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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Temuan melalui hasil dari penelitian sebelumnya dapat dijadikan 

sebagai data pendukung. Pada pembahasan ini peneliti memaparkan dua 

penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan 

diteliti, dan menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian 

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian. Peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil 

penelitian berupa jurnal media cetak dan media elektronik. 

Pertama, tugas akhir yang disusun oleh Supriono dari program studi 

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Malang tahun 2014 yang berjudul “Aksesibilitas 

Lingkungan Fisik dan Layanan Akademik Perguruan Tinggi Negeri Terhadap 

Difabel di Universitas Diponegoro Kota Semarang”.  

Hasil penelitianya adalah, sebagai universitas negeri di Kota 

Semarang, UNDIP belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3. Undang-undang tersebut 

mengamanatkan bahwa Pendidikan Tinggi harus berasaskan keadilan, asas 

manfaat dan asas Kebhinekaan. Pemenuhan aksesbilitas yang minim 

dikarenakan UNDIP menempati lokasi baru dan jumlah dari mahasiswa 

dengan disabilitas masih sedikit. Hal demikian amat disayangkan karena pada 

dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan. 

Namun di sisi lain UNDIP bekerjasama dengan Persatuan Tunanetra 
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Indonesia (PERTUNI) dan memberikan gambaran bahwa UNDIP peduli akan 

hak-hak penyandang disabilitas khususnya bagi tuna netra. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa, aksesibilitas lingkungan fisik pada sarana prasarana 

dan fasilitas pendukung pendidikan di Universitas Diponegoro yang 

mencakup akses bangunan dan akses luar ruangan masih belum layak bagi 

mahasiswa difabel.  

Akses lingkungan fisik seperti: akses jalan, akses tangga, akses di 

dalam kelas, dan akses banggunan belum tersedia dengan baik dan belum 

sepenuhnya layak bagi mahasiswa difabel, akses lif hanya tersedia di Fakultas 

Kedokteran, laboratorium terpadu dan pusat teknologi dan informasi. 

Sedangkan sebelas fakultas lainnya masih menggunakan anak tangga sebagai 

akses antar lantai dan gedung. Kemudian layanan akademik meliputi: layanan 

penerimaan mahasiswa, layanan registrasi, layanan program Credit Transfer 

System (CTS), Twinning Program, Dual Degree, dan layanan pada 

mahasiswa yang menunda dan mahasiswa alih kredit, penghentian studi 

sementara (cuti akademik), pindah studi, bimbingan konseling dan layanan 

wisuda, belum terdapat layanan khusus mahasiswa difabel8.  

Kedua, Tugas Akhir milik Monica Furi Demirza dari Pogram Studi 

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016 berjudul 

“Implementasi Disability Policy Pada Pembangunan Fasilitas Umum Sebagai 

Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota 

                                                             
8 Supriono. 2014. Aksesibilitas Lingkungan Fisik dan Layanan Akademik Perguruan Tinggi Negeri 
Terhadap Difabel di Universitas Diponegoro Kota Semarang. Malang: Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
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Malang”9. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Hasil penelitiannya adalah, implementasi kebijakan disabilitas di 

Kota Malang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Pedestrian masih 

difokuskan untuk dibangun di tempat-tempat ramai. Ketersediaan fasilitas 

sekolah inklusif masih minim dikarenakan belum terdapat syarat dari 

pemerintah terkait fasilitas ramah disabilitas.  

Pemerintah telah memberi perhatian khusus kepada penyandang 

disabilitas dengan memberikan program kesejahteraan sosial salah satunya 

rahabilitasi sosial yang dapat diikuti penyandang disabilitas. Sebagai bentuk 

perhatian dan perlindungan Pemerintah Kota Malang terhadap hak 

penyandang disabilitas, pemerintah kota telah memberikan fasilitas 

pedestrian ramah disabilitas, pendidikan inklusif untuk ABK dan program 

rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas. 

Ketiga, Tugas Akhir milik Agnesia Allensky dari Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara, Universitas Riau tahun 2017 dengan judul 

“Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru (Studi Kasus 

Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi)”10.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 

                                                             
9 Demirza, Furi, Monica. 2016. Implementasi Disability Policy Pada Pembangunan Fasilitas 
Umum Sebagai Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Malang. 
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 
10Allensky, Agnesia. 2017. Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas 
Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi). Riau: Universitas Riau.  
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dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif 

menggunakan model analisis interaktif.  

Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa enam (6) faktor yang 

mempengaruhi implementasi Perda tersebut yakni, standar dan tujuan jelas, 

sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara 

berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan 

sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya, 

belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Masih banyak 

pelaksanaannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tidak 

hanya infrastruktur, SDM pelaksana juga kurang baik dan belum terpenuhi. 

Kurangnya kepedulian pemerintah akan kebutuhan penyandang disabilitas. 

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam 

bentuk informasi yang diberikan para pelaksana masih terdapat ketidak 

konsistenan, serta lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak mendukung. 

