
 
BAB I 

 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 
 
 

Hak Asasi Manusia muncul sebagai wujud penghormatan terhadap martabat 

manusia, seolah ingin menghentikan keberingasan terhadap keinginan kekuasaan 

yang dengan mudahnya membumi hanguskan sesama manusia lainnya. Hak Asasi 

Manusia pertama muncul melalui gagasan hak kodrati (natural rights theory). 

Gagasan yang membahas kodrati sebagai teori dirumuskan dalam sebuah 

penjabaran yang memperkenalkan tentang teori hukum kodrati (natural law 

theory) , Santo Thomas Aquino merupakan tokoh central dalam lahrnya gagasan 

tersebut yang jejaknya dimulai sejak filsafat Stoika sampai ke modern (Smith, 

dkk, 2008: 12). 

 
Rhona K. M. Smith dkk yang memiliki antusias tinggi dalam kemunculan 

DUHAM sebagai perjanjian atas penghormatan terhadap hak asasi manusia 

menyatakan bahwa “DUHAM bisa jadi digolongkan sebagai sebuah interpretasi 

resmi bagi PBB atas hak asasi manusia. Lebih rinci beberapa hak yang diatur ada 

di dalamnya, DUHAM kemudian memiliki fungsi sebagai standar pencapaian 

bersama” (Smith, dkk, 2008: 36). Seluruh negara peserta dalam Perserikatan 

Bangsa Bangsa secara otomatis diwajibkan untuk mengikuti seluruh prinsip-

prinsip dan aturan yang ada dalam DUHAM. Sebelum kemudian mendunia 

sebagai hukum hak asasi manusia, pasca Perang Dunia ke-2, ide hak asasi 

manusia mengalami perkembangan yang sangat maju di level regional, yakni di 

Eropa, benua Amerika dan Afrika. 
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Pada 4 November 1950, Dewan Eropa (Council of Europe) mengadopsi 

 
Konvensi untuk Perlindungan Hak hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan 

 
Fundamental (Convention for the Protection of human Rights and Fundamental 

 
Freedom) – konvensi ini berlaku mengikat seluruh anggotanya pada 3 September 

 
1953 (Nasution, dkk, 2006: 6). Hingga kemudian pertumbuhan pengakuan akan 

 
martabat  manusia  menjadi  sebuah  kebutuhan  yang  harus  disepakati,  sehingga 

 
setelahnya  muncul  banyak  konvensi  sebagai  wujud  perjanjian  atas  hak  asasi 

 
manusia meskipun masih pada level regional. 

 
 

Dalam hak asasi manusia terdapat kata kunci sebagai bukti bahwa manusia adalah 
terlahir bebas dan setara dalam martabat, menurut Christopher A. Riddle “Dengan 
adanya deklarasi tersebut, seluruh umat manusia terlahir bebas dan setara dalam 
martabat dan hak. Kemajuan itu setidaknya setidaknya memuat dua klaim terkait. 
Pertama, martabat dan pemeliharaannya memainkan peran yang sangat penting 
dalam arti diperlakukan dengan adil. Kedua, bahwa alasan yang biasanya 
digunakan untuk mengecualikan orang lain dari menerima hal yang sama adalah 
tidak sah. Lebih khusus lagi, karena semua manusia dikatakan sama, 
pengidentifikasi sewenang-wenang yang biasanya digunakan untuk membenarkan 
perlakuan berbeda tidak relevan — yang penting bagi keadilan adalah menjadi 
manusia. ”(Riddle, 2016: 6). 

