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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna 

diantara makhluk-makhluk lain. Maka dari itu manusia hendaknya selalu 

bersyukur atas pemberian yang diberikan Allah SWT dengan sebaik-

baiknyadengan cara mengucap rasa syukur, merawat, menjaga, dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin. Karena diluar sana 

masih banyak manusia yang memiliki keterbatasan,baik dalam hal fisik maupun 

nonfisik. Dimana keterbatasan tersebut berasal dari faktor bawaan sejak lahir 

maupun faktor dari luar.Namun, bukan berarti kesempurnaan mereka menjadi 

hilang.Meskipun memiliki keterbatasan, mereka tetap manusia yang memiliki 

hak dan kewajiban seperti halnya manusia normal pada umumnya. Sehingga 

tidak ada alasan untuk memperlakukanmereka yang mengalami 

keterbatasansecara diskriminasi,
1
 terutama keterbatasan fisik atau lebih dikenal 

dengan istilah penyandang disabilitas fisik atau tunadaksa.Karena pada dasarnya 

para penyandang disabilitas fisik juga memiliki hak yang sama seperti manusia 

pada umumnya, bahkan memiliki hak-hak khusus karena keterbatasan yang 

mereka alami. 

                                                           
1
 Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan atau 

pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan 

pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas, Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
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Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak.
2
 

Tunadaksa adalah kelainan yang meliputi cacat tubuh atau kerusakan 

tubuh, kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan dan kelainan atau 

kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan otak dan saraf tulang belakang.
3
 

Keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitasfisik 

tentu berdampak pada aktivitas keseharian mereka dalam menjalani kehidupan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan-hambatan ataupun 

kesulitan yang dialami oleh tiap-tiap penyandang disabilitas fisik tersebut 

berbeda antara satu dengan yang lain. Tergantungbagian keterbatasan fisik yang 

dialami. Ada yang mengalami kesulitan dalam bergerak, dalam melakukan 

pekerjaan, maupun dalam menuntut ilmu,. 

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia sangat 

luas dan kompleks karena mencakup berbagai aspek mendasar kehidupan. Ada 

aspek eksistensial yang meliputi soal identitas, status dan posisi penyandang 

disabilitas. Kemudian aspek sosial, yaitu soal relasi dengan masyarakat secara 

umum, relasi antar penyandang disabilitas dan aksesibilitas sosial. Selain itu, ada 

                                                           
2
Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 

3
Hargio Santoso, 2012, Cara Memahami & Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus, 

Yogyakarta: Gosyen Publishing, hal. 47. 
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juga aspek budaya terkait ruang untuk berkebudayaan, untuk menikmati 

kebudayaan dan untuk berkarya.
4
 Terlebih jika mereka dihadapkan pada 

lingkungan masyarakatnondisabilitas, para penyandang disabilitasfisik biasanya 

merasa kurang percaya diri dengan lingkungan tersebut.Karena masih ada 

anggapan bahwa disabilitas fisik merupakan aib dan hal yang harus ditutup-

tutupi. Selain itu penyandang disabilitas fisik tidak mendapat hak dan 

kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas 

fisik disamakan dengan orang sakit, dianggap kurangmampu menjalankan 

aktivitas untuk mengenyam pendidikan maupunmelakukan pekerjaan, mereka 

cukup dikasihani, diasuh, atau dipelihara oleh negara untuk kelangsungan 

hidupnya. Hal-hal tersebut pada akhirnya membuat penyandang disabilitas fisik 

merasa minder dan dirugikan karena hak-haknya tidak terpenuhi sebagimana 

mestinya. 

