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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas.
1
 Seseorang dapat menjadi 

disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas 

juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap 

orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun 

menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang 

menjadi Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang 

memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka 

waktu lama sehingga dalam berinteraksi mengalami berbagai hambatan yang 

dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat 

berdasarkan asas kesetaraan dengan yang lainnya.
2
 Kondisi disabilitas 

mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan mereka untuk bekerja 

dan berpartisipasi di tengah masyarakat, namun demikian ada juga yang 

berdampak besar sehingga memerlukan dukungan atau bantuan dari orang 

lain.
3
 

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap 

pelaksanaan dan pemenuhan atas hak asasi manusia sebagai hak dasar warga 

negaranya termasuk di dalamnya hak-hak Penyandang Disabilitas. Salah satu 
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bentuk perlindungan yang sepatutnya diberikan oleh negara terhadap warga 

negaranya adalah hak seseorang untuk bekerja, sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 

Implikasinya adalah adanya kewajiban negara untuk memfasilitasi 

warga negaranya agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi 

kemanusiaan.
4
 Hak bekerja merupakan hak semua orang tanpa terkecuali yang 

artinya masyarakat Penyandang Disabilitas pun juga berhak untuk bekerja. 

Di Indonesia muncul stigma negatif yang menafsirkan bahwa 

disabilitas identik dengan kondisi sakit atau lemah. Penyandang Disabilitas 

dipandang sebagai orang tanpa kemampuan yang hanya akan membebani 

orang lain yang ada di sekitarnya.
5
 Penyandang Disabilitas jarang terlihat di 

masyarakat karena seringkali mereka merasa malu dengan keadaannya untuk 

berbaur di tempat umum atau bahkan yang lebih ekstrim mereka 

disembunyikan oleh keluarga mereka sendiri di rumah atau di panti kerena 

keluarga merasa malu memiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas.
6
 

Penyandang Disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama 

seperti warga masyarakat lainnya karena Penyandang Disabilitas disamakan 

dengan orang sakit dan tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan 
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pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk 

kelangsungan hidupnya.
7
 Dalam segala hal yang berurusan dengan aktivitas 

fisik, beberapa Penyandang Disabilitas mengakui dan menyadari, bahwa 

mereka memang “beda”, bukan dalam arti kemampuan, namun lebih pada 

mode of production atau dalam cara-cara berproduksi. Seringkali cara 

pandang masyarakat dalam melihat hasil kerja kaum Penyandang Disabilitas 

mengacu kepada pendekatan kuantitas. Hal ini tentu akan menjadi bias dan 

mempertegas perbedaan tersebut sehingga menganggap mereka perlu 

dikasihani. Namun dari segi kualitas, sebenarnya terasa sulit untuk melakukan 

penilaian atas hasil karya Penyandang Disabilitas dengan orang umum 

lainnya, sehingga tak menutup kemungkinan Penyandang Disabilitas mampu 

melakukan pekerjaan lebih baik dari pada orang normal pada umumnya. 

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak 

Asasi Manusia, jaminan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28A-28J 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut 

UUD NRI 1945)
8
. Pencantuman hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945, 

secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga 
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negara atau “constitutional right”.
9
 Dengan adanya hak konstitusonal, setiap 

warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang 

termuat dalam UUD NRI 1945. Jaminan tersebut dapat berupa 

pengejawantahan hak konstitusonal ke dalam undang-undang atau penyediaan 

ruang gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran 

terhadap hak-hak warga negara. Sebagai bentuk dari perlindungan hukum 

terhadap pemenuhan HAM di Indonesia khususnya terhadap hak untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak bagi disabilitas, Indonesia harus memiliki 

seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat 

negara yang sigap dan pro disabilitas, dan masyarakat yang inklusif terhadap 

isu disabilitas.
10

 

Dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

menyatakan bahwa;  

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 

dan keadilan”. 

 

Ketentuan Pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan 

terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan 

siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut. 

Namun begitu, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas 

pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang 

menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-
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VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 

16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa: 

“Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan 

konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, 

pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik 

dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-

kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun 

informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan 

affirmative action.” 

 

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok Penyandang Disabilitas 

termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat 

(2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan 

bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami 

dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup 

pemenuhan hak konstitusional. Dari penjelasan di atas maka UUD NRI 1945 

sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional Penyandang Disabilitas 

dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. 

Selain itu, Penyandang Disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan 

affirmative action atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam 

konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut 

harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD 

NRI 1945.
11
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Kemudian Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa 

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

Pemeritahan”. Pasal tersebut diperkokoh dengan regulasi atau undang-undang 

khusus yang membahas disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa: 

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan 

Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) 

Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”. 

