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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Kebijakan 

Young dan Quinn dalam ( Suharto ; 2005 ; 44 ) mengemukakan beberapa 

konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut : 

1. Tindakan pemerintah yang berwewenang. Kebijakan publik adalah tindakan 

yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki 

kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.  

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik 

berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang 

dimasyarakat.  

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa 

pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi 

kepentingan orang banyak. 

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan 

publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah 

sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan 

masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah 

ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.  
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5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. 

Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap 

langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam 

Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh 

beberapa perwakilan lembaga pemerintahan. 

Dunn ( Nugroho ; 2003 ; 22 ) mengemukakan bahwa proses pembuatan 

kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses 

kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan 

sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, 

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan 

dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas 

yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dan aktifitas fisik dan 

ekpresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah 

yang dikehendaki. 

Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih 

luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah 

sebagai suatu keseluruhan. 

Sementara itu Suharto ( 2005 ; 7 ) mengatakan kebijakan adalah suatu 

ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang 

dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap  
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kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan 

publik itu bisa berjalan secara efektif. 

Menurut Soetopo ( 2005 ; 10 ) kebijakan public adalah suatu kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. 

Kebijakan publik bertujuan untuk memcahkan masalah-masalah yang ada didalam 

masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu 

program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai nilai tertentu dan 

praktek-praktek tertentu. 

Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan 

yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. 

Menurut Dunn ( Nugroho ; 2007 ; 10 ) tahap-tahap dalam proses pembuatan 

kebijakan adalah sebagai berikut :  

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat 

menempatkan masalah kebijakan pada agenda public. 

2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan 

untuk mengatasi masalah. 

3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan 

dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan. 
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4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan 

oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, 

terutama financial dan manusia. 

5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan 

dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.  

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok 

dan instansi pemerintah) dengan adannya masalah atau persoalan yang dihadapi.  

Menurut Friedrik ( Syafi’ie ; 2002 ; 107 ) kebijakan pemerintah adalah suatu 

usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik 

tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu 

kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu  maksud.  

Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah 

dengan pemakaian kekuasaan.Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan 

adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau 

sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi. 

Kebijakan publik menurut Nugroho ( 2001 ; 36-37 ) adalah keputusan otoritas 

negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik 

dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan 
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mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya 

negara. 

2.2 Pengertian Sumber Daya Manusia  

Para ahli mendefinisikan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam berbagai macam 

perspektif sesuai keahlian dan latar belakang penelitian masing-masing. Menurut 

Wibisono ( 2006 ; 131 ) Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai sumber daya 

insan yang merupakan sumber daya yang paling penting untuk dapat memenangkan 

persaingan, karena merupakan tulang punggung dari seluruh sistem yang dirancang, 

metode yang diterapkan, dan teknologi yang digunakan.  

Definisi yang lengkap beserta karakteristiknya diungkapkan oleh Nawawi ( 

2001 ; 40 ) dengan membagai tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu : 

1. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu 

organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, pegawai atau 

karyawan).  

2.  Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi 

dalam mewujudkan eksistensinya.  

3.  Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi 

sebagai modal (non material atau non finansial) di dalam organisasi bisnis, 

yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan nonfisik 

dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di 

lingkungan organisasi dengan menggunakan potensi fisik dan psikis yang 

dimilikinya secara maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga). 

2.3 Kesejahteraan Sosial 

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, 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. Permasalahan kesejahteraan sosial 

yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum 

terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh 

pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami 

hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara 

layak dan bermartabat. 

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai 

padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indicator 

yaitu: 

1. Rasa aman 

2. Kesejahteraan 

3. Kebebasa dan 

4. Jati diri. 
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Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat 

kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat 

dijadikan ukuruan, antara lain adalah : 

1. Tingkat pendapatan keluarga 

2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran 

untuk pangan dengan non-pangan 

3. Tingkat pendidikan keluarga 

4. Tingkat kesehatan keluarga, dan 

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. 