Pada dasarnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga 

negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang 

sama dengan warga negara Indonesia lainnya.
5
 Dalam pasal 28I ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: 

                                                           
4
Kantor Staf Presiden, 2016, Model Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Solo, (04 

April 2016), dalam  http://presidenri.go.id/ulasan/pembangunan-manusia/model-pemenuhan-hak-

penyandang-disabilitas-kota-solo.html, diakses Minggu 29 Januari 2017 Pukul: 11.10 WIB. 
5
 Muhammad Amin, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan 

Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makasar), Vol. II, 

No.2, September 2015, hal.2. 

http://presidenri.go.id/ulasan/pembangunan-manusia/model-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas-kota-solo.html
http://presidenri.go.id/ulasan/pembangunan-manusia/model-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas-kota-solo.html
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“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 

atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat disrkiminatif itu” 

Oleh karena itu, sudah semestinya penyandang disabilitas fisik 

mendapatkan haknya terutama hak-hak yang sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan 

Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas) beserta lampiran konvensi, baik hak itu diwujudkan oleh  pemerintah 

pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu unit operasional 

pemerintah yang melaksanakan kewajiban untuk mengupayakan hak-hak 

penyandang disabilitas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Ditjen 

Rehabilitasi Sosial yaituBalai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) 

Prof.Dr.Soeharso Surakarta. Lembaga ini merupakan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mewakili 

pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas 

fisik yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta 

memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, 

reosisalisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas fisik 

agar mampu berperan dalam kehidupan masyarakat, rujukan nasional, pengkajian 
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dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dengan 

instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Namun demikian, sejauh mana peran lembaga tersebut dalam 

melaksanakanpemenuhan hak penyandang disabilitas fisikdan kendala-kendala 

apa yang mempengaruhi pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut untuk 

mencapai kesejahteraan sosialnya.
6
 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

tentang “PERAN BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA 

PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA DALAM UPAYA PEMENUHAN 

HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA PROSES 

REHABILITASI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka 

permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta dalam upaya pemenuhan hakbagi penyandang disabilitas 

fisik pada proses rehabilitasi? 

                                                           
6
 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, Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial. 
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2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam upayapemenuhan hakbagi 

penyandang disabilitas fisikpada proses rehabilitasi di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Seoharso Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Objektif 

a) Untuk mengetahui peran Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. 

Dr. Soeharso Surakarta dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang 

disabilitas fisik pada proses rehabilitasi. 

b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan 

hakbagi penyandang disabilitas fisikpada proses rehabilitasi di Balai 

Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

2. Tujuan Subjektif 

a) Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis, serta 

dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b) Untuk mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis terhadap 

fenomena pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang  

ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama mengenai peran 

Balai Besar Rehabiliasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta 

dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada proses 

rehabilitasi. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian sejenis pada masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan 

pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas fisik. 

b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

infromasi mengenai hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas fisik. 

c) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukandalam memberikan pertimbangan untuk 

pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan 

hak bagipenyandang disabilitas fisik. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Penyandang disabilitas fisik atau tunadaksa merupakan orang yang 

mengalami keterbatasan pada fisiknya berupa kelainan atau kerusakan anggota 
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tubuh sehingga membuat segala aktivitas yang mereka lakukan mengalami 

hambatan. Hambatan tersebut pada dasarnya dapat diatasiatau setidak-tidaknya 

diminimalisirapabila hak-hak penyandang disabilitas tersebut terpenuhi. 

Peraturan yang mengatur mengenai hak penyandang disabilitas meliputi Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-

Undang Nomor  19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities(Konvensi Mengenai Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas) beserta lampiran konvensi. Dalam pemenuhan hak-hak 

tersebut diperlukan peran serta dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun 

masyarakatagardapat mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 

Salah satu peranpemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Ditjen 

Rehabilitasi Sosialmelalui Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta.  

