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SARI 

Dwi Setiawan, Davit. 2016. Strategi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) 

Semarang Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Kewarganegaraan Warga Difabel Di 

Kota Semarang. Jurusan politik dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial 

universitas negeri semarang. Pembimbing Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si. dan Prof. 

Dr. Suyahmo, M.Si. 

Kata Kunci: Strategi, hak-hak kewarganegaraan, warga difabel/disabilitas 

Hak merupakan suatu hal yang sifatnya adalah harus untuk dimiliki baik itu 

benda atau bukan, termasuk hak warga difabel. Pemenuhan kebutuhan warga 

difabel menjadi kepentingan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Tidak 

terkecuali bagi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, yang 

merupakan organisasi sosial non pemerintah yang bergerak di bidang pemenuhan 

hak-hak kewarganegaraan warga difabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (Ypac) Semarang dalam 

memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan warga difabel di kota semarang 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Teknik 

analisis data dilakukan dengan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat  (YPAC) Semarang dalam memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan 

warga difabel adalah sebagai berikut: 1. Hak atas pendidikan adalah dengan 

mendirikan SLB; 2. Hak atas kesehatan dengan memberikan pelayanan rehabilitasi; 

3. Hak atas aksesibilitas dengan mengusahakan pengadaan SIM D (tuna rungu, tuna 

wisma dan tuna daksa); dan 4. Hak atas kesejahteraan sosial adalah dengan 

memberikan pelatihan keterampilan untuk berwirausaha kepada warga difabel. 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat  (YPAC) Semarang juga berperan untuk 

mempengaruhi kebijakan publik di kota semarang, peran Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat  (YPAC) Semarang tersebut dilakukan dengan beberapa cara/tindakan 

diantaranya yaitu: 1. Turut serta dalam perencanaan pembuatan peraturan daerah 

kota semarang; 2. Kerjasama kedinasan dengan dinas sosial dan dinas pendidikan 

kota semarang; 3. Kerjasama dengan instansi lain seperti instasi pendidikan dan 

kesehatan; 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai media massa. Kemudian untuk 

mensosialisasikan hak-hak warga difabel, cara yang digunkan Yayasan Pembinaan 

Anak Cacat (YPAC) Semarang adalah dengan: 1. Optimalisasi peran media massa, 

2. Memberikan kesempatan tampil dalam berbagai event kesenian dan bazar; 3. 

Mengikut sertakan dalam lomba antar anak-anak difabel. 

Saran yang dapat diberikan kepada Yayasan Pembinaan Anak Cacat  

(YPAC) Semarang adalah terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada 

warga difabel, serta selalu berusaha menjadi pelopor dalam usaha pemenuhan hak-

hak wara difabel yang ada di negara Indonesia khususnya Kota Semarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang 

menjadi unsur negara. Warga negara mengandung arti pula sebagai peserta dari 

suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung 

jawab bersama dan untuk kepentingan bersama, sehingga tanpa adanya warga 

negara tidak akan mungkin terbentuk.  

Dalam UUD 1945 pasal 26, disebutkan bahwa yang menjadi warga negara 

Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 

yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa 

lain menunjuk pada keturunan bangsa lain yang bertempat kedudukan di Indonesia, 

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia dan patuh kepada 

negara Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di negara 

Indonesia. Oleh sebab itu, seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara 

haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut.  

Berdasarkan pasal 4 UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah setiap 

orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan 

perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-

Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
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Hakikat keberadaan warga negara bagi suatu negara sangatlah penting, hal 

ini dikarenakan warga negara merupakan salah satu unsur utama dan unsur pokok 

dari suatu Negara. Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu 

yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan 

kemunduran suatu negara. Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1983:3), unsur ini 

merupakan unsur yang sangat penting dalam satu negara, oleh karena sebenarnya 

manusia sebagai oknum dan anggota masyarakat adalah yang pertama-tama dan 

konkritnya berkepentingan agar organisasi berjalan dengan baik. Warga negara 

pula yang berperan menentukan dalam berkembangnya negara sebagai satu 

organisasi. 

Sebagai elemen penting bagi suatu negara, keselarasan hubungan antara 

negara dengan warga negara sangat diperlukan. Hubungan antara negara dan warga 

negara identik dengan adanya hak dan kewajiban, antara warga negara dengan 

negaranya ataupun sebaliknya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban 

terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban untuk 

memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Sebagai contoh adalah 

Negara memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga 

negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya warga 

negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. 

Dengan demikian, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya.  

Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi 

negara. Hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaan sebagai 

manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa 
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untuk setiap manusia sejak ia dilahirkan. Meskipun bukan pemberian negara, hak 

asasi manusia harus dilindungi dan dijamin oleh negara dalam pelaksanaannya. 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, 

dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Hak dan kewajiban 

warga Negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 

RI 1945, hak-hak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Hak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak; 2. Hak membela negara; 3.  Hak 

berpendapat; 4. Hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan 

kepercayaannya; 5. Hak untuk mendapatkan pengajaran; 6.  Hak untuk 

mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia; 7. Hak ekonomi 

atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial; 8. Hak mendapatkan jaminan 

keadilan sosial. 

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, 

memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa 

kecuali. Salah satunya yakni jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan 

hak-hak kelompok rentan (vulnerable group) khususnya bagi penyandang 

disabilitas yang kini masih sering terpinggirkan. 

Istilah difabel berasal dari bahasa inggris dengan asal kata different ability, 

yang berarti manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah difabel 

digunakan sebagai pengganti dari istilah penyandang cacat yang dinilai 

mempunyai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Dan istilah difabel didasarkan 
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pada keadaan nyata bahwa setiap manusia diciptakan berbeda, dan yang 

sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun 

ketidaknormalan.  

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran 

penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Pemerintah 

wajib menyediakan aksesibilitas baik berupa sarana kemudahan fisik dan non fisik 

bagi penyandang disabilitas. Karena bagaimanapun juga, penyandang disabilitas 

tetaplah warga Negara Indonesia, mereka mempunyai kedudukan, hak dan 

wewenang untuk berkembang, memperoleh pendidikan serta berkontribusi di 

dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. 

Badan Pusat Statistik per tahun 2013, menyebutkan data bahwa penyandang 

disabilitas di Indonesia mencapai 4 (empat) persen dari total populasi dan 24 (dua 

puluh empat) juta orang di antaranya masih dalam usia produktif dan 

membutuhkan pekerjaan. Berdasarkan angka tersebut, diperlukannya perhatian 

dan usaha dari pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah dalam 

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut. 

Hingga saat ini, kehidupan kaum difabel di Indonesia masih merasakan 

adanya perlakukan diskriminatif yang tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar 

namun juga dari pemerintah. Kecilnya kesempatan kerja, serta masih rendahnya 

akses ke pendidikan yang berkualitas, kurangnya fasilitas yang diperuntukkan 

untuk penyandang disabilitas juga menjadi kendala bagi penyandang disabilitas 

untuk memperoleh haknya. Perlakuan diskriminatif tersebut, sesuai dengan 
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pengamatan sementara peneliti di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota 

Semarang, yang juga memperoleh perlakuan yang sama dengan saudaranya di 

daerah lain. Hal demikian ini sangat memprihatinkan. 