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989) ,kesejahteraan dapat diukur dari 

beberapa aspek kehidupan: 

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan 

pangan dan sebagianya 

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam, dan sebagainya 

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, 

lingkungan budaya, dan sebagainya 

4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep 

kesejahteraan dari tiga aspek;  
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1. Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti 

nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagianya 

2. Dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti 

pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya 

3. Dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (social status) 

Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah 

kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat.Tingkat hidup 

masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang 

lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas 

masyarakat. 

2.4 Pengertian dan Konsep Penyandang Disabilitas 

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “A restriction or inability to perform 

an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, 

mostly resulting from impairment”. Definisi tersebut menyatakan dengan dengan jelas 

bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan 

suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, 

sebagian besar akibat penurunan kemampuan. 

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 

Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 

dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 

baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:  
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a) penyandang cacat fisik  

b) penyandang cacat mental  

c) penyandang cacat fisik dan mental 

Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantun dalam Pasal 1 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 

Dalam  peraturan daerah provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang 

perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas 

adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau 

sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan 

merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, 

berdasarkan pada asas kesetaraan orang lain. 

Dalam UU HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat 

rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 

kekhususannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai 

bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara 

kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. 

Menurut Convetion On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi 

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan 
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UndangUndang Nomor 19 Tahun 2011, penyandang disabilitas termasuk mereka 

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

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

mengahalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan 

kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang 

penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang 

disabilitas. 

Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan 

kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut : 

1. Penyandang Cacat Fisik  

A. Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang 

disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai 

akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:  

B. Tuna Rungu/ Wicara adalah kecacatan sebagai akibat 

hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara 

baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri 

dari tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara.  

C. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai 

akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi 

dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh 
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penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat 

lahir Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota 

atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-

syarafnya. 

2. Penyandang Cacat Mental  

A. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan 

emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan 

perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, 

dan lainnya.  

B. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan 

mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat 

kecerdasan atau IQ.  

3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda merupakan mereka yang 

menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna 

netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan 

tuna grahita atau bahkan sekaligus. 

2.5 Implementasi Kebijakan 

Leo Agustino ( 2008 ; 139 ), mengatakan implementasi merupakan suatu proses 

yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau 

sasaran kebijakan itu sendiri. 
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Kemudian lebih rincinya Daniel S. Mazmaniandan Paul A.Sabatier 

merumuskan implementasi kebijakan itu adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan 

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah 

melalui sejumlah tahapan tertentu. Biasanya diawali dengan tahapan pengesahan 

undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan 

oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan 

tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau 

yang tidak dikehendaki dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipresepsikan 

oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan 

penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-

undang/peraturan yang bersangkutan ( Solichin Abdul Wahab ; 2004 ; 68-69 ). 

Lalu Nugroho (  Arifinn Tahim ; 2014 ; 55 ) mengartikan implementasi sebagai 

upaya melaksanaka keputusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Salusu ( 

Arifin Tahir ; 2014 ; 55 ) yang mengartikan implementasi sebagai  operasionalisasi 

dari berbagai aktifitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh 

jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah. 
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Maka implementasi diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, 

dan menghasilkan.Dalam berbagai praktek, terlihat bahwa suatu keputusan telah 

ditetapkan, tidak selalu dilaksanakan dengan tertib dan rapi. Sehubungan dengan itu 

Anderson ( Arifin Tahir ; 2014 ; 56-57 ) menyatakan bahwa mengimplementasikan 

suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu : 

a) Siapa yang dilibatkan dalam implementasi 

b) Hakikat proses administrasi 

c) Kepatuhan atas suatu kebijaka, dan 

d) Efek atau dampak dari implementasi 

Dan Leo Agustiono ( 2008 ; 139 ) mengemukakan keberhasilan suatu 

imlementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian  tujuan 

dari suatu hasil akhir (output). Yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin 

diraih. 

