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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Hak dan Asasi Manusia  

Hak asasi (Secara fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi 

Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara 

definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman 

berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya 

peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. 1 Hak sendiri 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:2  

a. Pemilik hak;  

b. Ruang lingkup penerapan hak;  

c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak. 

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. 

Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri 

setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak 

persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara 

individu atau dengan instansi. 

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan 

pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. 

Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk 

dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel 

                                                           
1 Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta : 
Prenada Media,2003) hlm. 199 
2 Ibid., Hlm 199 
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Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari 

klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang 

disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat 

diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksnaan kewajiban. 

Hal itu berarti anatara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak 

juga harus melakukan kewajiban. 3 Jhon Locke menyatakan bahwa hak asasi 

manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak 

kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat 

mencabutnya. Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi 

hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas 

dari dan dalam kehidupan manusia. 4 

 Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia pasal 1 disebut bahwa : 

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 

 

Berdasarkan rumusan definisi HAM tersebut, diperoleh suatu konklusi 

bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati 

dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dilindungi, 

dihormati dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara. Maka 

hakikat sebuah penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga 

keselamatan dari sebuah eksistensi manusia secara utuh melalui aksi 

                                                           
3 Op., Cit., hal. 200 
4 Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan 

Internasional, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3. 
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keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan perorangan dan 

kepentingan umum.  

 

Penyandang Disabilitas merupakan Kelompok Rentan Pelanggaran 

HAM  

Dalam pelaksanaan hak asasi manusia tentu belum semuanya di 

laksanakan dengan baik, namun hal tersebut tidak mengejwantahkan negara 

dalam paradigma marxis yang menjadi sumber hak tidak melakukan 

pemenuhan HAM secara maksimal. Pelaksanaan hak asasi memang 

dimaksudkan bagi semua manusia dan bersifat universal, namun terdapat pula 

kelompok-kelompok yang rentan akan pelanggaran HAM, diantaranya Anak-

anak, perempuan, Masyarakat adat, Pembela HAM, Pengungsi, dan 

Penyandang Disabilitas. 5 Dalam penjabaran ini penulis akan lebih 

memfokuskan pada kelompok rentan bagi penyandang disabilitas agar lebih 

fokus terhadap tujuan yang akan dicapai. 

Secara konseptual penyandang disabilitas juga merupakan manusia, 

mereka pula juga memiliki hak fundamental layaknya sebagai manusia pada 

umumnya. Penyandang disabilitas/cacat diberikan pengakuan oleh 

masyarakat internasional tentang perlindungan dan pemenuhan HAM 

penyandang disabilitas/cacat agar mereka memperoleh perlakuan khusus. 

Penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus bertujuan sebagai upaya 

dalam memperoleh perlindungan dari kerentanan terhadap pelanggaran 

HAM, dengan demikian secara substansif upaya tersebut adalah sebagai 

memaksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan 

                                                           
5 Ibid.,hlm.225 
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HAM universal dan disabilitas/kecacatan seseorang tidaklah menjadi suatu 

alasan dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan. 

Secara eksplisit wujud perlindungan bagi kelompok penyandang disabilitas 

sebagai pengakuan negara yang menjamin kelangsungan hidup bagi setiap 

warga negara sudah diatur melalui perundang-undangan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. Dalam UU tersebut dijelaskan penyandang disabilitas dipahami 

dengan :6 

“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.” 

 

Berdasarkan konsideran yang ditetapkan dalam UU tersebut secara 

substansif adalah sebagai upaya negara dalam melindungi hak penyandang 

disabilitas agar mampu menjalanlan kehidupan dan penghidupan yang layak 

dan mandiri menuju kesejahteraan, dan scara tegas hal tersebut berbunyi 

sebagai berikut7:  

“Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi 

penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan 

tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang 

dapat menjamin pelaksanaannya.” 