Penelitian terdahulu yang keempat ialah milik Tutik Putriani S.11 dari 

Porgram Studi Ilmu Administrasi, Universitas Sebelas Maret tahun 2011 

dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 (Kasus 

Tentang Kesempatan Kerja Difabel oleh Pemerintah Kota Surakarta)”.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dukungan data 

kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui dokumentasi, 

observasi, dan wawancara. Penentuan informan diperoleh dengan teknik 

purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis 

interaktif, sedangkan validitas datanya menggunakan triangulasi data.  
                                                             
11 Putriani, S, Tutik. 2011. Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 (Kasus Tentang 
Kesempatan Kerja Difabel oleh Pemerintah Kota Surakarta). Surakarta: Universitas Sebelas 
Maret. 
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Hasil penelitiannya adalah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 

pada kasus kesempatan kerja difabel belum diimplementasikan dengan baik 

oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Surakarta belum mensosialisasikan secara luas kebijakan ini 

kepada masyarakat karena belum ada aturan pelaksananya (Perwali). Adapun 

proses implementasi dari Perda Kesetaraan Difabel tersebut terdiri dari tiga 

tahap yaitu sosialisasi, pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan. Pada 

tahap pembinaan, Dinsosnakertrans Surakarta mempunyai program khusus 

bagi difabel seperti pelatihan atau pemagangan difabel di suatu instansi dan 

pemberian fasilitas sarana prasarana pendukung untuk difabel yang bekerja di 

sektor informal. Sedangkan untuk pengawasan yang berupa sanksi 

adiministrasi dan Walikota bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar 

ketentuan Perda No. 2 Tahun 2008 pada kasus kesempatan kerja difabel ini 

belum terlaksana dengan baik, terbukti tidak tegasnya sanksi-sanksi 

administrasi yang diberlakukan. 

Fokus hasil penelitian terdahulu pertama yakni tentang evaluasi pada 

aksesibilitas lingkungan fisik dan layanan akademik pada perguruan tinggi 

negeri terhadap penyandang disabilitas di Universitas Diponegoro, fokus 

hasil penelitian terdahulu kedua yaitu penerapan kebijakan disabilitas pada 

pembangunan fasilitas umum ramah disabilitas sebagai bentuk perlindungan 

dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Malang. Fokus penelitian 

ketiga mengenai pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru pada 

kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, 
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penelitian keempat yakni implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2008 pada kasus Kesempatan Kerja Difabel oleh Pemerintah Kota Surakarta 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaan kebijakan tersebut. Adapun 

fokus pada penelitian ini yaitu memberikan hasil gambaran tentang 

implementasi Perda Kota Malang mengenai perlindungan dan pemberdayaan 

penyandang disabilitas serta faktornya dalam mewujudkan kota inklusif. 

Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian di atas 

dengan hasil penelitian sebelumnya tentu membawa hasil tersendiri pada 

penelitian yang diperoleh. 

B. Implementasi 

1. Definisi Implemetasi 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah 

pelaksanaan, penerapan12. Implementasi adalah sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun 

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan13. Suatu program kebijakan harus 

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Istilah implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang 

diinginkan oleh pejabat pemerintahan. Walaupun kajian kebijakan semakin 

meningkat, namun masih kurang pengetahuan mengenai proses implementasi 

                                                             
12 Tim Redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi Keempat. 2008. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama Hal. 529 
13 Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik - Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.  Jakarta: Elex 
Media Komputindo. Hal : 56 
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kebijakan. Keadaan ini akan berdampak negatif karena hal ini merupakan 

kekurangan yang tidak menguntungkan dalam usaha memahami proses 

kebijakan, dan kondisi demikian akan lebih mendorong terjadinya 

kesempatan atau peluang untuk memberi saran yang kurang baik kepada para 

pembentuk kebijakan14. Untuk memproses implementasi suatu kebijakan 

terdapat indikator yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari 

implementasi. Sabatier membagi enam variabel utama, diantaranya :15 

a. Tujuan atau sasaran kebijakan jelas dan konsisten; 

b. Dukungan teori kuat dalam merumuskan kebijakan; 

c. Proses implementasi memiliki dasar hukum jelas sehingga 

menjamin terjadi kepatuhan petugas dan kelompok sasaran; 

d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan; 

e. Dukungan para stakeholder;  

f. Stabilitasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik.  

Implementasi suatu kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan 

dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Setelah suatu kebijakan 

dirubah menjadi lebih tepat, maka implementasi kebijakan tersebut 

dilakukan. Keberhasilan dapat ditentukan oleh tingkat implementasi dari 

kebijakan tersebut. Konteks implementsi mencakup:16 a. kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; b. karakteristik lembaga dan 

penguasa; c. kepatuhan dan daya tanggap.  

                                                             
14 Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: PT Buku Seru. 
15 Puranto, Agus, Erwan. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di 
Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. Hal. 19-20.  
16 Nugroho, Riant. 2014. Public Policy Ed. 5. Jakarta: Elexmedia.  Hal. 671 
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Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan 

harus memahami implementasi kebijakan dan mengkaji terlebih dahulu 

apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau baik 

bagi masyarakat. Agar suatu kebijakan yang ditetapkan tersebut tidak 

bertentangan atau pun tidak merugikan masyarakat. 

C. Konsep Kota Inklusif 

Kota menjadi titik fokus bagi aktivitas yang sangat penting bagi 

pengembangan suatu negara, seperti perdagangan, pemerintahan, transportasi, 

dan lain-lain. Salah satu agenda pembangunan perkotaan adalah bagaimana 

menjamin perencanaan ruang sebagai sarana untuk menunjang kota yang 

aman, tangguh, inklusif, peduli HAM, dan berkelanjutan. Pada konteks 

‘liveable city’, kota tersebut dapat dihuni berbagai kelompok dengan 

harmonis, berbagai penduduk tanpa memandang gender, umur, dan 

disabilitas. Sedangkan dalam konsep ‘smart city’, dapat mendukung 

terciptanya kota-kota inklusif. Misalnya teknologi informasi dan komunikasi 

dapat mendukung partisipasi demokratis dan pertukaran informasi melalui 

sejumlah sumber. Kota ‘cerdas’ sudah pasti berupa kota inklusif, kota dimana 

setiap orang dapat berpartisipasi.  

