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ABSTRAK 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandar 

Lampung, jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung 

sebanyak 417 orang dan terus bertambah sampai tahun 2019. 

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian 

pemerintah Kota Bandar Lampung dikarnakan perlakuan diskriminatif 

dan kekerasan juga beresiko diterima oleh penyandang disabilitas. 

Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  No. 10 

Tahun 2013 merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai 

kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga 

masyarakat lainnya sehingga pelayanan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas perlu dijamin. 

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana peran 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas?. Serta 

bagaimanakah pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

bagi penyandang disabilitas?. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan 

untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

bagi penyandang disabilitas. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitaian lapangan (field reaserch). Sifat 

penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif analisis  yakni  

mengambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai pandangan 

fiqh siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang 

disabilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, peran 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan 

dengan baik yakni melalui program-program terencana dari Dinas 

Sosial. Program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu 

kegiatan pelatihan keterampilan, gebyar kreatifitas, dan kegiatan sosial 

berupa bantuan sembako. Kegiatan dari Dinas Sosial tersebut 

memberikan pengalaman dan keterampilan baru bagi penyandang 

disabilitas, akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat 

beberapa hambatan yang dihadapi, meliputi kurangnya SDM dan 

terbatasnya anggaran. Kedua, tinjauan fiqh siyasah terhadap peran 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan 
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kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas telah sesuai dengan 

nilai-nilai syari‟at Islam dan termasuk dalam lingkup siyasah 

dusturiyah. Karena upaya dari Dinas Sosial berupa program-program 

dan kegiatan-kegiatan yaitu pelatihan keterampilan, gebyar kreatif, 

dan bantuan sembako merupakan upaya dari pemerintah sebagai 

pemimpin demi kemaslahatan masyarakatnya. Sehingga melalui 

perannya, Dinas Sosial melaksanakan program dan upaya yang 

memberikan kepercayaan diri, pengalaman dan pengetahuan baru, 

serta rasa kepedulian bagi penyandang disabilitas. 

 



 

iv 

SURAT PERNYATAAN  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Dicky Nuari 

NPM  : 1621020344 

Jurusan   : Siyasah Syar‟iyyah 

Fakultas   : Syariah  

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas 

Sosial di Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil 

karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya 

orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam 

footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya 

penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada 

pada penyusun. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

 

 

Bandar Lampung, 15 Februari 2021 

Penulis, 

 

 

 

 

 

Dicky Nuari 

1621020344 







 

vii 

MOTTO 

 

                         

                              

 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang  

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya  

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 

(Q.S An-Nisa: 58)   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul  merupakan  bagian  penting  dan  mutlak  

kegunaannya  dalam  semua  bentuk tulisan, karena judul sebagai 

petunjuk dalam memberikan gambaran dari semua isi yang 

terkandung didalamnya. Adapun judul dalam skripsi ini yaitu 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang 

Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Bandar Lampung)”. Adapun 

istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu: 

1. Tinjauan Fiqh Siyasah merupakan suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman 

kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum 

Islam.
1
 

2. Peran Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan hak dan 

kewajiban oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kedudukannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
2
 

3. Kesejahteraan Sosial adalah suatu bidang kesejahteraan yang 

melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik 

oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang 

bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan 

kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan 

kualitas hidup individu.
3
 

4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam 

                                                           
1Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenada Media, 2014),  4. 
2Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),  

19. 
3Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: 

Refika Aditama, 2010),  4. 
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jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak.
4
 

5. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan pada bidang sosial yang 

menjadi kewenangan daerah yang terletak di Kota Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa 

yang dimaksud “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran 

Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Bandar 

Lampung)” adalah meneliti dan mengkaji tentang penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung sebagai institusi pemerintahan daerah di 

bidang sosial yang kemudian akan ditinjau dari segi hukum Islam 

khususnya fiqh siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam 

mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan 

memakmurkan kehidupan bangsa tujuan tersebut sejatinya  dapat  

terwujud  apabila  pondasi  bernegara  dapat  dijaga  dan  

dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur 

jalannya proses berkehidupan sesuia dengan amanat konstitusi 

yang ada tanpa membeda-bedakan hak-hak warga negara yang 

satu dengan yang lainya. Hak-hak warga negara merupakan hal 

yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak 

warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur 

ataupun diperjelas oleh pemerintahan pusat maupun 

pemerintahan daerah.
5
 

Bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan suatu 

kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apa lagi 

                                                           
4Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
5Ginanjar Kartasasmita,  Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan 