2.6 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan 

peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 

Pada bagaian pasal 9 ayat 1 dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 

2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dijelaskan 
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bahwa perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan 

pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi : 

a) Aksessibilitas  

Aksessibilitas adalah ruang bebas hambatan / kemudahan yang disediakan bagi 

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi 

untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi 

umum. Dijelaskan penyediaan aksessibilitas yang dimaksud berbentuk fisik dan non 

fisik. Penyediaan aksessibilitas  yang berbentuk fisik berupa sarana dan prasarana 

umum serta lingkungan, serta transportasi yang meliputi aksessibilitas :  

1. Bangunan umum 

2. Sarana peribadatan 

3. Pertamanan 

4. Obyek wisata 

5. Pemakaman umum 

Maksudnya pada sarana dan prasara umum seperti bangunan diatas diberikan 

aksessibilitas untuk penyandang disabilitas guna  mempermudah mereka dalam 

menjalankan aktifitas, mengingat sarana dan prasarana umum diatas sangat penting 

bagi masyarakat. 

Selanjutnya penyediaan aksessibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan 

prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud 
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meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus, maksud dari pelayanan 

informasi khusus adalah seperti penyandang tuna netra diberikan pelayanan informasi 

berupa huruf  braile dan tuna rungu diberikan pelayanan informasi berupa isyarat 

tangan agar mereka dapat memahami pesan dan informasi yang diberikan, sedangkan 

pelayanan khusus adalah penyandang disabilitas didahulukan dalam pelayanan 

dibandingkan masyarakat awam mengingat kondisi mereka yang dirasa tidak 

memungkinkan untuk menunggu pelayanan. Contoh : menunggu nomor antrian 

pengurusan surat tertentu. 

b) Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk 

memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 

wajar dalam keehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi social diberikan dalam bentuk 

1. Rehabilitasi mental spiritual 

2. Rehabilitasi medic 

3. Rehabilitasi pelatihan 

4. Rehabilitasi social 

Maksud dari rehabilitasi ini adalah agar penyandang disabilitas agar lebih tegar 

dalam kondisinya dan dapat mempelajari keterampilan sesuai dengan bakat dan minat 

yang mereka punya, bukan hanya itu saja dengan rehabilitasi, penyandang disabilitas 
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diberikan bimbingan dan pemahaman sehingga mereka dapat dengan lancar 

melakukan hubungan komunikasi dan berbaur dengan masyarakat awam lain. 

c) Bantuan social 

bantuan social adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas  

yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan 

kesejahteraan sosialnya. 

Maksudnya adalah bantuan yang diberikan tiap tahunnya pasti akan berubah, 

misalnya pada tahun 2015 penyandang disabilitas diberikan bantuan sembako dan 

uang tunai tiga ratus ribu rupiah,bisa saja pada tahun berikutnya hanya sembako saja 

yang diberikan tidak beserta uang tunai. Waktu tanggal pemberian bantuan pun dapat 

berubah ubah bisa saja awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir tahun. 

d) Pemeliharaan taraf  kesejahteraan social 

Pemeliharaan taraf  kesejahteraan social adalah upaya perlindungan dan 

pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat 

mewujudkan taraf hidup yang wajar. Pemeliharaan taraf  kesejahteraan social hanya 

diberikan kepada penyandang disabilitas yang mutlak kehidupannya bergantung pada 

bantuan orang lain atau tidak bisa ditinggalkan berlama lama tanpa diawasi orang 

lain. Penyandang disabilitas tersebut harus diberikan perlindunga dan pelayanan oleh 

keluarga, keluarga pengganti, atau panti social yang merawatnya. 
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Empat hak bagi penyandang disabilitas diatas merupakan konsep pemerintah 

daerah provinsi Riau dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas 

yang tercantum dalam peraturan daerah.Harapannya dengan adanya peraturan daerah 

ini penyandang disabilitas dapat bangkit dan maju seperti masyarakat awam lainnya 

serta mandiri dan sejahtera. 

2.7 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 

Dalam pasal 6 Undang- undang nomor 4 tahun 1997 ditegaskan bahwa tiap 

penyandang cacat berhak memperoleh : 

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur dan jenjang pendidikan. 

2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat 

kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. 

3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan 

menikmati hasil-hasilnya. 