Meskipun secara konsep dan kajian akademik belum terdapat studi 

atau jurnal tentang Kota Inklusif di Indonesia secara mendalam, akan tetapi 

kota-kota di Indonesia yang mengklaim sebagai kota inklusif seperti 

Yogyakarta, sudah menunjukkan keinginan dan komitmennya dalam 
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menciptakan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas. Meski telah mendapat pengakuan, dukungan, dan 

komitmen yang luas, membangun kota inklusif tetap menjadi tantangan.  

Untuk membangun kota inklusif, peran pemerintah sebagai aktor penggerak 

tetap bijak dalam pembuatan regulasi dan prodak hukum lainnya. Ada 3 (tiga) 

syarat bagi suatu kota agar tidak menjadi kota gagal. Pertama, pemerintahan 

yang terbuka atau demokratis. Kedua, pemerintahan yang responsif, yaitu 

mampu merespon keadaan secara tepat demi mengantisipasi kejadian buruk 

di masa yang akan datang dengan program yang inovatif. Ketiga, pemerintah 

yang kolaboratif, yaitu pemerintah yang terbuka dalam bekerja sama dengan 

berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya 17. 

Kunci agar tidak ada orang tertinggal dalam pembangunan kota adalah 

keterlibatan aktif warga dan kolaborasi yang sinergis antara berbagai 

pemangku kepentingan, dengan peran pemerintah sebagai mediator18. Sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas maka salah satu produk tugas Pemerintah Daerah adalah 

mengupayakan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan 

mengembangkan daerahnya menjadi kota inklusif. UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization) Jakarta mendukung 

sejumlah pemerintah kota untuk mendiskusikan kebijakan, pengetahuan dan 

pengalaman dalam mewujudkan kota inklusif. APEKSI (Asosiasi Pemerintah 

Kota Se-Indonesia) menggelar Hugh Level Seminar for Inclusive City pada 

                                                             
17 Efendi, David. 2016. Kota Inklusif. (Online) http://www.rumahbacakomunitas.org/kota-inklusif/ 
(diakses pada 2 November 2017). 
18 Okezone Finance. 2016. Terpopuler: Pembangunan Kota Inklusif Jadi Agenda PBB. (Online)  
https://economy.okezone.com/read/2016/05/25/470/1397777/terpopuler-pembangunan-kota-
inklusif-jadi-agenda-pbb (diakses pada 2 November 2017) 

https://economy.okezone.com/read/2016/05/25/470/1397777/terpopuler-pembangunan-kota-inklusif-jadi-agenda-pbb
https://economy.okezone.com/read/2016/05/25/470/1397777/terpopuler-pembangunan-kota-inklusif-jadi-agenda-pbb
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31 Oktober 2017 di Hotel Le Meridien Jakarta19. Hal ini atas kerjasama 

dengan UNESCO, WHO dan ILO untuk memperluas jaringan dan 

mendorong terwujudnya kota inklusif di Indonesia.  

Menurut Swenson tentang kota inklusif sebagaimana disebutkan dalam 

artikelnya, “An inclusive city must provide the same opportunities and 

services to all residents”20. Kota inklusif harus memberikan kesempatan dan 

layanan yang sama kepada semua penghuni. UNESCO menyebutkan terdapat 

6 indikator inklusifitas yaitu, aksesibilitas bangunan dan infrastruktur, 

lingkungan sosial yang positif, keterjangkauan sarana, ketersediaan, kualitas 

layanan, serta partisipasi disabilitas. Dari penjabaran diatas dapat 

disimpulkan bahwa suatu kota inklusif harus menjamin pemenuhan hak-hak 

disabilitas, terjangkaunya aksesibilitas fasilitas publik, terdapat pendidikan 

inklusif, terjaminnya partisipasi disabilitas dan sikap inklusif dari warga kota.  

D. Kebijakan Sosial Tentang Penyandang Disabilitas 

1. Definisi Kebijakan Sosial 

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (public 

policy) yang meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah seperti 

ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta 

fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih dan listrik). Setiap negara 

memiliki mekanisme sendiri dalam merumuskan suatu kebijakan. Di 

Indonesia, perumusan kebijakan sosial melibatkan lembaga pemerintah 

maupun swasta, seperti departemen pemerintahan, badan perencanaan 

                                                             
19 Contan.co.id. 2017. Fasilitas Disabilitas Penting Dalam Kota Inklusif. (Online) 
http://nasional.kontan.co.id/news/fasilitas-disabilitas-penting-dalam-kota-inklusif (diakses pada 2 
November 2017) 
20 Urban Seminar Panelist Examine the Inclusive City. (Online) http://www.bu.edu/ioc/inclusive-
city-summary-report/ (diakses pada 2 November 2017) 

http://nasional.kontan.co.id/news/fasilitas-disabilitas-penting-dalam-kota-inklusif
http://www.bu.edu/ioc/inclusive-city-summary-report/
http://www.bu.edu/ioc/inclusive-city-summary-report/
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nasional (Bappenas), badan legislatif, pemerintah daerah, hingga lembaga 

swadaya masyarakat (LSM).  

Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk 

merespon isu-isu yang bersifat publik, yaitu mengatasi masalah sosial atau 

memenuhi kebutuhan masyarakat banyak21. Setiap proses pembentukan 

kebijakan umum atau kebijakan pemerintah merupakan hasil turunan dari 

suatu proses pengambilan keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang 

kemudian diterapkan sebagai kebijakan pemerintah22. T.H. Marshall (1965) 

mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan pemerintah yang 

mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara, yaitu 

dengan menyediakan layanan dan pendapatan bagi mereka. Inti pokok 

menitikberatkan pada jaminan sosial, bantuan publik, kesehatan dan 

pelayanan kesejahteraan, serta kebijakan perumahan23.  

Menurut Carl I. Friedrick, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang 

diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan 

tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi 

hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan24. Kebijakan sosial 

mencakup bidang-bidang kemasyarakatan yang mencakup berbagai sektor 

seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, bahkan makanan. Terdapat 3 

                                                             
21 Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal : 10 
22 Budiarjo, Miriam. 2010.  Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 20-
21 
23Nugroho, Rinat. 2014. Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang. Yogyakarta:  Pustaka 
Pelajar Hal :25 
24 Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media. Hal: 83-84 
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fokus utama yang pada umumnya dipilih dalam analisis kebijakan sosial, 

yang meliputi:25 

a.   Definisi masalah sosial. Perumusan masalah sosial yang akan direspon. 

b.   Implementasi kebijakan sosial. Mencakup pengoperasian alternatif 

kebijakan yang dipilih melalui beberapa program atau kegiatan. 

c.   Akibat kebijakan sosial. Pertimbangan mengenai akibat positif maupun 

negatif yang mungkin timbul dari diterapkannya suatu kebijakan sosial. 

Proses perumusan kebijakan melewati berbagai tahapan, dimulai dari 

identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan, konsultasi, menetapkan 

keputusan, menerapkan kebijakan, hingga mengevaluasi kebijakan. 

Langkah tersebut dapat dilihat dalam lingkaran kebijakan berikut: 26 

Bagan 2.1 

Lingkaran Kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika 
Aditama. Hal. 114. 
26 Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 26 

Isu Kebijakan 
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2. Kebijakan Sosial yang Relevan Dengan Penyandang Disabilitas 

Kebijakan sosial dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah 

adalah jenis kebijakan sosial yang memerlukan kebijakan penjelas atau biasa 

disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Pemerintah memperbarui kebijakan 

sosial dalam bentuk Undang-Undang tentang penyandang disabilitas sesuai 

kemajuan intelektual, zaman dan kebutuhan penyandang disabilitas, maka 

Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabiltas.  

Pemerintah telah membentuk dan menetapkan kebijakan tersebut 

sebagai landasan bagi setiap daerah dalam melaksanakan peraturan atau 

prodak hukum untuk memberikan pelayanan dan kesempatan yang sama, 

perlindungan dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas di daerahnya.  

Menyesuaikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1997 Tentang Penyandang Cacat, Pemerintah Kota Malang menetapkan 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Disabilitas. Perda tersebut dibuat dikarenakan Pemerintah 

Kota khususnya melihat penyandang disabilitas dirasa sangat perlu 

menerima segala bentuk dukungan dan kesetaraan hak. 

E. Penyandang Disabilitas 

1. Pengertian Penyandang Disabilitas 

Dunia internasional menyebut penyandang disabilitas dengan beberapa 

istilah diantaranya, disability (kecacatan), disable person (penyandang cacat), 

mentally retarded (kelainan mental), mental illness (sakit mental), 
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impairment (pelemahan), handicap (cacat fisik)27. WHO membagi pengertian 

penyandang disabilitas menjadi tiga, yaitu :28  

a. Impairement: suatu ketidaknormalan atau kehilangan baik secara 

psikologis, fisiologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. 

b. Disability: suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas tertentu 

sebagaiman layaknya orang normal yang disebabkan kondisi 

impairment. 

c. Handicap: kesukaran atau kesulitan dalam kehidupan pribadi, keluarga, 

dan masyarakat, baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun psikologi 

yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan. 

Istilah difable berasal dari kepanjangan different ability yang berarti 

kemampuan yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

kata difabel diartikan sebagai penyandang cacat. Sedangkan kata cacat 

merupakan kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu pada diri tersebut 

kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat pada badan, benda, batin, 

atau akhlak29. Indonesia pertama kali menggunakan istilah ‘Penderita Cacat’ 

untuk menyebut penyandang disabilitas. Seiring kemajuan intelektual, terjadi 

perubahan istilah yang tepat yaitu Penyandang Disabilitas, istilah ini 

dikenalkan dalam peraturan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Terbitnya Undang-Undang ini 

menjadi payung hukum bagi bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari 
                                                             
27 El Muhtaj, Majda. 2009. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 
Jakarta: Rajawali Press. Hal. 167. 
28 Fitriana, Nurul. Pemenuhan Hak Aksesibiltas Sebagai Wujud Kesamaan Kesempatan Bagi 
Mahasiswa Penyandang Cacat Dalam Porses Pendidikan (Studi di Universitas Brawijaya 
Malang). (Online) ta.umm.ac.id/files/disk1/787/jiptummpp-gdl-nurulfitri-39309-3babii.pdf 
(diakses pada 30 Oktober 2017). 
29 Tim Redaksi. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa – Edisi Keempat. Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama.Hal. 233. 
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segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 130 menyebutkan 

pengertian dari penyandang disabilitas: 

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 
secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan 
kesamaan hak.” 