 
Dari  gagasan  Riddle  daat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hak  asasi  manusia 

 
mustahil terwujud tanpa terpenuhinya dua kata kunci tersebut. Dalam 

 
perjalanannya, hak-hak dasar yang tercantum dalam DUHAM kemudian di 

 
pisahkan dalam bentuk konvensi yang lebih rinci mendeskripsikan hal-hal yang 

 
dianggap urgen. Hal-hal urgen tersebut adalah hak-hak dasar fundamental atau 

 
hak sipil dan hak-hak tentang politik. Serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 

 
Hak-hak tersebut yang kemudian diadopsi dalam dua kovenan yang menjadi dasar 

 
dalam aplikasi atas berjalannya hak asasi manusia. 
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Muncul dua argumen dasar yang memengaruhi lahirnya dua kovenan ini 

adalah pertama, hak-hak Sipol, memandatkan obligasi (kewajiban) kepada 

penguasa agar tidak berbuat intervensi dan campur tangan. Sebaliknya, hak-hak 

Ekosob malah menuntut tindakan aktif, intervensi, campur tangan dan perhatian 

yang positif dari penguasa. Argumen lain (kedua), hak-hak Sipol secara otomatis 

menimbulkan klaim (justiceable) dalam sistem pemenuhan haknya, sementara, 

hak-hak Ekosob membutuhkan pengawasan internasional, untuk selanjutnya 

disusun sistem pengawasan kemajuan pemenuhan haknya (progressive 

realization), melalui sitem laporan (Nasution, dkk, 2006: 21). 

 
Dikemudian hari muncul konvensi yang membahas tentang pembahasan 

hak-hak lainnya secara khusus, namun seluruh konvensi tersebut tetap 

mengadaptasi prinsip yang terkandung dalam kovenan hak Sipol dan hak Ekosob 

sebagai acuan dasarnya. Hak asasi manusia seolah muncul sebagai angin segar 

yang menjadi wujud kesepakatan dunia atas berhentinya perang dunia. Agama 

sebagai identitas dan asupan rohani manusia meyakini adanya perdamaian dan 

pengakuan atas martabat manusia seperti halnya DUHAM. Keduanya seolah 

menjadi sesuatu yang bersifat kontinyu sebagai penentu kehidupan manusia 

selanjutnya. 

 
Argumen tentang sifat kontinyuitas akan agama mucul melalui Will Durrant 

yang notabene adalah seoarang penulis yang tidak percaya pada agama 

menyatakan “Dalam tubuh agama ada sekitar seratus jiwa. Logikanya jika ada 

sesuatu yang dibunuh dalam satu kali maka dia akan mati selamanya, namun 

agama yang dibunuh dalam seratus kali, dia akan hidup lagi setelahnya” 

(Muthahhari, 1992: 41). 
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Beberapa hal tentang hipotesis atas agama kemudian muncul, 1. Agama 

sebagai sebuah produk rasa takut. Alam menghasilkan rasa ketakutan yang 

menghantui manusia, asalnya dari gejala alam yang muncul dari gelegar, 

gemuruh, laut yang sangat luas, serta ombak yang menggulung ataupun gejala 

alam lainny. 2. Agama sebagai produk kebodohan. Banyak orang meyakini 

kemunculan agama tidak lebih sebagai wujud kebodohan manusia, sesuai 

wataknya. Sebab manusia memiliki kecenderungan untuk mengetahui sebab 

dan hukum alam berserta peristiwa yang terjadi di dalamnya. Jika tak berhasil 

mengenalinya maka akan dinisbahkan pada hal yang berbau metafisik. 3. 

Keinginan manusia pada kemunculan keadilan dan keteraturan. Ada golongan 

manusia yang percaya jika latar belakang keinginan manusia yang 

mengharapkan keadilan dan keteraturan dilandaskan pada agama. Pada saat 

manusia menyaksikan banyaknya keos yang terjadi dalam masyarakat dan 

tidak adanya keadilan yang muncul dalam masyarakat dan alam sendiri. Maka 

mereka menciptakan agama sebagai pegangan untuk meredakan penderitaan 

kejiwaannya (Muthahhari, 1992: 45). 

 
Banyak hal yang dapat menjadi sudut pandang terhadap kemunculan 

agama sebagai kebutuhan rohani manusia, selain sebagai asupan rohani, agama 

diperlukan sebagai sebuah kontrol terhadap acuan moralitas dalam kehidupan. 

