
 
BAB IV 

 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

Pembahasan dalam bab ini mengarah kepada realitas temuan lapangan 

dalam penelitian, untuk lebih detailnya temuan yang dipaparkan dalam bab ini 

membahas tentang konsep kebijakan pemerintah Kota Mojokerto tentang 

penyandang disabilitas, wujud implementasi pemenuhan aksesibilitas dunia kerja 

dan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Mojokerto, serta pandangan 

warga dan penyandang disabilitas di Kota Mojokerto terkait kebijakan tentang 

hak-hak penyandang disabilitas. Peneliti menjabarkan terlebih dahulu tentang 

gambaran Kota Mojokerto, Kota Mojokerto merupakan kota dengan luas wilayah 

sekitar 16,42 km2, dengan 3 kecamatan dan hanya 18 kelurahan dalam wilayah 

teritorialnya. Data yang dihimpun peneliti tentang penyandang disabilitas dengan 

berbagai jenis ketunaan dan gangguan mental tersebar di seluruh wilayah kota 

Mojokerto. Rata-rata penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki usia 

paling muda 4 tahun dan paling tua 89 tahun, untuk lebih mudahnya peneliti 

menghadirkan data secara umum tentang banyaknya jumlah penyandang 

disabilitas dalam tabel berikut: 
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Data Tentang Penyandang Disabilitas Di Kota Mojokerto Tahun 2017, oleh 

 
Dinas Sosial. 

 
 

        JENIS KECACATAN      

NO 

               

 

JUMLA  
KELURAHAN 

 
TUBU 

 
NETR 

 
RUNGU

/  
MENTA 

. 
     

WICAR 
  

H      
H 

 
A 

  
L 

 
        

A 
    

                  

1    2              3  
    Penyandang                
    Disabilitas                
    Kec. Kranggan                
                

    Kel. Jagalan 8  3  4   10  25  
                

    Kel. Sentanan 19  2  2   5  28  
                

    Kel. Kranggan 15  2  6   13  36  
                 

    Kel. Meri 10     2   1  13  
                

    Kel. Miji 22  5  7   22  56  
                  

    Kel. Purwotengah 5         6  11  
                    

    Kec.                
    Prajuritkulon                
    Kel. Pulorejo 31  10  2   7  50  
                

    Kel. Blooto 12  2  7   25  46  
                

    Kel. Mentikan 18  4  13   13  48  
                 

    Kel. Kauman 17     3   4  24  
                

    Kel. Prajuritkulon 17  1  4   2  24  
                

    Kel. Surodinawan 15  2  5   12  34  
                    

    Kec. Magersari                
                

    Kel. Magersari 19  5  4   12  40  
                

    Kel. Kedundung 28  9  16   28  81  
                    

    Kel. 31  4  7   13  55  
    Gununggedangan       
                   

    Kel. Gedongan 5         7  12  
                

    Kel. Balongsari 23  2  2   14  41  
                

    Kel. Wates 14  4  10   21  49  
                   

                   

    JUMLAH              673  
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Walikota Mojokerto Mas‟ud Yunus memaparkan dalam warta ILO Jakarta bahwa 

 
alsan digagansnya kota inklusif datang dari dasar kemanusiaan. 

 
 
 

“Saya memandang persoalan disabilitas dari sisi kemanusiaan. Penyandang 
disabilitas mempunyai hak yang sama dan harus memiliki akses yang sama atas 
pendidikan dan pekerjaan. Kita perlu mendukung kesetaraan dan menghapus 
diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. 
Mereka tidak butuh belas kasihan, mereka butuh kesempatan dan kita semua dapat 
memberikannya. Visi Mojokerto adalah Kota Pelayanan. Ini artinya kota harus 
dapat melayani semua warganya secara adil, termasuk penyandang disabilitas. 
Karenanya kota ini kini tengah merehabilitasi sarana umum agar lebih mudah 
diakses dengan mewajibkan sekolah menjadi sekolah inklusif dan membangun 
kembali trotoar. Kami telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dan 
mengalokasikan anggaran untuk mendukung inisiatif-inisiatif ini” (Yunus, 2014). 

 
 

A. Konsep Kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto Tentang Penyandang 

 
Disabilitas. 

 
Secara umum kebijakan yang di hasilkan oleh pemerintah daerah secara 

legal merujuk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Bahkan dalam 

prakteknya undang-undang maupun peraturan pemerintah dijadikan perda yang 

lebih spesifik oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan otonomi daerah 

tentang obyek yang menjadi kajian dalam undang-undang maupun peraturan 

pemerintah. 
 

Meski tidak ada aturan wajib untuk mengadaptasi undang-undang ataupun 

peraturan pemerintah menjadi produk hukum domestik suatu daerah, secara 

mengikat dan menyeluruh aturan dalam undang-undang maupun peraturan 

pemerintah terkait suatu obyek harus diterapkan pada seluruh daerah. Penyandang 

disabilitas merupakan salah satu obyek dalam lingkup hukum undang-undang dan 

peraturan pemerintah, produk hukum tersebut lebih spesifik mengatur tentang 

wujud penghormatan bagi penyandang disabilitas. Secara detail aturan tentang 
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penyandang disabilitas yang berhubungan dengan pengaturan hak tentang jaminan 

memperoleh jaminan dan hak atas pekerjaan dan pendidikan adalah sebagai 

berikut: 
 

1. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 

Sebelumnya memasuki tahun 1997, melalui undang-undang no. 4 tentang 
 

penyandang cacat, negara mengupayakan untuk memberikan payung hukum 

sebagai penikmatan hak bagi penyandang disabilitas. Undang-undang 

tersebut masih bernuansa diskrimihnatif dengan memuat kata “cacat” sebagai 

sebutan untuk perbedaan fisik, mental, dan intelektual atara penyandang dan 

non-penyandang. 
 

Belakangan untuk mengubah pola pikir diskriminatif tersebut undang-

undang tersebut diganti menjadi undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas. Sebelumnya dalam undang-undang no. 4 tahun 1997 

paradigma yang dibangun oleh negara adalah menempatkan penyandang 

disabilitas sebagai individu yang jelas tidak mandiri dan membutuhkan 

pendamping karena mereka digolongkan sebagai orang sakit. 
 

Selain dianggap sakit, penyandang disabilitas dalam undang-undang yang 

lama dianggap sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi untuk 

mengupayakan kembalinya fungsi daripada fisik mereka. Muatan undang-

undang sebelumnya lebih mengarah kepada penempatan penyandang sebagai 

obyek hukum dan negara sebagai subyeknya, jelas segala hak atas hukum 

berada di tangan subyek hukum yang dalam ini negara. 
 

Undang-undang no. 8 tahun 2016 lebih memberikan penjelasan gamblang 

tentang penyandang disabilitas sebagai individu dengan hak asasi yang sama 
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dengan non penyandang. Segala sesuatu yang berurusan dengan penyandang 

disabilitas terkait dengan advokasi, pemantauan dan evaluasi dalam 

implementasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak untuk 

penyandang disabilitas, sebenarnya merupakan tanggung jawab komisi 

nasional disabilitas. Untuk mempermudah hal tersebut sebenarnya dalam 

pasal 1 ayat 16 ditegaskan untuk membentuk KND (komisi nasional 

disabilitas), sifatnya hamir mirip dengan komnas ham. Namun hingga tahun 

2018 komisi tersebut belum juga dibentuk (Widodo, 2016). 

 

 
2. Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan 

Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi 

Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa. 
 