 
Aturan tersebut telah memasukkan perspektif HAM sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 3, “Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang 

disabilitas bertujuan: (a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, 

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar 

secara penuh dan setara; (b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, 

perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri 

penyandang disabilitas; (c) Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang 

Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, 

serta bermartabat; (d) Melindungi Penyandang disabilitas dari penelantaran 

dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta 

pelanggaran hak asasi manusia;”.  

Hasil Konvensi PBB “Convention on The Rights of Persons With 

Disabilites” pada 13 Desember 2006 menyebutkan31, penyandang disabilitas 

adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, atau 

kerusakan indera dalam jangka panjang yang dapat menghalangi dan 
                                                             
30 Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Penyandang 
Disabiltas. 
31 United Nation. Convention on The Righs of Persons With Disabilites. (Online) 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx   
(diakses pada 30 Oktober 2017) 
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menghambat berbagai interaksi dan partisipasi penuh dan efektif dalam 

masyarakat atas dasar yang sama dengan lainnya. Dalam Permensos Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. 

Terdapat 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial salah satunya 

penyandang disabilitas, disebutkan penyandang disabilitas adalah mereka 

yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam 

jangka waktu lama. Dengan kriteria :32 

a. Mengalami hambatan melakukan aktifitas sehari-hari; 

b. Mengalami hambatan dalam bekerja; 

c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; 

d. Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; 

e. Penyandang disabilitas mental: mental retradasi dan eks psikotik; 

f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda. 

Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas mendefinisikan Penyandang Disabilitas yaitu, setiap 

orang yang mengalami gangguan, kelainanan, kerusakan, dan/atau kehilangan 

fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu 

tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan 

sosial33. Dalam pasal 2, perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis 

disabilitas: a. gangguan pengelihatan; b. gangguan pendengaran; c. gangguan 

bicara; d. gangguan motorik dan mobilitas; e. cerebral palsy; f. gangguan 

                                                             
32 Lampiran PERMENSOS RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan 
Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial. Jakarta. 
33 Salinan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Penyandang Disabilitas Pasal 1. 
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pemusatan perhatian dan hiperaktif; g. autis; h. epilepsi; i. tourette’s 

syndrome; j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan k. retradasi 

mental. 

Dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang 

yang memilki kondisi keterbatasan atau kelainan berupa fisik atau mental 

yang berbeda dengan orang pada umumnya. Keadaan tersebut dapat terjadi 

sejak masa kandungan hingga diakibatkan kecelakaan hingga bencana alam.   

2. Faktor Penyebab Disabilitas 

 Beberapa kota di Indonesia yang menjadi kawasan industri 

mempekerjakan pekerja yang tidak sedikit mempertaruhkan nyawa demi 

pekerjaan, terjadinya kecelakaan kerja dapat membuat luka fisik. Risiko 

penyebab disabilitas juga disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, baik 

pengguna kendaraan maupun pejalan kaki. Selain itu faktor kesehatan lebih 

dominan menjadi penyebab disabilitas. Bambang Rustanto, menjabarkan 

faktor penyebab disabilitas dalam artiketlnya sebagai berikut34: 

a. Tuna Netra 

1) Masa Prenatal: akibat penyakit Syphilis, akibat kecelakaan keracunan 

obat/zat kimia, sinar laser, minuman keras, infeksi virus Rubella, 

Toxoplasmosis, dan malnutrisi berat pada tahap embrional.  

2) Masa Natal: kerusakan mata atau syaraf pada saat saat proses 

kelahiran, ibu menderita Gonorrchoe sehingga kuman gonococcus 

(GO) menulari bayi saat kelahiran. 

                                                             
34 Rustanto, Bambang. 2014. Faktor Penyebab Disabilitas. (Online) http://bambang-
rustanto.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-disabilitas.html (diakses pada 6 Agustus 2017) 

http://bambang-rustanto.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-disabilitas.html
http://bambang-rustanto.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-disabilitas.html
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3) Masa Perkembangan: kekurangan vitamin A, darah tinggi; pandangan 

kabur, stroke; kerusakan syaraf mata, radang kelenjar kelopak mata, 

hemangiona, retinablastoma, efek zat kimia. 

b. Tuna Rungu 

1) Masa Prenatal: salah satu orang tua penderita merupakan pembawa 

sifat abnormal, ibu hamil sakit pada masa 3 bulan pertama saat masa 

pembentukan ruang telinga, keracunan obat-obatan. 

2) Masa Natal: kesulitan saat melahirkan sehingga perlu alat bantu, 

kelahiran prematur. 

3) Masa Perkembangan: ketulian karena infeksi, difteri, morbili, dan 

kecelekaan yang berakibat rusaknya alat pendengaran bagian dalam. 

c. Tuna Daksa 

1) Masa Prenatal: anoxia prenatal disebabkan pemisahan bayi dari 

placenta, anemia, kondisi jantung yang gawat, percobaan abortus, 

gangguan metabolisme ibu, kromosom/gen yang tidak sempurna, 

pembelahan sel sperma yang kualitasnya buruk. 

2) Masa Natal: letak bayi sungsang atau pinggang ibu terlalu kecil, 

pendarahan otak saat persalinan, lahir prematur, gangguan placenta 

yang mengurangi oksigen mengakibatkan anorexia. 

3) Masa Perkembangan: faktor penyakit meningitis, radang otak, diptheri, 

partusis, faktor kecelakaan dan pertumbuhan tulang tidak sempurna. 

d. Tuna Laras 
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1) Masa Prenatal: disfungsi kelenjar endokrin mempengarungi gangguan 

perilaku, kelainan tubuh atau sensoris dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang. 