Seiring dengan berjalannya waktu, negara Indonesia secara bertahap 

menunjukan rasa keperduliannya terhadap upaya-upaya perlindungan dan 

penyandang disabilitas. Sebagai wujud keperdulian terhadap perlindungan dan 

penegakan hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Usaha Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang 

Penyandang Disabilitas dan UU No. 39 tahun 1999 yang berisikan tentang Hak 

Asasi Manusia (HAM), disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas 

mempunyai hak untuk: 1. hak memperoleh pendidikan; 2. hak mendapatkan 

pekerjaan; 3. hak mendapat perlakuan yang sama di masyarakat; 4. hak aksebilitas; 

5. hak rehabilitasi; dan 6. hak yang sama untuk mengembangkan bakat, 

kemampuan, dan kehidupan sosialnya.  

Namun demikian, upaya perlindungan saja dinilai belumlah memadai 

karena masih diperlukan upaya lain dalam wujud yang lebih seperti penyediaan 

sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendukung lainnya. Memberikan kesamaan 

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam 

memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

sosialnya, hal ini sendiri didasarkan atas pertimbangan bahwa jumlah warga 

difabel akan meningkat pada waktu yang akan datang.  
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Peningkatan peran serta para penyandang disabilitas dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya peningkatan pembangunan nasional 

sangatlah penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana 

mestinya. Pembangunan nasional negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terwujudkan dalam bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. 

Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang 

disabilitas merupakan wujud keharusan dari negara terhadap warga negaranya. 

Penyelenggaraan upaya peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

kewarganegaraan warga difabel/disabilitas pada hakikatnya menjadi tanggung 

jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang 

disabilitas sendiri. Oleh karena itu diharapkan semua unsur tersebut berperan aktif 

untuk mewujudkannya. Karena dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan 

para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti 

mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup 

bermasyarakat. Sehingga penyandang disabilitas dapat turut berkontribusi sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. 

Selain itu, pemberian kesamaan kesempataan bagi penyandang disabilitas 

merupakan unsur penting dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. 

Kesamaan kesempatan tersebut adalah untuk mencapai keadaan mental sosial, 

serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sebagai modal dasar 

penyandang disabilitas sehingga nantinya tidak lagi sebagai objek, tetapi dijadikan 
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subjek dalam pembangunan. Di samping itu, penyandang disabilitas juga harus 

mendapat dukungan lingkungan serta tersedianya aksesibilitas fisik maupun 

nonfisik. Aksesibilitas nonfisik sendiri menjadi faktor yang paling utama yaitu 

terkait penerimaan masyarakat yang sampai saat ini masih kurang kondusif.    

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahmi Alizar Nf pada 

tahun  2015, sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan tema 

yang hampir sama yaitu STRATEGI  NON-GOVERMENTAL ORGANIZATION 

PEDULI DIFABEL DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK 

KEWARGANEGARAAN WARGA DIFABEL DI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA. Latar belakang penelitian tersebut untuk mengetahui 

strategi yang digunakan oleh Non-Govermental Organization (Yayasan Non-

Pemerintah) dalam memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan warga 

difabel. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh beberapa simpulan hasil 

penelitian yaitu: 1) NGO peduli Difabel di DIY memperjuangkan hak-hak 

Difabel di seluruh bidang dengan fokus strategi di bidang hukum, bidang ekonomi 

dan bidang perempuan dan anak Difabel; 2) Strategi yang digunakan NGO peduli 

Difabel untuk mempengaruhi kebijakan publik yaitu: (a) mempengaruhi pola pikir 

pejabat daerah, (b) melakukan berbagai penelitian terkait Difabel sebagai evidence 

base, (c) membangun jaringan lintas sektoral, (d) Lobbying, (e) aksi massa (f) 

optimalisasi peran media massa sebagai lembaga infrastruktur politik, (g) membuat 

berbagai kerjasama dan kontrak politik; 3) Strategi NGO peduli Difabel untuk 

mensosialisasikan hak-hak warga Difabel kepada masyarat DIY adalah: (a) 

membuat berbagai macam media massa, (b) membuat film pendek tentang Difabel, 
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(c) mengadakan pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat dan merintis RBM 

(Rehabilitasi Berbasis Masyarakat), (d) terlibat dalam berbagai acara kesenian 

bersama seniman-seniman Yogyakarta. 

Permasalahan penyandang disabilitas timbul karena adanya gangguan pada 

fisik mereka yang menghambat aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi maupun politik 

sehingga mengurangi haknya untuk beraktivitas penuh dalam segala aspek 

kehidupan. Keterbatasan tersebutlah yang pada akhirnya menjadikan penyandang 

disabilitas mendapat perlakuan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama antara 

pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun juga 

penyandang disabilitas tetaplah bagian dari warga negara indonesia sehingga 

mereka berhak mendapat perlindungan dan pemenuhan dari pemerintah negara 

Indonesia serta pengakuan dari masyarakat terkait eksistansinya dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.  

Berdasarkan pada apa yang tertera dalam UUD RI 1945 Pasal 27 sampai 

dengan Pasal 34 tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, serta 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Terdapat 

beberapa hak yang menurut peneliti harus dipenuhi terlebih dahulu, karena sifatnya 

adalah pokok dan mendasar, hak-hak yang dimaksudkan adalah: 1. Hak atas 

pendidikan; 2. Hak atas kesehatan; 3. Hak atas kesejahteraan sosial; 4. Hak atas 

aksesisibilitas.  
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Atas dasar permasalahan yang ditulis dalam latar belakang tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam yang dituangkan dalam 

tulisan ilmiah skripsi dengan judul “Strategi Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

Semarang Dalam Memperjuangkan Hak-hak Kewarganegaraan Warga 

Difabel Di kota Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa permasalahan 

dalam permasalahan ini, antara lain: 

1. Bagaimanakah strategi Yayasan Pembinaan Anak Cacat  (YPAC) dalam 

memperjuangkan hak warga difabel di Kota Semarang?  

2. Bagaimanakah peran Yayasan Pembinaan Anak Cacat  (YPAC) untuk 

mempengaruhi kebijakan publik di kota Semarang?  

3. Bagaimanakah cara Yayasan Pembinaan Anak Cacat  (YPAC) dalam 

mensosialisasikan hak-hak warga difabel ke masyarakat di Kota 

Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Yayasan Pembinaan Anak Cacat  

(YPAC) dalam memperjuangkan hak warga difabel di Kota Semarang  
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2. Untuk mengetahu peran Yayasan Pembinaan Anak Cacat  (YPAC) untuk 

mempengaruhi kebijakan publik di kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana cara Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

(YPAC) dalam mensosialisasikan hak-hak warga difabel ke masyarakat 

Kota Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis, diantaranya sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya penggunaan 

teori-teori sosial kewarganegaraan dan hak asasi manusia 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai isu-isu hak hak asasi 

manusia terkhusus dalam kasus penyandang disabilitas dan pentingnnya 

pewujudan persamaan hak warga negara. 

b. Bagi lembaga pendidikan  

1) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas 

lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada 
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di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, 

serta pemerintah secara umum. 

2) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia 

pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di 

Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan yang berkaitan 

dengan hak-hak penyandang disabilitas.  

c. Bagi ilmu pengetahuan  

1) Menambah khazanah keilmuan tentang hak-hak penyandang 

disabilitas, sehingga dapat menjadi perhatian masyarakat secara 

umum.  

2) Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat 

memperkaya dan menambah wawasan.   

d. Bagi peneliti berikutnya   

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan batasan istilah untuk membatasi permasalahan 

agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, menghindari bias 

pengertian, dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Adapun 

batasan istilah yang digunakan antara lain: 
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1. Strategi 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu. 

2. Yayasan  

Yayasan adalah satu organisasi non pemerintah, memiliki badan hukum 

yang mempunyai tujuan dan maksud bersifat sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan 

dalam undang-undang.  

3. Hak Kewarganegaraan 

Hak kewarganegaraan merupakan hak yang diterima oleh warga negara 

sebagai wujud kepedulian negara kepada warga negara. 

4. Difabel 

Difabel atau disabilitas merupakan istilah lain untuk menyebut 

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri memiliki arti sebagai 

orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu 

atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan 

secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik; penyandang 

disabilitas mental; penyandang disabilitas fisik dan mental. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Landasan Teori/Deskripsi Teoritis 

Kajian pustaka berisi rangkuman tentang penelitian terdahulu yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Kajian pustaka digunakan penulis untuk memberikan 

posisi penelitian yang dilakukan, apakah penulis melakukan penelitian awal, 

penelitian lanjutan, atau penelitian terapan. Kajian pustaka yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.1 Hakikat Warga Negara  

2.1.1 Konsep Dasar Rakyat 

Salah satu unsur suatu negara adalah adanya penduduk (ingezetenen) atau 

rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan orang yang pada suatu 

waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan 

“rakyat” dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh 

suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. 

Unsur rakyat atau unsur masyarakat suatu negara adalah semua orang yang 

berada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Menurut Wirjono Prodjodikoro 

(1983:3), unsur ini merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu negara, oleh 

karena itu sebenarnya manusia sebagai oknum dan anggota masyarakat adalah yang 

pertama-tama dan konkritnya berkepentingan agar organisasi negara berjalan baik. 
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Manusia itu pula yang berperan menetukan dalam berkembangnya negara 

sebagai suatu organisasi. 

Rakyat dari suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan 

penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau 

berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap 

di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan orang tersebut tinggal di 

tempat itu. Sedangkan bukan penduduk adalah orang-orang yan bertempat tinggal 

di suatu negara hanya untuk sementara waktu, dan bukan dalam maksud untuk 

menetap. 

Penduduk merupakan anggota sah dan resmi dari suatu negara dan dapat 

diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga 

negara. Menurut soepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat 

tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara 

yang bersangkutan. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang-asing atau warga 

negara asing.  

Rakyat/penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum, 

terdiri dari: Warga Negara (staatburgers), dan orang asing.  

1. Orang asing 

Orang asing adalah warga negara yang bertempat tinggal pada suatu 

negara tertentu. Dengan kata lain orang asing adalah semua orang-orang 
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yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga 

negara dari negara tersebut.  

Menurut Undang-Undang Darurat RI yang termuat dalam 

Lembaran Negara 1955 Nomor 33 tentang Kependudukan di Indonesia. 

Orang Asing yang menjadi penduduk di Indonesia adalah jika selama orang 

asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia orang asing itu 

harus mendapat izin bertempat tinggal dari pemerintah Indonesia. 

2. Warga negara 

Istilah warga negara berawal dari kata warga yang diartikan 

anggota. Warga negara bisa diartikan sebagai anggota dari negara atau 

anggota dari suatu organisasi kekuasaan negara. AS Hikam (Trianto & Titik 

Triwulan Tutik, 2007:179) mendefenisikan warga negara sebagai 

terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang 

membentuk negara itu sendiri.  

Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu 

penduduk yang menjadi unsur negara. Warga negara mengandung arti pula 

sebagai peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan 

bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu setiap warga negara 

mempunya persamaan hak di depan hukum. Semua warga negara memiliki 

kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.  

Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di 

negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan 
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warga negara keturunan. Perbedaan antara warga negara asli dengan warga 

negara keturunan tidak terlalu memiliki implikasi yuridis, oleh karena 

secara yuridis pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak dan 

kewajiban yang sama. Sebagai cacatan, bahwa UUD 1945 sebelum 

diamandemen dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa “Presiden 

ialah orang Indonesia asli” (pasal 6 ayat 1). Dengan amandemen, rumusan 

pasal tersebut diubah sehingga menjadi “Calon Presiden dan Wakil 

Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 

mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden d an Wakil Presiden”. 

Dari rumusan pasal yang telah diamandemen tampak bahwa kata “asli” 

tidak lagi terdapat di dalamnya. 

 

2.1.2 Warga Negara Indonesia 

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan UUD 1945 

pasal 26, dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa Indonesia lain yang 

disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa 

orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda 

, Cina, Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui 

Indonesia sebagai tanah airnya serta bersikap setia kepada Negara Republik 

Indonesia. 
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Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 

negara (UUD 1945 pasal 26 ayat 1). Secara yuridis, istilah warga negara Indonesia 

dibedakan menjadi 2 (dua) golongan: Pertama, warga negara asli (pribumi), yaitu 

enduduk asli negara tersebut. Misalnya, suku Jawa, suku Madura, suku Dayak dan 

etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara 

asli Indonesia; dan Kedua, warga negara asing (vremdeling) misalnya, bangsa 

Tionghoa, Timur Tengah, India, USA dan sebagainya, yang telah disahkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia 

(WNI). 

Selain itu, sesuai pasal 1 UU No. 22/1958, Warga Negara Republik 

Indonesia dalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau 

perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 

17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Indonesia. 
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2.1.3 Asas Kewarganegaraan 

Asas kewargaegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan status 

seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Asas 

kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. 

Hal ini penting agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara, serta 

menerima hak dan kewajibannya.  

Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan 

perundangan dari negara. Peraturan perundangan innilah yang kemudian dijadikan 

asas untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Setiap negara bebas 

menetapkan asas kewarganegaraan, karena setiap negara memiliki budaya, sejarah, 

dan tradisi yang berbeda dari negara lain.  Secara umum ada tiga unsur dasar yang 

menentukan kewarganegaraaan, yaitu: 

1. Atas dasar keturunan (ius sanguinis) adalah seseorang ditentukan 

kewarganegaraannya berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, 

sekalipun anak itu sendiri dilahirkan di luar negaranya. Hal ini 

sebagaimana dianut oleh negara Indonesia. Sekalipun anaknya 

dilahirkan di negeri belanda atau negara manapun di luar negara 

Indonesia, ia tetap dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. 

2. Atas dasar daerah (ius soli). Dasar ini merupakan kebalikan dari ius 

sanguinis, yakni kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat ia 

dilahirkan, sekalipun orang tuanya sendiri berasal dari Indonesia. 

Misalnya, bagi negara yang menerapkan sistem ius soli, sekaliun orang 
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tuanya berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut diakui 

sebagai warga negara dari negara tempat ia dilahirkan. 

