa diantaranya mengalami keterbatasan dan ketidaksempurnaan 

(cacat),  baik fisik ataupun mental. Dengan kondisi yang seperti itu kaum 

penyandang cacat sering mengalami masalah diskriminasi dalam hidup 

bermasyarakat, baik dalam lingkup negara maupun internasional.  

Kaum penyandang cacat adalah manusia dengan kemampuan yang 

berbeda dengan ketidaksempurnaan fisik. Dalam masyarakat internasional disebut 

sebagai Difable (Different ability people). Ada  banyak sekali kaum difabel 

diseluruh dunia. Menurut data WHO, dari total penduduk dunia, 15% diantaranya 

adalah kaum difabel. Mungkin sangat sedikit jika diprosentasekan namun jika 

dikonfersi jumlah difabel tersebut mencapai satu miliar orang2. Kaum difabel 

butuh untuk  berinteraksi dengan manusia lainnya. Sama dengan manusia yang 

tidak mengalami ketidaksempurnaan fisik, kaum difabel juga membutukan orang 

lain bahkan mereka membutuhkan perhatian yang lebih. Namun tidak sedikit 

masyarakat yang mengabaikan kaum difabel, mereka lupa bahwa kaum difabel 

sama dengan manusia normal lainnya yang juga mempunyai hak yang sama 

sebagai manusia.  

Dalam masyarakat, kaum penyandang cacat baik fisik maupun maupun 

mental dianggap sebagai aib, memalukan, serta tidak beruntung. Secara sosial 

kaum penyandang cacat mendapatkan perlakuan tidak adil, diskriminatif, 

tersegregasi secara sosial, politik, pendidikan, karir, dll dalam masyarakat. 

Mereka juga layak mendapatkan dukungan untuk memperoleh pelayanan yang 

                                                           
2Disability and Health, diakses pada 28 mei 2014 melalui 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en 
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sesuai dengan hak-hak yang mereka butuhkan seperti SLB (Sekolah Luar Biasa), 

sekolah regular, pendidikan ketrampilan bagi penyandang cacat, sarana dna 

prasarana untuk difabel dalam ruang publik dan berbagai pelayanan kesehatan.  

Di Negara- Negara berkembang, perhatian khusus dan penanganan 

terhadap kaum difabel masih sangat terbatas. Fasilitas pendidikan SLB yang juga 

masih terbatas dan mahal, dimana seharusnya kaum difabel mendapatkan 

kesempatan sekolah yang sama, sarana pelatihan kerja dan kesempatan kerja 

masih sangat minim. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kaum difabel di 

ruang publik masih jauh dari kata sempurna. Permasalahan kaum difabel bukan 

hanya sebatas permasalahan dalam negeri namun sudah menjadi perhatian dunia 

Internasional. Dengan adanya permasalahan kaum difabel yang semakin 

memprihatinkan tersebut masyarakat berupaya untuk memperjuangkan hak- hak 

yang seharusnya didapatkan oleh kaum difabel. 

Pada tahun 2006 United Nation dibawah UNICEF dan WHO 

menyelenggarakan CRPD ( Convention on The Rigths of Person with Disabilities) 

yang merupakan konvensi Internasional Hak- Hak penyandang cacat yang 

disahkan oleh Majelis Umum PBB pada sidang ke-61 dengan tujuan untuk 

melindungi dan memenuhi hak- hak dasar kaum difabel. Konvensi ini di 

Indonesia di ratifikasi pada tanggal 30 November 2011 yang selanjutnya diadopsi 

menjadi UU No.19 Tahun 20113. 

Salah satu usaha yang dilakukan untuk memperjuangkan hak- hak kaum 

difabel ini Negara- Negara juga menyelenggarakan olimpiade bagi kaum difabel 

                                                           
3 Penerapan prinsip-prinsip Convention On the Right Person with Disbilities dalam RUU 

Penyandang disabilitas, diakses pada 24 februari 2014, melalui 

http://pshk.or.id/site/sites/default/files/Materi_Penjelasan%20umum.pdf 

http://pshk.or.id/site/sites/default/files/Materi_Penjelasan%20umum.pdf


4 
 

yaitu Olimpiade Paralympic. Olimpiade Paralympic merupakan pesta olahraga 

bagi kaum difabel. Dalam Olimpiade ini kaum difabel bisa menyalurkan bakat, 

menunjukkan kemampuan mereka pada dunia bahwa mereka juga bisa melakukan 

seperti yang manusia normal lakukan. Olimpiade paralympic ini bertujuan untuk 

mengubah pandangan masyarakat terhadap kaum difabel. Sedangkan fungsi dari 

Olimpiade Paralympic adalah bertindak sebagai agen perubahan untuk mendobrak 

hambatan sosial diskriminasi bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan4. 

Masyarakat dan Organisasi atau lembaga- lembaga yang menangani kaum 

difabel mempunyai peran yang sangat besar dalam usaha untuk memperjuangkan 

hak- hak dasar kaum difabel. Tanpa adanya masyarakat dan organisasi atau 

lembaga- lembaga yang peduli terhadap kaum difabel tersebut, kaum difabel akan 

kesulitan untuk mengungkapkan keinginannya dalam hal pemenuhan kebutuhan 

dasarnya. Selain masyarakat dan organisasi atau lembaga di dalam negeri ada 

masyarakat internasional yang juga berperan dalam hal memperjuangkan hak- hak 

dasar kaum difabel. 

Masyarakat internasional disini sangat berperan penting dalam usaha 

penyetaraan HAM kaum difabel. Masyarakat internasional disini adalah suatu 

badan atau subyek hukum internasional yang saling berhubungan satu dangan 

lainnya5. Masyarakat internasional ini berbeda dengan masyarakat dalam suatu 

Negara yang tunduk terhadap badan/ organisasi diatasnya yaitu pemerintah. 