2) Masa Perkembangan: setiap memasuki perkembangan baru, individu 

dihadapkan berbagai tantangan atau krisis emosi. 

e. Tuna Grahita 

1) Masa Prenatal: infeksi Rubella (cacar Jerman) telah menggeser Sifilis 

sebagai penyebab utama tunagrahita sebab infeksi. Penyakit 

sitomegalik; anak-anak tunagrahita akibat penyakit ini memiliki 

klasifikasi serebral atau hidrosefalus, Sifilis; sifilis pada ibu hamil 

penyebab utama perubahan neuropatologis keturunannya, 

Toxoplasmosis; dapat ditransmisikan ibu kepada janinnya, Herpes 

Simpleks; ditransmisikan transprasental, Sindroma AIDS; banyak janin 

yang tidak cukup bulan karena terjadi lahir mati atau abortus spontan. 

2) Masa Natal: disebabkan kejadian saat kelahiran adalah luka-luka pada 

saat kelahiran, sesak nafas (asphyxia), lahir prematur. 

3) Masa Perkembangan: penyakit akibat infeksi; meningitis dan nutrisi, 

cedera kepala akibat kecelakaan kendaraan bermotor  dapat 

menyebabkan kecacatan mental. 

f.  Tuna Ganda 

1) Masa Prenatal: ketidaknormalan kromosom, kekurangan gizi saat 

mengandung, banyak mengkonsumsi obat dan alkohol.  

2) Masa Natal: kelahiran prematur, kekurangan oksigen, luka di otak saat 

kelahiran. 
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3) Masa Perkembangan: kepala mengalami kecelakaan kendaraan, jatuh 

dan mendapat pukulan. Anak tidak dirawat dengan baik, keracunan 

makanan atau penyakit tertentu.  

F. Kesejahteraan Penyandang Disabilitas 

Istilah kesejahteraan sosial (social welfare) merujuk pada suatu kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Sedangkan pengertian 

kesejahteraan sosial telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat 135, 

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material 

spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” 

Kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai bagian dari 

pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia. Kata sosial ini menitikberatkan pada program-program dan atau 

pelayanan sosial untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, 

ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial dan tuna susila, 

kenakalan remaja, anak, dan jompo terlantar36. Pembangunan sosial 

merupakan pendekatan alternatif yang dikembangkan guna meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial di masyarakat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan kelompok 

tidak berdaya atau penyandang disabilitas melalui kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah.  

                                                             
35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta. 
36 Suharto, Edi. Materi Latihan: Analisis Kebijakan Sosial. (Online) 
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_17.htm (diakses pada 6 Agustus 2017) 

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_17.htm
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Setiap orang memiliki hak asasi (human rights) dan hak sosial (social 

rights), seperti kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, kebebasan dalam pendapat atau peran dalam pembangunan. 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) merujuk pada pemberian 

pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan 

tertentu. Pada bagian kesepuluh UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah 

daerah untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas 

untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial 

dan perlindungan sosial. Sebagai langkah untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan penyandang disabilitas diperlukan upaya perlindungan dan 

pemberdayaan sekaligus mewujudkan kemandirian, kesetaraan hak dan 

kesempatan serta meningkatkan kemampuan mereka dalam segala aspek 

penghidupan dan kehidupan. 

1. Hak Penyandang Disabilitas 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas 

dapat mewujudkan kesamaan kedudukan, peran, hak dan kewajiban. Upaya 

ini tidak hanya diwajibkan dilakukan oleh aparatur pemerintah seperti Dinas 

Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan tetapi dilakukan secara sinergis 

dengan masyarakat baik melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial seperti 

Yayasan pendidikan luar biasa atau Yayasan sosial pelayanan penyandang 

disabilitas. 

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas disebutkan terkait pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang 
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Disabilitas yang berasaskan pada penghormatan terhadap martabat; otonomi 

individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan 

kemanusiaan; kesamaan kesempatan; kesetaraan; aksesibilitas; kapasitas yang 

terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan 

perlindungan lebih. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas menjabarkan segala hak kepada Penyandang 

Disabilitas, hak perempuan dengan disabilitas, dan hak anak dengan 

disabilitas, diantaranya : 

Penyandang Disabilitas memiliki hak: a.hidup; b. Bebas dari stigma; c. 

Privasi; d. Keadilan dan perlindungan hukum; e. Pendidikan; f. Pekerjaan, 

kewirausahaan, dan koperasi; g. Kesehatan; h. Politik; i. Keagamaan; j. 

Keolahragaan; k. Kebudayaan dan pariwisata; l. Kesejahteraan sosial; m. 

Aksesibilitas; n. Pelayanan pulik; o. Perlindungan dari  bencana; p. habilitasi 

dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. Pendataan; s. Hidup secara mandiri dan 

dilibatkan dalam masyarakat; t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh 

informasi; u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, v. Bebas dari tindak 

diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. 

Perempuan dengan disabilitas memiliki hak: a. atas kesehatan 

reproduksi; b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c. 

mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan; d. untuk mendapatkan 

perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi 

seksual. Anak dengan disabilitas memiliki hak: a. mendapatkan perlindungan 

khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta 

kekerasan dan kejahatan seksual; b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan 
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keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c. 

dilindungi kepentingannya mengambil keputusan; d. perlakuan secara 

manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e. pemenuhan kebutuhan 

khusus. 