 

Regulasi tersebut seolah-olah menjadi angin segar bagi para 

Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada 

dasarnya Undang-Undang tersebut merupakan langkah afirmatif pemerintah 

yang bertujuan untuk menyetarakan hak dan kesempatan masyarakat 

Penyandang Disabilitas dengan masyarakat non disabilitas baik dalam hal 

pendidikan, hubungan sosial maupun pekerjaan. Namun pada kenyataannya 

pengejawantahan Undang-Undang tersebut dinilai belum bisa dilaksanakan 

secara maksimal oleh pemerintah daerah. Jika melihat isi dari regulasi 

tersebut maka seharusnya pemerintah atau pemerintah daerah wajib 

memberikan kesempatan khusus bagi Penyandang Disabilitas untuk duduk di 

kursi kepemerintahan apapun itu jabatannya dengan kuota minimal 2% (dua 

persen) dari keseluruhan pegawai yang ada. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 maka peneliti akan 

meneliti sejauh mana hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan di lingkup 

pemerintah daerah diberikan sebagai bentuk kepatuhan pemerintah terhadap 

Undang-Undang. Dalam penelitian ini peneliti memilih pemerintah daerah 
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Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian guna melihat bagaimana 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mengejawantahkan hak 

Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketertarikan peneliti memilih 

Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian berawal dari adanya 

temuan terkait formasi kebutuhan CPNS tahun 2018 di Kabupaten 

Tulungagung yang hanya menyediakan 6 kursi khusus bagi Penyandang 

Disabilitas, sedangkan keseluruhan kursi dalam formasi CPNS 2018 di 

Kabupaten Tulungagung adalah 546 kursi yang artinya kuota khusus bagi 

Penyandang Disabilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Tulungagung belum memenuhi kuota minimal 2% (dua persen). Hal tersebut 

seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah demi terwujudnya 

pemerintahan yang adil bebas dari diskriminasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada 

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum 

positif? 

2. Bagaimana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada 

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum 

Islam? 

3. Jelaskan problematika dan solusi terkait rekrutmen atau penerimaan 

ASN/PNS Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tulungagung? 
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C. Tujuan Penelitian 

A. Menjelaskan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada 

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum 

positif. 

B. Menjelaskan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada 

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum 

Islam. 

C. Menjelaskan problematika dan solusi terkait rekrutmen atau penerimaan 

ASN/PNS Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tulungagung. 

 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan penelitian secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan atau manfaat dan kontribusi dalam memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan pemikiran ilmu hukum, khususnya Hukum Tata 

Negara dan untuk menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk 

melindungi kepentingan, hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas 

dalam berbagai hal, khususnya adalah hak dan kesempatan Penyandang 

Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak. 

2. Kegunaan penelitian secara praktis 

a. Kegunaan untuk IAIN Tulungagung 

Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 
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pemikiran yang nantinya dapat menjadi salah satu faktor pemicu 

perkembangan peradaban akademik dalam kontestasi penguasaan 

dan pengembangan hukum para akademisi kampus yang pada 

akhirnya mampu menjembatani kemajuan Institut Agama Islam 

Negeri Tulungagung melalui ragam pemikiran yang berdasarkan  

pada hukum positif dan hukum Islam. 

b. Kegunaan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

kerangka acuan dan landasan serta menjadi bahan pertimbangan bagi 

para stake holder Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam 

merumuskan dan merancang kebijakan yang berhubungan dengan 

pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan di lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. 

c. Kegunaan untuk Pembaca 

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan 

pemahaman para Pembaca yang budiman tentang hak-hak 

Penyandang Disabilitas atas pekerjaan, terutama pekerjaan di 

lingkup Pemerintah Daerah yang sudah diatur dengan sangat jelas 

dalam Undang-Undang yang berlaku.  

 

E. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah 

yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman 

pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, 
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maka dari itu menjadi penting bagi peneliti untuk menuliskan maksud dari 

penelitian istilah yang dianggap sangat penting dan krusial dalam penelitian 

ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penegasan Konseptual 

a. Penyandang Disabilitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
12

 penyandang 

diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. 

Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal 

dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang 

berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas, Penyandang Disabilitas yaitu orang 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.
13

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan 

memberikan pemahaman, yakni; Setiap orang yang mempunyai 

kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau 

merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) 
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secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; 

penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
14

 

Menurut Pakar John C. Maxwell, Penyandang Disabilitas 

adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan atau yang 

dapat mengganggu aktivitas. Definisi disabilitas menurut WHO, 

yang sering menjadi acuan banyak negara, telah mengelompokkan 

tiga pengertian yaitu: impairment, disability and handicap. 