Pertumbuhan dan Pemerataan  (Jakarta: Cesindo, 1996),  237. 
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kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, 

menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang 

besar. Persoalan pada tatanan implementasipun sama terjadi, 

bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu 

kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu 

sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam  

proses  implementasi,  dalam  realitas  ditemukan  juga  walaupun  

kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi 

mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat 

diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan 

atau hambatan. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan 

dalam merealisasikan hak-hak.
6
 

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap 

diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena 

penyandang Disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga 

negara, bahkan juga tidak dianggap manusia. Penyandang 

disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau 

sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi 

mereka seacara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan 

pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya.
7
 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita 

hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan 

prerlakuan khusus. Perempuan dan penyandang disabilitas sangat 

beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan perlakuan 

kriminalisasi dikarenaka keterbatasan fisiknya dan identitas 

perempuan yang melekat mengakibatkan perempuan penyandang 

disabilitas sangat rentan menjadi objek kekerasan.
8
 

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Penyandang   Disabilitas,   sangat   jelas   bahwa   

kesetaraan   dan   non diskriminasi merupakan  salah  satu  syarat  

dari  terbuka  berbagai  aksess  bagi  orang  dengan disabilitas. 

                                                           
6
Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 34. 

7Andi Sulastri, Tinjauan  Hukum  Terhadap  Penyedian  Aksesibilitas  Bagi  

Penyandang  Disabilitas  (Makasar: Hasanudin, 2014), 20. 
8
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 
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Pemerintahan Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana jalannya 

untuk secara terus menerus untuk menegakkan dan memajukan 

perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 

kehidupan bermasyarakat. Pada langkah awal untuk pemenuhan 

hak asasi, penyandang disabilitas harus dimulai dari adanya 

Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi 

penyandang disabilitas.
9
 

Pemerintahan Kota Bandar Lampung megeluarkan 

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi  

Lampung.  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  

Lampung  No. 10 Tahun 2013 merupakan bagian dari masyarakat 

yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama 

dengan warga masyarakat lainnya sehingga pelayanan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu dijamin.
10 

Unsur lain yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan 

hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung yakni 

pemerintah   pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan 

kabupaten/kota, lembaga-lembaga  masyarakat dan kelompok-

kelompok masyarakat dalam bentuk kerja sama dan kemitraan 

guna mencapai tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 

Namun realisasi peraturan daerah ini masih ditemukan beberapa 

permasalahan seperti pada sektor pemberdayaan sosial bagi 

penyandang disabilitas, isu disabilitas sangat jarang untuk menjadi 

pembahasan disetiap lini penghidupan, penyandang disabilitas 

hanya  dipandang melalui  sudut  pandang proyek  bantuan  dan  

pemberi jaminan bukan pada pemberdayaan potensi-potensi yang 

dimilikinya, hal ini yang menyebabkan penyandang disabilitas 

sangat tergantung pada orang lain. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandar 

Lampung, jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar 

Lampung sebanyak 417 orang dan terus bertambah sampai tahun 

2019. Mayoritas mereka menggantungkan hidupnya dengan 

                                                           
9Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas. 
10Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 
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pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak seperti fenomena 

pengemis dan penjual kaki lima yang tuna netra, mata 

pencaharian tersebut  bahkan  hanya  menambah  masalah  sosial  

dan permasalahan terhadap penyandang disabilitas. Penyandang 

disabilitas kerap disandingkan dengan kemiskinan dikarnakan 

keterbatasan fisik dan kemampuaan yang menjadikan potensi 

terhadap penyandang disabilitas tidak mampu diaktualisasikan. 