Meskipun tidak menyebutkan tentang disabilitas di dalamnya, namun 

peraturan menteri ini berupaya untuk membangun akses pendidikan yang 

secara sosial tidak harus dibatasi. Paradigma umum masyarakat awam adalah 

seluruh penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di SLB (sekolah 

luar biasa) adalah mereka yang sakit dan tidak memiliki kemampuan untuk 

menikmati pendidikan sama dengan non penyandang, bahkan tidak jarang 

stigma negatif yang dilekatkan pada penyandang dianggap aib sehingga 

secara sosial harus dipisahkan. 
 

Menurut peneliti, kebijakan ini merupakan sebuah upaya untuk 

merobohkan sekat sosial antara penyandang dan non penyandang dalam atap 

pelayanan pendidikan. Secara sosial komunikasi antar siswa penyandang dan 

non penyandang lebih mudah terjalin. Peraturan ini mengatur tentang 
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penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan kebijakan mewajibkan setidaknya 3 

sekolah untuk masing-masing kabupaten dan kota untuk tingkatan dasar (SD 

dan SMP) untuk membuka pelayanan pendidikan inklusif di sekolahnya 

(Menteri Pendidikan, 2009). 
 

Berdasarkan pada hak asasi bagi penyandang disabilitas dan kewajiban 

atas implementasi undang-undang no. 19 tahun 2011 pemerintah Kota Mojokerto 

menggagas kota inklusif dengan akses untuk kesempatan bekerja di sektor swasta 

maupun sektor pemerintahan, serta membuka akses pendidikan inklusif. 

Kebijakan yang dibangun oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk aksesibilitas 

lapangan pekerjaan adalah dengan membentuk produk hukum melalui peraturan 

daerah no. 15 tahun 2015 tentang pengaturan ketenagakerjaan disabilitas 
 

Perda no. 15 tahun 2015 merupakan sebuah gagasan atas otoritas daerah 

dalam pengaturan tenaga kerja seperti yang tertuang dalam undang-undang no. 21 

tahun tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in 

Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi 

Dalam Pekerjaan dan Jabatan). Keterlibatan pekerja penyandang disabilitas diatur 

dan dilindungi dalam perda tersebut. 
 

Perda tersebut merupakan otonomi daerah tentang pemeberian penuh hak 

asasi penyandang disabilitas untuk menikmati akses bekerja, namun perda ini 

hanya mengatur keterlibatan pekerja penyadang disabilitas di sektor swasta saja. 

Menurut undang-undang no. 8 tahun 2016 pasal 11 ayat a, disebutkan bahwa 

seluruh penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah/swasta secara sama dan setara tanpa adanya 
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diskriminasi (Widodo, 2016). Hal ini yang luput diatur dalam perda no. 15 tahun 

2015 tentang keterlibatan dalam sektor pemerintahan. 
 

Lebih detail dalam undang-undang no. 8 tahun 2016 dijabarkan tentang 

kewajiban untuk melibatkan tenaga kerja disabilitas dalam pasal 53 ayat 1 bahwa 

“Pemerintah, bumn, pemda wajib mempekerjakan sedikitnya 2% penyandang 

disabilitas dari keseluruhan jumlah pegawai/pekerja. Dan dalam pasal 2 dijelaskan 

bahwa “kewajiban bagi perusahaan swasta untuk melibatkan tenaga kerja 

disabilitas paling sedikit 1% dari seluruh jumlah pegawai/pekerja” (Widodo, 

2016). 
 

Durasi lamanya waktu bekerja bagi penyandang disabilitas juga diatur 

dalam perda no. 15 tahun 2015, aturan tersebut tertuang dalam pasal 50 dan 51, 

yakni bahwa lama waktu bekerja penyandang disabilitas adalah 5-6 jam dalam 

sehari, sedangkan untuk waktu lembur paling lama adalah 2 jam dalm sehari. 

Secara keseluruhan perda tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban 

penyandang disabilitas untuk bekerja, serta pengaturan hak dan kewajiban seluruh 

perusahaan dan sektor industri rumahan (termasuk tenaga asisten rumah tangga) 

terkait dengan mempekerjakan penyandang disabilitas. Negara dalam hal ini yang 

memberikan kuasa bagi tiap-tiap daerah untuk menjalankan otonomi 

kebijakannya, memiliki tanggung jawab penuh atas aksesibilitas lapangan 

pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan tanggung jawab tersebut juga mengikat 

daerah untuk memberikan pertanggung jawaban dan implementasi atas undang-

undang sebagai payung hukum yang sah. 
 

Selanjutnya tentang aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas 

juga diatur dalam undang-undang no. 8 tahun 2016 pasal 10 ayat a-d, dimana 
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secara global penyadang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang sama 

dan setara serta layak melalui jalur pendidikan secara inklusif dan khusus, 

termasuk akses yang sama untuk menjadi tenaga pendidik, mendapatkan 

kesempatan yang sama sebagai tenaga penyelenggara pendidikan, serta 

memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik. 
 

Ditegaskan dalam pasal 40-44 undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang 

penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas mulai pendidikan dasar 

hingga pendidikan tinggi. Namun pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan 

untuk menjamin peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan 

dasar 12 tahun, melalui lembaga pendidikan inklusif atau khusus. 
 

Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah yang terikat undang-undang ini 

kemudian membbuat kebijkan tersendiri tentang penyelenggaraan layanan 

pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun kebijakan ini hanya memberikan 

layanan pendidikan inklusif pendidikan dasar SD-SMP saja. Tentang 

penyelenggaraan pendidikan inklusif, kota Mojokerto menuangkan dalam 

kebijakan yang berbentuk peraturan Walikota Mojokerto no. 23 tahun 2013 

tentang “pedoman pelaksanaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota 

Mojokerto tahun pelajaran 2013/2014”. 
 

Dalam pasal 4 ayat 9 a dijelaskan bahwa untuk kriteria sekolah inklusif 

adalah sama dengan sekolah reguler, namun untuk kategori inklusif sekolah 

menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan 

memertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kemudian untuk jumlah 

peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan dilayani adalah dalam satu 

kelas hanya terdapat maksimal 4 siswa dengan kriteria tidak lebih dari 2 ketunaan 
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dan atau seluruhnya dikembalikan lagi pada kebijakan sekolah (Soehartono, 

2013). 

 
Kebijakan yang diatur pemerintah sebelum memasuki wilayah otonomi 

daerah sedikit rancu, dalam undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang 

disabilitas pasal 40 ayat 3 dikatakan bahwa “jaminan untuk menikmati pendidikan 

dasar 12 tahun bagi penyandang disabilitas adalah tanggung jawab dari 

pemerintah dan pemerintah daerah.” Namun dalam peraturan menteri pendidikan 

No. 70 tahun 2009 kewajiban menjamin pendidikan bagi penyandang disabilitas 

hanya sampai jenjang SMP saja. 
 

Kota Mojokerto telah membangun pelayanan pendidikan inklusif sejak 

tahun 2013, untuk pertama kalinya sekolah yang ditunjuk menjadi penyelenggara 

sekolah inklusif adalah SDN Mentikan 1, kemudian ditunjuk lagi SDN Mentikan 

3, dan yang terakhir untuk jenjang SMP adalah SMP 8 Kota Mojokerto (Indah, 

2018). Untuk jenis ketunaan yang diterima beserta banyaknya jumlah siswa yang 

mampu untuk ditampung dalam lembaga tersebut kebjijakannya dikembalikan 

kepada sekolah yang bersangkutan. 

 

 
B. Wujud Implmentasi Pemenuhan Aksesibilitas Dunia Kerja dan Pendidikan 

Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mojokerto. 