4. Aksessibilitas dalam rangka kemandiriannya. 

5. Rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social. 

6. Hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, dan kehidupan 

sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan 

keluarga dan bermasyarakat. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti (tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Lastika Pebriana 

mahasiswa 

Program Sarjana 

Universitas 

Gadjah Mada 

pada tahun 2014 

 

 

 

 

 

Peranan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

Yogyakarta bidang 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan Terhadap 

Pemberian Kesempatan 

Kerja Bagi 

Pekerja Penyandang Cacat 

di Hotel Grand 

QualityYogyakarta 

Peranan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Yogyakarta bidang 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

terhadap pemberian kesempatan 

kerja bagi pekerja penyandang 

disabilitas belum berjalan dengan 

baik karena beberapa faktor antara 

lain, terbatasnya jumlah pegawai 

pengawas ketenagakerjaan, masih 

banyak perusahaan yang tidak 

melaporkan jumlah pekerja 

penyandang cacat yang dipekerjakan 

perusahaan, pekerja penyandang 

cacat merasa minder ketika dimintai 

keterangan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan, dan kurangnya 

sosialisasi peraturan dari pemerintah 

terkait dengan ketenagakerjaan dan 

penyandang cacat. 

2 Heru 

Saputra Lumban 

Gaol, mahasiswa 

Program Sarjana 

Universitas 

Atmajaya 

Yogyakarta, 

pada tahun 2013. 

Pelaksanaan Perlindungan 

Hukum Bagi Pekerja Cacat 

Fisik di Yayasan 

Penyandang Cacat Mandiri 

Kabupaten Bantul. 

Keseimpulan yang diperoleh dari 

penelitian tersebut adalah Yayasan 

Penyandang Cacat Mandiri telah 

memberikan perlindungan hukum 

bagi pekerja penyandang cacat, 

berupa penyediaan aksesibilitas, 

pemberian alat kerja dan alat 

pelindung diri. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 
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3 Deralina Aristia, 

mahasiswa 

Program Sarjana 

Universitas 

Gadjah Mada, 

pada tahun 2012. 

Penerapan Pasal 27 

Convention on the Rights 

of Persons with 

DisabilitiesTerhadap Peran 

Negara dalam Upaya 

Perlindungan bagi 

Penyandang Disabilitas 

untuk Memperoleh 

Pekerjaan di Wilayah DKI 

Jakarta 

Hingga tahun 2012, implementasi 

Pasal 27 CRPD dapat dikatakan 

belum berjalan dengan optimal 

karena Indonesia baru saja 

meratifikasi konvensi (CRPD) pada 

tahun 2011. Program-program 

pemberdayaan dan pelatihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas dan 

kesejahteraan sosial bagi penyandang 

disabilitas, perluasan kesempatan 

kerja, menjamin kebebasan 

berserikat, peningkatan usaha 

mandiri, hingga permasalahan 

aksesibilitas masih terus dilakukan 

oleh pemerintah sebagai indikator 

keberhasilan pemerintah dalam 

melaksanakan amanat konvensi. 

 

2.9 Pandangan Islam Terhadap Disabilitas 

Spirit ajaran islam  sangatlah berpihak kepada kaum disabilitas, Allah SWT 

telah menciptakan manusia (anak-anak Adam) sebagai ciptaan-Nya yang mulia. Allah           

SWT juga tidak menjadikan penampilan dan keadaan fisik  sebagai ukuran untuk 

menilai keshalihan hamba-Nya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 

Rasulullah SAW.  
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“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah dan bentuk tubuh kalian, akan 

tetapi Allah melihat qalbu (akal dan hati) dan perbuatan kalian, “(HR Muslim, 

Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)” 

Rasulullah SAW sendiri pernah mendapatkan teguran dari Allah SWT melalui 

malaikat-Nya ketika beliau pernah mengabaikan orang buta sebagaimana terekam 

dalam kisah turunnya Surah Abasa ayat 1-2 : 

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta 

kepadanya.” (QS. Abasa 1-2)” 

Menurut riwayat, pada suatu ketika Rasulullah SAW menerima dan berbicara 

dengan pemuka pemuka Quraisy yang beliau harapkan agar mereka masuk islam. 