Maka pemerintah Kota Bandar Lampung wajib untuk 

memperhatikan  penyandang yang tergolong kelompok yang 

sangat rentan di antara kelompok rentan yang ada.
11 

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas perlu menjadi 

perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung dikarnakan perlakuan 

diskriminatif dan kekerasan juga beresiko diterima oleh 

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dijadikan sebagai 

bullying, maka perlakuan itu tidak sepantasnya dilakukan oleh 

orang-orang di sekitarnya, sepantasnya perlindungan dan 

perlakuan khusus sangat dibutuhkan oleh penyandang  disabilitas. 

Penyandang  disabilitas juga dianggap aib oleh keluarganya, aib 

yang tereduksi dan melembaga dipersepsi masyarakat dan menjadi 

indikator penyebab perlakuan diskriminatif yang diterima 

penyandang disabilitas dengan alasan perbedaan fisik dan 

mentalibilitas dengan anak-anak lain pada umumnya. Hal ini 

mengakibatkan ekslusifitasan yang dibangun oleh keluarganya 

mengakibatkan penyandang disabilitas termarginalisasikan pada 

lingkungan sosialnya, dan hal ini menjadi salah satu sumbangan 

terbesar perlakuan diskriminatif, kekerasan yang diterima oleh 

penyandang disabilitas.
12 

Al-Qu‟ran mengatur tentang larangan-larangan yang harus 

dipatuhi dan ditinggalkan oleh seorang hamba Allah. Larangan 

yang diatur dalam Al-Quran tersebut pada hakikatnya tiada lain 

adalah larangan untuk berbuat dzalim. Karena sesungguhnya 

perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seluruhnya adalah   

perkara-perkara   yang  berhubungan   dengan   perbuatan   dzalim 

                                                           
11Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tentang Jumlah Penyandang 

Disabilitas Tahun 2018. 
12Satya Arianto, Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik di Indonesia 

(Jakarta: Pusat Hukum Tata Negara Indonesia, 2008),  117. 
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yang diharamkan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. 

Beberapa larangan yang diterapkan oleh Allah SWT dalam Al-

Qur‟an bagi manusia antara lain yang menyebutkan larangan untuk 

menyakiti orang lain sebagai firman Allah dalam surah Al-Ahzab 

ayat 58: 

                       

              

 “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang 

mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, 

maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa 

yang nyata”. (Q.S. Al-Ahzab (33): 58). 

  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis 

tertarik dan optimis untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahan Daerah 

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang 

Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Bandar Lampung)”. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Penulis menetapkan dan memfokuskan penelitian pada 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahan Daerah 

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang 

Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Bandar Lampung)”, yang 

pembahasannya mengenai peran dari Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung sebagai instansi pemerintahan daerah dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas 

yang ditinjau dari segi fiqh siyasah dalam hukum Islam. Adapun 

sub fokus penelitian ini yaitu mengadakan penelitian lapangan 

yakni wawancara kepada informan yang terkait dengan 

pembahasan penelitian ini. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang 

disabilitas? 

2. Bagaimanakah pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang 

disabilitas. 

2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. 

 

F. Signifikansi Penelitian 

Signifikansi penelitian ini meliputi: 

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai 

kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat 

menjadi referensi atau bahan  untuk diskusi bagi mahasiswa  

Fakultas Syari‟ah, maupun masyarakat serta berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk yang 

berkaitan dalam hukum Islam.  

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk 

mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian 

yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi masih dalam 

tema yang sama dengan peneliti. Adapun beberapa penelitian 

terdahulu yang sama-sama membahas kesejahteraan sosial 

penyandang disabilitas yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Meidinar Ragil Pawening pada 

tahun 2013 dengan judul skripsi “Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Melalui Rehabilitasi 
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Sosial pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat 

Tubuh di Pasuruan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur.” Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial melalui bimbingan sosial perorangan, 

kelompok, masyarakat dan bimbingan ketrampilan yang 

dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat 

Tubuh di Pasuruan mampu memberikan peningkatan 

kesejahteraan batiniah, lahiriah dan sosial sehingga penyandang 

cacat mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak dan 

kewajiban dengan tidak ada rasa kasihan sebagai perlakuan 

khusus dalam lingkungan sosial sehingga mencapai peningkatan 

kesejahteraan sosial penyandang cacat tubuh. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah 