Masyarakat ini kedudukannya tinggi dan tidak mengenal badan/ organisasi, tidak 

tunduk pada aturan badan/ organisasi. Masyarakat internasional ini dapat 

                                                           
4 Nilai- milai paralympic diakses pada 10 desember 2013 dalam www.npcindonesia.org/ipc 
5 Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional, diakses pada 28 mei 2014 dalam 

http://www.negarahukum.com/hukum/masyarakat-internasional-dan-hukum-internasional.html  

http://www.negarahukum.com/hukum/masyarakat-internasional-dan-hukum-internasional.html
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membuat, bahkan memaksakan suatu peraturan atau undang-undang yang harus 

dijalankan dan dipatuhi oleh semua masyarakat melalui kesepakatan-kesepakatan 

yang dinyatakan secara tegas. Peraturan atau undang-undang yang telah disepakati 

tersebut selanjutnya menjadi suatu hukum internasional. 

Hukum internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur 

hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara; yaitu, Negara dengan 

Negara, dan  Negara dengan subyek hukum lain bukan Negara atua suatu subyek 

hukum bukan Negara satu sama lain. Dalam hukum internasional individu 

dianggap sebagai obyek dan bukan subyek hukum. Namun posisi individu ini 

sudah mengalami perubahan, individu tidak lagi dipandang sebagai obyek hukum 

internasional yang tidak memiliki hak, tanpa wewenang untuk mengajukan 

perkara, melainkan telah dipandang sebagai penyandang hak dan kewajiban yang 

menyertainya dalam konteks system hukum internasional6.  

Hukum internasional disini terus berkembang seiring dengan apa yang 

masyarakat butuhkan. Perkembangan peraturan dan hukum internasional dalam 

usaha penyetaraan HAM bagi kaum difabel ini tidak bisa lepas dari peran 

masyarakat internasional. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berusaha mengulas peran 

masyarakat internasional dari waktu ke waktu yang terus mengalami perubahan 

dalam usahanya untuk melindungi dan menjamin penyetaraan HAM kaum 

difabel. Penelitian ini betujuan untuk melihat perubahan terhadap hak- hak dasar 

kaum difabel pasca Indonesia ikut menandatangani CRPD (Convention on The 

                                                           
6 Scott Davidson, 1994, Hak Asasi Manusia,Jakara, Pustaka Utama, Graffiti, hal 70 
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Right of Person With Disabilities) pada tahun 2007.  Oleh karena itu penulis 

memberikan judul penelitian ini sebagai berikut :  

Pengaruh Convention on The Right of Person With Disabilities Terhadap 

Pemenuhan Hak- Hak Dasar Kaum Difabel Di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah :  

 Bagaimana pengaruh CRPD (Convention on The Right of Person With 

Disabilities) terhadap pemenuhan hak- hak dasar kaum difabel di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tugas ini , maka tujuan 

yang ingin dicapai oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat internasional dalam usaha 

peningkatan peyetaraan Hak Asasi Manusia terhadap kaum difabel. 

2. Untuk mengetahui pengaruh CRPD (Convention on The Right ofPerson With 

Dosabilities) terhadap pemenuhan hak- hak dasar kaum difabel di Indonesia. 

 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan muncul seiring dengan hasil yang dicapai dari 

penelitian ini penulis membagi dalam dua aspek, yaitu : 
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a. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian yang akan di capai nantinya dapat membantu 

perluasan wacana dan penambahan daftar referensi keilmuan bagi mahasiswa 

hubungan internasional dan masyarakat umum yang tertarik dalam mencari 

penelitian tentang penyetaraan Hak Asasi Manusia dan usaha penghapusan 

diskriminasi sosial kaum difabel serta hubungannya dengan masyarakat 

internasional. 

b. Manfaat Praktis  

  Secara praktis penelitian ini berusaha menunjukkan bagaimana dan sejauh 

mana pengaruh CRPD (Convention on The Right of Person With Disabilities) 

terhadap pemenuhan Hak-hak dasar kaum difabel di Indonesia. Dengan penelitian 

ini pula penulis dapat mengetahui hak-hak kaum penyandang cacat (difable) 

sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya yang 

dalam pandangan sosial dianggap normal. Dengan mengetahui hak-hak dasar 

kaum difable yang telah dijamin secara hukum maka dapat menjadi referensi 

dalam upaya advokasi hak-hak kaum difable yng dalam realitas sosialnnya 

cenderung mengalami diskriminasi.  
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1.4 Penelitian Terdahulu 

a. “Analisis perlindungan hukum terhadap hak penyandang cacat dalam 

meraih pekerjaan” (studi kasus di kota yogyakarta)7 

  Pada September 2007, peneliti hukum dan social-humaniora, DPPM, 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Saru Arifin ,SH, membuat sebuah jurnal 

penelitian yang berjudul “ Analisis perlindungan hukum terhadap hak penyandang 

cacat dalam meraih pekerjaan ( studi kasus di kota Yogyakarta) “. Dalam jurnal 

penelitian ini berisi tentang perlindungan hukum terhadap kesetaraaan hak-hak 

para penyandang cacat di Indonesia dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam 

mengatasi kesetaraan hak-hak penyandang cacat dalam memeperoleh pekerjaan. 

  Menurut Saru Arifin, pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini 

adalah sama, namun manusia itu sendiri yang membeda- bedakan antara satu 

dengan yang lainnya. Perbedaan itu bisa berupa sikap atau perlakuan. Perbedaan 

sikap dan perlakuan ini masih dirasakan oleh mereka yang merupakan 

penyandang cacat, meskipun semua manusia baik yang cacat maupun yang tidak , 

tidak pernah menghendaki kecacatan dalam dirinya. 

  Dalam hal pekerjaan, manusia kebanyakan menilai hasil kerja penyandang 

cacat mengacu pada segi kuantitas, hal ini semakin mempertegas kecacatan karena 

penyandang cacat menyadari bahwa keterbatasan dalam diri mereka membuatnya 

berbeda dalam hal cara berproduksi. Namun jika dilihat dari segi kualitasnya, 

tidak sedikit hasil karya penyandang cacat yang sangat mengagumkan. Cara 

pandang masyarakat diatas sangat berpengaruh terhadap kesulitan penyandang 

                                                           
7 Dppm.uii.ac.id/datainformasi 
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cacat dalam hal memperoleh pekerjaan yang layak untuk kelangsungan hidup 

mereka.  