Tak heran jika segala sesuatunya bagi yang meyakini sebuah konsep agama, 

akan dinishbahkan kepada aturan Tuhan berupa wahyu, utusan, dan teks suci. 

Keberadaan ketiganya kemudian menjadi semacam rumusan untuk menjadikan 

manusia dengan kualitas yang lebih baik secara moral maupun iman. 
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Islam sebagai salah satu agama yang memiliki ketiganya dalam rumusan 

penciptaan manusia yang lebih baik, atau bisa disebut dengan insan kamil ini 

memiliki pedoman menjalankan agamnya berdasarkan teladan nabi dan Al-

Qur‟an sebagai teks suci. Selain menggunakan acuan dari sumber teladan nabi 

dan ayat suci Al-Qur‟an, sebagai seorang muslim juga dituntut untuk 

mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam syariah. 

 
Syariah secara harfiah berarti jalan yang digunakan menuju sumber air 

atau jalan untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan. Dalam Al-Qur‟an kata 

ini muncul satu kali, digunakan sebagai lawan dari kata hawa (hasrat 

sekehendak hati). Ayat yang mengandung kata „Syariah‟ ditujukan kepada 

nabi Muhammad: 

 
“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan) dari 

urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS 45: 18) Dalam catatan 

penjelasan ayat ini, „Abdullah Yusuf Ali mengatakan bahwa kata „syariatan 

dalam ayat ini paling baik diterjemahkan sebagai “jalan agama yang benar” 

yang lebih luas dariada ketentuan-ketentuan hukum yang sebagian besar 

diturunkan pada periode Madaniyah, lama sesudah ayat ini diturunkan‟. 

Karena Syariah sebagai suatu kitab undang-undang belum ada pada waktunya 

diturunkan, makna kata Syariah dalam Al-Qur‟an merujuk pada makna 

literalnya tentang kepercayaan pada Islam (jalan yang ditunjukkan Tuhan) dan 

menghindari kekufuran (Kamali, 2013: 4). 
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Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa, karena syariah 

memiliki makna jalan menuju agama pada pokoknya menyangkut nilai-nilai 

esensial bagi Islam dan cara terbaik untuk melindunginya. Tata cara 

menyembah Tuhan dijelaskan dalam bagian Syariah yang dikenal dengan 

„ibadat. Kemudian ada persoalan keadilan, yang terkait dengan cara Allah 

Mahatinggi menginginkan perlakuan terhadap makhluk-mkhluk ciptaannya, 

yang dijelaskan terutama di bawah judul umum mu‟amalat (transaksi sipil). 

Salah satu bidang perhatian utama Syariah adalah perlindungan dan 

penegakkan lima hal esensial (al-dharuriyyat al-khamsah), yakni kehidupan, 

agama, hak milik, akal, dan keturunan (Syathibi dalam Kamali, 2013: 5). 
 

Perpaduan antara HAM dan Syariah adalah bentuk pengakuan atas 

martabat manusia dan sebagai landasan aturan hidup seseorang yang muslim, 

dalam hal ini meskipun tidak semua pokok persoalan dapat di baca dalam 

interseksi antara HAM dan syariah, namun keduanya sangat relevan untuk 

digunakan sebagai analisis atas pengakuan kesetaraan dalam martabat manusia. 
 

Dunia telah mengakui tentang keberagaman manusia melalui perbedaan 

suku, agama dan ras, namun pengakuan terhadap perbedaan fisik masih belum 

bisa dikatakan maksimal dalam pengakuan dunia. Perbedaan fisik yang 

dimaksud adalah perbedaan dalam ketidakmampuan seseorang secara fisik 

untuk melakukan sesuatu, atau dalam bahasa masyrakat awam mereka yang 

memiliki kekurangan melalui kecacatan fisik. 
 