Tugas utama lembaga tersebut adalah melayani dan merehabilitasi 

penyandang disabilitas fisik, selain itu lembaga tersebut juga  mengupayakan 

pemenuhan hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Selama menjalani rehabilitasi dalam jangka waktu maksimal satu 

tahun di lembaga tersebut para penyandang disabilitas fisik tinggal di asrama 

yang telah disediakan. Sehingga selama berada di asrama tersebut para 

penyandang disabilitas tersebut menjalani rutinitasnya seperti halnya saat mereka 

dirumah, namun dengan mentaati tata tertib yang berlaku di Balai Besar 
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Rehabilitasi Sosial Bina Daksa  Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Maksud dari tata 

tertib yang berlaku tersebut adalah untuk memberikan pedoman dalam 

pembinaan disiplin dan kepribadian para penyandang disabilitas fisik atau disebut 

“penerima manfaat” rehabilitasi di lembaga tersebut, dengan tujuan untuk 

mengatur dan memperlancar usaha pembinaan penerima manfaat dalam bersikap 

dan berperilaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

Oleh karena itu peran dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 

Prof. Dr. Soeharso Surakarta diharapkan memberi banyak kontribusi bagi 

penerima manfaat, selain itu terwujudnya pemenuhan hak penerima manfaat di 

lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penerima 

manfaat di kemudian hari setelah lulus dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina 

Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

 

F. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya.
7
 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

                                                           
7
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4. 
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum empiris.Metode penelitian hukum empiris meneliti hukum 

dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan 

perilaku sosial terhadap hukum.
8
 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

sosiologis, dimana hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil 

dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain.
9
Jika pada penelitian hukum 

normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka 

penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.
10

 

3. Sifat Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam 

penelitian deskriptif peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa 

hukum atau kondisi hukum.
11

 Dimana penelitian deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 

                                                           
8
 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PRENADA 

MEDIA GROUP, hal.12. 
9
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, hal. 133. 
10

 Suratman dan H.Philips Dillah, 2003, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 

hal.53. 
11

 I Made Pasek Diantha, Op.Cit, hal. 152. 
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untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala 

lain dalam masyarakat.
12

 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 

Prof. Dr. Soeharso Surakarta, yang berlokasi di Jebres, Surakarta. 

5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: 

a) Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
13

 Data yang berupa keterangan atau fakta yang didapat melalui 

proses wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau 

perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan 

mengolahnya sebelumnya.
14

 Data sekunder antara lain mencangkup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya.
15

 

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer : 

                                                           
12

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 25. 
13

Ibid, hal. 30. 
14

 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang : 

UMMPress, hal. 112. 
15

Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 30. 
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. 

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities(Konvensi 

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. 

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

g. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kesetaraan Difabel. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, 

pendapat pakar hukum, maupun dari media internet. 

3) Bahan hukum tersier 
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Merupakan bahan yang memberikan informasi tentangbahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder,
16

 seperti kamus hukum, 

bibliografi dan kamus bahasa. 

6. Metode Pengumpulan Data 

a) Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. 

Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut 

mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.
17

 

b) Wawancara (interview) 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang 

dilakukan dengan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan 

narasumber di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr 

Soeharso Surakarta. 

c) Pengamatan (observation) 

Metode ini dilakukan untuk mengamati berbagai aktifitas, situasi, 

dan kondisi pada lokasi penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

Cara yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak 

berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, cerita, dokumen tertulis dan 

                                                           
16

 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Op.Cit, hal. 19.  
17

 Suratman dan Phillips Dillah, Op.Cit, hal. 123. 
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tidak tertulis, atau bentuk-bentuk nonangka lain.
18

 Data tersebut kemudian 

dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan 

dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan 

menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).
19

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam hasil penelitian skripsi ini, penulis membagi beberapa bab yang 

disusun secara garis besar untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai apa 

yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang didalamnya menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang didalamnya menguraikan tinjauan 

umum tentang penyandang disabilitas fisik, tinjauan umum tentang pemenuhan 

hak, tinjauan umum tentang hak penyandang disabilitas dan tinjauan umum 

tentang rehabilitasi sosial. 

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya 

menguraikan mengenai peran Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. 

Dr. Soeharso Surakarta dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas 

                                                           
18

 M Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, hal. 133. 
19

 Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 

111. 
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fisik pada proses rehabilitasi, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan 

hak penyandang disabilitas fisik yang menjalani rehabilitasi di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso, dan upaya apa yang dilakukan 

dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. 

Bab IV berisi penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran 

dari hasil penelitian ini. 

 

 