 
Aksesibilitas merupakan sebuah kemudahan untuk mendaatkan akses kepada 

sesuatu, bagi penyandang disabilitas, seluruh aksesibilitas mereka untuk 

mendapatkan penikmatan hak asasi yang setara dengan non penyandang 

merupakan tanggung jawab negara dengan memberikan otonomi terhadap seluruh 

daerah agar lebih mudah untuk melakukan implementasi dari pemenuhan hak 
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asasi bagi penyandang disabilitas. Kota Mojokerto mengadopsi tentang undang-

undang no. 39 tahun 1999 dan konvensi penyandang disabilitas sebagai acuan 

untuk mengatur otonomi bagi penyandang disabilitas yang tercatat sebagai warga 

kota Mojokerto. 
 

1. Implementasi Pemenuhan Aksesibilitas Dunia Kerja Bagi Penyandang 

Diabilitas. 
 

Rata-rata penyandang disabilitas merupakan tamatan sekolah dasar 

dengan persentase terbanyak merupakan penyandang diabilitas dengan 

jenis ketunaan tuna daksa. Rata-rata pekerjaan yang dilakukan oleh 

penyandang disabilitas di Kota Mojokerto merupakan pedagang dan 

buruh. Untuk lokasi dimana penyandang tersebut bekerja untuk buruh 

secara keseluruhan di luar kota Mojokerto, sebagian besar di 

perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Mojokerto (Andre, 2018). 
 

Berbicara lebih jauh tentang tingkat kesejahteraan, lebih jauh 

penuturan tentang hal tersebut disampaikan oleh Jasmani sebagai 

kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi Dinas Sosial Kota Mojokerto, 

bahwa penyandang disbilitas di Kota Mojokerto rata-rata kelas 

menengah ke bawah. 
 

“Kalau berbicara untuk kesejahteraan dinas membantu untuk alat bantu 
bagi penyandang, lalu ditunjang pemberian sembako, dan untuk 
penyandang disabilitas kelas berat yang dalam hal ini tidak dapat 
melakukan apa-apa kecuali tidur saja maka diberikan bantuan sebesar  
500.000 untuk setiap bulannya.” (Jasmani, 2018) 

 
Selain hanya ada 2 perusahaan besar di Kota Mojokerto, upah 

minimum regional di Kota Mojokerto masih sangat rendah, hanya 

menyentuh angka Rp 1.886.387 saja, menurut peneliti inilah alasan 
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banyaknya penyandang lebih memilih untuk berniaga ataupun menjadi 

 
karyawan di luar Kota Mojokerto.  Peraturan daerah  no. 15 tahun 2015 

 
yang  mengatur  tentang  ketenagakerjaan  disabilitas  hanya  mengatur 

 
tentang prosedur keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor 

 
perusahaan swasta saja, namun pada kenyataannya ada beberapa 

 
penyandang  disabilitas di tataran  lembaga  pemerintahan,  meskipun 

 
hanya bekerja pada posisi karyawan outsourcing. 

 
Menurut Jasmani “Kalau dari segi ketunaan, mereka yang bekerja 
sebagai karyawan outsourcing di lembaga pemerintahan adalah mereka 
yang tunadaksa. Kalau untuk program pembinaan kemandirian untuk 
penyandang disabilitas yang dilakukan dinsos Kota Mojokerto sejauh 
ini selain program keterampilan, juga digembleng untuk mengikuti 
program latihan kemandirian, biasanya dikirim ke provinsi. Namun 
kebanyakan para penyandang memilih untuk mundur karena proses 
pembinaan yang lama sekitar 6 bulan, ditambah lagi mindset 
penyandang tentang segala sesuatunya yang biasanya dibantu oranglain 
atau ketergantungan. Tapi ada 6 orang yang sukses bertahan dalam 
pelatihan tersebut, 2 diantaranya saat ini menggeluti bisnis peternakan 
bebek dan kerajinan kebaya untuk pernikahan (Jasmani, 2018)” 

 
Dinas  Sosial  Kota  Mojokerto  selama  satu  tahun  ini  melakukan 

 
pendekatan  terhadap  penyandang  disabilitas  dalam  tertorial  wilayah 

 
Kota Mojokerto, akar permasalahan kurang terlibatnya penyandang 

 
disabilitas di sektor kerja adalah  karena  adanya  perasaan  malu atas 

 
perbedaan  fisiknya.  Sehingga  kebanyakan  dari  penyandang  memilih 

 
untuk diam dirumah dan tidak produktif untuk terlibat dalam sektor 

 
lapangan pekerjaan (Jasmani, 2018). 

 
Beberapa  usaha  kerajinan  tangan  dan  usaha  kecil  rumahan  di 

 
bidang kuliner cukup diminati oleh penyandang disabilitas sebagai mata 

 
pencaharian mereka daripada bergelut di dunia buruh yang upahnya 
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jauh dari kata layak untuk kehidupan berkeluarga. Namun beberapa 

tahun belakangan banyak dimanfaatkan kondisi fisik penyandang 

disabilitas di beberapa sudut perempatan Kota Mojokerto, kondisi fisik 

yang termasuk dalam tunadaksa ini dimanfaatkan untuk memperoleh 

belas kasihan dari para pengguna jalan, terdapat 2 titik lokasi yang 

diamati oleh peneliti, diantaranya adalah perempatan Jalan Gajah Mada 

dan perempatan Jalan Empu Nala. 
 

Menurut konfirmasi dari kepala bidang pelayanan dan rehabiltasi 

dinas sosial Kota Mojokerto, mereka adalah penyandang tunadaksa 

yang berdomisili di kampung Balong Cangkring satu, yang dulunya 

difungsikan sebagai sebuah yayasan sosial, namun setelah pemilik 

yayasan meninggal pola pikir warga setemat kembali menjadi 

memanfaatkan ketunaannya untuk bekerja sebagai pengemis (Jasmani, 

2018). 

 

 
2. Implementasi Aksesibilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas. 

Pencanangan sekolah inklusif di Kota Mojokerto sudah mulai 
 

berjalan sejak tahun 2013, penunjukkan sekolah diantaranya adalah 

SDN Mentikan 1, SDN Mentikan 3, dan SMPN 8 Kota Mojokerto. 

Setiap sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif 

setidaknya harus memiliki 1 orang guru pendamping khusus (GPK), 

biasanya yang menjadi gpk sendiri memang mereka yang tercatat 

sebagai lulusan pendidikan luar biasa. 
 

“Di Tahun 2013 hanya ada 2 lembaga pendidikan yang ditunjuk dan 
sanggup untuk menjalankan pelayanan pendidikan inklusif di 

 
 

60 



 
sekolahnya, yakni SDN Mentikan 1 dan 3. Pada saat itu APBD yang 
dikucurkan untuk penyelenggaraan sekolah inklusif hanya cukup untuk 
memberi honor guru dan belum sampai pada media ajar.” (Indah, 
2018). 

 

 
Yubi Indah sebagai kasi pendidikan dasar dinas pendidikan Kota 

Mojokerto menyampaikan bahwa aturan pembelajaran yang dianut 

dalam sekolah inklusif masih sama dengan isi dari pasal 4 peraturan 

Walikota Mojokerto tentang pedoman pelaksanaan peserta didik baru 

pada satuan pendidikan di Kota Mojokerto tahun pelajaran 2013/2014, 

yakni di dalam satu kelas tidak boleh ada lebih dari 4 orang siswa abk 

dan tidak boleh lebih dari 2 ketunaan. 
 