2. Standar Pelayanan Disabilitas 

Penyelenggaraan pelayanan memerlukan standar pelayanan sebagai 

tolak ukur kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara pelayanan 

kepada masyarakat. Dalam suatu organisasi penyelenggara pelayanan harus 

memenuhi37 : 

a) Organisasi penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik 

sesuai tujuan pembentukan. 

b) Penyelenggara pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: 

Pelaksanaan pelayanan, Pengelolaan pengaduan masyarakat, 

Pengelolaan informasi, Pengawasan-internal, Penyuluhan kepada 

masyarakat, Pelayanan konsultasi. 

c) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara 

bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, kegagalan 

penyelenggara pelayanan. 

d) Penyelenggara pelayanan wajib; 1) Menyusun dan menetapkan standar 

pelayanan; 2) Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat 

pelayanan; 3) menerapkan pelaksana yang kompeten; 4) Menyediakan 

sarana, prasana, dan/atau fasilitas yang memadai; 5) Memberikan 

pelayanan yang berkualitas; 6) Melaksanakan pelayanan sesuai standar 

                                                             
37 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2009. Jakarta 
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pelayanan; 7) Berpartisipasi aktif dan memanuhi UU terkait 

penyelenggaraan pelayanan publik; 8) Memberikan pertanggung 

jawaban pelayanan; 9) Membantu masyarakat memahami hak dan 

tanggung jawabnya; 10) Bertanggungjawab dalam mengelola organisasi 

penyelenggara pelayanan publik; 11) memberikan pertanggungjawaban 

sesuai koridor hukum; 12) memenuhi panggilan atau mewakili 

organisasi untuk melaksanakan tindakan hukum atas pejabat berwenang 

yang berhak dan sah sesuai perundang-undangan. 

e) Komponen standar pelayanan meliputi: 1) Dasar hukum; 2) Persyaratan, 

sistem, mekanisme, prosedur; 3) Jangka waktu penyelesaian; 4) 

Biaya/tarif; 5) Produk pelayanan; 6) Sarana, prasarana, dan/atau 

fasilitas; 7) Kompetensi pelaksana, pengawasan internal; 8) Penanganan 

pengaduan, saran, masukan; 9) Jumlah pelaksana; 10) Jaminan 

Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai standar 

pelayanan; 11) Jaminan keamanan dan keselamatan; 12) Evaluasi 

pelaksanaan. 

f) Sistem informasi pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan wajib 

mengelola sistem informasi elektronik atau nonelektronik, meliputi: 1) 

Profil penyelenggara; 2) Profil pelaksana; 3) Standar pelayanan; 4) 

Maklumat pelayanan; 5) pengelolaan pengaduan; 6) Penilaian kinerja. 

g) Perilaku pelaksana pelayanan harus: 1) Adil dan tidak diskriminatif; 2) 

Cermat; 3) Santun dan ramah; 4) Tegas, andal; 5) Profesional; 6) Tidak 

mempersulit; 7) Patuh perintah yang sah dan wajar; 8) Menjunjung nilai 

akuntabilitas dan integritas institusi; 9) Terbuka dan mengambil langkah 
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yang tepat; 10) Tidak menyalahgunakan sarana prasarana dan fasilitas 

pelayanan; 11) Tidak memberikan informasi yang salah dan 

menyesatkan; 12) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau 

kewenangan; 13) Sesuai kepantasan; 14) Tidak menyimpang dari 

prosedur. 

Pada UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

memberikan pedoman standar penyelanggaraan pelayanan. Dengan adanya 

payung hukum yang kuat dalam pelayanan publik dapat menjadi stimulus 

bagi penyelenggara pelayanan dalam menyediakan aksesibilitas sesuai 

standar. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas memiliki hambatan yang 

perlu dipahami, yang diperuntukkan bagi:  

a) Kecacatan fisik 

Kecacatan fisik mencakup mereka yang menggunakan kursi roda, 

semi-ambulan dan yang memiliki hambatan manipulatoris atau kesulitan 

gerak otot38. Hambatan: 1) Perubahan tingkat ketinggian seperti tangga atau 

parit; 2) Tidak tersedia pertautan landai antara jalan dan trotoar; 3) Tidak 

cukup ruang untuk lutut di bawah meja atau wastafel; 4) Tidak cukup ruang 

berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit; 5) Permukaan jalan 

yang renjul (karena adanya bebatuan) menghambat laju kursi roda; 6) Pintu 

yangterlalu berat dan sulit dibuka; 7) Letak tombol yang terlalu tinggi. 

Semi-ambulan adalah tunadaksa yang mengalami kesulitan berjalan 

tetapi tidak memerlukan kursi roda. Hambatan: 1) tangga yang terlalu tinggi; 

                                                             
38 Supriono. 2014. Aksesibilitas Lingkungan Fisik dan Layanan Akademik Perguruan Tinggi 
Negeri Terhadap Difabel di Universitas Diponegoro Kota Semarang. Malang: Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
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2) lantai terlalu licin; (3) bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu 

otomatis; 4) pintu lift yang teralu cepat menutup; 5) tidak ada pegangan 

tangga, dan tangga jalan/escalator terlalu cepat. 