bimbingan sosial dan bimbingan ketrampilan. Dengan sasaran 

kajian yaitu bimbingan sosial perorangan, bimbingan sosial 

kelompok, bimbingan sosial kemasyarakatan, ketrampilan 

menjahit, elektronika, servis handphone dan sablon/percetakan. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi 

dan wawancara. Analisa data dalam Penelitian ini dengan 

menggunakan model interaktif.
13

  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oca Pawalin pada tahun 2017 

dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota 

Metro di Provinsi Lampung”. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah peran Dinas Sosial kota Metro dalam pemberdayaan 

penyandang disabilitas meliputi peran fasilitator, peran 

perwakilan pendidikan dan teknis dilakukan dengan baik tetapi 

tidak untuk itu adalah potensi penuh. Hal ini ditandai dengan 

pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata 

masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan 

pelatihan dan bantuan sosial. Jadi harus ada evaluasi untuk 

peran Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan 

                                                           
13Meidinar Ragil Pawening, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Cacat Melalui Rehabilitasi Sosial pada Unit Pelaksana Teknis 

Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013).  
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penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peranan Dinas Sosial Kota Metro dalam 

pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif dan 

berfokus pada peran teori peran, yaitu peran peran fasilitatif 

peran pendidikan dan teknis sebagai patokan representatif. 

Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara observasi 

dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber data digunakan 

sebagai teknik validitas data.
14

  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Ramadhianto pada 

tahun 2013 dengan judul “Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Sosial bagi Penyandang Cacat Studi Implementasi Pasal 7 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 

Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Hasil dari penelitian 

tersebut ialah peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan 

yang ada bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan sosial 

penyandang cacat yaitu pemerintah melakukan rehabilitasi 

sosial terhadap warga penyandang cacat di Kabupaten 

Ponorogo dengan cara Pendekatan terhadap tokoh masyarakat 

Ds. Karangpatihan, Pendataan terhadap penyandang Cacat yang 

ada di Ds. Karangpatihan, Bimbingan lanjut terhadap 

penyandang cacat di Ds. Karangpatihan dan pada tahun 2011 

kementerian sosial Republik Indonesia mendirikan Rumah 

Kasih sayang untuk membina para penyandang disabilitas 

intelektual dengan berbagai keterampilan. Akan tetapi upaya 

meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo masih 

terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, 

diantaranya minimnya anggaran APBD Kab. Ponorogo untuk 

penangannan cacat idiot, selain itu warga idiot rata-rata sudah 

lansia jadi susah untuk diberdayakan. Solusi terkait hambatan-

hambatan yang terjadi dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan sosial penyandang cacat di Desa Karangpatihan 

                                                           
14Oca Pawalin, “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro di Provinsi Lampung” (Skripsi, 

Universitas Lampung, 2017). 
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Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu Pemerintah lebih 

mengoptimalkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat 

penderita Keterbelakangan mental atau idiot di Desa 

Karangpatihan dengan cara mendirikan atau membangun 

Rumah Kasih Sayang yang berfungsi untuk membina para 

penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai 

keterampilan.
15

  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu: 

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Meidinar Ragil 

Pawening dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian 

dan fokus penelitiannya. Penelitian Meidinar dilakukan di 

Pasuruan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan 

fokus penelitian bimbingan sosial dan bimbingan ketrampilan. 

Sedangkan penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung dengan fokus penelitian pada kesejahteraan sosial 

bagi penyandang disabilitas. 

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Oca Pawalin dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya. 

Objek penelitian Oca dilakukan di Metro dengan fokus 

penelitiannya pemberdayaan penyandang disabilitas. Sedangkan 

penelitian ini objek penelitiannya dilakukan di Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung dan fokus penelitiannya terkait peran 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap kesejahteraan 

sosial penyandang disabilitas. 