Meskipun secara fisik banyak hal yang terasa seperti direduksi akibat 

perbedaan fungsi dari fisik tersebut, pada dasarnya penikmatan seseorang yang 

memiliki kekurangan secara fisik atas HAM tetaplah sama. Penyebutan 
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terhadap seseorang dengan perbedaan fisik atau yang umumnya disebut dengan 

“cacat” fisik adalah difabel. 
 

Kata difabel berasal dari kata different ability atau orang-orang 

berkemampuan berbeda. Istilah ini diciptakan untuk mengganti label disable 

atau disability, yang berarti penyandang cacat. Kedua kata tersebut jika 

mengikuti pendefinisian the Sosial Work Dictionary adalah reduksi fungsi 

secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang mampu dilakukan orang lain sebagai akibat dari 

kecacatan fisik maupun mental. Kosakata ini dianggap diskriminatif dan 

dianggap mengandung stigma negatif akan para penyandang cacat oleh aktivis 

gerakan sosial di tahun 1990-an (Perpustakaan Nasional RI, 2010: 496). 
 

Disabilitas sendiri merupakan sebuah kondisi yang menyangkut tentang 

fisik maupun mental. Banyak diantaranya yang menjadi penyandang disabilitas 

akibat latar belakang kesehatan, sebaliknya kondisi kesehatan penyandang juga 

dapat diengaruhi oleh kondisi disabilitasnya. Tanggung jawab dari lembaga 

kesehatan memiliki peran dalam pencegahan dan rehabilitasi. Sebagai upaya 

pemberian pelayanan terhadap kesehatan, setiap penyandang disabilitas sangat 

memerlukan pelayanan khusus serta terjangkau yang sesuai dengan kebutuhan 

khusus disabilitasnya (Kementerian Kesehatan RI, 2014: 1) 
 

Meskipun jumlah penyandang disabilitas masih dalama kategori minoritas 

namun sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, Majelis PBB 

merumuskan tentang sebuah konvensi khusu bagi penyandang disabilitas, 

konvensi tersebut kemudian disebut dengan konvensi hak-hak penyandang 

disabilitas. Secara terbuka pada tanggal 30 Maret 2007, negara-negara peserta 
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PBB menandatangani konvensi tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara 

yang meratifikasi kemudian mengundangkannya dalam undang-undang no. 19 

tahun 2011. 
 

Negara telah menjamin seluruh hak atas penyandang disabilitas dalam 

wujud undang-undang yang menjadi payung hukum, negara secara sah 

berkomitmen dalam memfasilitasi kebutuhan dan bertanggung jawab atas 

implementasi dari hak asasi para penyandang disabilitas. Selain menjadi 

tanggung jawab negara sebagai duty barer, pemerintah daerah sebagai 

pelaksana pemerintahan dalam lingkup kota ataupun kabupaten tidak luput 

dalam pelaksanaan implementasi hak asasi untuk penyandang disabilitas. 
 

Selain bertanggung jawab terhadap implementasi konvensi hak-hak 

penyandang disabilitas, negara juga memberikan kewajiban terhadap daerah 

untuk melakukan perlindungan atas penyandang disabilitas. Negara lebih tegas 

menjabarkan terkait penyandang disabilitas dalam undang-undang no. 8 tahun 

2016, undang-undang ini merupakan bentuk yang lebih konkrit dan merupakan 

pengganti undang-undang no. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dalam 

pasal 2 undang-undang no. 8 tahun 2016 dijelaskan bahwa pemenuhan dan 

pelaksanaan terhadap hak bagi seluruh penyandang disabilitas harus berasakan 

pada: 1. Penghormatan terhadap martabat, 2. Otonomi individu, 3. Tanpa 

diskriminasi, 4. Adanya partisiasi penuh, 5. Keragaman atas manusia dan 

kemanusiaan, 6. Adanya kesamaan kesempatan, 7. Kesetaraan, 8. Akeseibilitas, 
 

9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas pada anak, tata kelola 

inklusif, 10. Kemudian yang terakhir perlakuan khusus serta adanya 

perlindungan yang lebih. 
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Salah satu daerah yang melakukan implementasi pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas adalah Kota Mojokerto. Sejak tahun 2015 Kota 

Mojokerto mengkampanyekan “Kota Inklusif”, secara rutin setiap tanggal 3 

Desember, Kota Mojokerto selalu menggelar perhelatan peringatan hari 

disabilitas internasional. Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya menjamin 

hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses semua pelayanan dan mereka 

mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan 

(apakabar.co.id, Jum‟at 15 Desember 2017, 23.33). 
 