 

Dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, tercantum bahwa penyandang 

disabilitas/cacat juga memiliki hak fundamental.8 Namun fakta masih 

                                                           
6 Pasal 1 ayat 1 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
7 Lihat konsideran “menimbang” UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
8 UU No 39 tahun tentang HAM, pasal 41 ayat 2 menegaskan, Setiap penyandang cacat, orang 

yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan 

khusus. Lebih lanjut pada pasal 42 berbunyi, Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik 

dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus 

atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, 
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menunjukan sisi keprihatinan terhadap nasib dan masa depan mereka, 

sosialisasi terhadap HAM penyandang disabilitas merupakan suatu langkah 

yang harus dilakukan agar mampu membangun suatu apresiasi manusia 

secara universal. Dalam sebuah kebutuhan bersama bahwa kehidupan sosial 

haruslah berlandasakan pada prinsip keadilan dan persamaan, kesenjangan 

sosial menjadi paling dominan terjadi acapkali dikarenakan oleh munculya 

arogansi dan hegemon terhadap perlakuan sosial yang tidak seimbang. Salah 

satu bentuk nyata adalah masih meluasnya padangan miring kepada 

kelompok penyandang disabilitas/cacat, hal itu memberikan efek domino pula 

pada kehidupan mereka dan berpotensi pada kemiskinan, kebodohan dan 

kehidupan yang lebih marginal. Permasalahan sedemikian rupa sebenarnya 

tidak akan terjadi apabila pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas 

dilakukan secara maksimal baik dari segi pendidikan, kesehatan, pekerjaan 

dan lain sebagainya terkait dengan pelayanan publik.  

2.2 Penyandang Disabilitas  

Penyandang disabilitas dikenal dengan istilah “difable” (differently abled 

people) atau pada dikenal dengan “disabilitas”. pengertian lain yang 

digunakan untuk menyebut “difable” adalah “penyandang cacat”, “orang 

berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak 

“bebas nilai”, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan 

oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi 

kelompok masyarakat lain. Secara konstitusi pengertian penyandang 

                                                                                                                                                               
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 
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disabilitas diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1)  

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

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

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh 

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” 

 

Penyandang Disabilitas merupakan bagian kelompok masyarakat yang 

beragam yang mengalami keterbatasan fisik, mental, maupun gabungan 

antara keduanya. Kementerian Sosial menyebut bahwa penyandang 

disabilitas merupakan penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional 

mengenal dengan sebutan berkebutuhan khusus, sedang Kementerian 

Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. 9 Diksi cacat muncul 

dikarenakan adanya suatu kekuasaan (Kelompok Atau Negara) yang 

menggambarkan suatu kondisi kepada seseorang yang dianggap tidak normal 

atau cacat, sebenarnya cacat merupakan konstruksi sosial bukan realitas 

keadaan seseorang. Istilah tersebut juga menimbulkan suatu sikap dan 

perlakuan yang tidak baik kepada seseorang yang telah dianggap penyandang 

cacat tersebut, dan kecacatan pula yang bagi sebagian orang sebagai suatu 

identitas yang lebih rendah daripada orang yang tidak cacat.10 

Selain itu secara umum World Health Organitations mendefinisikan 

disabilitas yang berbasis model sosial diantaranya sebagai berikut:  

a) Impairment (kerusakan atau kelemahan) yakni 

ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai 

                                                           
9 Eko Riyadi, dkk, 2012, Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, PUSHAM 

UII, Yogyakarta, hlm. 293.   
10 Gumelar, Darma.2016. Perencanaan Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas hlm 43 
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akibatnya terhadap fungsi tertentu. Contohnya kelumpuhan 

pada bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk 

berjalan kedua kaki.  

b) Disability/handicap (cacat/ketidakmampuan) merupakan 

kerugian/keterbatasan dalam aktifitas tertentu dari akibat 

faktor-faktor sosial yang sama sekali tidak memperhitungkan 

orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” 

tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang tersebut dari 

arus aktivitas sosial.11  

Dalam konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai hak-hak 

penyandang disabilitas tidak secara eksplisit menjabarkan mengenai 

disabilitas, dalam konvensi tersebut hanya menyebutkan bahwa disabilitas 

merupakan suatu konsep yang terus berubah dan disabilitas merupakan hasil 

interaksi antara orang-orang yang penyandang disabilitas dengan lingkungan 

yang membuat terhalangnya partisipasi secara penuh dan efektif ditengah 

masyarakat.12 Disabilitas merupakan hasil interaksi antara masyarakat yang 

bersifat tidak inklusif dengan individual dapat digambarkan sebagai berikut:  

a) seorang yang menggunakan kursi roda termungkinkan mengalami 

hambatan dalam mendapatkan pekerjaan, bukan karena pengunaan 

                                                           
11 Coleridge Peter, 2007, Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di 

Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 132.   
12 konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With 