3. Atas dasar pewarganegaraan (naturalisasi). Dasar penentuan ini bisa 

dilakukan manakala seseorang yang berkewarganegaraan asing 

mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara suatu negara 

tertentu. Prosesnya, yakni syarat-syarat dan prosedur yang harus 

dilakukan antara satu negara dengan negara lain tidak sama. 

 

2.1.4 Kewarganegaraan Republik Indonesia 

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan atau dalam 

bahasa inggris biasa disebut dengan istilah citizenship. Pengertian 

kewarganegaraan merujuk pada keanggotaan seseorang dalam suatu negara, 

keterikatan antara individu dengan negara yang kemudian membentuk adanya 

hak dan kewajiban seseorang tersebut dengan negaranya. Seseorang dengan 

keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak 

memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. 

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 4, 5 dan 6. Menurut UU ini, 

orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut: Pasal 

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006  menyatakan bahwa 

Warga Negara Indonesia adalah: a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik 

Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi 
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Warga Negara Indonesia; b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang 

ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c. Anak yang lahir dari perkawinan yang 

sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d. Anak 

yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu 

Warga Negara Indonesia; e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang 

ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan 

atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak 

tersebut; f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah 

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara 

Indonesia; g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 

Negara Indonesia; h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu 

warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai 

anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan 

belas) tahun atau belum kawin; i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik 

Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan 

ibunya; j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik 

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k. Anak yang lahir di wilayah 

negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l. Anak yang dilahirkan di 

luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara 

Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan 

memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m. Anak dari 

seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, 
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kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau 

menyatakan janji setia.   

Kemudian dalam pasal 5 berbunyi: a. Anak Warga Negara Indonesia yang 

lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan 

belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap 

diakui sebagai Warga Negara Indonesia; b. Anak Warga Negara Indonesia yang 

belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara 

asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara 

Indonesia. 

Serta Pasal 6 menyatakan bahwa: a. Dalam hal status Kewarganegaraan 

Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, 

huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, 

setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus 

menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya; b. Pernyataan untuk memilih 

kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan 

disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana 

ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan; c. Pernyataan untuk memilih 

kewarganegaraansebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu 

paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau 

sudah kawin. 
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Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak termasuk 

juga anak difabel yang memiliki kebutuhan khusus merupakan tunas, potensi, dan 

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa 

dan negara pada masa depan. 

Berdasarkan UU RI Nomor  35  Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas UU 

Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud 

sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.    

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap 

warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak 

asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, 

maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, 

perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa diskriminasi. 

Hak Anak dalam Pasal 1 ayat 12 UU RI Nomor  35  Tahun 2014 Tentang  

Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan 

Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 
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dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah.  

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (Pasal 1 Ayat 2 UU RI Nomor  35  Tahun 2014).   

 

2.1.5 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia 

Apabila seseorang menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh 

warga negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya 

sebagai warga negara. 

Koerniatmanto, S (2000), menyatakan tentang hak dan kewaijban warga 

negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara, suatu warga negara 

mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak 

dan   kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara. 

Kemudian Notonegoro berpendapat bahwa hak adalah kuasa untuk 

menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu 

oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang 

pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak merupakan segala sesuatu yang menjadi 

keharusan untuk dimiliki oleh individu-individu, tidak dapat diwakilkan dan 
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bersifat memaksa kepada individu tersebut. Serta kewajiban yang berasal dari kata 

wajib, adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau 

diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada 

prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. kewajiban pada 

intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di sini kewajiban berarti suatu 

keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya 

tanpa ada alasan apapun itu. dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu 

yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.  

Natanegoro (1975:145) juga membedakan asal mula hak dan kewajiban 

menjadi enam hal, yaitu: 

1. Hak dan wajib asal mula kodrat, yaitu mutlak ada pada diri pribadi manusia 

sebagai unsur kodratnya, dan dibawa sejak manusia lahir. Dalam hal ini 

contohnya: hak hidup, hak merdeka, hak berpendapat; sebalikya kewajiban 

menghormati hak-hak tersebut. 

2. Hak dan wajib asal mula hukum, yaitu diadakan dengan peraturan-peraturan 

hukum secara formal. 

3. Hak dan wajib asal mula moral, yaitu sudah terlekat pada diri pribadi 

manusia sebagai suatu hal yang baik. Dalam hal ini contohnya, hak untuk 

dihargai dan dihormati; sebaliknya kewajiban untuk menghargai dan 

menghormati hak tersebut. 

4. Hak dan wajib dari asal usul idiil, yaitu sudah timbul atas dasar cita-cita. 

5. Hak dan wajib dari asal mula relijius, yaitu atas dasar firman Tuhan atau 

atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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6. Hak dan wajib dari asal mula adat istiadat dalam arti luas, yaitu timbul 

sebagai hasil perkembangan sejarah yang terkandung dari keadaan alam 

(lingkungan, sosial, ekonomi, kultural, waktu dan tempat). 

Berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Notonegoro di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya 

diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak 

lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.  

Poedjawijatama (Filsafat Pancasila, 2014:179), menyatakan hak adalah 

semacam milik, kepunyaan yang tidak hanya merupakan benda saja, melainkan 

pula tindakan, pikiran dan hasil pikiran itu. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu 

yang sifatnya esensial atau alamiah (natural right). Dalam revolusi Perancis, hak 

itu dicetuskan dengan kata-kata: Liberte, Egalite, Fraternite ialah kemerdekaan, 

persamaan dan persaudaraan. 

Warga Negara hakikatnya adalah warga yang menjadi anggota dari suatu 

himpunan yang disebut sebagai Negara.  Setiap orang tentu saja memiliki hak dan 

kewajiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga kita sebagi warga 

Negara, tentu saja memiliki hak dan kewajiban kepada Negara yang kita diami yaitu 

Indonesia.  

Hak dan kewajiban warga negara indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lain yang merupakan turunan dari hak-hak 

umum yang digariskan dalam UUD 1945. Hak warga negara ini adalah sesuatu 

yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Hak-hak warga negara yang 
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diperoleh dari negara sepeti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan dan 

hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang. 

Selain hak, warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara selain 

kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditetapkan dengan undang-undang. 

Kewajiban warga negara ditetapkan dengan undang-undang seperti kewajiban 

membela negara, menaati undang-undang, dan sebagainya. 

Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah 

terlibatnya warga negara baik secara langsung maupun perwakilan dalam setiap 

perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak 

dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban 

tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka. 

Orang asing dan warga negara secara asasnya diperlakukan sama, yang 

membedakan antara orang asing dengan warga negara terletak pada kedudukan hak 

dan kewajibannya, yang mana isi (hak) sebagai warga negara, yaitu a) hanya warga 

negara yang mempunyai hak politik, misalnya hak memilih dan dipilih; b) hanya 

warga negara yang memiliki hak untuk diangkat menjadi jabatan suatu negara. 

Anak dengan statusnya sebagai anggota dari suatu negara, maka anak pun 

berhak untuk mendapatkan hak atas keanggotaan kewarganegaraannya tersebut.  