3.  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mahendra Ramadhianto dengan penelitian ini terletak pada 

lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian Mahendra 

dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo dan berfokus pada kesejahteraan sosial 

bagi penyandang cacat studi implementasi Pasal 7 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. Sedangkan 

Penelitian ini lokasinya di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

                                                           
15Ramadhianto, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang 

Cacat Studi Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2013). 
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dan berfokus pada peran Dinas Sosial bagi kesejahteraan sosial 

penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode peneliatian adalah suatu cara atau jalan yang 

digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu 

penelitian untuk memproleh kembali pemecahan terhadap 

masalah.
16

  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan  (field 

research). Penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada 

responden.
17

  Data diperoleh dengan penelitian survey yang 

diadakan untuk memproleh fakta-fakta dari gejala-gejala 

yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, 

baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suau 

kelompok ataupun suatu daerah. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian termasuk ke dalam penelitian yang bersifat 

deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat 

serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-

proses, yang sedang berlangsung. 
18

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.
19

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a.Sumber Data Primer  

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan 

                                                           
16Joko Suvbagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: 

Rinneka Cipta, 1994),  2. 
17Susiadi, Metodologi Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.  
18Ibid., 16. 
19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114. 
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atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung 

pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari  hasil dokumentasi dan interview di Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. 

Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada 

berkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari 

ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan 

undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian.  Adapun teknik 

penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample 

didasarkan atas tujuan tertentu yakni orang yang dipilih betul-

betul memiliki kriteria sebagai sampel yang relevan dengan 

masalah penelitian.
20 Seperti yang telah disebutkan bahwa 

pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama, 

sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini 

mengkaji tentang peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang 

disabilitas. Maka  penulis  memutuskan  informan  pertama atau 

kunci informan yang paling sesuai adalah pihak dari Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 5 orang pegawai 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memproleh informasi 

yang dibutukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan 

                                                           
20

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Sosial  (Bandung: Mandar Maju, 

1996), 148. 
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dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung 

dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam 

penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, 

artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang 

yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau 

jawaban. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah dan lain sebagainya.
21

 Metode ini untuk 

menghimpun atau memproleh data, dengan cara melakukan 

pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun 

keterangan yang terkait dengan penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data  

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memproleh 

data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan 

tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, 

pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a.  Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan 

sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan 

data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan 

meragukan. 

b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur 

berurutan dan sistematis. 

c.  Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.
22

  

6. Metode Analisis Data 

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi 

yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara 

sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa 

data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan 

yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk 

                                                           
21 Ibid., 202. 
22Abdul Kadir Muhammad, Hukum  dan Penelitian (Bandar Lampung: Citra 

Aditya Bakti, 2004), 120. 
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angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari 

hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau 

masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.
23

 Analisis 

deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian 

yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang 

diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan 

dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan 

teori yang ada untuk menarik kesimpulan  dalam upaya 

pemecahan masalah.
24

 

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara 

menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan 

yang yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa 

yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap 

bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan 

teoritis mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap peran 

pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

bagi penyandang disabilitas studi di Dinas Sosial kota  Bandar 

Lampung. 

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas 

mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data 

penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan. 

                                                           
23Syaipan Djambak, Metodologi Penelitian (Palembang: Universitas 

Sriwijaya, 2008),  78. 
24 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),  34. 
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Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan 

temuan penelitian terkait tinjauan fiqh siyasah terhadap peran 

pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

bagi penyandang disabilitas studi di Dinas Sosial kota  Bandar 

Lampung. 

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan 

dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan 

sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan 

beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial dan 

Penyandang Disabilitas 

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial 

Masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai 

sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga 

masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat 

dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. 

Masalah disebut sebagai masalah sosial apabila memenuhi tiga 

unsur penting, yaitu masalah merupakan situasi yang 

dinyatakan oleh masyarakat, yang menyatakan masalah ini 

adalah masyarakat yang signifikan, dan dibutuhkan suatu 

tindakan untuk memecahkan masalah tersebut.  

Kompleksnya masalah sosial yang terjadi saat ini 

merupakan suatu hambatan bagi tercapainya derajat 

kesejahteraan. Sejahtera dalam arti sederhana merujuk pada 

suatu kondisi sejahtera, artinya keadaan di mana seseeorang 

yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dari mulai sandang, 

pangan, papan, hingga ke aspek sosial. Secara komprehensif, 

kita dapat memahami definisi kesejahteraan sosial ini dalam 

tiga kategori, yaitu kesejahteraan dalam arti suatu kondisi atau 

keadaan, sebagai suatu usaha dan institusi, serta dalam arti ilmu 

pengetahuan.
25

 