Disabilities)  

 Konvensi ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa 

Bangsa dengan Resolusi 61/106 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara anggota 

PBB pada tanggal 30 Maret 2007. Indonesia mengirim delegasi untuk penandatanganan yang 

dipimpin oleh departemen teknis yaitu Departemen Sosial Republik Indonesia.Empat tahun 

kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang No 19 Tahun 

2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 

2011 
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kursi roda akan tetapi adanya hambatan lingkungan seperti, akses 

menuju perusahaan atau tangga yang tidak aksibel sehingga 

menghalangi proses mobilitas dalam bekerja atau menuju tempat 

kerja.  

b) Seseorang yang mengalami gangguan penglihatan/tuna netra yang 

tidak mendapatkan akses untuk dalam menjalankan mobilitas 

sosialnya seperti, ketika sakit ia tidak bisa secara mandiri menuju 

tempat layanan kesehatan dikarenakan fasilitas layanan kesehatan 

tersebut tidak mendukung ia menuju tempat layanan kesehatan 

seperti rumah sakit dan lain sebagainya.  

Dalam UU HAM, penyandang disabilitas digolongkan sebagai kelompok 

masyarakat yang rentan dan memiliki hak dalam memperoleh perlakuan dan 

perlindungan sesuai dengan kekhususannya. Sedang dalam Undang-Undang 

No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menegaskan bahwa 

penyandang disabilitas/kecacatan merupakan golongan dari bagian 

masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan 

dan merupakan kriteria masalah sosial.13 Convetion On The Rights of Persons 

With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 

Dalam naskah konvensi ini menyepakati bahwa diksi penyandang cacat 

dirubah menjadi penyandang disabilitas. Adapun jenis dan penyebab 

kecacatan disebabkan berbagai faktor diantaranya sebagai berikut:  

                                                           
13 Pasal 5 ayat (2) 
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a) Cacat didapat (Aquired), penyebabnya dikarekan kecelakaan lalu 

lintas, perang/konflik bersenjata ataupun akibat penyakit-penyakit 

kronis.  

b) Cacat Bawaan (Congenital), penyebabnya antara lain terjadi 

kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa 

kehamilan, terkena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-

obatan yang tidak terkontrol atau karena penyakit 

menular/seksual.14 

Menurut UU Penyandang Disabilitas mengkelompokkan jenis-jenis 

penyandang disabilitas dan beberapa faktor penyebab diantaranya sebagai 

berikut: 15 

a) Penyandang disabilitas fisik, terjadinya hambatan fungsi gerak 

seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy 

(CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.  

b) Penyandang disabilitas intelektual, adalah terhambatnya fungsi 

pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, misalnya lambat 

belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.  

c) Penyandang disabilitas mental, terganggunya fungsi pikir, emosi, 

dan perilaku, antara lain: 

 psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, 

anxietas, dan gangguan kepribadian; dan 

                                                           
14 Sapto Nugroho, Risnawati Utami, 2008, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan, 

Yayasan Talenta, Surakarta, hlm.114.   
15 Pasal 4 ayat (1) 
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 disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 

kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan 

hiperaktif. 

d) Penyandang disabilitas sensorik, merupakan terganggunya salah 

satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas/tuna netra, 

rungu dan/atau wicara.  

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang 

sama dengan masyarakat lainnya. Sebagai bagian dari warga negara 

Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam mendapatkan 

perlakuan dan perlindungan khusus dalam upaya memberikan proteksi dari 

kerentanan akan tindakan yang bersifat diskriminasi dan yang paling utama 

adalah perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai wujud 

komitmen lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap hak bagi penyandang 

disabilitas, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak 

para penyandang disabilitas pada bulan Oktober 2011. Ratifikasi UNCRPD 

(Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) merupakan 

tindakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan pergeseran mendasar dari 

pendekatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan hak asasi manusia. Pasal 

9 dari UNCRPD menyebutkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu hal yang 

penting dalam memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk 

mampu hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan. 