Dalam UU RI Nomor  35  Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak terdapat pada Pasal 

4 sampai dengan Pasal 19 BAB III Tentang Hak Dan Kewajiban Anak.  
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Berdasarkan pada UUD RI 1945 dan peraturan perundang-undangan 

lainnya, dari berbagai hak yang dimiliki anak, peneliti memilih beberapa hak-hak 

kewarganegaraan sebagai fokus penelitian. Hak-hak kewargangeraantersebut 

antara lain: 1. Hak Atas Pendidikan (Pasal 9 UU No 35 Tahun 2014 dan Pasal 31 

Ayat 1 UUD 1945); 2. Hak Atas Kesehatan (Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 

8 UU No 35 Tahun 2014) ; 3. Hak Atas Aksesibilitas (Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945 

dan UUD No UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); 4. Hak Atas 

Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 UUD 1945 dan UU No 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial). 

1. Hak Atas Pendidikan 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Penyelanggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni 

pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 

nilai kutural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematik 

dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, dalam penyelenggaraannya 

juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun 
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kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis dan 

berhitung. Dan warga masyarakat turut berperan serta dalam penyelenggaraan 

dan pengendalian mutu pendidikan.  

Pasal 32 Bab Nasional Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan 

Khusus  Pasal UU No 32 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, disebutkan 

bahwa: Ayat (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik 

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan 

dan bakat istimewa; Ayat  (2) Pendidikan layanan khusus merupakan 

pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat 

adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan 

tidak mampu dari segi ekonomi; Ayat (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan 

pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Selain itu, dalam UU RI Nomor  35  Tahun 2014 Tentang  Perubahan 

Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak atas 

pendidikan adalah sebagai berikut: Pasal 9 Ayat (1) Setiap Anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; Pasal 9 

Ayat (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 

dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; Pasal 9 Ayat (2) Selain 
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mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), 

Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidika luar biasa dan 

Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

Sebagai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, maka 

penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia menjadi 

suatu kewajiban. Wujud keseriusan bangsa Indonesia dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan ditetapkan aturan perundang-

undangan yaitu dalam pasal 31 ayat1 UUD 1945 yang menetapkan  bahwa tiap-

tiap warga negara berhak mendapat pegajaran. Untuk itu, UUD 1945 

mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system 

pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (pasal 31 ayat 2). 

 

2. Hak Atas Kesehatan 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 Ayat 3 UUD RI 1945 mengatur 

bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Bagian Ketiga tentang 

Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat. Pasal 139 Ayat (1) menjelaskan 

bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk 
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menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan 

bermartabat; Pasal 139 Ayat (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat 

tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis; Pasal 140 Upaya 

pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.   

Kemudian berdasarkan Pasal 8 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, 

spiritual, dan sosial. 

Bagi warga difabel, ketentuan terkait pemenuhan hak atas kesehatan 

mereka tertera dalam Pasal 139 (1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang 

cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara 

sosial, ekonomis, dan bermartabat. (2) Pemerintah wajib menjamin 

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat 

untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.   

Pasal 140 Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan 

penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Merujuk pada berbagai peraturan tersebut, maka hak atas kesehatan 

merupakan salah satu hak dasar yang wajib untuk diutamakan. Terutama bagi 
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mereka para warga difabel yang pada dasarnya memiliki kekurangan dalam 

kondisi fisik maupun mental. 

  

3. Hak Atas Aksesibilitas  

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2014 Tentang 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabillitas, menyebutkan bahwa aksesibilitas 

adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna 

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. 

Membahas tentang akses warga negara berkaitan dengan Pasal 34 Ayat 

3 UUD RI 1945 yang mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak.  

Pelayanan publik dalam UU RI NOMOR 25 TAHUN 2009 Tentang 

Pelayanan Publik diartikan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

Pasal 29 Ayat (1) Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, 

antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban 

bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat 

tertentu diberikan tanpa tambahan biaya. 
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Sebagai warga dengan keterbatasan baik itu fisik maupun mental, 

makaupaya penyelenggaraan pemenuhan akses bagi penyandang difabel 

menjadi suatu keharusan guna mempermudah mobilitas dan akses lain bagi 

warga difabel.. 

 

4. Hak atas Kesejahteraan Sosial 

Pasal 1 Ayat 1 UU RI  Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan  fungsi 

sosialnya. 

Usaha perwujudan kesejahteraan sosial juga terdapat dalam UUD RI 

1945 Pada Pasal 34 BAB Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. 

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia sesuai dengan Pasal 

3 UU RI  Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah bertujuan 

untuk: a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; 

b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; c. 

Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani 

masalah kesejahteraan sosial; d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan 

tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

secara melembaga dan berkelanjutan;  e. Meningkatkan kemampuan dan 

kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 
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melembaga dan berkelanjutan; dan f. Meningkatkan kualitas manajemen 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga 

negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap 

negaranya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap 

negaranya. Negara berkewajiban melayani dan memenuhi setiap hak dan kebutuhan 

dasar warga negara, sedangkan warga negara kewajibannya tersendiri terhadap 

negara. Sebagaimana halnya amanat Pancasila dan Undang-UUD RI 1945.  

 

2.2 Difabel 

2.2.1 Pengertian Difabel 

Istilah penyandang cacat saat ini tidak lagi digunakan dan diganti dengan 

penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan agar lebih menunjukan nilai manusiawi 

kepada penderita penyandang cacat tersebut. Karena penyebutan penyandang cacat 

yang mempunyai nilai rasa negative dan terkesan diskriminatif. 

Difabel/Disabilitas Suatu keadaan di mana individu mengalami kekurang 

mampuan yang di mungkinkan karena adanya  keadaan impairment seperti 

kecacatan pada organ tubuh. Contoh pada orang yang cacat kakinya, maka dia akan 

merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk melakukan mobilitas.   
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WHO membuat batasan bahwa difabel/disabilitas adalah suatu 

ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/kegiatan tertentu sebagaimana 

layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan 

atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau 

fungsi anatomis. Disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu 

aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan 

oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan 

dengan usia dan masyarakat (Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 

2009). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi 

mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Penyandang disabilitas adalah orang 

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

waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat 

menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat 

berdasarkan kesamaan hak. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut istilah penyandang 

memiliki arti orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan cacat adalah 

kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang 

sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak). 

Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 

Cacat menentukan bahwa: 
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“Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai 

kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 

melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri 

dari:penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; 

penyandang cacat fisik dan mental”. 

 

Pasal 1 Ayat 7 UU RI Nomor  35  Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas UU 

Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan 

bahwa:  

“Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui 

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 

efektif berdasarkan kesamaan hak”. 

 

Pasal 1 Konvensi mengenai hak- hak Penyandang cacat dan Protokol 

Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2011, disebutkan bahwa: 

“Penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki 

kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka 

panjang yang dalam interaksinya dengan bertbagai 

hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam 

masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas 

kesetaraan.” 

 

Pasal 7 UU RI Nomor  35  Tahun 2014 Tentang  Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

anak, menyebutkan bahwa:  
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“Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui 

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 

efektif berdasarkan kesamaan hak.” 