Dalam aturan kebijakan sekolah inklusif, sebelum penerimaan 

peserta didik baru maka pihak sekolah terkait harus mengalokasikan 

kuota khusus untuk siswa penyandang disabilitas, yang dalam hal ini 

mereka disebut abk (anak berkebutuhan khusus). SDN Mentikan 1 

sebagai sekolah perintis yang membuka kelas inklusif memiliki sekitar 

37 siswa mulai kelas 1 sampai kelas 6, dengan kategori slowlearner 

(lambat belajar), hiperaktif, dan tunadaksa (Arief, 2018). 
 

Muhammad Arief sebagai guru pendamping khusus di SDN 

Mentikan 1 menyampaikan, bahwa terbatas pada tenaga ajar yang 

hanya ada 3 orang untuk mengajar seluruh siswa abk maka sekolah 

memutuskan untuk memilih siswa dengan kategori ketunaan yang 

paaling ringan. Dengan 2 orang pengajar lulusan pendidikan luar biasa 

dan 1 orang psikolog sebagai sumber daya manusianya, SDN Mentikan 

1 memulai penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan kurikulum 
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KTSP yang dimodifikasi, karena dinas pendidikan atau kementrian 

pendidikan tidak memberikan rumusan khusus untuk membentuk 

kurikulum khusu bagi sekolah inklusif. 
 

Senada dengan penuturan Yubi Indah kasi pendidikan dasar dinas 

pendidikan Mojokerto, minimnya APBD yang digelontorkan untuk 

siswa penyandang disabilitas atau dalam kategori abk, di tahun 2016 

bantuan yang diberikan hanya cukup untuk biaya terapi bagi 8 orang 

siswa abk, tentu melalui metode penjaringan. Terapi tersebut 

diperuntukan bagi siswa yang memiliki ganguan slowlearner dan 

gangguan perilaku. Masing-masing mendapat Rp 250.000 untuk biaya 

terapi (Arief, 2018). 
 

Jika mengacu pada peraturan meneteri pendidikan no. 70 tahun 

2009, maka setiap sekolah inklusif diwajibkan menerima peserta didik 

dengan berbagai macam golongan ketunaan, namun realitanya Kota 

Mojokerto menerapkan sistem penerimaan siswa didik dengan IQ 

dibawah 100 sampai 70 masih bisa masuk dalam sekolah inklusif, 

dibawah 70 maka siswa tersebut lebih disarankan untuk melanjutkan 

pendidikan di SLB. Untuk siswa dengan kategori down syndrome dan 

autisme akan di didik dalam SLB ACD, sedangakan yang tuna rungu-

wicara di SLB khusus untuk tuna rungu-wicara. Pemisahan ini 

diterapkan dengan tujuan mempermudah kinerja sekolah inklusif karena 

Kota Mojokerto meruakan kota kecil dengan skala penduduk yang tidak 

banyak (Indah, 2018). 
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Untuk sarana dan prasarana bagi sekolah inklusif disampaikan oleh 

Yubi Indah masih sangat minim, meskipun idealnya akases sekolah 

harus dapat ditempuh oleh siswa penyandang secara mandiri. Bahkan 

pendidikan insklusif di tingkat SMA yang belum ada akan 

mengharuskan siswa penyandangnya untuk menempuh pendidikan di 

SLB tingkat Provinsi. 

 

 
C. Pandangan Penyandang Disabilitas Di Kota Mojokerto Terkait Kebijakan 

 
Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. 

 
Peneliti melakukan wawancara singkat terhadap 2 orang narasumber yang 

 
dianggap bisa mewakili tentang kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak 

 
penyandang disabilitas. Narasumber tersebut adalah Sri Kusuma Ningsih, M. Pd 

 
sebagai  kepala  sekolah  SDN  Mentikan  1  yang  menyelenggarakan  pendidikan 

 
inklusif, dan Andre Wibowo sebagai penyandang tunadaksa yang juga sebagai 

 
ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dari dewan 

 
perwakilan cabang Kota Mojokerto. 

 
Andre sangat antusias dengan adanya produk kebijakan yang diadopsi 

 
ataupun instrumen nasional-internasional terkait hak penyandang disabilitas, bagi 

 
Andre selama menjadi bagian dari PPDI kesulitan yang ditemui adalah sulitnya 

 
melibatkan kawan-kawan disabilitas dalam upaya pengembangan diri, terutama 

 
dalam dunia kerja. 

 
“Ketika kita menawarkan sebuah program pelatihan terutama untuk usaha 
mandiri, banyak dari kawan-kawan yang menolak untuk bergabung. Mereka 
memiliki perasaan minder dan takut jika tidak akan bisa untuk dapat terlibat, 
sehingga itu semua dikembalikan kepada jati dirinya sebagai seorang yang 
berkekurangan (Andre, 2018).” 

 
 
 

63 



 

 
Bagi Andre sebanyak 683 anggota yang tergabung adalah mereka yang 

sangat membutuhkan peran serta pemerintah untuk bisa kembali menikmati akses 

yang sama dengan non penyandang dalam hal pekerjaan, mayoritas penyandang 

disabilitas di Kota Mojokerto adalah mereka yang mengalami ketunaan karena 

kecelakaan di tempat kerja dan hal itu juga yang membuat sebagian besar dari 

mereka enggan kembali ke pekerjaan lamanya, dalam hal ini kebanyakan adalah 

buruh. 
 

Besar harapan dari PPDI adalah meminimaslisir anggotanya untuk berakhir 

putus asa atas ketunaannya, sehingga hanya mengandalkan bantuan dari 

keluarganya saja. Bahkan hal yang sangat ingin dihapus dari penyandang 

disabilitas adalah mindset dikasihani dan kemudian mengandalkan mengemis dari 

pada terlibat lebih produktif dalam bekerja (Andre, 2018). 
 

Solidaritas yang dibangun dalam PPDI diharapkan mampu untuk menjadi 

sebuah jembatan komunikasi antar penyandang dan sebagai wadah penampung 

asirasi maupun gagasan dari penyandang sendiri. Sejauh ini profesi yang digeluti 

oleh penyandang disabilitas di Kota Mojokerto adalah sebagai penjahit, pegiat 

industri kerajinan tangan rumahan produksi bros, membuka bisnis olahan kue, 

melukis, membuka toko kelontong, dan beberapa tuna netra yang lebih memilih 

untuk menekuni terapi pijat refleksi (Andre, 2018). 
 

Menanggapi peraturan daerah kota Mojokerto no. 15 tahun 2015, Andre 

mengungkapkan bahwa anggota PPDI sangat apatis terhadap peraturan darah 

tersebut. Bukan tanpa alasan mereka bersikap apatis, namun banyak dari anggota 

PPDI yang pernah mengalami kesulitan untuk bergabung dalam sektor perusahaan 

di Kota Mojokerto sendiri merasa tertipu. 
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“Perda itu hanya sebatas aturan tanpa ada sanksi. Banyak dari kawan-kawan 
disabilitas yang pernah mencoba mengikuti semacam rekrutmen yang memang di 
khususkan untuk calon karyawan penyandang disabilitas, namun banyak 
persyaratan yang membuat mereka kemudian digagalkan pihak perusahaan, 
kebanyakan karena diganjal soal usia. Padahal dari segi fisik mereka masih 
produktif untuk bergabung menjadi karyawan dalam perusahanaan tersebut. 
Namun apabila lolos dalam segi usia mereka masih akan diganjal dengan berbagai 
alasan perusahaan agar mereka tidak lolos. Jadi selama ini perda tersebut hanya 
sebagai perda kosong, dan perusahaan sebatas menjalankan aturan tersebut agar 
tidak saknsi seperti yang tertulis dalam perda tersebut, karena aturan yang 
ditetapkan dalam perda dan undang-undang tersebut bersifat mengikat dan 
memaksa (Andre, 2018).” 