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. Individu, kelompok, dan 

masyarakat berada dalam kondisi sejahtera apabila mereka 

berada dalam situasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya baik kebutuhaan fisik, psikis, dan sosial. Kebutuhan 

fisik seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan psikis 

seperti rasa aman, cinta dan kasih sayang. Sosial dalam hal ini 

                                                           
25Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), 7. 
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adalah suatu keadaan di mana orang-orang bisa melaksanakan 

peran dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan 

kedudukannya.
26

 

Midgley menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah: 

“A state or condition of human well-being that exists when 

social problems are managed, when human needs are met, and 

when social opportunities are maximized”. Definisi ini 

menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan 

atau kondisi kehidupan manusia yang ada atau tercipta ketika 

masalah-masalah sosial dapat diatasi, ketika kebutuhan manusia 

terpenuhi, dan ketika kesempatan-kesempatan sosial bisa 

dimaksimalkan.
27

 

Kesejahteraan sosial sebagai suatu usaha dan institusi 

secara sederhana bisa diartikan sebagai cara-cara yang 

teroganisir dan sistematis yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok dalam upaya mencapai kondisi sejahtera.  

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander adalah  

“Social welfare is the organized system of social services 

and institutions, designed to aid individuals and groups to 

attain satisfying standards of life and health, and personal and 

social relationship that permit them to develop their full 

capacities and to promote their well-being in harmony with the 

needs of their families and the community”.  

 

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi 

dari pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang 

untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok 

guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan 

relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan 

mereka dapat mengembalikan kemampuan dan kesejahteraan 

sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan 

masyarakatnya.
28

 

                                                           
26Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014),  10. 
27Isbandi Rukminto Adi,  Kesejahteraan Sosial (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2015),  23. 
28

Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial,  9. 
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Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Suharto adalah 

kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang 

kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang 

diselenggarakan baik oleh lembagalembaga pemerintah maupun 

swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau 

memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan 

peningkatan kualitas hidup individu.
29

  

Adapun definisi kesejahteraan sosial yang lain menurut 

Suharto adalah kesejahteraan sosial merupakan kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan 

sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa 

keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga 

serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap 

warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan 

jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, 

rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-

hak asasi.
30

 Berdasarkan definisi tersebut maka kesejahteraan 

sosial merupakan keadaan untuk memenuhi semua kebutuhan 

dari mulai material dan spiritual sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya dengan baik dan layak tanpa adanya halangan 

apapun. Fungsi sosialnya tersebut dapat juga berupa 

sosialisasinya serta mobilitas dalam kesehariannya. 

Kesejahteraan sosial menurut Rukminto, kesejahteraan 

sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan 

mengembangkan kerangka pemikiran serta metodelogi yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, 

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan 

kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang. Adanya 

pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, 

                                                           
29Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian 

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial (Bandung: Refika 

Aditama, 2010),  3. 
30

Ibid., 154. 



33 

 

spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat 

menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai 

fungsi sosialnya. Peran dari tanggung jawab pemerintah dalam 

peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus 

ditingkatkan. Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan 

dan sebuah penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh Karena itu latar belakang sejarah dari ilmu 

kesejahteraan sosial pada titik awal masihlah sama dengan 

pekerjaan sosial. 
31

 

Zastrow mengatakan definisi pekerjaan sosial adalah 

aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan 

masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas 

mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi 

masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. 

Profesi pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan 

sosial, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi 

manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia 

untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik. Upaya 

yang dilakukan tersebut dilakukan dengan menggunakann teori-

teori peilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial 

mengintervensi ketika seseorang sedang berinteraksi dengan 

lingkungannya. Sedangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia 

dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi 

pekerja sosial.
32

 

Todaro menyebutkan bahwa indikator kesejahteraan 

daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, 

angka melek huruf, perusakan alam dan lingkungan, polusi air 

dan tingkat produk domestik bruto. Kesejahteraan suatu 

wilayaha ditentukan dari ketersediaan sumber daya manusia, 

fisik, dan sumber daya lainnya. Sumberdaya tersebut 

berinteraksi dalam proses pembangunan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup 

masyarakat. Selanjutnya Todaro menyebutkan kesejahteraan 

                                                           
31Isbandi Rukminto Adi, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial 

(Depok: FISIP UI PRESS, 2005), 17. 
32Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model 

dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan (Bandung: Humaniara, 2011), 38. 
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masyarakat menengah ke bawah dapat ditandai oleh 

terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, 

perolehan tingkat pendidikan yang tinggi, dan peningkatan 

produktivitas masyarakat.
33

 

Albert dan Hahnel membagi teori kesejahteraan menjadi 

tiga bagian yakni:  

a. Classical utilitarian, dimana pendekatan ini menekankan 

bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur. 

Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak 

mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi 

masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya 

merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. 

b. Neoclassical welfare theory, dimana fungsi kesejahteraan 

merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. 

c.New contraction approach yang mengangkat adanya 

kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. 

Penekanan dalam pendekatan ini adalah individu akan 

memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar barang dan 

jasa tanpa ada campur tangan dari pihak tertentu.
34

 

2. Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:  

a.  Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti 

tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, 

perumahan , pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang 

harmonis dengan lingkungannya. 

b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya 

dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan 

menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan 

mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.  

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander 

dan Apte adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
33M.P. Todaro, Economic Development. Seventh Edition (New York: Addition 

Wesley Longman, 2012), 32. 
34Albert dan Hahnel, “Traditional Welfare Theory,” Zmag.org, 2018, 

www.zmag.org/books. 

http://www.zmag/
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a. Fungsi Pencegahan (preventive) 

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat 

individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari 

masalah-masalah sosial baru.
35

 

b. Fungsi Penyembuhan (curative) 

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan 

kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial 

agar orang yang mengalami masalah tersebut daapat 

berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. 

c.   Fungsi Pengembangan (development) 

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan 

sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses 

pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-

sumber daya sosial dalam masyarakat. 

d. Fungsi Penunjang (supportive) 

Fungsi ini mencangkup kegiatan-kegiatan untuk 

membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan 

kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat di 

terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dan dalam 

pemecahan masalah penyandang disabilitas yang tidak dapat 

terlaksana kemandiriannya, upaya untuk memenuhi 

kemandirian penyandang disabilitas pihak lembaga yang 

terkait perlu untuk terlibat dalam memecahkan masalah 

tersebut.
36

 

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi 

yang sangat penting bagi yang mempelajarinya, kesejahteraan 

sosial juga memiliki beberapa komponen-komponen yang tidak 

kalah jauh penting. Komponen-komponen tersebut menjadi 

suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatan-

kegiatan lainnya. Komponen-komponen dalam kesejahteraan 

sosial antara lain: 

a.Organisasi formal. 

b. Pendanaan. 
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Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 

2012), 12. 
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c.Tuntutan kebutuhan manusia. 

d. Profesionalisme. 

e.Kebijakan. 

f.   Peran serta masyarakat. 

g. Data dan informasi kesejahteraan sosial.
37

 

3. Pengertian Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan 

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
38

 

The International Classification of Impairment, 

Disability and Handicap menyatakan bahwa ada tiga definisi 

berkaitan dengan kecacatan yaitu impairment, disability, dan 

handicap. Impairment adalah kehilangan atau abnormalitas 

struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. 

Disability adalah suatu keterbatasan atau kehilangan 

kemampuan (sebagai akibat impairment) untuk melakukan 

suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang 

dipandang normal bagi seorang manusia. Handicap adalah 

suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu 

impairment atau disability, yang membatasi atau menghambat 

terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga 

tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial 

atau budaya.
39

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan 

“penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai 

kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 

kegiatan secara selayaknya”.
40

 Menurut John C. Maxwell, 

                                                           
37Ibid., 16. 
38Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
39

Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas” (Skripsi, Universitas 

Alma Ata, 2015), 17. 
40

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. 
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penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai 

kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Menurut 

Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, 

mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi 

penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal 

dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain 

tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. 

Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada 

penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu 

dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. 

Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari 

orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk 

tidak selalu bergantung pada orang lain.
41

 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai 

sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan memebedakan 

nya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaaan 

yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang 

keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan 

sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif. Penyandang 

disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk 

tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang 

disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam 

struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. 