Aksesibilitas berhubungan dengan berbagai hal meliputi aksesibilitas fisik 

dan aksesibilitas informasi serta komunikasi.  
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Aksesibilitas fisik merujuk pada akses sarana pendidikan, akses masuk 

ketempat layanan kesehatan, ketempat kerja dan lain sebagainya menjadi hal 

yang penting bagi seseorang sehingga mampu menikmati hak asasi 

manusianya. Sedangkan aksesibilitas informasi dan komunikasi merujuk pada 

pada aksesibilitas pada dunia maya dikarenakan pentingnya internet dalam 

mengakses informasi, namun pula juga aksesibilitas kepada dokumentasi 

(braille) atau informasi aural (bahasa isyarat).  

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas artinya kemudahan yang 

diberikan atau disedikaan bagi penyandang disabilitas bukan suatu 

pengistimewaan, akan tetapi merupakam upaya dalam meminimalisir 

keterbatasan mereka sebagai kurang berfungsinya salah satu atau beberapa 

fungsi anggota tubuhnya. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas meliputi 

aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik yang 

dimaksud adalah seperti landaian, handrail (susuran tangan, atau biasa 

terdapat di tangga-tangga atau di landaian), lebar pintu yang berstandar dan 

dapat dilalui oleh pemakai kursi roda secara mandiri, guiding block (jalur 

pedestrian bagi tuna netra), suara atau audi serta huruh braille bagi tuna netra, 

hingga bahasa isyarat dan tulisan bagi tuna rungu. Sedangkan aksesibilitas 

non fisik meliputi terbangunnya paradigma positif masyarakat terhadap 

keberadaan penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas memiliki 

kesamaan dengan warga negara lain dalam hal kebutuhan pemenuhan dalam 

segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dan bagi negara yang terwakilkan 

oleh lembaga eksekutif maupun legislatif mampu membuat suatu peraturan 

perundangan yang aspiratif, akomodatif dan memberi ruang yang cukup bagi 
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penyadang disabilitas untuk dapat mengakses dan menikmati dari hasil 

pembangunan negara.  

Disabilitas/Tuna Netra 

 Disabilitas atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “diffable” 

(different abled people) orang-orang berbeda, sedang pengertian lain 

menyebut penyandang cacat, orang berkelainan, atau orang tidak normal. 

Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada pemahaman nilai 

tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang 

“melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain, sebenarnya hal 

ini berpengaruh langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah 

terhadap adanya “difable” secara menyeluruh. 16 Sedangkan Tunanetra 

berasal dari kata “Tuna” yang artinya yang artinya rusak dan kata “netra” 

adalah mata, jadi kata Tuna Netra adalah rusak penglihatan/mata, dan orang 

tuna netra berarti orang yang mengalami rusak penglihatannya. Sedangkan 

“buta” adalah orang yang mengalami kerusakan penglihatan/mata secara 

total, hal ini artinya orang tuna netra belum tentu mengalami keruskan 

penglihatan secara total, sedangkan orang buta sudah pasti tuna netra. 17  

Secara definitif tunanetra merupakan seorang yang mengalami disfungsi 

visual atau pada penglihatan, ia menggunakan kemampuan peerabaan dan 

pendengaran sebagai alat utama dalam melakukan suatu kegiatan dan ada 

pula yang mengatakan bahwa tunanetra merupakan kondisi dari indra 

                                                           
16 Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen 

Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam 

Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere 

for Human Rights.   
17 Pradopo, S. 1977. Pendidikan Anak-anak Tunanetra. Bandung: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
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penglihatan yang tidak sempurna dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

WHO membagi istilah tunanetra kedalam dua bagian atau kategori yang 

disebut dengan blind  atau yang disebut buta dan low vision yang disebut 

dengan penglihatan yang kurang.  

Istilah buta/ blind  menggambarkan suatu kondisi penglihatan yang tidak 

dapat digunakan lagi meskipun dengan alat bantu, hal itu kemudian yang 

menjadikan orang yang mengalami hal tersebut menggantungkan pada fungsi 

indera lain untuk melakukan suatu aktivitas. Sedang low vision merupakan 

suatu gambaran kondisi penglihatan yang kurang tajam, hal ini namun masih 

dapat dibantu dengan bantuan alat khusus meskipun terbatas.  