 
Terkait dengan penyelenggaraan sekolah inklusif Andre menyampaikan 

 
bahwa hal tersebut adalah hal yang positif, meskipun keberadaan sekolah SLB 

 
tidak tergantikan untuk memenuhi kebutuhan akademis dan terapi bagi 

 
penyandang disabilitas sendiri. Namun Andre mengungkapkan jika seorang 

 
penyandang diabilitas ingin menikmati bangku akademis yang sama dengan non 

 
penyandang disabilitas, maka mereka secara mental harus kuat, karena secara 

 
sarana dan prasarana akan sangat berbeda dengan SLB, terlebih lagi SLB juga 

 
memiliki guru yang ahli dan lebih bisa fokus terhadap siswanya, bahkan terapi 

 
bagi penyandang juga tersedia dalam program sekolah SLB (Andre, 2018). 

 
Terakhir Andre menyampaikan bahwa tingkat kemandirian penyandang 

 
disabilitas bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lain yang non 

 
penyandang disabilitas. Hanya mungkin beberapa diantaranya merasa minder dan 

 
takut, namun tak sedikit yang bisa melaluinya. Setidaknya saat ini 2 orang telah 

 
terdaftar menjadi tenaga outsourcing di lembaga pemerintahan, mereka adalah 

 
Tita Rahayu seorang penyandang tunadaksa yang dipekerjakan sebagai tenaga 

 
kesekretariatan di dinas tenaga kerja, dan terakhir Andre sendiri sebagai tenaga 
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security di Balitbang Kota Mojokerto dengan jenis ketunaan yang sama dengan 

 
Tita Rahayu (Andre, 2018). 

 
Berbeda dengan Andre yang notabene adalah seorang penyandang disabilitas, 

 
Sri Kusuma Ningsih adalah seorang kepala sekolah yang sejak 2013 sudah diberi 

 
amanah ditunjuk menjadi penanggung jawab sekolah yang memberikan pelayanan 

pendidikan inklusif. Menurut penuturannya, sebelum penunjukkan sekolah 

inklusif mulai diberlakukan cukup banyak siswa yang terindikasi sebagai 

golongan abk yang terdaftar di sekolah yang dipimpinnya. 
 

“Sebelumnya saya menemui disekolah ini ada beberapa siswa yang bisa disebut 
mereka golongan abk, takut akan menurunkan prestasi sekolah, ada beberapa juga 
yang kemudian diberi peringatan untuk indah sekolah karena khwatir akan tidak 
naik kelas. Bahkan hal terburuk yang dikhawatirkan adalah mereka tidak lulus 
ujian nasional. Sebagai tenaga pendidik saya bertanya-tanya kenapa harus 
dipindahkan, mereka harusnya tetap dilayani di sekolah ini (Ningsih, 2018)” 

 
 

2013 menjadi tahun pertama bagi Kota Mojokerto dalam menyenggarakan 
 

pendidikan inklusif sebagai wujud dari kampanye “kota inklusif ramah 
 

disabilitas”. Di tahun 2013 hanya ada 3 sekolah dasar  yang ditunjuk sebagai 
 

penyelenggara sekolah inklusif, SDN Mentikan 1, SDN Mentikan 3, dan terakhir 
 

adalah sekolah swasta SDI AL-Azhar, dengan persentase siswa terbanyak 
 

terdaftar di SDN Mentikan 1. 
 

Sebagai sekolah penyelenggara inklusif, tentunya untuk tenaga pengajar tidak 
 

dapat disamakan ataupun diampu sekaligus oleh guru reguler. Maka sekolah yang 

bersedia memberikan pelayanan pendidikan inklusif diberikan otonomi untuk 

menentukan tenaga pendidik khusus, dengan catatan tenaga pengajarnya 

merupakan lulusan pendidikan luar biasa, kemudian sekolah terkait melakukan 
 

mekanisme pengajuan kepada dinas pendidikan (Ningsih, 2018). 
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SDN Mentikan 1 sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

 
mengambil  kriteria  siswa  yang  masuk  kategori  siswa  inklusif  di  sekolahnya 

 
adalah mereka yang slowlearner, tuna daksa, dan gangguan konsentrasi. Mereka 

 
yang mengalami ganguan konsentrasi akan ditempatkan di ruang khusus untuk 

 
proses pembelajaran, dan mereka akan digabungkan dengan siswa reguler lainnya 

 
saat pelajaran agama dan olahraga. 

 
Alasan mengapa SDN Mentikan 1 hanya menerima mereka dengan kategori 

 
ketunaan yang ringan adalah karena minimnya sumberdaya manusia dan sarana 

 
serta prasarana yang belum cukup memadai. Sehingga untuk kategori di luar 3 

 
jenis di  atas SDN Mentikan 1 Mentikan menyarankan untuk ke SLB.  Untuk 

 
menunjang  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  bagi  siswa  penyandang,  Sri 

 
menuturkan  jika  ihaknya  terus  melakukan  permohonan  bantuan  kepada  dinas 

 
pendidikan agar siswa-siswi penyandang  dapat  menikmati pendidikan inklusif 

 
yang maksimal. 

 
Membahasa soal sistem ajar, Sri menyampaikan bahwa “Soal kurikulum 

kami memakai KTSP yang standartnya diturnkan jauh dari kurikulum untuk 
disabilitas. Kami sama sekali tidak diberi pedoman kurikulum khusus untuk siswa 
abk dan penyandang ketunaan, maka kami melakukan improvisasi dengan 
kurikulum yang ada. Misalkan si anak penyandang selama sekolah hanya bisa 
menulis angka 1, maka kami sudah cukup senang. Karena secara standart mereka 
memang jauh dari kelas reguler (Ningsih, 2018)”. 

 
 

Dalam kurun waktu 2013, pemerintah menggelontorkan dana untuk 
 

pelayanan pendidikan inklusif. Tak banyak namun cukup untuk diberikan kepada 
 

siswa penyandang yang mereka termasuk kategori kurang mampu, bantuan yang 
 

dikelola  oleh  sekolah  ini  kemudian  diwujudkan  dalam  beasiswa  yang  berupa 
 
 
 
 
 
 
 

67 



 
bantuan peralatan sekolah, sisanya diwujudkan berupa perlengkapan sound system 

 
sebagai media audio pembelajaran (Ningsih, 2018). 

 
Minimnya dana yang digelontorkan pemerintah membuat SDN Mentikan 1 

 
harus sangat mandiri dan putar otak, bahkan honor bagi guru pendamping khusus 

 
(GPK) kadang diberikan dan kadang tidak. Hal ini serupa dengan yang 

 
disampaikan oleh Kasi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Yubi 

 
Indah. 

 
Sri menuturkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif terkesan dilepas 

 
tanggung jawab oleh dinas pendidikan. Karena pemberian otonomi untuk 

 
mengatur sistem pembelajaran dalam sekolah ibarat melimpahkan tanggung jawab 

 
penuh secara keseluruhan terhadap sekolah, terutama untuk soal kurikulum dan 

 
sarana-prasarana (Ningsih, 2018). 

 
Kurang  optimalnya  keterlibatan  aktif  dari  birokrasi  terkait  menyebabkan 

 
ketidakseragaman penyelenggaraan sekolah inklusif di Kota Mojokerto, bisa jadi 

 
standar pembelajaran yang ditetapkan juga memiliki perbedaan signifikan, karena 

 
soal kurikulum inklusif sebagai hal yang sangat fundamental tidak pernah 

 
diberikan oleh instansi tertinggi kepada sekolah. 