Tunanetra memiliki masalah pengelihatan (buta) hingga mereka 

pengelihatan yang kurang baik dengan dibantu alat pengelihatan. Hambatan: 

1) tidak ada petunjuk jalan atau ciri yang dapat dilihat atau didengar dengan 

indera terbatas; 2) rintangan kecil seperti jendela yang membuka lebar keluar 

atau papan reklame yang menghalangi pejalan kaki. 3) cahaya redup atau 

terlalu menyilaukan; 4) lif tanpa petunjuk yang dapat diraba atau suara untuk 

menunjukkan nomor lantai, dan tidak memungkinkan dapat memahami 

pengumuman atau bunyi tanda bahaya melalui pengeras suara. 

b) Kecacatan sensoris meliputi tuna netra dan tuna rungu. 

Tuna netra (gangguan pengelihatan) membutuhkan sarana belajar 

khusus seperti buku Braille, buku audio, reader services atau komputer 

bicara. Bagi tuna rungu (gangguan pendengaran) membutuhkan sarana 

komunikasi seperti phonetext, papan/layar informasi, dan layanan bahasa 

isyarat.     

3. Ketersediaan Aksesibilitas 

Ketersediaan merupakan kondisi kesiapan suatu sarana, tenaga, 

barang, atau modal untuk dapat digunakan atau dioperasikan. Sedangkan 

aksesibilitas merupakan suatu kebutuhan penting bagi setiap individu dalam 

membantunya melakukan aktifitas. Dengan adanya akses maka fasilitas 

bagi siapa saja dapat terpenuhi dan memungkinkan. Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 menyebutkan aksesibilitas 
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sebagai suatu kemudahan yang disediakan bagi setiap individu termasuk 

penyandang disabilitas dan lansia untuk mewujudkan kesamaan 

kesempatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas dalam pasal 1 menyebutkan bahwa, kesamaan kesempatan 

dalam memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang 

disabilitas untuk menyalurkan potensi mereka dalam segala aspek 

penyelenggaraan negara dan masyarakat.  

Pembangunan Kota Malang mengutamakan aksesibilitas, diantaranya 

dengan membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Maka untuk mewujudkan kesamaan 

kedudukan, hak, kewajiban, kemandirian dan peran penyandang disabilitas 

diperlukan akses dan sarana yang memadai, terpadu dan 

berkesinambungan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik harus memiliki asas 

memudahkan aksesibilitas kelompok disabilitas, dalam pasal 4 

penyelenggaraan publik berasaskan39: Kepentingan Umum, Kepastian 

Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, 

Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan Perlakuan/tidak Diskriminatif, 

Keterbukaan, Akuntabilitas, Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi 

Kelompok Rentan, Ketepatan Waktu, dan Kecepatan Kemudahan dan 

Keterjangkauan. 

Asas tersebut dikuatkan oleh pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan 

bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan 

                                                             
39 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta. 
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khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai perundang-undangan. 

Serta sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan 

khusus sebagaimana dimaksud ayat 1 dilarang digunakan oleh orang lain 

yang tidak berhak. Isi dari Undang-undang tersebut bertujuan untuk 

memastikan adanya akses bagi difabel untuk mendapatkan pelayanan dari 

pemerintah baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya.  

Aksesibilitas pada bangunan publik diatur kebijakan yang lebih 

operasional yakni dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

30/PRT/M/2006 Tentang Teknis Bangunan Gedung dan Aksesibilits Pada 

Bangunan Gedung dan Lingkungan. Disebutkan asas fasilitas dan 

aksesibilitas terdiri dari Keselamatan, Kemudahan, dan Kemandirian. 

Ketentuan dalam pedoman ini juga mengatur penerapan wajib bagi bangunan 

gedung yang mencakup :  

1. Bangunan gedung yang telah ada : wajib memenuhi persyaratan teknis 

aksesibilitas dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Daerah, 

minimal lantai dasar. 

2. Bangunan gedung yang akan dibangun : harus memenuhi seluruh 

persyaratan teknis aksesibilitas. 

3. Bangunan umum yang mengalami perubahan dan penambahan : 

bangunan yang berubah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, 

sedangkan bangunan yang tetap harus memenuhi persyaratan teknis 

aksesibiltas. 
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4. Bangunan gedung yang dilindungi (bersejarah) : harus memenuhi 

persyaratan teknis aksesibilitas dan mengikuti pedoman dan standar 

teknis pelestarian bangunan. 

5. Bangunan gedung yang merupakan bangunan darurat : bangunan 

sementara, didirikan tidak dengan konstruksi permanen tapi 

dimaksudkan untuk digunakan secara penuh oleh masyarakat lebih dari 5 

tahun, wajib memenuhi syarat teknis aksesibilitas. 

Pedoman teknis yang diatur dalam Permen tersebut pasal 4, 

menyebutkan beberapa elemen yang akesibel pada bangunan dan gedung, 

meliputi40 : a) Ukuran dasar ruang; b) Jalur pedestrian; c) Jalur pemandu; d) 

Area parkir; e) Pintu; f) Ram; g) Tangga; h) Lif; i) Lif tangga (stairway lift); j) 

Toilet; k) Pancuran; l) Wastafel; m) Telepon; n) Perlengkapan dan peralatan 

kontrol; o) Perabot; p) Rambu dan marka. Untuk melaksanakan perencanaan 

teknis konstruksi dalam kegiatan pembangunan diperlukan panduan yang 

tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor30/PRT/M/2006 

dalam mengacu pelaksanaan pembangunan gedung dan lingkungan yang 

ramah dan aksesibel bagi setiap orang terutama bagi penyandang disabilitas, 

ibu hamil, dan lansia. 

                                                             
40 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Teknis Fasilitas dan 
Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 2006. Jakarta. 