2.3 Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu 

unsur dalam upaya kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan 

amanat dan cita-cita bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaannya harus 

berdasarkan pada prinsip nondiskriminasi.18 Artinya, dalam setiap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan 

lain sebagainya haruslah dapat dijangkau oleh semua warga negara 

termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam pelayanan publik juga 

mengatur bahwa pelayanan publik berazaskan yang dijelaskan pada pasal 

4 salah satunya yaitu fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 

apabila dikaitkan dengan penyandang disabilitas sesuai dengan UU 

Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa Penyandang disabilitas 

                                                           
18 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan 
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termasuk dalam kelompok masyarakat rentan yang kemudian harus 

diberikan perlakuan khusus agar mampu melakukan mobilitas.  

Dalam pasal 12 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas dikatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas 

akses kesehatan yang meliputi : 19 

a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses 

dalam pelayanan kesehatan;  

b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber 

daya di bidang kesehatan;  

Istilah sumber daya di bidang kesehatan ini adalah segala 

bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi 

dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan 

teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/masyarakat.  

c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan 

yang aman, bermutu, dan terjangkau;  

d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan 

bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan 

yang diperlukan bagi dirinya;  

e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan 

kebutuhannya;  

                                                           
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 
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f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang 

rendah;  

g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian 

hukum bahwa penyandang disabilitas tidak boleh digunakan 

untuk percobaan medis, selain menjadi subjek penelitian dan 

pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan 

pengembangan kesehatan yang mengikut sertakan manusia 

sebagai subjek. 

Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas (CRPD) Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) adalah perjanjian hak asasi manusia komprehensif pertama 

dalam abad ke-21. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) berisi 

tentang undang-undang yang memastikan semua penyandang disabilitas 

dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental. 

CRPD diadopsi oleh PBB pada general assembly pada tanggal 13 Desember 

2006 dan mendapat status legal penuh pada bulan mei 2008. Berkaitan 

dengan Hak kesehatan (Convention on the right of person with disabilities) 

juga sudah termaktub pada pasal 25 diantaranya sebagai berikut: 

Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki 

hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang tersedia tanpa 

diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Negara-Negara Pihak wajib 

mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin akses bagi 
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penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, 

termasuk rehabilitasi kesehatan. Secara khusus, NegaraNegara Pihak wajib: 

a. Menyediakan bagi penyandang disabilitas, program dan perawatan 

kesehatan gratis atau terjangkau, kualitas dan standar yang sama dengan 

orang lain, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi 

serta program kesehatan publik berbasis populasi; 

b. Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan 

penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk 

identifikasi awal dan intervensi yang patut serta pelayanan yang 

dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, 

termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia; 

c. Menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas 

penyandang disabilitas, termasuk di wilayah perdesaan; 

d. Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan 

perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas 

sebagaimana tersedia kepada orang-orang lain, termasuk atas dasar free 

and informed consent dengan cara, inter alia, meningkatkan kesadaran 

akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan 

penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika 

untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta; 

e. Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam 

penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia 

secara adil dan layak; 
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f. Mencegah penolakan diskriminatif untuk memperoleh layanan atau 

perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair atas dasar disabilitas. 

D. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) 

Dibangunnya puskesmas adalah sebagai upaya untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, dan terpadu 

bagi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kerjanya. Secara definitif 

puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 20 

Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian 

dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan 

geografik dan keadaan infrastruktur lainnya menjadi pertimbangan dalam 

menentukan wilayah kerja puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat 

Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja 

puskesmas ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, dengan saran teknis dari 

kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.21 

Tujuan Puskesmas  

Tujuan pembangunan kesehatan yang di selenggarakan puskesmas 

sudah memiliki mandat yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 pasal 2 yakni sebagai 

mewujudkan masyarakat yang memiliki paradigma perilaku sehat seperti 

                                                           
20 Peraturan menteri kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat  
21 Satrianegara, M. Fais. Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Teori dan Aplikasi 

dalam Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit. Jakarta : Salemba Medika, 2014. 



27 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Selain itu pula tujuan 

penting lainnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang mampu 

menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, masyarakat yang hidup dalam 

lingkungan yang sehat dan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan 

yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat.  