 
Permasalahan lain yang dihadapi sekolah selain minimnya sarana dan 

prasarana adalah mengubah pola pikir orangtua terhadap anak mereka yang 
tergolong abk “Mayoritas orangtua siswa disini kurang mengetahui tentang abk 
atau ketunaan anaknya, sehingga kami kemudian memberikan informasi terkait 
kondisi anak mereka. Kebanyakan hanya mengungkapkan pasrah terhadap 
sekolah, yang penting anaknya sekolah. Gengsi kalau misalkan anaknya 
disekolahkan di SLB, mereka terkesan menjadi cemooh lingkungannya (Ningsih, 
2018). 

 
 

Selama 5 tahun memegang amanah penyelenggara pendidikan inklusif, Sri 
 

dan  seluruh  pengajar  di  SDN  Mentikan  1  optimis  bahwa  sekalipun  memiliki 
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perbedaan yang sering dikategorikan sebagai kekurungan namun siswanya juga 

mampu dalam berprestasi di bidang lain meskipun non akademis, itulah alasan 

SDN Mentikan 1 sangat siap memberikan pelayanan pendidikan inklusif. 
 

Persoalan standar untuk siswanya bisa naik kelas Sri menyampaikan bahwa 

standar tersebut dilihat dari kemajuan dari kemampuan siswa sebelumnya, 

misalkan untuk kategori slowlearner mereka hanya bisa menulis angka 1-10 di 

kelas 1, kemudian di kelas 2 mereka bisa menulis angka 11-13 maka mereka 

berhak naik kelas, kaeran kondisi kemampuan mereka juga memang berbeda 

dengan siswa reguler. Sampai hari ini tidak ada siswanya yang tidak naik kelas 

maupun tidak lulus ujian nasional. Ujian untuk mereka sejak tahun 2013 masih 

sama dengan ujian siswa reguler, idelanya soal ujian harusnya berbeda porsinya, 

mengingat untuk jam belajar saja mereka sudah berbeda untuk kategori 

slowlearner misalkan, mereka hanya diberi jam belajar selama 2 jam (Ningsih, 

2018). 
 

Sejak dibuka pada tahun 2013, SDN Mentikan 1 menerima banyak murid 

dengan kriteria siswa inklusif. Bahkan sampai banyak orangtua yang melakukan 

antrian pendaftaran kelas inklusif, namun para orangtua harus mampu 

membuktikan bahwa anaknya memang patut untuk menjadi siswa inklusif. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya tes IQ dan konsultasi dengan psikolog. Namun ada 

beberapa dari orangtua yang memaksakan anaknya tetap bersekolah di SDN 

Mentikan 1 meskipun sebenarnya anaknya termasuk kategori siswa yang 

seharusnya masuk pendidikan khusus di SLB. 
 

Tak cukup soal itu saja yang masih menjadi kendala bagi SDN Mentikan 1 

untuk melakukan optimalisasi pendidikan inklusif, persoalan lainnya adalah 
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penyelenggaraan ujian nasional bagi siswa inklusif, terutama bagi siwa tunadaksa 

 
yang kemampuan motoriknya terganggu untuk bisa melakukan ujian yang sama 

 
dengan siswa reguler lainnya. 

 
“Tahun ini kami sudah mengajukan untuk diberikan ujian inklusif bagi 3 siswa 
kami yang salah satunya tuna daksa ke dinas pendidikan provinsi, pelaksanaan 
ujian nasional sudah dekat, tanggal 2 Juni 2018. Namun sampai hari ini belum ada 
tanggapan dari dinas terkait, prioritas kami adalah siswa, karena mereka adalah 
anak-anak yang membutuhkan pelayanan pendidikan juga (Ningsih, 2018)”. 

 
Terakhir  Sri  menyamaikan  bahwa  output  dari  sekolah  yang  dipimpinnya 

 
mamu bersaing dengan siwa reguler, siswa yang lulus pada tahun 2017 secara 

 
keseluruhan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama negeri. 

 
Bahkan 1 diantaranya  berhasil  menembus  persaingan untuk menjadi  siswa di 

 
salah satu SMP favorit, yakni SMPN 2 Kota Mojokerto. 

 
Crisnawati, salah seorang penyandang disabilitas yang akhirnya memutuskan 

 
untuk  berwira  usaha  dari  pada  tergabung  menjadi  buruh  menyatakan  bahwa 

 
“Tidak semua perusahaan di Kota Mojokerto mau memekerjakan kami, kalaupun 

 
ada terlalu banyak persyaratan yang harus kami penuhi. Belum juga SDM dari 

 
kalangan kami seringkali diragukan, maka kami harus berbesar hati untuk 

 
memilih tidak tergabung.” (Crisnawati). 

 
Sejak setahun terakhir Crisnawati lebih memilih untuk melakukan 

pengembangan terhadap keterampilan pembuatan bros untuk memenuhi 

kebutuhan ekonominya, Crisnawati sendiri merupakan penyandang tuna daksa 
 

yang menimpe kedua tangannya. Meskipun secara pendapatan tidak pasti dan 
 

namun Crisnawati sendiri memilih untuk tetap menekuni usahanya. Terkait 
 

pendidikan inklusif, Crisnawati memberikan apresiasi tinggi terhadap merintah 
 

Kota  Mojokerto  baginya  semua  usaha  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dan 
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lembaga pendidikan merupakan awal yang baik dalam mendukung pendidikan 

penyandang disabilitas. 
 

Agung Mulyono yang juga penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa 

hal yang paling fundamental adalah kualitas SDM dari penyandang disabilitas 

sendiri, dengan kondisi fisik dan mental yang berbeda tentu akan mempengaruhi 

pekerjaan yang akan digeluti dalam persaingan dunia kerja. 
 

Agung sebagai penyandang tuna daksa kaki lebih memilih menggeluti usaha 

penjualan bibit dan peralatan pertanian dengan nama UD Tani Agung. Agung 

yang juga berkecimpung dalam dunia aktivis disabilitas menyampaikan bahwa 

selain membentuk perda tentang disabilitas seharusnya pemerintah juga turut andil 

dalam membangun mental kepribadia bagi penyandang melalui pendekatan 

pelatihan. Agung yakin jika hal ini dilakukan maka kontribusi tenaga disabilitas 

akan lebih banyak tergabung (Mulyono, 2018). 
 

Terakhir Agung menambahkan “Pendidikan inklusif adalah langkah yang 

tepat ditempuh pemerintah, harusnya sekolah reguler secara keseluruhan 

menerapkannya agar penyandang disabilitas tidak selalu harus menikmati 

pendidikan di SLB” (Mulyono, 2018). 
 

Tita Rahayu yang juga menjabat sebagai sekretaris PPDI merasa bahwa 

Perda yang dibuat memang masih butuh banyak evaluasi dan pengawasan, karena 

seringnya enyandang yang diilih tidak mewakili seluruh ketunaan. Bagi Tita Perda 

tentang pengaturan tenaga kerja disabilitas juga membutuhkan banyak partisipasi 

keterlibatan aktif dari pemerintah dan masyarakat, karena masyarakat yang 

merasakan adanya ketidak adilan dalam aturan tersebut bisa melayangkan laporan 

dan ada tindak lanjut dari pemerintah. 
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“Menurut saya Perda tersebut tidak mewakili kami sepenuhnya, karena 
mekanisme sanksi masih simpang siur, banyak alasan menolak kami karena 
ketunaan kami. Padahal dengan jelas di Perda disamaikan bahwa kami harud 
difasilitasi penuh oleh sektor swasta yang mempekerjakan kami” (Rahayu. 2018) 

 
Tita menyampaikan terkait pendidikan inklusif mungkin masih perlu adanya 

perhatian penuh dan totalitas lembaga terkait, karena Tita menilai bahwa 

penggolongan jenis ketunaan yang diterima di sekolah tersebut masih pilih-pilih, 

bagi Tita jika masih demikian maka belum bisa disebut pendidikan inklusif. 