  Dalam penelitian ini juga disebutkan menurut Nuning Suraytiningsih dari 

CIQAL (Center of Improving Qualified Activity in Live of People with 

Disabilities) Yogyakarta, bahwa kaum difabel masih merasakan adanya 

diskriminasi dari pemerintah. Salah satu diskriminatif tersebut adalah minimnya 

fasilitas umum bagi kaum difabel dan kecilnya kesempatan kerja. Menurutnya 

penyebab utama perlakuan diskriminatif tersebut adalah minimnya peraturan yang 

mengatur kaum difabel. Pada saat itu menurutnya peraturan atau undang- undang 

yang dibuat hampir semua tidak berspektif difabel, sehingga kaum difabel seolah 

tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Padahal jelas dalam UUD 1945 

pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, yang berarti bahwa 

tidak ada perbedaan setiap warga Negara dalam hal memperoleh pekerjaan, baik 

warga yang menyandang cacat maupun tidak. mereka mempunyai kedudukan 

yang sama dalam kehidupan. 

  Tidak sedikit kemampuan dan ketrampilan mereka yang menyandang 

cacat bisa mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik. 

Dan keberhasilan kehidupan penyandang cacat dapat menepis pandangan 

sebagian masyarakat bahwa tenaga kerja penyandang cacat kurang produktif bila 

dibandingkan dengan tenaga kerja pada umunya. Menepis anggapan bahwa 

dengan mempekerjakan penyandang cacat akan membuat perusahaan merugi dan 

produksinya merosot. Selain itu pandangan masyarakat yang masih keliru tersebut 
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dibuktikan dengan eksistensi kemandirian penyandang cacat dalam menghasilkan 

barang dan jasa.  

  Dalam penelitiannya Saru Arifin, SH ,difokuskan untuk untuk mengetahui 

konsepsi hukum yang terkait dengan hak- hak para penyandang cacat, baik hak-

hak politik, sosial dan ekonomi, khususnya dalam bidang pekerjaan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menemukan solusi dalam mewujudkan kesetaraan hak-

hak para penyandang cacat sebagai warga Negara, khususnya dalam memperoleh 

pekerjaan; selain itu tujuan penelitian ini untuk membangun image yang positif 

terhadap para penyandang cacat di masyarakat bahwa pada hakikatnya mereka itu 

mempunyai hak-hak yang sama di mata hukum sebagai warga Negara. Dan hasil 

penelitiannya diharapkan dapat menjadi kontribusi positif baik bagi pemerintah 

sebagai pemegang kebijakan dalam membuat regulasi yang relevan dengan 

kebutuhan dan kondisi para penyandang cacat. Bagi pengusaha diharapkan dapat 

menjadi pertimbangan dalam perekrutan karyawan terutama dari kelompok 

penyandang cacat. Selain itu, bagi masyarakat secara umum diharapkan hasil 

penelitian dapat membuka cakrawala pemahaman dan kesadaran untuk 

menjadikan para penyandang cacat setara sebagai warga Negara dengan segala 

dan kewajiban yang melekat padanya. Terakhir diharapkan hasil penelitian 

bermanfaat bagi para penyandang cacat sendiri dalam pemberdayaan potensi 

mereka dalam upaya meraih kesempatan yang sama dengan warga Negara lainnya 

untuk mendapatkan pekerjaan khususnya. Dan penelitian yang akan peneliti 

ajukan ini lebih terfokus pada pengaruh CRPD (Convention on the Right Person 

with Disabilities) terhadap pemenuhan Hak-hak dasar kaum difabel di Indonesia. 
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b.   Perlindungan terhadap kelompok rentan ( wanita, anak, minoritas, 

suku terasing, dll ) Dalam perspektif Hak Asasi Manusia8 

 Pada tahun 2003 kepala badan penelitian dan pengembangan hak asasi 

manusia Departmen kehakiman dan HAM, Ir. Iskandar Hoesin menyampaikan 

sebuah makalah yang disajikan dalam seminar pembangunan hukum nasional di 

Denpasar, Bali, yang berjudul “ Perlindungan terhadap kelompok rentan ( wanita, 

anak, minoritas, suku terasing, dll) Dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam 

makalah tersebut berisi tentang upaya perlindungan terhadap kelompok rentan 

dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. 

 Menurut Ir. Iskandar Hoesin, upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan 

pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan hal yang sangat penting 

dan memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Perlindungan,penegakan 

dan pemajuan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab masyarakat dan 

juga pemerintah. Pemerintah telah membuat peraturan, undang- undang, dan 

meratifikasi berbagai konvensi seperti konvensi hak anak, diskriminasi 

perempuan, difabel dan lain- lain, namun hal ini belum didukung dengan 

komitmen oleh masyarakat untuk menerapkannya. Berdasarkan kondisi tersebut 

diperlukan suatu mekanisme unutk pelaksanaan hukum yang efektif untuk 

melindungi hak- hak masyarakat terutama pada kelompok rentan (perempuan, 

anak,minoritas,suku terasing,dll).  

 Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia banyak sekali peraturan atau 

perundang- undangan yang mengatur kelompok rentan, tetapi dalam 

                                                           
8 www.lfip.org/perlindungan-terhadap-kelompok-rentan/ 
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pelaksanaanya sebagian undang- undang tersebut masih sangat lemah, sehingga 

adanya undang- undang tersebut tidak banyak memberikan manfaat bagi 

masyarakat dan kelompok rentan itu sendiri. Selain itu dalam undang- undang 

yang mengatur kelompok rentan tersebut masih belum mampu mengakomodasi 

berbagai hal yang menjadi kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Untuk 

itu diperlukan tindakan berupa penegakan hukum guna melindungi hak- hak dan 

kepentingan- kepentingan mereka. 

Selama ini kebijakan pemerintah hanya sebatas pada pemenuhan dan 

perlindungan Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, namun 

penegakan hukum untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap 

kelompok rentan, perempuan ,anak, penyandang cacat dan kelompok minoritas 

masih belum diprioritaskan. Mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan, 

berbagai upaya untuk memenuhi hak kelompok rentan telah dilakukan, namun 

dalam pelaksanaanya masih banyak kendala seperti kurangnya koordinasi antar 

instansi pemerintah, belum adanya sosialisasi yang baik, dan kemiskinan yang 

masih dialami masyarakat. 