 

2.2.2 Klasifikasi Penyandang Difabel/Disabilitas 

Dalam UU NO 04 Tahun 1997 Pasal 1 tentang penyandang cacat, 

disebutkan bahwa macam penyandang cacat adalah sebagai berikut: 

1. Penyandang cacat fisik; 

2. Penyandang cacat mental; 

3. Penyandang cacat fisik dan mental. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Dedy Kustawan (2013:17-28) dalam bukunya 

yang berjudul “Bimbingan Konseling Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”. 

Menyebutkan bahwa klasifikasi penyandang difabel/disabilitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Kelainan mental terdiri dari:  

a. Mental tinggi   

Sering dikenal dengan anak berbakat intelektual, dimana selain 

memiliki kemampuan intelektual di atas rerata normal yang signifikan 

juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.  

b. Mental rendah   

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual (IQ) di 

bawah rerata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban 
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belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ antara 70 – 90. 

Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak 

berkebutuhan khusus.  

1) Berkesulitan belajar spesifik  

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achivement) 

yang diperoleh siswa. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak 

yang memiliki kapasitas intelektual normal ke atas tetapi memiliki 

prestasi belajar rendah pada bidang akademik tertentu. 

 

2. Kelainan Fisik 

Kelainan fisik meliputi:  

a. Kelainan tubuh (tunadaksa)  

Penyandang tunadaksa yaitu memiliki gangguan gerak yang 

disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang 

bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk kelayuhan otak 

(cerebral palsy), serta adanya kehilangan organ tubuh (amputasi), 

polio dan lumpuh.  

b. Kelainan indera penglihatan (tunanetra)  

Seseorang yang sudah tidak mampu menfungsikan indera 

penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun 

telah dikoreksi dengan lensa. Kelainan penglihatan dapat 
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dikelompokkan menjadi 2 yaitu buta total (blind) dan kurang awas (low 

vision).  

c. Kelainan indera pendengaran (tunarungu)  

Kelainan pendengaran adalah seseorang yang telah mengalami 

kesulitan untuk menfungsikan pendengaranya untuk interaksi dan 

sosialisasi dengan lingkungan termasuk pendidikan dan pengajaran. 

Kelainan pendengaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tuli  (the 

deaf) dan kurang dengar (hard of hearing).  

d. Kelainan wicara  

Seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan 

pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat 

dimengerti orang lain. Kelainan wicara ini dapat bersifat fungsional di 

mana mungkin disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang 

memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ wicara maupun 

adanya gangguan pada organ motoris yang berkaitan dengan wicara.  

3. Kelainan emosi   

Gangguan emosi merupakan masalah psikologis, dan hanya dapat 

dilihat dari indikasi perilaku yang tampak pada individu adapun klasifikasi 

gangguan emosi meliputi: 
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a. Gangguan perilaku (tunalaras) 

Gangguan perilaku (tunalaras) merupakan gangguan dalam 

mengendalikan emosi dan perilaku atau kontrol sosial. Penyandang 

tunalaras biasanya menunjukan perilaku menyimpang yang tidak sesuai 

dengan norma dan aturan yang berlaku disekitarnya. Penyandang 

tunalaras mudah marah, mudah terangsang emosinya (emosional), 

sering menentang perintah atau tugas, sering melanggar tata tertib, 

agresif, sering merusak, suka mencuri, mengganggu lingkungan dan 

tidak suka dengan kegiatan yang rutin. Bagi penyandang tunalaras 

tersebut perlu diberikan mata pelajaran program khusus yang disebut 

bina pribadi dan sosial (BPS).  

b. Gangguan konsentrasi (ADD/atention deficit disorder) 

Merupakan gangguan konsentrasi dengan memiliki kesulitan 

untuk beradaptasi dan tingkat perkembangannya tidak konsisten. 

Gejala-gejala yang tampak antara lain sering gagal ketika 

memperhatikan secara detail, sering membuat kesalahan dalam 

kegiatan atau dalam pekerjaan sekolah. Sering mengalami kesulitan 

dalam memperhatikan aktivitas permainan atau tuas-tugas. Ketika 

diajak bicara pun sering tidak meong=dengarkan. Tidak senang atau 

sering tidak mengikuti instruksi untuk menyelesaikan pekerjaan 

sekolah. Tidak senang dengan pekerjaan atau tugas sekolah. Sering 
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beralih perhatian pada rangsangan luarserta mudah lupa terhadap 

kegiatan sehari-hari. 

c. Anak hiperaktive (ADHD/atention deficit with hiperactivity) 

ADHD dapat diterjemahkan dengan Gangguan Pemusatan 

Perhatian dan Hiperaktivitas. Gejala ADHD sekilas mirip dengan anak 

autisme, tetapi memiliki kemampuan komunikasi dan interaksi sosial 

yang jauh lebih baik. Gangguan perilaku yang ditandai dengan 

kurangnya perhatian, aktivitas berlebihan (hiperaktif) dan perilaku 

impulsif yang tidak sesuai dengan umurnya. 

Anak dengan gangguan hiperaktif tidak mampu untuk memberi 

perhatian pada suatu objek dengan waktu yang cukup lama. Anak ini 

cenderung hiperaktivitas. Gerakan motorik tinggi, perhatiannya mulai 

buyar, tidak bisa diam, canggung, tidak fleksibel, sering berbuat tanpa 

berpikir, akibatnya muda frustrasi. 

 

2.3 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Skripsi dengan judul STRATEGI NON-GOVERMENTAL 

ORGANIZATION PEDULI DIFABEL DALAM MEMPERJUANGKAN 

HAK-HAK KEWARGANEGARAAN WARGA DIFABEL DI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2015 oleh Fahmi Alizar Nf sebagai mahasiswa Universitas Negeri 

Yogyakarta. 
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Latar belakang penelitian tersebut untuk mengetahui strategi yang 

digunakan oleh Non-Govermental Organization (Yayasan Non-

Pemerintah) dalam memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan 

warga difabel. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh beberapa 

simpulan hasil penelitian yaitu: 1) NGO peduli Difabel di DIY 

memperjuangkan hak-hak Difabel di seluruh bidang dengan fokus strategi 

di bidang hukum, bidang ekonomi dan bidang perempuan dan anak 

Difabel; 2) Strategi yang digunakan NGO peduli Difabel untuk 

mempengaruhi kebijakan publik yaitu: (a) mempengaruhi pola pikir 

pejabat daerah, (b) melakukan berbagai penelitian terkait Difabel sebagai 

evidence base, (c) membangun jaringan lintas sektoral, (d) Lobbying, (e) 

aksi massa (f) optimalisasi peran media massa sebagai lembaga 

infrastruktur politik, (g) membuat berbagai kerjasama dan kontrak politik; 

3) Strategi NGO peduli Difabel untuk mensosialisasikan hak-hak warga 

Difabel kepada masyarat DIY adalah: (a) membuat berbagai macam media 

massa, (b) membuat film pendek tentang Difabel, (c) mengadakan 

pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat dan merintis RBM 

(Rehabilitasi Berbasis Masyarakat), (d) terlibat dalam berbagai acara 

kesenian bersama seniman-seniman Yogyakarta. 

 

2. Jurnal Vol.1, No.2, dengan judul KAJIAN ATAS PELAKSANAAN 

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG 

DISABILITAS DI UIN SUNAN KALIJAGA MELALUI 
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PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH 

DISABILITIES SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI 

MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2015 oleh Udiyo Basuki sebagai Dosen Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dan Abdul Qodir Jaelani Mahasiswa Alumni Program Studi 

Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011. Berdasarkan 

penelitian tersebut diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. 