Namun kedepannya Tita berharap di tiap-tiap sekolah inklusif juga memberikan 

ruang belajar bagi siswanya yang tegolong ketunaan lainnya (Rahayu. 2018). 
 

Pandangan yang lain datang dari Nurul Hidayati yang merupakan 

penyandang tuna netra yang menggeluti bisnis pijat refleksi. Bagi Nurul dunia 

perusahaan sangat kejam karena menutup akses untuk kalangan dari jenis 

ketunaaan yang sama dengannya. “Perusahaan selalu membuat banyak alsan yang 

membuat kami ara tuna netra tidak daat bergabung dalam perusahaan. Lebih 

sering alsannya teknis karena kami tidak daat melihat.” (Hidayati. 2018) 
 

Pun juga pandangan pesimis dilontarkan Nurul atas pendidikan inklusif, 

baginya masih ada proses diskriminasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. 

“Bagi saya untuk lebih amannya untuk kategori ketunaan seperti kami menimba 

ilmu di SLB saja, tempat tersebut sudah jelas bagi kami. Terlebih tidak perlu 

menunggu terapi. Kalau kedepannya tuna netra bisa menimba ilmu di sekolah 

inklusif dan dijamin dengan baik, saya akan sepakat dengan pendidikan inklusif.” 

(Hidayati. 2018) 
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D. Disabilitas Dalam Pandangan HAM dan Maqhasid Syariah 

 
Jaminan atas hak asasi bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban 

bagi seluruh manusia, mengingat keberagaman merupakan hal yang wajar dan 

harus dihormati, terutama perbedaan fisik yang sifatnya adalah given. Negara 

bertanggung jawab penuh terhadap evaluasi pemenuhan hak asasi bagi 

penyandang disabilitas dan negara dituntut aktif dalam memberikan 

penghormatan dan pemajuan hak tersebut bagi penyandang disabilitas. Tentu 

aturan gobal tentang disabilitas diatur dalam Convention Rights For Disability 

People. 
 

Jauh sebelum Indonesia mulai memproduksi kebijakan yang bernuansa 

inklusif bagi penyandang disabilitas, negara-negara maju sudah mewujudkan 

pemberian hak atas penyandang disabilitas, terutama dalam aksesibilitas 

pelayanan publik. Salah satu negara bagian di Amerika, yakni Massachusetts yang 

sudah mentapkan kebijakan dalam satu payung hukum yang diberi nama 

“Dissability Rights Laws In Massachusetts”. Massachusetts bahkan telah 

mendirikan komisi khusun untuk menaungi penyandang disabilitas yang dalam 

hal ini serupa komisinya dengan komnas ham. Dalam payung hukum tersebut 

memuat seluruh aturan yang terkait dengan penyandang disabilitas, mulai 

kebijakan transportasi bahkan sampai kebijakan untuk teknologi bagi penyandang 

(Massachussets Office On Disability). 
 

Australia juga turut menyempurnakan payung hukum dan pedoman 

implementasinya melalui “National Standarts For Disability Services”. Di 

dalamnya memuat 6 standar yang harus dipenuhi, dengan urutan pertama adalah 
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membahas hak, partisipasi dan inklusi, hasil individu, umpan balik dan komplain, 

akses pelayanan, dan manajemen pelayanan (Quality Assurance Government 

Australia). 
 

Jaminan atas penikmatan hak asasi penyandang disabilitas bahkan sangat 

terjamin dan negara berpartisipasi aktif untuk negara-negara maju, maka tak heran 

jika produktifitas penyandang disabilitas dalam ranah publik lebih banyak dari 

pada Indonesia. Bahkan di sektor pendidikan dan ranah pekerjaan, kouota untuk 

penyandang disabilitas sangat maksimal, dan payung hukum bukan lagi sekedar 

mejadi kebijkan kosong yang tidak berimplementasi. 
 

Islam sebagai agama mayoritas di Indoensia yang banyak dianut. Pedoman 

tentang berkehidupan sebagai muslim diatur dalam Al-Qur‟an dan hadits sebagai 

acuan. Kelengkapan tentang acuan tersebut termaktub dalam ayat-ayat yang 

kemudian dijadikan produk fiqih. Persoalan ibadah dalam Islam juga termasuk 

tentang bekerja dan mengenyam pendidikan, berpangku tangan dan kemalasan 

merupakan hal yang dierangi dalam Islam. 
 

Al Jumu‟ah ayat 10, At- Taubah ayat 105, kemudian hadits riwayat Ath-

Thabrani yang “Mencari berbunyi rizki yang halal adalah wajib apabila telah 

melaksanakan ibadah fardhu” kemudian hadits lainnya dengan periwayat yang 

sama yakni berbunyi “Bangunlah di pagi hari uintuk mencari rizki dan 

kebutuhanmy, sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan 

keberuntungan.” Menunjukkan secara tegas tentang kwajiban bekerja bagi 

seluruh muslim, dengan riwayat ayat ini maka kewajiban bekerja bagi penyandang 

disabilitas lantas tidak digugurkan karena perbedaan kemampuan fisiknya. 

Kecuali kategorinya sudah disabilitas kelas berat (hanya bisa berbaring tidur saja). 
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Negara wajib untuk memberikan penghargaan atas hak seluruh warganya 

untuk dapat bekerja, bagi hukum Islam keterlibatan negara untuk menyediakan 

lapangan pekerjaan adalah mutlak. Termasuk menyediakan pekerjaan bagi 

penyandang disabilitas serta menciptakan payung hukum yang sama dan setara 

bagi mereka para pekerja disabilitas. Mengutip gagasan yang ditulis oleh 

Mashood Baderin “Bahwa menyokong pekerjaan, serta memenuhi dan menjamin 

hak atas bekerja merupakan kewajiban penuh negara” (Baderin, 2010: 180). 
 

Kontrol negara terhadap sektor swasta dan lembaga pemerintahan terkait 

keterlibatan tenaga kerja disabilitas sebaiknya lebih dipertegas dengan benar-

benar memperhatikan seluruh kualitas sdm dan kemampuan ekonomi penyandang. 

Sehingga pendistribusian tenaga penyandang dan pemberian hak mereka untuk 

bekerja lebih dapat di optimalkan. Sehingga tidak lagi ada undang-undang, 

peraturan pemrintah, perda dan produk hukum lainnya dari negara menjadi 

kosong dan tanpa implmentasi. Tentu sistem ini akan merubah pandangan umum 

bahwa disabilitas adalah sebuah kecacatan yang hanya diberikan tempat di rumah. 
 

Islam sendiri menegaskan jauh sebelum duham lahir tentang penghormatan 

atas hak asasi manusia, untuk penghormatan atas penyandang disabilitas Islam 

mengulas secra tersirat dalam surat Al A‟basa ayat 1-10. Dalam ayat ini 

dikisahkan tentang Rasulullah SAW yang di datangi Abdullah Bin Ummi 

Maktum. Muncul larangan untuk menolak kedatangannya dengan muka masam, 

ayat ini menyiratkan tentang adanya diskriminasi sikap terhadap enyandang 

disabilitas. Dalam ayat tersebut juga menyiratkan adanya anjuran untuk 

memberikan hak yang sama dalam pendidikan, Abdullah Bin Ummi Maktum 

datang kepada Rasulullah dengan permintaan untuk memberikan pengetahuan 
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(tentang Islam). Meskipun banyak dari mufassir yang memberdebatkan tentang 

makna dari ayat ini yang bersifat kesalahan Rasul yang ditegur oleh Allah, namun 

ayat ini menjadi bukti bahwa Islam menghormati penyandang disabilitas sebagai 

manusia yang sama dan setara. 
 