Dalam itu datanglah Abdullah Bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta yang 

mengharapka agar Rasulullah membacakan kepadanya ayat-ayat Alquran yang telah 

diturunkan Allah SWT. Tetapi Rasulullah bermuka masam dan memalingkan muka 

dari Abdullah Bin Ummi Maktum yang buta itu, lalu Allah menurunkan surat ini 

sebagai teguran atas sikap Rasulullah terhadap Abdullah Bin Ummi Maktum.  

Setiap muslim, diberikan kewajiban untuk mengingat Allah SWT, dalam 

keadaan apapun ia dalam keadaan sehat ataupun sakit. Ia dibebani kewajiban sesuai 

dengan kadar kesanggupannya dan senantiasa mengambil hikmah dari setiap apa 

yang terjadi di sekelilingnya. Dalam QS. Ali Imran ayat 191 Allah berfirman yang 

artinya 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
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(seraya berkata):”Ya tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. 

Maha Suci Engaku, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” 

Sebagaimana seseorang yang sedang sakit dan tidak diwajibkan berwudhu 

ketika akan menunaikan shalat, bagi mereka yang mengalami gangguan atau 

keterbatasan fisik tetapi diwajibkan untuk menjalankan ibadah, tidak selalu dalam 

keadaan berdiri, namun juga saat ia hanya bisa berbaring. Dalam konteks kehidupan 

social, mereka juga berhak untuk mengoptimalkan potensi dirinya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan bagi kemanusiaan dalam belahan dunia 

manapun. 

Oleh karenanya tak heran bila kita menonton televisi yang sedang menyiarkan 

liputan tentang haji, kita akan mendapatkan tayangan mereka yang tengah thawaf dari 

Safa ke Marwa ada yang melaksanakannya dengan duduk dikursi roda. Para tuna 

netra pun kini mudah untuk membaca Alquran karena Mushaf Alquran bisa diakses 

dengan huruf Braille. 

Perkembangan fiqih disabilitas memang dirasa lamban bila dibandingkan 

dengan persoalan yang lain. Namun, ada salah satu contoh ijtihad yang progresif 

adalah fatwa Syaikh Tantawi (almarhum) yang saat akhir hidupnya menjadi Syaikh 

besar universitas Al Azhar Kairo, pada tahun 2000 yang mengharuskan adanya 

petugas bahasa isyarat di samping khatib untuk menerjemahkan khutbah bagi Jemaah 

yang tuna rungu. 

Fatwa Tantawai membatalkan fatwa yang lebih lama yang melarang 

penerjemah bahasa isyarat karena akan mengganggu kekhusyukan Jemaah non tuna 
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rungu. Pada akhirnya, fatwa Tantawi sukses dilaksanakan dan Jemaah tuna rungu bisa 

mengetahui isi khutbah. 

Selain itu, banyak para alim ulama yang mengatakan kaum penyandang cacat 

bisa diklasifikasikan ibarat kaum fakir miskin yang boleh menerima zakat untuk 

memberdayakan kehidupan mereka, karena penyandang cacat adalah orang yang 

tergolong lemah dan tidak berdaya.seperti halnya kaum fakir miskin, mereka pun 

membutuhkan uluran tangan untuk mengangkat kondisi kehidupan mereka yang 

dalam serba keterbatasan agar memperoleh derajat kehidupan yang lebih baik.  

Zakat merupakan modal atau sumber dana yang potensial bagi umat islam 

untuk meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan 

dan kemelaratan. Salah satu pihak penerima zakat (mustahiq) yang perlu mendapat 

perhatian lebih serius adalah para fakir miskin, termasuk didalamnya warga muslim 

penderita cacat/disabilitas. Mereka harus diberi dana yang cukup, sehingga bisa 

mencukupi kebutuhannya (Agus Rianto ; Salopos; 2002). 

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60 yang 

mengatur tentang orang orang yang berhak menerima zakat, penyandang cacat bisa 

dimasukkan sebagai orang yang berhak menerima dana zakat untuk memberdayakan 

kehidupannya. Surat At-Taubah tersebut menyatakan, bahwa mustahi (penerima 

zakat) ada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan 

ibnu sabil (Departemen Agama Republik Indonesia 1989). 

