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Kesan dan Pendekatan thdp Disabilitas 

 

 Disabilitas = penyakit atau kelemahan   

 

 Sesorg yg menyandang disabilitas = org yg 

tdk punya kemampuan yg hanya akan 

membebani org di sekitarnya   
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Akses Terhadap Keadilan 

  

  

 Indonesia baru sedikit memastikan agar 

penyandang disabilitas memiliki kesamaan di 

hadapan hukum dan akses terhadap keadilan 
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Konvensi ttg Hak Penyandang Disabilitas 

 Psl 12: Kesamaan di hadapan hukum 

 Kemampuan hk; hak untuk melakukan perbuatan hk  

 Contoh pelanggaran psl.12:  

 Meniadakan kemampuan hukum seseorg atas dasar 
disabilitasnya, mis.hk pengampuan  

 Melarang/menghambat perbuatan hukum atas dasar 
kesetaraan dgn org lain, mis.perkawinan, perceraian, 
hak bersuara, memiliki tanah, dan menentukan 
pengobatan 

 Tdk mendukung pendis berpartisipasi dlm proses 
beracara scr hukum, mis tdk menyediakan penerjemah 
bahasa isyarat, huruf Braille, atau bahasa yg sederhana. 
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Konvensi ttg Hak Penyandang Disabilitas 

 

 Psl 13: Akses thdp Keadilan  
 

 pertama kali akses thdp keadilan dimunculkan sebagai 
hak materiil dlm dokumen HAM PBB 
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Pendekatan thdp Disabilitas: Kebijakan & UU 

 Didominasi oleh dan didasarkan pada 
pendekatan berbasis belas kasihan  
 dianggap sbg aspek peraturan jamsos dan kesejahteraan, 

kesehatan, atau pengampuan 

 Yg btj atas isu-isu terkait disabilitas KemSos   

 

 Model medis juga terlihat 
 disabilitas = kekurangan atau penyimpangan dari norma yg 

ada, yg berada di pihak individu, yg dapat diperbaiki   

 

 Pendis = obyek hk, bukan subjek yg memiliki 
hak 
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Pendekatan thdp Disabilitas: Kebijakan & UU 

 Kuno dan bertentangan dgn pemikiran 

internasional yg ada saat ini dlm topik ini  

 Disabilitas = isu HAM 

 Disabilitas = konsekuensi interaksi dgn 

lingkungan yg tdk mengakomodasi perbedaan 

yg dimiliki individu, serta menghambat atau 

menghalangi keikutsertaan individu tsb dlm 

masyarakat (lihat Konvensi ttg Hak Pendis) 
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Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

 

 UUD 1945: pernyataan jelas yg mendorong  

 non-diskriminasi  

 kesetaraan di hadapan hukum  

 hak untuk memperoleh perlakuan yg sama di 
hadapan hukum 

 

 Akan tetapi peraturan yg menyinggung soal 
disabilitas tdk mewujudkan perlindungan2 tsb   
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Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

 Meniadakan hak pendis 

 Tdk dpt dilaksanakan: tdk ada peraturan 
pelaksanaan; tdk adanya pemulihan hak yg dpt 
diupayakan bila peraturan/UU dilanggar   

 Tdk menetapkan siapa yg bertj, di mana dan kepada 
siapa pengaduan dpt disampaikan, dan apa sanksi 
bila terjadi pelanggaran   

 UU yg ada terlalu umum, atau hanya mengatur topik 
ini scr sebagian   

 Ketika ada UU yg memberikan perlindungan bagi 
pendis, UU tsb seringkali tdk dilaksanakan atau 
ditegakkan  
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Contoh 

 Kesamaan di hadapan Hukum (psl.12): 

 UU Perkawinan 

 Sehat rohani dan jasmani 

 Hukum pengampuan (KUHPer, Psl.433-460) 

 

 Akses thdp Keadilan (psl.13): 

 UU No.4/1997 ttg Penyandang Cacat (tdk ada 

peraturan pelaksanaan) 

 UU No.28/2002 ttg Bangunan Gedung (tdk 

terlaksanakan) 
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Perda DKI No.8/2007 ttg Keteriban Umum 
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Psl.41: Setiap orang yang mengidap 

penyakit yang meresahkan masyarakat 

(kusta/lepra, psikotik (gangguan jiwa)) tdk 

diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, 

taman, dan tempat umum lainnya 
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Akses thdp Keadilan 

 Tdk banyak memahami haknya  

 Kesulitan mengakses informasi dan bantuan hukum 

scr cuma-cuma 

 Scr fisik tdk dpt mengakses gedung pemerintah, mis. 

ruang sidang dan kantor polisi  

tanpa adanya bantuan   

   

 

 



Akses thdp Keadilan 

 Penanganan pengaduan cenderung tdk 

efektif krn pengetahuan serta kepekaan 

lembaga/aparat penegak hukum  

ttg hak pendis masih  

terbatas   
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Akses thdp Keadilan 

 Enggan menggunakan mekanisme keadilan formal, 

mis. polisi dan pengadilan  

 Akan tetapi: pendis bersedia menggunakan 

mekanisme semi-formal, mis. mekanisme pengaduan 

yg ditawarkan Komnas HAM dan Ombudsman, dan 

mediasi yang didukung pengadilan 

  Namun demikian, kesadaran  

akan peran mekanisme  

yg tersedia ini masih terbatas  

    

 



Terima kasih  