Serupa dengan Al A‟abasa, dalam surat Al- Hujurat ayat 11 muncul sebuah 

ayat yang melarang golongan untuk merendahkan golongan lain yang berbeda dan 

melabelkannya dengan sebutan yang buruk, menurut peneliti ayat ini sangat 

fundamental dijasikan sebuah asas untuk menghormati penyandang disabilitas 

dimulai dari pola pikir stereotype dan stigma negatif tentang penyandang 

disabilitas yang memiliki perbedaan fisik dengan non penyandang. Jelas, jaminan 

Islam sebagai penghormatan atas disabilitas tidak diragukan lagi. 
 

Hak atas penikmatan pendidikan juga disampaikan dalam Al-Qur‟an 

disampaikan dalam Al- Alaq ayat 1-5, kemudian tentang hadits yang banyak 

dijadikan semboyan pendidikan dari periwayat Ibn „Abd al-Bar yang berbunyi 

“Menuntut ilmu meruakan kewajiban bagi setiap muslim (laki-laki dan 

perempuan)” (Subhan, 2010: 79). Tentu ayat tersebut tidak perlu diperdebatkan 

lagi tentang untuk siapa, karena dengan jelas diebutkan bahwa muslim (laki-laki 

dan perempuan), ayat tersebut merupakan bukti tentang jaminan Islam untuk 

pendidikan penyandang disabilitas. 
 

Maqhasid Syariah sebagai rangkaian metodologi perumusan hukum islam 

ataupun fiqih yang berlandaskan pada 5 aspek utama kebutuhan primer manusia 

(Maqhasid al-Dharuriyat) dapat dijadikan patokan dalam perumusan hak asasi 

manusia untuk penyandang disabilitas yang segaris dalam Islam. Islam menjamin 

perlindungan terhadap jiwa dalam hifz nas,perlindungan terhadap jiwa disini juga 
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diberikan terhadap penyandang disabilitas dan di apresiasi tinggi. Dalam hal 

perlindungan jiwa disini adalah jaminan atas hak hidup penyandang disabilitas 

untuk menikmati hak yang sama dengan non enyandang disabilitas. 
 

Dengan menisbahkan dalam pandangan Al-qur‟an dan hadits tentang bekerja 

untuk penyandang disabilitas maka Hifz al-maal bagi penyandang disabilitas 

adalah hak asasi yang harus dipenuhi dan Islam sebagai agama telah menjamin 

hak tersebut. Negara diwajibkan memenuhi melalui kontrol terhadap pemeberian 

payung hukum dan mengawasi implementasinya, sedangkan penyandang adalah 

individu yang menerima hal tersebut sebagai haknya. Terkait dengan temuan hasil 

lapangan, Kota Mojokerto telah melalukan usaha pemenuhan Hifz Maal bagi 

penyandang disabilitas melalui Perda No. 15 Tahun 2015. Segala hak bagi 

penyandang disabilitas terkait dengan pekerjaan dijelaskan secara gamblang 

dalam Perda tersebut, bahkan terkait dengan badan usaha swasta maupun milik 

negara yang enggan mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan 

kemampuannya akan mendapatkan sanksi dari pihak Pemerintah Kota Mojokerto. 
 

Hifz al-Aql atau memelihara akal yang dalam hal ini bisa digunakan untuk 

mengkaji hukum menuntut ilmu atau menikmati pendidikan merupakan hak yang 

juga dijamin dalam Islam bagi siapapun yang notabene muslim. Penyediaan 

pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah kewajiban negara, termasuk untuk 

penyediaan yang bersifat khusus karena diukur dengan ola dan kondisi dari 

penyandang tersebut. Hifz al-Aql juga turut dipenuhi dan dapat dikatakan berjalan 

cukup masif meskipun di lapangan tidak secara keseluruhan penyandang 

disabilitas dapat menikmati pendidikan dalam sekolah inklusif. Perwali No. 23 

tahun 2013 adalah bukti dari usaha Pemerintah Kota Mojokerto yang berusaha 
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menjamin pemenuhan Hifz al-Aql bagi penyandang disabilitas, namun terkait 

dengan pembatasan penunjukkan lembaga pendidikan yang hanya sampai sekolah 

tingkat menengah tentu tidak terlepas dari kebijakan yang telah dikeluarkan dalam 

peraturan menteri pendidikan yang masih simpang siur. Tetapi setidaknya 

implementasi akan hal tersebut telah diwujudkan dalam penyelenggaraan sekolah 

inklusif di SDN Mentikan 1 dan 2, serta SMPN 8 Kota Mojokerto. 
 

Meskipun belum ditemukan rumusan fiqih disabilitas secara detail, namun 

banyak dari kalangan cendekiawan muslim yang berusaha untuk melakukan 

ijtihad tentang fiqih bagi penyandang disabilitas, beberapa produk fiqih yang 

kerap dibahas cenderung mengarah kebada fiqih ibadah untuk disabilitas, seperti 

fiqih tentang khotbah menggunakan bahasa isyarat yang dibahas oleh 

cendekiawan NU dan Ppusat Studi Disabilitas Universitas Brawijaya (Kamal, 

2017). 
 

Melandaskan pada fiqih qauli atau teksual sebagai pendekatan menggunakan 

argumen dalam kitab Imam Syafi‟i, Bahsul Matsail PB NU lebih menekankan 

kepada kebijakan pemimpin atas problem disabilitas harus dilandaskan pada 

prinsip pemberdayaan dan penguatan, dengan demikian dapat merubah cara 

pandang khalayak tentang penyandang disabilitas yang kerap dikategorikan 

masuk dalam ranah rukhsoh “pemberian keringanan dan pengecualian” yang 

cenderung diskriminatif (Kamal, 2017) . 
 

Keterkaitan antara pandangan HAM dan Maqhashid Syariah terkait disbilitas 

sendiri dapat dilihat melalui metode margin apresiasi, dimana lebih menggunakan 

pencarian ayat-ayat dalam Islam maupun kelahiran bentuk fiwih yang dapat 

dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam ham. Hasil yang diperoleh disini antara 
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lain adalah dukungan terhadap kesetaraan enyandang disabilitas yang tertuang 

dalam QS. „Abasa ayat 1-10 dan QS. Hujurat ayat 11, penghormatan tersebut 

memiliki kesamaan dalam konvensi penyandang disabilitas, yang juga membahas 

tentang bentuk konkrit penghormatan yang harus dilakukan oleh negara dan 

seluruh masyarakatnya. Hal yang fundamental disampaikan dalam pasal 1 

undang-undang no. 19 tahun 2011 yang berisi tentang tujuan dari konvensi yang 

menjamin, melindungi dan menjamin kebebasan fundamental tentang penyandang 

disabilitas. 
 

Selanjutnya terkait dengan definisi penyandang disabilitas yang masih 

tertuang dalam ayat 1 alinea yang kedua bahwa “Penyandang disabilitas termasuk 

mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam 

jangka waktu lama......” . Definisi tentang penyandang disabilitas disebutkan 
 

secara halus dan tidak diskriminatif, hal tersebut serupa dengan yang telah 

disebutkan dalam QS Hujurat yang melarang mengolok-olok. 
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