Salah satu masalah social yang dihadapi bangsa ini menurut Ir. Iskandar 

Hosein antara lain adalah masalah penyandang cacat. Sama seperti masyarakat 

yang lain, penyandang cacat juga mempunyai hak yang sama dalam berbagai 

aspek kehidupan, mereka mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum, 

mendapatkan pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya, pelayanan kesehatan, hak 

dalam berpolitik dsb. Namun dalam  kenyataanya masyarakat masih mengabaikan 
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hal tersebut. Masyarakat masih kurang memperhatikan penyandang cacat bahkan 

sering kali menganggapnya sebagai beban. 

Dalam hal pekerjaan penyandang cacat masih didiskriminasi, banyaknya 

lapangan pekerjaan yang belum bisa menerima pekerja yang menyandang 

kecacatan. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi penyandang cacat. Penyandang 

cacat diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan fisik, 

mental dan social sehingga bisa bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan, 

pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki. Karena bagaimanapun penyandang 

cacat juga berhak mendapatkan pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya. Dalam 

pasal 31 PP no.43 tahun 1998 tentang “upaya peningkatan kesejahteraan 

penyandang cacat” mewajibkan bahwa setiap pengusaha yang memiliki jumlah 

karyawan 200 orang atau lebih pada perusahaannya wajib mempekerjakan 

minimal satu orang penyandang cacat utnuk memenuhi persyaratan jabatan dan 

kualifikasi pekerjaan, atau kurang dari 100 orang jika perusahaan tersebut 

menggunakan teknologi tinggi. Dan bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan 

tersebut akan dikenai sanksi pidana karena peraturan tersebut memiliki daya 

paksa. 

Dengan upaya pemberdayaan penyandang cacat melalui kuota tenaga kerja 

tersebut bisa efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat di 

Indonesia. Kendala lain yang dihadapi oleh penyandang cacat di Indonesia yaitu 

masih minimnya perhatian pemerintah pusat maupun daerah terhadap 

ketersediaan fasilitas umum yang bersahabat dengan penyandang cacat. 
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Kesimpulan dari makalah tersebut adalah, Melihat berbagai perangkat 

peraturan perundang-undangan diatas sebenarnya sudah cukup memadai untuk 

menyelesaikan persoalan. Pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap anak, 

kelompok perempuan rentan, penyandang cacat dan kelompok minoritas belum 

sepenuhnya tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan anatara lain penegakan 

hukum dan implementasi atas perangkat hukum yang masih ada belum maksimal 

disamping sosialisasi terhadap perangkat perundangan tersebut belum dilakukan 

ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, Kelemahan penegakan hukum dapat 

disebabkan karena peraturan perundang- undangan kurang responsif dan aspiratif 

terhadap kebutuhan perlindungan dan  pemenuhan HAM. Hal ini merupakan 

akibat kurangnya penelitian yang seksama sebelum disusun suatu rancangan 

peraturan perundang-undangan.  

 Dalam makalah yang disampaikan Ir. Iskandar Hoesin mengutamakan 

perlindungan terhadap kelompok rentan yang di dalamnya termasuk penyandang 

cacat dalam perspektif HAM. Perlindungan disini menurut hukum yang berlaku 

dan kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga menimbulkan adanya 

kelemahan hukum yang menjamin kelompok-kelompok rentan. Sedangkan 

penelitian yang akan diajukan oleh penulis lebih terfokus pada pengaruh CRPD 

(Convention on The Right Person with Disabilities) terhadap pemenuhan hak- hak 

dasar kaum difabel di Indonesia, dimana CRPD merupakan konvesi hak- hak 

penyandang cacat. Dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut 

menandatangani naskah CRPD dan ikut meratifikasi naskah konvensi tersebut. 
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c. Analisis situasi penyandang disabilitas di Indonesia: sebuah Desk-review9 

Pada November 2010, kelompok mahasiswa Universitas Indonesia fakutas 

Ilmu Sosial Dan Politik, Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi 

Luski, dan Siradj Okta membuat sebuat analisis tentang situasi penyandang cacat 

di Indonesia. isi dari jurnal yang di buat berisi tentang : 1) Siapa dan berapa 

populasi penyandang disabilitas di Indonesia. 2) Kebijakan dan program 

pemerintah terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. 3) Hukum dan 

kebijakan terkait penyandang disabilitas. 4) Partisipasi penyandang disabilitas.  

Menurut kelompok mahasiswa UI tersebut kebijakan dan program pemerintah 

terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, persoalan disabilitas menjadi 

masalah sektor social sejak adanya perubahan data disabilitas dari indicator 

kesehatan menjadi indicator kesejahteraan social. Menurut UU No. 11 tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri  Sosial No.82/HUK/2005 

tentang Tugas dan  Tata Kerja Departemen Sosial menyatakan bahwa focal 

pointdalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah 

Kementerian Sosial RI.  Tugas tersebut  lebih diarahkan pada upaya pelayanan 

dan rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 

memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kementrian ini juga diberi 

mandat oleh UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat untuk pemberian 

bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.  

                                                           
9 www.ausaid.gov.au/publication/penyandang-disabilitas 
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 Terkait hukum dan kebijakan untuk penyandang disabilitas, saat ini 

terdapat 146 negara penandatangan Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas 

(CRPD), 89 penandatangan Optional Protocol, 90 ratifikasi terhadap Konvensi 

dan 57 ratifikasi Protokol. Namun, sangat disayangkan bahwa Indonesia termasuk 

negara yang hanya dapat menandatangani dan belum meratifikasi CRPD 

menyatakan bahwa harus ada perubahan paradigma terkait orang dengan 

disabilitas. Konsep bahwa orang dengan disabilitas adalah “obyek amal, 

pengobatan dan perlindungan sosial” menjadi pandangan bahwa orang dengan 

disabilitas sebagai subyek penyandang hak yang mampu memperjuangkan hak-

haknya dan mampu membuat keputusan atas hidupnya berdasarkan kebebasannya 

sendiri sebagai anggota masyarakat aktif. CRPD mengakui bahwa setiap orang 

dengan segala jenis disabilitas harus dapat menikmati seluruh hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar. Pertanyaan muncul pada tahap implementasi. Indonesia 

memiliki beberapa peraturan dan juga Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 dan 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyangkut penyandang disabilitas 

dan hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan kedua undang-undang 

tersebut terhadap pemenuhan hak orang dengan disabilitas masih jauh dari 

sepantasnya.   

 Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan 

salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas. 

Undang-undang tersebut mengandung berbagai hak terkait penyandang 

disabilitas, yakni dalam bidang-bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan 
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dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, aksesibilitas, 

rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan 

sosial secara setara. Bahkan, secara khusus dalam konteks anak, Undang-Undang 

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hal-hal terkait anak 

dengan disabilitas yang meliputi: Perlindungan khusus; hak atas pendidikan (baik 

pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa; kesejahteraan sosial; dan hak 

untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai 

integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. Mengenai 

diskriminasi terhadap anak (secara umum) yang mengakibatkan anak mengalami 

kerugian fisik ataupun mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, Pasal 77 

undang-undang ini memberi ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun, Pada tahap 

pelaksanaan, tidak terdapat harmonisasi antara aturan hukum dan implementasi di 

tingkatan masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat local. 

 Di Indonesia, banyak Undang-undang yang membutuhkan perangkat 

hukum dibawahnya agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut 

dapat dilaksanakan. Undang-undang menjadi tidak dapat dilaksanakan ketika 

dibutuhkannya peraturan pelaksanaan dalam tingkatan kebijakan yang lebih 

rendah, namun aturan yang lebih rendah tersebut tidak pernah ada. Hal ini 

membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, hingga 

Peraturan Daerah yang menurut urutan perundang-undangan lebih rendah dari 

Undang-undang menjadi penting. ketentuan-ketentuan dalam aturan inilah yang 

tolak ukur pelaksanaan di tataran local dan masyarakat. Hingga kini, paling tidak 
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terdapat beberapa undang-undang dan peraturan sehubungan dengan komitmen 

terhadap isu penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagian besar peraturan (di 

bawah undang-undang) mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang 

disabilitas dan orang usia lanjut yang diatur pula oleh Surat Edaran Menteri Sosial 

No. A/A-50/VI-04/MS, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI 

No. SE/09/M.PAN/3/2004, Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 dalam hal perencaan yang 

memberikan aksesibilitas bagi penyandang cacat.  

 Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas 

mendapat perlakuan diskriminasi dlam sektor politik, pendidikan, kesejahteraan 

social. Partisipasi penyandang disabilitas juga disebutkan, partisipasi dalam 

bidang olahraga, seni budaya, pendididkan nasional, angkatan kerja dan 

partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Analisis yang dibuat oleh sekelompok 

mahasiswa ini lebih memfokuskan pada seberapa jauh perhatian pemerintah 

terhadap penyandang kaum disabitilitas di Indonesia, agar kedepannya pemerintah 

lebih memperhatiakan kondisi penyandang disabilitas di Indonesia. hal ini 

diperkuat dengan adanya rekomendasi- rekomendasi program untuk penyandang 

disabilitas yang ditujkan untuk pemerintah. 

 Pada ketiga penelitian cukup menjadi yang menjadi referensi penulis 

untuk melakukan penelitian yang masih berhubungan dengan kaum difabel. Pada 

penelitian ini peneliti terfokus pada bagaimana pengaruh CRPD (Convention on 

The Right of Person With Disabilities) terhadap pemenuhan Hak- Hak dasar kaum 

difabel di Indonesia. Yang mana umumnya masyarakat tahu akan banyaknya 
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kasus pendiskriminasian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

kaum difabel. 

TABEL 1.1 POSISI PENELITIAN 

 

NO JUDUL METODE HASIL 

1 Analisis 

perlindungan hukum 

terhadap hak 

penyandang cacat 

dalam meraih 

pekerjaan (studi 

kasus di kota 

Yogyakarta) 

Jenis penelitian  

deskriptif 

a. Solusi untuk 

mewujudkan 

kesetaraan hak- hak 

penyandang disabilitas 

sebagai warga Negara 

terletak pada 

pemerintah sebagai 

pemegang kebijakan. 

b. Kebijakan yang akan di 

ambil pemerintah 

bermanfaat untuk 

memberdayakan 

potensi yang ada pada 

penyandang difabel 

untuk meraih 

kesempatan yang sama 

sebagai warga Negara 

khususnya untuk 

mendapat pekerjaan. 

 

2 Perlindungan 

terhadap kelompok 

rentan (wanita, anak, 

minoritas, suku 

terasing,dll) dalam 

perspektif Hak Asasi 

Manusia 

Jenis penelitian 

eksplanatif 

a. Pemenuhan dan 

perlindungan HAM 

terhadap anak, 

kelompok rentan, 

penyandang cacat, dan 

kelompok minoritas 

belum sepenuhnya 

tertangani dengan baik. 

b. Penyebab belum 

terpenuhi pemenuhan 

kebutuhan tersebut 

karena penegakan 

hukum dan 

implementasi ats 

perangkat hukum yang 

ada masih belum 

maksimal. 

c. Sosialisasi terhadap 
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perangkat perundangan 

belum dilakukan ke 

seluruh lapisan 

masyarakat. 

3 Analisis situasi 

penyandang 

disabilitas di 

Indonesia : sebuah 

Desk-review 

Jenis penelitian 

deskriptif 

a. Penyandang  disabilitas 

mendapat perlakuan 

diskriminasi dalam 

sektor politik, 

pendidikan, 

kesejahteraan 

social,dll. 

b. Pemenuhan hak 

penyandang disabilitas 

jauh dari sepantasnya. 

c. Penyandang disabilitas 

tetap berpartisipasi 

dalam bidang seni 

budaya, olahraga, 

angkatan kerja, dan 

dalam kehidupan 

sehari- hari. 
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1.5 Kerangka  Teori Dan Konsep 

1.5.1 Disabilitas - Diffable (Different Ability People) 

Definisi disabilitas telah menjadi issu dari banyak perdebatan di Eropa dan 

bahkan di seluruh dunia. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia sekalipun, secara 

internasional tidak ada definisi universal mengenai disabilitas. Menurut hasil studi 

mengenai definisi disability, terdapat variasi perbedaan definisi mengenai 

disabilitas antara negara-negara di dunia. Hal ini disebabkan oleh kategori yang 

beragam dan skup definisi yang luas pada permasalahan penyandang cacat atau 

kaum disabilitas atau juga disebut kaum difable dan lain sebagainya. Namun dari 

keragaman tersebut dapat penulis definisikan bahwa disabilitas adalah: 