Pertama, implementasi hak pendidikan tinggi bagi penyandang difabilitas 

di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pasca Berlakunya UU Nomor 19 

Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons 

With Disabilities, dapat dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari prosentase 

mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga sebanyak 45 Orang saat ini, 

jumlah tersebut tidaklah besar, namun jika melihat kecendrungan bahwa 

setiap tahun terdapat mahasiswa difabel yang masuk di ke UIN Sunan 

Kalijaga. Di sisi lain cita-cita luhur para pendiri bangsa ini jelas termaktub 

dalam potongan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 

1945), salah satu tujuan negara ini merdeka adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsanya, pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat 

luas merupakan salah satu cara tercapainya tujuan tersebut. Karena untuk 

mencapai kemajuan pembagunan nasional, faktor pendidikan merupakan 
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hak asasi manusia, sekaligus hak konstitusional warga negara yang 

dilaksanakan oleh negara, dalam hal ini oleh Pemerintah c.q Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui Perguruan Tinggi Negeri. 

Kedua, Peran Pemerintah dalam Menghapus Diskriminasi Bagi 

Penyandang Difabilitas adalah meratifikasi The Convention on The Rights 

of Persons with Disabilities (CRPD), sebagai dasar negara dalam 

menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar 

semua orang cacat tanpa diskriminasi. Seperti unsur negara hukum adalah 

adanya jaminan terhadap HAM, khususnya jaminan terhadap hak-hak 

kaum disabilitas.  

 

3. Skripsi dengan judul DUKUNGAN SOSIAL OLEH PERAWAT 

TERHADAP ANAK PENYANDANG CACAT GANDA DI WISMA 

TUNA GANDA PALSIGUNUNG. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2012 oleh Dwia Safitrasari sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik, Program Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas 

Indonesia.  

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh beberapa simpulan 

sebagai berikut: 1) untuk bentuk dukungan sosial yang berada pada 

penemuan lapangan terdapat tiga macam, yaitu bantuan instrumental, 

pemberian informasi, dan juga perhatian secara emosi. Untuk bantuan 

instrumental dikatakan sebagai pengasuhan, perawatan, dan juga 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari; 2) bentuk dukungan selanjutnya 
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adalah pemberian informasi, yaitu dengan melakukan latihan dan 

terapi, membuat anak menjadi maju dan berkembang dengan tujuan 

anak menjadi mandiri; 3) perhatian secara emosi, yang dimaksudkan 

adalah dengan memberikan kasih sayang dan dukungan secara moral; 

4) dampak negatifnya antara lain: sebagai pekerja seperti perawat ini 

harus memiliki dedikasi yang tinggi, ada anak asuh yang meniru 

kebiasaan yang kurang sopan dalam hal makan, anak asuh menjadi 

hanya dekat dengan satu orang perawat saja.  

 

4. Jurnal penelitian mahasiswa dengan judul PENGEMBANGAN 

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI UPAYA 

PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA PENYANDANG 

DISABILITAS DI UPT REHABILITASI SOSIAL CACAT TUBUH 

PASURUAN. Penelitian ini dilakukan oleh Oleh Ahmad Muzaki sebagai 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Non Formal, FIP, Unesa. 

Sesuai hasil data penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai:  

a. Program Rehabilitasi Sosial yang terdapat di UPT Rehabilitasi Sosial 

Cacat Tubuh Pasuruan terdiri dari bimbingan sosial, bimbingan 

mental, bimbingan keterampilan, dan bimbingan fisik.  

b. Proses Kegiatan Rehabilitasi Sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat 

Tubuh Pasuruan diterapkan delapan tahapan pelayanan antara lain 

tahap penerimaan, pemeriksaan kesehatan, pra rehabilitasi, assesment, 
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pembinaan dan bimbingan sosial, resosialisasi, bimbingan lanjut, dan 

terminasi.  

c. Bekal rehabilitasi sosial yang didapatkan oleh penyandang disabilitas 

mampu memberikan pengembangan dalam berbagai sektor yang 

menjadi bekal positif dalam kesempatan kerja klien. Berbagai 

perkembangan tersebut adalah membantu klien dalam perubahan 

konsep diri, membantu mengembangkan kepercayaan diri klien yang 

terbukti dengan tercapainya indikator kepercayaan diri yaitu optimis, 

berani menghadapi tantangan, yakin terhadap kemampuan yang 

dimiliki, dan tidak bergantung pada orang lain, selanjutnya yaitu 

membantu klien untuk berani menghadapi tantangan, membantu 

menciptakan kemandirian klien, membantu klien dalam penyesuaian 

diri dengan lingkungan serta menjalin hubungan sosial, dan yang 

terakhir adalah membantu klien dalam mengembangkan produktivitas 

vokasionalnya.  

d. Kekurangan program rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial 

Cacat Tubuh Pasuruan adalah sebagai berikut:  

1) Luasnya daerah yang menjadi sasaran dan jangkauan UPT 

Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan membuat UPT 

kesulitan dalam menjangkau dan menyentuh masyarakat yang 

mengalami disabilitas. 

2) Terbatasnya pekerja profesional yang menangani masalah 

kesejahteraan sosial di dalam program rehabilitasi.  
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3) Bimbingan keterampilan yang diberikan lembaga kepada klien 

dianggap sebagai bimbingan yang kurang lengkap dan kurang 

mengikuti kebutuhan pasar kerja.  

4) Perbedaan latar belakang kehidupan kllien terkadang menjadi 

penghalang dalam pelaksanaan program.  

e. Kelebihan program rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial 

Cacat Tubuh Pasuruan adalah sebagai berikut:  

1) UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan mendapatkan 

dukungan dari pihak ketiga yang merupakan sekumpulun orang 

yang peduli akan kesejahteraan sosial terutama masalah 

penyandang disabilitas.  

2) Semangat dan ketertarikan klien dalam mengikuti layanan 

rehabilitasi sosial menjadi  kelebihan. 

   

5. Jurnal pendidikan Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga. 

Dengan judul AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT DI JAWA 

TIMUR. Penelitian dilakukan oleh I.B. Wirawan. 

Sesuai hasil pembahasan yang telah dipaparkan di muka, maka beberapa 

kesimpulan dapat kiranya ditarik sebagai berikut: Pertama, secara umum 

pemahaman para pejabat pada Dinas atau Kantor Sosial (yang seharusnya 

paling kompeten) dalam masalah penyandang cacat selama ini, terhadap 

isi ketentuan Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Aksesibi litas bagi 

penyandang cacat dan PP No. 43 / 1998 tentang Peningkatan 
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Kesejahteraan Sosial penyandang cacat masih sangat kurang. Bahkan ada 

beberapa pejabat dari Dinas yang kompeten dalam masalah aksesibilitas 

penyandang cacat ini, baru mendengar dan meng etahui hal itu pada saat 

Tim LPPKM - Unair melaksanakan kajian semacam ini.  