Kota Mojokerto juga mendirikan sebuah organisasi masyarakat yang 

berbasis anggota penyandang disabilitas. Organisasi ini bernama PPDI 

(Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), organisasi ini merupakan 

tingkatan dewan perwakilan cabang yang ada di Kota Mojokerto. Misi dari 

DPC-PPDI itu sendiri berfungsi sebagai motor yang akan mengantar warga 

Disabilitas untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Mojokerto dalam 

bentuk bantuan yang berupa pembinaan pelatihan ketrampilan yang sesuai 

dengan bidang ketrampilan masing-masing Warga Disabilitas yang di harapkan 

akan terbuka sebuah peluang usaha & pekerjaan demi meraih cita-cita masa 

depan (ppdikotamojokerto.blogspot.co.id, Jum‟at 15 Desember 2017, 22.33). 
 

Penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas lainnya 

diwujudkan dalam perda yang mengatur beberapa hak-hak penyandang 

disabilitas yang lebih teknis, produk kebijakan yang dibuat masih seputar hak-

hak penyandang disabilitas atas lahan pekerjaan dan pendidikan. Seperti yang 
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disampaikan oleh Walikota Mojokerto Mas‟ud Yunus dalam perhelatan hari 

 
disabilitas internasional berikut: 

 
 

“Di bidang pendidikan, masing-masing lembaga pendidikan harus membuka 
kelas inklusi. Pemkot terus beruaya bagaimana memberikan pelayanan 
pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak 
penyandang disabilitas. Demikian pula dalam dunia industri dan dunia usaha di 
Kota Mojokerto, Pemkot telah mewajibkan sekian persen jumlah karyawan 
harus diakses oleh tenaga kerja dari penyandang disabilitas. Hal-hal yang 
berkaitan dengan infrastruktur, setiap kantor pemerintah dan setiap 
pembangunan gedung harus menyediakan akses untuk penyandang disabilitas.” 
(beritajatim.com, Jum‟at 15 Desember 2017, 22.33) 

 

 
Baru-baru ini dalam perayaan hari disabilitas internasional ke-25  yang 

 
diselenggarakan tanggal 3 Desember 2017 pemerintah Kota Mojokerto 

 
memberikan bantuan berupa santunan dan menggelar acara yang menjadi ajang 

 
unjuk bakat para penyandang disabilitas. Sri Mudjiwati selaku kepala dinas 

 
sosial Kota Mojokerto mengungkapkan: 

 
 

“Kita selalu mewadahi mereka untuk mengembangkan bakat dan 
kemampuannya, selain itu kita juga memberi bantuan uang tunai bagi 19 
penyandang disabilitas berat masing-masing mendapat Rp 6 juta.” Selain 
memberi bantuan uang tunai total Rp 114 juta dalam peringatan HDI ini, Dinas 
Sosial juga memberi bantuan berupa 4 unit kursi roda. “Bantuan ini bukan 
seberapa, karena memang untuk membantu mereka yang benar-benar difabel 
berat, tapi yang lebih penting bagaimana memberi motivasi dan membina 
mereka agar mampu berkarya dan mandiri.” Tegasnya (Suaramojokerto.com, 
Jum‟at 15 Desember 2017, 23.33). 