“Ketidakmampuan untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang secara  

substansial menguntungkan baik karena alasan medis yang ditentukan 

baik secara fisik, mental, maupun penurunan nilai atau tingkat harapan 

hidup yang dapat menghasilkan kematian atau menurunnya tingkat 

harapan hidup”.10 

Dalam pengertian lain yang hampir sama, disabilitas adalah seseorang 

dengan keterbatasan atau kurangnya kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan 

dengan cara atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, yang 

diperlakukan sebagai penyandang cacat. Hal tidak termasuk sakit atau cedera yang 

sementara mengurangi kemampuan untuk melihat, mendengar, berbicara atau 

bergerak.11  

Disabilitas atau cacat secara sosial didefinisikn sebagai kondisi yang sangat 

bervariasi dan kompleks dengan berbagai implikasi bagi identitas sosial dan 

                                                           
10 The Social Security; Definition of Disability, Social Security Advisory Board, October 2003, 

hal. 3. Dalam http://www.ssab.gov/documents/socialsecuritydefinitionofdisability.pdf,  
11 Surekha Nair, Disability And Child Rights, dalam http://www.slideshare.net/prinson/disability-

and-child-rights 

http://www.ssab.gov/documents/socialsecuritydefinitionofdisability.pdf
http://www.slideshare.net/prinson/disability-and-child-rights
http://www.slideshare.net/prinson/disability-and-child-rights
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perilaku. Sebutan yang digunakan untuk menyebut para kaum disabilitas ini 

dalam masyarakat internasional disebut sebagai Diffable (Different ability 

people). 

Terminologi diffable dianggap lebih sesuai untuk menggambarkan 

perbedaan kemampuan fisik kaum penyandang cacat.12 Cara pandang masyarakat 

yang cenderung mendiskriminasikan penyandang cacat sebagaimana tersebut di 

atas, berimplikasi besar terhadap kesulitan mereka untuk memperoleh pekerjaan 

yang layak untuk keberlangsungan hidup mereka. 

Cacat sangat tergantung pada konteks dan memilki konsekuensi dari 

diskriminasi, prasangka dan dijauhkan dari sesuatu yang dianggap normal 

(segregasi). Penekanannya adalah bagamana individu penyandang cacat terbatas 

dalam lingkungan dan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam 

masyarakat, misalnya informasi, komunikasi dan pendidikan, yang mencegah para 

penyandang cacat memilki akses untuk berpartisipasi dalam lingkungannya.  

Di Indonesia istilah-istilah tersebut di atas dapat diwakili dengan istilah  

”anak cacat” sedangkan dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan istilah 

”anak luar biasa” untuk menunjuk individu yang memiliki kelainan pada fisik, 

emosi, sosial, dan intelektual yang memerlukan layanan pendidikan secara  

khusus. Individu yang memerlukan layanan pendidikan khusus dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  

1. Kelainan indera (yaitu tunanetra dan tunarungu)  

                                                           
12 Wayan Damai dan Ayu Triyani, 2003, dalam Saru Arifin ,SH, 2007, Analisis Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak Penyandang Cacat Dalam Meraih Pekerjaan” (Studi Kasus Di Kota 

Yogyakarta), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,  
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2. Kelainan kecerdasan (yaitu tunagrahita dan gifted)  

3. Kelainan komunikasi (gangguan bahasa dan bicara)  

4. Berkesulitan belajar (Learning disabiliy)  

5. Gangguan tingkah laku (behavior disorder)  

6. Cacat fisik dan gangguan kesehatan 

1.5.2 Role Theory 

Perilaku individu dalam pergaulan social itu sebenarnya sudah  ada dalam 

scenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran 

setiap orang dalam pergaulannya. Dalam teori ini peran social adalah seperangkat 

hak, kewajiban, harapan , norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan 

memenuhi. Peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh 

seseorang yang menduduki suatu posisi13. Harapan itulah yang membentuk suatu 

peranan. Dimana harapan itu bisa muncul dari orang lain dan pemegang peran 

tersebut. Dalam teori ini suatu peranan akan berhubungan dengan peranan lain. 

Teori peranan berkaitan dengan situasi yang kompleks. Tujuan dari teori peranan 

ini yang paling utama adalah untuk menjelaskan dan meramalkan suatu perilaku 

politik14. 

 Menurut K.J Holsty yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda dalam 

bukunya “ Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” yaitu15, 

                                                           
13 Mochtar Mas’oed,Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis Dan Teorisasi, hal 44 
14 Heinz Eulau dikutip dalam Alan Isaak,Scope and Methods of Political Science 
(Homewood,III.:Dorsey,1981),hal 254 
15 http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=33439, pdf 

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=33439
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“Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukakan oleh para 

pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, 

dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. 

Peranan juga mereflesikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta 

sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan 

ekonomi” 

Peranan dapat diartikan sebagai konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu 

pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, pelaku peran baik 

individu ataupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan yang 

diinginkan oleh lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep untuk 

menghubungkan harapan- harapan dari orang lain atau lingkungan dengan 

menyusun struktur social. Struktur dalam organisasi memiliki fungsi yang harus 

mereka jalankan agar tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Dan apabila fungsi 

telah dijalankan dengan baik oleh organisasi tersebut maka bisa dikatakan telah 

menjalankan suatu peranan. 

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa harapan individu dan lingkungan sangat 

mempengaruhi suatu peranan dalam organisasi. Dalam hal ini pemegang peranan 

yaitu organisasi diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam pemenuhan hak- 

hak dasar kaum difabel. 

 

1.5.3 Konsep Diskriminasi Sosial 

 Diskriminasi merupakan perlakuan tidak adil dan perlakuan yang berbeda 

oleh kelompok masyarakat. Pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan 
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perlakuan. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang 

yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok, 

berdasarkan sesuatu misalnya, bersifat kategorial atau atribut khas, seperti 

berdasarkan ras,suku bangsa,agama, atau kelas-kelas sosial. Istilah diskriminasi 

itu biasa menggambarkan tindakan kaum mayoritas yang dominan dalam 

hubungannya  dengan kaum minoritas yang lemah , sehingga dapat dikatakan 

bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral. 