Kedua, kenyataan ini membawa implikasi ditingkat kebijakan, bahwa 

tidak ada satupun Daerah di Jawa Timur ini yang sudah memiliki PERDA 

tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat. Sementara di tingkat 

operasional, realisasi dari Undang –Undang No. 4/1997 dan Peraturan 

Pemerintah No. 43/1998 serta ketentuan lainnya tentang penyediaan 

aksesibilitas bagi penyandang cacat pada bangunan umum dan 

lingkungannya masih jauh dari harapan. Demikian pula pada level 

pengusaha dan pengelola fasilitas bangunan umum di setiap Daerah di 

Jawa Timur, belum menunjukkan adanya realisasi dari UU No. 4/1997 dan 

PP No. 43/1998, kecuali satu dua Rumah Sakit dan Hotel tertentu. Faktor 

yang menyebabkan rendahnya pemahaman dan belum adanya kesadaran 

mewujudkan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat di Daerah, 

antara lain karena tidak adanya concern, sosialisasi dan advokasi kepala 

daerah masing -masing. Meski demikian, aksesibilitas non fisik yang 

sudah pernah diberikan pada penyandang cacat netra hanya di kabupaten 

Blitar, yaitu pada saat pemilihan kepala daerah yang lalu.  

Ketiga, peran Organisasi Sosial dalam memperjuangkan terwujudnya 

aksesibi -litas bagi penyandang cacat di berbagai Daerah di Jawa Timur, 

masih sangat rendah, dan bahkan secara umum belum ada tanda-tanda ke 
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arah itu. Mengingat realisasi dari Undang-Undang No. 4/1997 dan PP No. 

43/1998 masih jauh dari harapan, maka beberapa usulan yang dapat 

diajukan kepada pihak -pihak yang kompeten dalam persoalan ini, antara 

lain: (1) perlu segera dilakukan advokasi dan sosialisasi di kalangan 

pejabat perencana, pelaksana dan pengawas di daerah, pengusaha dan 

pengelola bangunan dan fasilitas umum, agar konsekuen melaksanakan 

ketentuan UU No. 4/1997 d an PP No. 43/1998 secara bertahap (bagi 

bangunan umum yang sudah ada) dan mewujudkannya pada bangunan 

umum yang baru sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan bagi 

aksesibilitas bangunan umum dan lingkungannya; (2) perlu disusun 

rencana dan program penyuluhan serta kegiatan pendampingan di tingkat 

komunitas, khususnya bagi para penyandang cacat, agar para penyandang 

cacat atau organisasinya (yang sudah ada) dapat menyebar luaskan isi UU 

dan PP dimaksud, sehingga secara bertahap diharapkan akan tumbuh 

kesadaran di kalangan penyandang cacat akan hak dan kewajibannya di 

dalam kehidupan dan penghidupannya.  

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan alur dalam melakukan penelitian. Kerangka 

berpikir dibuat berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian, serta 

menggambarkan secara singkat alur penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Kerangka berpikir di atas menjelaskan bahwa penelitian ini akan menggali 

informasi tentang strategi pemenuhan hak-hak kewarganegaraan warga difabel. 

Penelitian berawal dari hakikat warga negara, warga negara Indonesia, termasuk di 

dalamnya warga difabel, hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan 

UUD 1945, yayasan pembinaan anak cacat (ypac), hak-hak kewarganegaraan 

warga difabel. 

 

Warga Negara Indonesia 

Penyandang Difabel 

 

Hak Dan Kewajiban 

Warga Warga Negara 

 

 Hak Atas Mendapatkan Pendidikan 

 Hak Atas Mendapatkan Kesehatan 

 Hak Atas Aksesibilitas  

 Hak Atas Kesejahteraan Sosial 

 

 

Yayasan Pembinaan 

Anak Cacat (YPAC) 

(YPAC) 

 

Hak-hak Kewarganegaraan 

Warga Difabel 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Strategi Yayasan Pembinaan Anak Cacat  (YPAC) Semarang dalam 

memperjuangkan hak warga difabel di Kota Semarang adalah sebagai 

berikut: a. Hak atas pendidikan adalah dengan mendirikan SLB; b. Hak atas 

kesehatan dengan memberikan pelayanan rehabilitasi; c. Hak atas 

aksesibilitas dengan mengusahakan pengadaan SIM D untuk tuna rungu, 

tuna wisma dan tuna daksa; dan d. Hak atas kesejahteraan sosial adalah 

dengan memberikan pelatihan keterampilan untuk berwirausaha kepada 

warga difabel. 

2. Cara Peran Yayasan Pembinaan Anak Cacat  (YPAC) Semarang untuk 

Mempengaruhi Kebijakan Publik Di Kota Semarang adalah dengan: a. ikut 

terlibat langsung dalam pembuatan Undang-Undang Daerah Kota 

Semarang; b. menjalin kerjasama dengan instansi kedinasan terutama dinas 

sosial dan dinas pendidikan; c. menjalin kerja sama dengan berbagai instansi 

lainnya, seperti instansi pendidikan, kesehatan, pengusaha, organisasi sosial 

peduli difabel lainnya; d. serta mengoptimalisasi peran media massa sebagai 

sarana infrastruktur politik.
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3. Cara Yayasan Pembinaan Anak Cacat  (YPAC) Semarang dalam 

Mensosialisasikan Hak-Hak Kewarganegaraan Warga Difabel Ke 

Masyarakat Di Kota Semarang adalah sebagai berikut: a. optimalisasi peran 

media massa; b. memberikan kesempatan anak-anak binaan dari Yayasan 

Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarng untuk tampil dalam berbagai 

event kesenian dan bazar; c.  rutin mengikut sertakan anak-anak binaan 

dalam acara perlombaan antar anak-anak difabel, baik itu lomba tingkat 

kota, provinsi maupun nasional 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka peneliti memberi saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang 

Peningkatan fasilitas pelayanan di bidang rehabilitasi baik dari segi 

peralatan maupun tenaga medis. Hal ini diperlukan untuk memberikan 

perawatan yang optimal kepada warga difabel, karena dengan kebutuhan 

khusus tersebut warga difabel tentu membutuhkan perhatian lebih di bidang 

kesehatan. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang juga 

diharapkan untuk selalu berusaha menjadi pelopor dalam memperjuangkan 

hak-hak warga difabel di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. 
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2. Bagi Pemerintah 

Sebagai instansi resmi negara, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi 

kebutuhan warga negaranya termasuk di dalamnya warga negara difabel 

yang memiliki  kekurangan fisik maupun mental. Oleh karena itu, 

pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan pelayanan, sarana dan 

prasarana yang mendukung pemenuhan hak-hak warga difabel terutama di 

bidang pendidikan, kesehatan, aksesibilitas dan kesejahteraan sosial. 

Sebagaimana sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945.  

 

3. Bagi masyarakat 

Masyarakat selaku komunitas dan kelompok sosial yang di dalamnya 

terdapat berbagai macam aktivitas serta interaksi antar invividu maupun 

kelompok, juga merupakan tempat tinggal warga difabel. Sebagai suatu 

komunitas, mayarakat diharapkan untuk mampu membantu kekurangan 

warga difabel baik dari segi moril ataupun materail, dan juga mampu untuk 

menerima keberadaan warga difabel sebagai anggota masyarakat sehingga 

tidak ada diskriminasi terhadap warga difabel.  
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