Ide untuk mengembangkan zakat, infak dan shadaqah sebagai modal uaha 

adalah melihat kondisi masyarakat muslim penyandang cacat yang tergolong fakir 
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miskin yang sebenarnya tidak semata-mata lemah dalam bidang ekonomi, tetapi 

ternyata diantara mereka memiliki keterbatasan fisik, tetapi mempunyaikeahlian atau 

keleihan yang bisa dikembangkan. 

Hanya saja mereka ini tak mempunyai modal, sehingga timbul ide untuk 

memberikan zakat, infak dan shadaqah pada mereka untuk dijadikan modal usaha 

yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian 

yang mereka miliki.Dalam hal ini pihak yang berperan adalah para mustahiq sendiri 

agar bisa berkreativitas untuk mengembangkan zakat yang dijadikan modal usaha itu 

(Shafiudin Shidik ; 2004; 303). Disebabkan dana zakat, infak dan shadaqah 

merupakan potensi yang besar dlam memberdayakan ekonomi masayarakat, 

khususnya masyarakat muslim penyandang cacat. 

2.10 Definisi Konsep 

Untuk mempermudah serta menjelaskan istilah istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan beberapa konsep yaitu : 

1. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan 

konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan 

dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu 

bisa berjalan secara efektif. 

2. Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai sumber daya insan yang 

merupakan sumber daya yang paling penting untuk dapat memenangkan 
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persaingan, karena merupakan tulang punggung dari seluruh sistem yang 

dirancang, metode yang diterapkan, dan teknologi yang digunakan.  

3. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri. 

4. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan 

fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam 

interaksinya dengan berbagai hambatan merintangi partisipasi mereka 

dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas 

kesetaraan orang lain. 

5. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama kepala 

daerah. 
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2.11 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah suatu konsep yang diberikan kepada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti/menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu 

operasional ini diuraikan berdasarkan kata-kata yang tertera pada judul maupun isi. 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indicator 

Perlindungan dan 

Pemberdayaan 

Penyandang 

Disabilitas 

1.Aksessibilitas  1. Menyediakan aksessibilitas yang 

berbentuk fisik pada sarana dan 

prasarana umum, lingkungan serta 

sarana dan prasarana transportasi. 

2. Menyediakan aksessibilitas  yang 

berbentuk non fisik pada sarana dan 

prsarana umum serta, lingkungan dan 

sarana transportasi. 

2.Rehabilitasi 1. Memajukan ketersediaan, pengetahuan dan 

penggunaan alat bantu dan teknologi, 

didesain bagi penyandang disabilitas, yang 

terkait dengan rehabilitasi. 

2. Melaksanakan rehabilitasi untuk 

mengoptimalkan dan mengembangkan 

fungsi fisik,mental dan sosial 

penyandang disabilitas 

3.Bantuan Sosial 

 

 

 

 

1. Memberikan bantuan materiil. 

2. Memberikan bantuan finansial. 

3. Memberikan bantuan fasilitas pelayanan 

seperti KTP, KK, AKTE, Jaminan 

Kesehatan dll. 

4. Memberikan bantuan informasi 

4.Pemeliharaan Taraf 

Kesejahteraan Sosial 

1. Memberikan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan social berupa 

perlindungan dan pelayanan agar 

penyandang disabilitas dapat 

memperoleh taraf hidup yang wajar. 

2. Memberikan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan social kepada 

penyandang disabilitas yang derajat 

disabilitasnya tidak dapat 

direhabilitasi. 

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 
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2.12 Kerangka Berfikir 

Kerangka Berfikir adalah penjabaran lebih lanjut mengenai gejala yang diteliti 

dan dikelompokkan dalam variabel penelitian.Adapun kerangka berfikir yang 

digunakan untuk mempermudah dalam menjelaskan gejala-gejala yang diteliti. 

Disamping itu juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian konsep 

tersebut dalam masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Diabilitas 

 

1. Aksessibilitas 

2. Rehabilitasi/ pemberdayaan 

3. Bantuan social 

4. Pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan 

sosial 

 

Kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas 