 Diskriminasi menurut Fulthoni16, adalah perlakuan buruk yang ditujukan 

terhadap kumpulan manusia tertentu. Ia menyatakan jenis-jenis diskriminasi yang 

sering terjadi : 

a.  Diskriminasi berdasarkan suku / etnis, ras, dan agama / keyakinan.  

b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis    

kelamin).  

c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat.  

d. Diskriminasi terhadap penderita HIV / AIDS.  

e. Diskriminasi karena kasta sosial.   

 Dalam konsep diskriminasi ini menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap 

kaum  penyandang cacat atau difabel merupakan bagian dari pelanggaran HAM, 

maka dari itu tindakan diskrimasi khususnya pada kaum difabel harus dihapuskan. 

Mengingat bahwa kaum difabel merupakan kaum yang lemah dan harus 

mendapatkan perhatian khusus serta perlindungan yang sama sebagai warga 

Negara. Dalam  hal ini pemerintah mempunyai peran yang sangat besar untuk 

                                                           
16 Library.binus.ac.id/teori-diskriminasi 



26 
 

menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi perlakuan diskriminasi 

dalam bentuk apapun terhadap kaum difabel. 

 

1.5.3   Konsep Organisasi Internasional  

 Organisasi Internasional menurut Pareira Mandalegi, yaitu, Organisasi 

Internasional memliki arti ganda yakni dalam arti luas dan sempit. Organisasi 

dalam arti luas maksudnya adalah organisasi yang melintasi batas Negara 

(internasional) baik bersifat public maupun privat, sedangkan organisasi dalam 

arti sempit adalah organisasi Internasional yang hanya bersifat publik17. 

Organisasi Internasional adalah suatu istilah dalam hubungan internasional yang 

menunjukkan kerjasama beberapa Negara. 

 T.May Rudy berpendapat Organisasi Internasional dapat didefinisikan 

sebagai: 

“any cooperative arrangement instituted among states, usually by 

basic agreement, to perform some mutually advantageous function 

implemented through periodic meeting and staffactivities.”18  

 

Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara 

Negara- Negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk 

melaksanakan fungsi-fungsiyang memberi manfaat timbal balik yang 

diejewantahkan melalui pertemuan- pertemuanserta kegiatan- kegiatan staf secara 

berkala19. Organisasi Internasional secara menyeluruh dapat di definisikan : pola 

kerja sama yang melintasi batas-batas Negara, dengan didasari struktur organisasi 

                                                           
17 Pareira Mandalagi,dalam Pengertian Organisasi Internasional, diakses pada 12 mei 

2014,melalui www.manajemenn.web.id  
18 T.May Rudi,2002,Hukum Internasional 2,PT.Refika Aditama,Hal 93-94 
19 Ibid. 

 

http://www.manajemenn.web.id/
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jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta 

melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna 

mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati 

bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesame 

kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda20. 

 Keberadaan Organisasi Internasional berfungsi sebagai wadah bagi 

Negara- Negara untuk melakukan hubungan Internasional dalam menyelesaikan 

masalah dalam Negara yang bersangkutan. Organisasi Internasional ini 

mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan Negara- Negara anggotanya.  

 Dari penjelasan tersebut diatas Organisasi Internasional mempunyai 

pengaruh yang sangat penting dalam usaha pemenuhan hak- hak dasar kaum 

difabel, dengan Indonesia ikut menandatangani CRPD (Convention on the Right 

of Person with Disabilities) yang merupakan perjanjian antar Negara- Negara 

dengan tujuan untuk menyetarakan hak kaum difabel diharapkan akan membantu 

pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan atas kaum difabel di 

Indonesia. Setiap pasal yang tercantum dalam konvensi CRPD adalah ditujukan 

untuk pemenuhan dan perlindungan hak- hak kaum difabel. Dalam 

perkembangannya Indonesia telah meratifikasi naskah CRPD dan mengadopsi 

prinsip- prinsip yang ada di dalamnya. Ratifikasi naskah CRPD ini telah disahkan 

dan di tandai dengan lahirnya UU No.19 tahun 201121. Dengan adanya UU 

tersebut diharapkan menjadi kontrol bagi pemerintah untuk terus berusaha 

                                                           
20 ibid 
21 Penyandang Disabilitas di Indonesia alami diskriminasi, diakses pada 11 mei 2014 

melalui,www.suarapembaruan.com/penyandang-disabilitas-di-indonesia-alami-diskriminasi 
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memenuhi kebutuhan dasar kaum difabel agar kaum difabel lebih diperhatikan 

dan tidak lagi di diskriminasikan.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

  Judul dalam penelitian ini adalah “ pengaruh Convention on The Right of 

Person With Disabilities terhadap pemenuhan Hak- Hak dasar kaum difabel di 

Indonesia. Mohtar Mas’oed dalam bukunya menjelaskan bahwa level analisa 

terdiri dari beberapa kategori yaitu; individu, kelompok, Negara bangsa, system 

regional dan system global22.  

 

 

TABEL 2. UNIT ANALISA DAN UNIT EKSPLANASI23 

 

Unit Analisa 

 

 Individu & 

Kelompok 

Negara Bangsa Sistem 

Regional 

Global 

Individu & 

Kelompok 

Korelasionis Reduksionis reduksionis 

Negara 

Bangsa 

Induksionis Korelasionis reduksionis 

Sistem 

Regional 

Global 

Induksionis Induksionis Korelasionis 

 

                                                           
22 Mohtar Mas’oed,1990. Ilmu HUbungan Internasional: Disiplin dan Metodologi LP3ES, Hal 39 
23 Ibid 

Unit 

Eksplanasi 
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Variable dalam penelitian adalah pengaruh organisasi internasional PBB 

melalui CRPD (Convention on The Right of Person With Dissabilities) sebagai 

unit analisis (variable dependen) terhadap pemenuhan hak-hak dasar kaum 

Difable di Indonesia sebagai Unit eksplanasi (variable Independen). Mengacu 

pada level analisa berdasarkan asumsi Mohtar Mas’oed, PBB melalui konvensi 

CRPD masuk dalam kategori system internasional dan kaum difable sebagai 

individu dan kelompok. Dengan demikian tingkat analisa dalam penelitian ini 

adalah reduksionis, dimana unit analisis lebih tinggi dari unit analisa.  