 

 
Sebagai kewajiban negara di tingkatan daerah, maka pemenuhan hak asasi 

 
atas penyandang disabilitas secara desentralisasi juga diberikan dengan tujuan 

 
wujud dari penghormatan atas martabat manusia bagi seluruh masyarakat dapat 

 
lebih fokus dan di implementasikan hingga maksimal sampai tingkatan daerah. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah konsep kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto terkait 

penyandang disabilitas? 
 

2. Bagaimanakah wujud dari implementasi pemenuhan aksesibilitas dunia 

kerja dan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Mojokerto? 
 

3. Bagaiamanakah pandangan masyarakat penyandang disabilitas di Kota 

Mojokerto terkait kebijakan tentang hak-hak penyandang disabilitas? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk melakukan eksplorasi akademis terkait kebijakan Pemerintah Kota 

Mojokerto bagi penyandang disabilitas. 
 

2. Untuk melakuakan eksplorasi akademis terkait pemenuhan aksesibilitas 

dunia kerja dan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Mojokerto. 
 

3. Untuk melakukan eksplorasi akademis terkait dengan pandangan 

penyandang disabilitas tentang hak-haknya sebagai penyandang disabilitas. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini secara umum akan memberikan gambaran mengenai 

keberadaan penyandang disabilitas di kota Mojokerto dan persoalan 

pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan.. 

Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan diharapkan dapat 

memberikan informasi ilmiah dan bahan acuan untuk melakukan kajian 

lanjutan mengenai penikmatan atas hak asasi manusia untuk penyandang 
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disabilitas, serta sumbangsi pemikiran, pemahaman, penalaran dan menambah 

khasanah kajian ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

 
E. Penegasan Istilah 

 

1. Aksesibilitas 
 

Aksesibilitas merupakan wujud pengembangan dalam kata dasar “akses”, 
 

Dalam tafsiran kamus besar bahasa Indonesia akses sendiri memiliki arti jalan 

masuk (kbbi.web.id, Jum‟at 15 Desember 2017, 22.33). Aksesibilitas sendiri 

memiliki pemaknaan hal dapat dijadikan akses. Beberapa tokoh memiliki 

pendapat yang berbeda untuk mendefisikan pengertian aksesibilitas, 

diantaranya adalah Black (1981) mengatakan bahwa aksesibilitas merupakan 

konsep penggabungan penggunaan tata lahan dengan perspektif geografis 

dengan kemudahan jaringan transportasi sebagai penghubung. Sedangkan 

Hurst (1974) berendapat jika aksesibilitas merupakan satuan ukur dari sebuah 

kemudahan untuk melakukan perpindahan. 

 
Sedangkan bagi Edmonds (1994) sifat numerik merupakan indikator 

pakem dalam aksesibilitas, numerik ini kemudian digunakan dalam mengukur 

tingkat kemudahan dalam mendapatkan akses pada pelayanan atau pengadaan 

barang (Maghribi dkk, 2004: 151). Dalam penelitian ini konsep aksesibilitas 

yang ingin diteliti lebih mengarah dalam tingkat kamudahan mendapatkan 

akses penikmatan hak atas penyandang disabilitas dalam pelayanan 

pendidikan dan laangan pekerjaan. 

 
2. Disabilitas 
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Kata difabel berasal dari kata different ability atau orang-orang 

berkemampuan berbeda. Istilah ini diciptakan untuk mengganti label disable 

atau disability, yang berarti penyandang cacat. Kedua kata tersebut jika 

mengikuti pendefinisian the Sosial Work Dictionary adalah reduksi fungsi 

secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang mampu dilakukan orang lain sebagai akibat dari 

kecacatan fisik maupun mental. Kosakata ini dianggap diskriminatif dan 

dianggap mengandung stigma negatif akan para penyandang cacat oleh aktivis 

gerakan sosial di tahun 1990-an (Perpustakaan Nasional RI, 210: 496). 
 

Kemudian di tahun 1995, salah seorang aktivis gerakan sosial Mansour 

Fakih mempopulerkan difabele yang kemudian diindonesiakan menjadi 

difabel yang berarti differently able (orang yang berkemampuan berbeda). 