Impairment memiliki arti dalam konteks kesehatan adalah suatu 

kondisi abnormal fisiologis, psikologis atau struktur fungsi anatomi. 

Sedangkan disability memiliki arti keterbatasan dalam melakukan 

fungsi atau aktivitas yang menurut ukuran orang normal biasa 

dilakukan. Disability dapat dikatakan sebagai dampak dari 

impairment. Handicap sendiri menurut WHO memiliki arti kerugian 

yang dialami seseorang yang disebabkan impairment atau disability 

yang membatasi dalam memenuhi perannya sebagai orang normal 

(bergantung pada usia, jenis kelamin, faktor budaya dan sosial). 

Disable People’s International (DPI) mendefinisikan disabilitas 

tidak ada kaitannya dengan fisik seseorang, tetapi lebih ditekankan 

pada kegagalan dalam berorganisasi sosial dalam memperhitungkan 

                                                             
14

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 

Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) 
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kebutuhan yang berlainan antara Penyandang Disabilitas dengan 

kaum normal dan menghilangkan batasan di antara keduanya.
15

 

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang 

hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan 

orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah 

memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya 

sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan 

khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang 

yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence 

Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat 

kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan 

dan tidak dapat berfungsi secara normal. 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan 

Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah
16

 . Secara harfiyah kata pemerintah merupakan 

padan kata dari government (dalam bahasa inggris) yang memiliki 

arti lembaga atau badan-badan publik yang melakukan upaya-upaya 

untuk mencapai tujuan negara.
17

 

                                                             
15

 Erwin Gope, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang 

Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Uu No 13 Tahun 2003 

Ketenagakerjaan)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, 

hal. 41-42 
16
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Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan 

bahwa: 

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
18

 

Pemerintah daerah berwenang untuk menentukan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan untuk dapat memajukan daerahnya 

termasuk di dalamnya adalah rekrutmen pegawai yang nantinya 

dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dengan baik. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung secara geografis 

terletak antara koordinat (111
o
433’-112

o
07’) Bujur Timur dan 

(7
o
51’-8

o
18’) Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari 

Greenwich – Inggris. Dan terletak kurang lebih 154 km ke arah 

Barat Daya dari Kota Surabaya. 

Luas Wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan 

sebesar 1.150,41 Km
2
 (115.050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh 

wilayah Propinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas administratif 

Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut: 

                                                             
18

 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 
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1) Sebelah Utara  : Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar 

2) Sebelah Timur : Kabupaten Blitar 

3) Sebelah Selatan : Samudra Hindia/Indonesia 

4) Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo 

2. Penegasan Operasional 

Maksud penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas Atas Pekerjaan Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam” adalah 

meneliti pengejawantahan Undang-Undang yang berkaitan dengan hak 

pekerjaan Penyandang Disabilitas oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Tulungagung terkait jumlah persentase pekerja Penyandang Disabilitas di 

lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, 

maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga kelompok: 

1. Bagian awal Skripsi 

 

: 

 

Sampul, halaman judul, lembar persetujuan 

pembimbing, lembar pengesahan, 

pernyataan keaslian tulisan, motto, 

persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, daftar lampiran dan pedoman 

transliterasi bahasa arab. 
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2. Bagian isi skripsi 

 

: a. Bab I Pendahuluan: Diuraikan tentang 

latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika penulisan skripsi. 

b. Bab II Kajian Pustaka: Membahas 

tentang landasan dan konsep-konsep 

serta teori-teori yang dijadikan landasan 

dalam penelitian. 

c. Bab III Metode Penelitian: Membahas 

tentang metode pendekatan dan 

spesifikasi penelitian, metode 

pengumpulan data, observasi dan metode 

penyajian data. 

d. Bab IV Paparan Data dan Temuan 

Penelitian: Berisi tentang uraian 

paparan data dan temuan penelitian yang 

berhasil ditemukan dan dikumpulkan 

oleh peneliti di lapangan. 

e. Bab V Pembahasan: Memuat penelitian 

tentang keterkaitan antara pola-pola, 

kategori-kategori, posisi temuan data 

terhadap teori serta interpretasi dan 
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penjelasan terkait temuan data yang telah 

diungkap di lapangan. 

f. Bab VI Penutup: Berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran kepada 

pihak yang terkait. 

3. Bagian akhir Skripsi : Memuat uraian tentang daftar rujukan, 

lampiran-lampiran, surat pernyataan 

keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup. 

  