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat 2 variabel: 

 CRPD (Convention on The Right of Person With Disabilities) sebagai unit 

analisa atau disebut juga variabel dependent termasuk. Indikatornya meliputi 

perkembangan organisasi/lembaga internasional dalam konvensi internasional 

dengan upaya pemenuhan, melindungi dan mendukung hak –hak dasar kaum 

difabel. 

 Pemenuhan hak- hak dasar kaum difabel sebagai unit eksplanasi atau 

sebagai variabel independen termasuk dalam system internasional. Indikatornya 

disini adalah adanya organisasi internasional yang berkedudukan tinggi yang 

dapat membuat bahkan memaksakan peraturan untuk dilaksanakan oleh semua 

masyarakat. Setiap Negara yang ikut menandatangani konvensi CRPD untuk 

memeperjuangkan hak- hak dasar kaum difabel harus mengikuti aturan yang telah 

tercantum dalam naskah konvensi CRPD. 
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1.6.2  Metode/ Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

eksplanatif. Metode penelitian eksplanatif yaitu metode penelitian dimana 

menfokuskan pada variabel- variabel penelitian dan menguji hipotesa yang sudah 

dirumuskkan24. Penelitian disini untuk menjelaskan pengaruh Convention on The 

Right of Person With Disabilities terhadap pemenuhan Hak- Hak dasar kaum 

difabel di Indonesia. 

 

1.6.3 Tekhnik Analisa Data 

Secara garis besar tahapan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data yang mana 

data tersebut ditelaah dan diseleksi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini 

serta memperdalam teori-teori dan konsep-konsep yang akan digunakan. Jika 

terdapat data yang tidak digunakan maka akan direduksi. Setelah diperoleh data 

baru yang sesuai, selanjutnya ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari 

penelitian ini. secara keseluruhan analisis data ini menggunakan analisis kualitatif. 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka. Dalam 

tehnik pengumpulan data penulis akan mengeksplorasi data yang sesuai dengan 

pembahasan dalam pengaruh Convention on The Right of Person With Disabilities 

                                                           
24 Nurul,Zuhirah “Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan”, Jakarta: PT Bumi Angkasa 2006, 

Hal 82-83 
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terhadap pemenuhan Hak-Hak dasar kaum difabel. Sumber data penelitian yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah melalui library research, yaitu data-data 

yang bersumber dari referensi yang berkaitan dengan penyetaraan Hak Asasi 

Manusia kaum difabel dan penghapusan diskriminasi kaum difabel, jurnal, surat 

kabar dan media elektronik. 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu  

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2007 

sampai sekarang. Tahun 2007 adalah tahun dimana Indonesia menandatangani 

Convention on The Right of Person With Disabilities peraturan tentang persamaan 

kesempatan bagi para penyandang cacat dalam ratifikasi konvensi internasional 

hak-hak penyandang cacat pada sidang ke-61.Sedangkan sampai sekarang 

Indonesia masih terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar kaum difabel. 

Dari batasan waktu ini penulis akan meneliti bagaimana pengaruh Convention on 

The Right of Person With Disabilities terhadap pemenuhan Hak-Hak dasar kaum 

difabel di Indonesia. 

 

b. Batasan Materi 

Batasan materi dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai pengaruh 

Convention on The Right of Person With Disabilities terhadap pemenuhan Hak- 

Hak dasar bagi kaum difabel. 
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1.7  Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah pemenuhan Hak-Hak dasar kaum 

difabel tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat internasional, yang dalam 

perkembangannya dari masa ke masa adalah berusaha untuk memberikan 

perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak kaum difabel serta agar kaum difabel 

tidak mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan adanya CRPD 

(Convention on The Right of Person With Disabilities) ini Hak- hak dasar kaum 

difabel diharapkan bisa terpenuhi agar kaum difabel bisa menikmati kehidupan 

yang seimbang dan terpenuhi kebutuhannya. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

BAB 1   : PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat Akademis 

b. Manfaat Praktis 

1.4 PENELITIAN TERDAHULU 

a. Analisis perlindungan hukum terhadap hak penyandang 

cacat dalam meraih pekerjaan (studi kasus di kota 

Yogyakarta 

b. Perlindungan terhadap kelompok rentan (wanita, anak, 

minoritas,suku terasing,dll) Dalam perspektif Hak Asasi 

Manusia 

c. Analisis situasi penyandang disabilitas di Indonesia : 

sebuah Desk-review 

1.5 KERANGKA TEORI DAN KONSEP 

1.5.1 Disabilitas-Diffable(Different Ability 

People) 

1.5.2 Role Theory 

1.5.3 Teori Diskriminasi Sosial 

1.5.4 Konsep Organisasi Internasional 

1.6 METODOLOGI PENELITIAN 

1.6.1 Variabel Penelitian Dan Level Analisa 

1.6.2 Metode / Tipe Penelitian 

1.6.3 Tekhnik Analisa Data 

1.6.4 Tekhnik Pengumpulan Data 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

b. Batasan Materi 

1.7 HIPOTESA 

 

BAB II  : Gambaran Umum Dan Realitas Sosial Kaum Difabel 

2.1 Wacana Masyarakat Internasional terhadap kaum 

difabel 

2.2    Gambaran Kaum Difabel di Indonesia 

2.3 Realitas Kaum Difable di Indonesia; Diskriminasi 

Sosial dan Politik   

2.4   Konvensi CRPD ( Convention On The Right Person 

With Disabilities) 

 2.5 Ratifikasi CRPD di Indonesia 
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BAB III  : Pengaruh CRPD (Convention on The Right of Person 

with Disabilities) Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar 

Kaum Difable di Indonesia 

  

 3.1 Peningkatan Citra HAM Indonesia di mata Internaional 

 3.2 Akomodasi Kebijakan Nasional dalam Kebijakan                                                   

Daerah 

 3.3 Pemenuhan Hak- Hak Difabel 

 

BAB IV : PENUTUP 

 4.1 Kesimpulan 

 4.2 Saran2 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

  

 

 