Pembedaan istilah difabel dalam beberapa publikasi para aktifis gerakan sosial 

menunjukkan bahwa istilah tersebut memang sebagai pengganti kosa kata 

inggris disable, serta dominan dalam pengertian kemampuan fisik yang 

berbeda. Dalam konteks pemakaian para aktivis tersebut difabel menggantikan 

para penyandang cacat fisik, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara serta 

“ketidaknormalan” fisik lainnya baik bawaan lahir maupun karena faktor 

lainnya (Perpustakaan Nasional RI, 2010: 496). 
 

Disabilitas dikenal juga dalam beberapa kategori ketunaan, diantaranya 

adalah tuna netra bagi mereka yang mengalami kebutaan, tuna daksa bagi 

mereka yang mengalami kondisi perbedaan fisik yang lebih mengarah kepada 

tangan, kaki atau bentuk fisik lainnya. Sedangakan tuna rungu adalah sebutan 

bagi mereka yang umumnya juga disebut tuli atau keterbatasan mendengar, 
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tuna wicara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Biasanya mereka yang 

tuna wicara merupakan imbas dari mereka yang mengalami tuli sehingga tidak 

dapat menirukan kata. Dan yang terakhir adalah tuna grahita, mereka yang 

termasuk tuna grahita adalah mereka yang dalam kategori anak maupun 

dewasa memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. 
 

3. Hak Asasi Manusia 
 

Hak asasi manusia, adalah sebuah hak yang melekat bersama manusia 
 

karena sifat kemanusiaannya. Keberadaannya bukan diberikan masyarakat 

dengan berlandaskan hukum positif, namun karena keberadaan martabat 

manusia itu sendiri ( Jack Donnely, dalam Smith dkk, 2015: 11). Hak asasi 

manusia sebagai kontrol terhadap kemanusiaan dan moralitas global kemudian 

diturunkan menjadi produk perjanjian internasional yang kemudian mengikat 

dan menyeluruh terhadap seluruh negara peserta dalam perseikatan bangsa-

bangsa. 
 

4. Syariah 
 

Syariah secara umum dipahami sebagai dasar hukum dalam Islam, disebut 

juga sebagai pedoman dalam berkehidupan. Syariah secara harfiah berarti 

jalan yang digunakan menuju sumber air atau jalan untuk menuju kebahagiaan 

dan keselamatan. Dalam Al-Qur‟an kata ini muncul satu kali, digunakan 

sebagai lawan dari kata hawa (hasrat sekehendak hati). (Kamali, 2008: 4). 

 
 

Dalam ajaran Islam, syari‟at datangnya dari Allah, maka karenanya 

sumber syari‟at menjadi sumber hukum serta sumber undang-undang. Syariah 
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datang dari Allah, disampaikan oleh Allah kepada umatnya melalui Rasul 

Allah, serta termaktub dalam Al-Qur‟an (Hamka, 1982: 3). 

 

 
F.  Sistematika Pembahasan 

 
Untuk mempermudah memetakan pembacaannya penulis 

membaginya dalam bab. Dalam bab I sebagai pendahuluan, dalam 

pendahuluan berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta manfaat penelitian. 
 

Kemudian dalam bab II berisi tentang penjelasan tentang tinjauan 

pustaka yang digunakan dalam melakukan tindakan analisis dalam 

penelitian ini. 
 

Sedangkan untuk bab III peneliti menjabarkan tentang metode 

penelitian, metode penelitian dalam penelitin ini berguna sebagai alur dan 

tindakan dalam penelitian. 
 

Bab IV berisikan tentang pemaparan data hasil penelitian beserta 

analisis hasil temuan lapangan. 
 

Terakhir dalam bab V sebagai penutup berisi tentang kesimpulan 

atas penelitian yang dilakukan kemudian diakhiri dengan saran bagi 

penelitian selanjutnya. 
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