Sehingga hak-hak penyandang disablitas dalam persektif HAM 

dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat 

tertentu.
42

 

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ 

Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu:  

a.  Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas 

merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak 

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 

dengan kekhususannya.
43

 

                                                           
41Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan 

Background Histories dan Studying Performance,” Journal of Disability Studies, Vol. 

1 no. 1 (2014):  20, https://ijds.ub.ac.id/index. php/ijds/ article/view/6. 
42Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi 

Manusia di Indonesia (Jakarta: Alumni, 2006), 140. 
43
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b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas 

digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki 

kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan 

memiliki kriteria masalah sosial.
44

 

c.  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.
45

 

d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa 

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik 

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 

lainnya berdasarkan kesamaan hak.
46

 

e.  Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas 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 disabilitas fisik, 

penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas 

fisik dan mental.
47
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 
45Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas. 
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4. Ragam Penyandang Disabilitas 

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan 

khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang 

disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana 

kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan 

berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas: 

a.Disabilitas Mental 

1) Mental tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat 

intelektual, di mana selain memiliki kemampuan 

intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas 

dan tanggungjawab terhadap tugas. 

2) Mental rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas 

intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata 

dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban 

belajar (slow learnes) yaitu anak yang memiliki IQ 

(Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak 

yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 

dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.  

3) Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar 

berkaitan dengan prestasi belajar (achievment) yang 

diperoleh.
48

 

b. Disabilitas Fisik 

1) Tuna Rungu 

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat 

mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-

kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas 

pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak 

berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada 

mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi 

sebagiannya masih bisa berfungsi.
49

  

Tuna rungu bukanlah cacat emosi. Faktor yang 

penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa 

yang di pikirkan oleh orang cacat itu sendiri mengenai 

situasinya, dan apa yang di pikirkan serta di rasakannya 

                                                           
48

Yustinus Semiun, Kesehatan Mental (Yogyakarta: Kansius (Anggota 

IKAPI), 2007), 299. 
49Ibid. 



40 

 

mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan 

cerminan dari apa yang di pikirkan orang-orang lain. 

Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya 

terhadap orang yang tuna rungu agak negatif, maka tidak 

mengherankan jika emosi orang yang tuna rungu agak 

tidak stabil di bandingkan dengan orang yang bukan tuna 

rungu. Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam 

yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna 

rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum 

yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan 

sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang 

dengar.
50

 

2) Tuna Netra 

Jumlah tuna netra di Indonesia belum di tentukan 

dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan 

mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman 

penglihatan sentral 20-200 di pakai sebagai kriterium 

maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk 

dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki 

kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca 

huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik). Di pihak lain, 

ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa 

penglihatannya sehingga mereka masih dapat 

menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan 

berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan 

berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata. 8 

Orang tuna netra yang masih mempunyai sisa penglihatan 

yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang 

“kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan Low 

Vision.
51

 

Sikap masyarakat luas terhadap tuna netra jauh 

lebih baik dibandingkan dengan sikap terhadap tuna 

rungu. Kebutaan adalah cacat yang dapat di lihat dengan 
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jelas oleh semua orang. Negara mungkin memberikan 

kemudahan-kemudahan tertentu kepada mereka, 

misalnya di beri potongan khusus terhadap pajak 

pendapatan dan kekayaan mereka. Orang tuna netra pada 

umumnya menimbulkan simpati pada orang-orang lain 

tetapi mungkin simpati tersebut disesalkan oleh orang 

tuna netra itu sendiri.
52

 

3) Tuna Daksa 

Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah 

berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan 

kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang 

mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam 

mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses 

penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, tidak 

semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan 

mental. Malah ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi 

di bandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang 

kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak 

membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa 

dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian 

pula, ada di antara anak tuna daksa hanya mengalami 

sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti 

pendidikan sebagaimana anak normal lainnya. Tuna 

daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang 

memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, 

seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.
53

 

Ada beberapa penggolongan tuna daksa menurut 

Djadja Rahaja, tuna daksa di golongkan menjadi dua 

golongan. Golongan pertama tuna daksa murni. 

Golongan ini umumnya tidak mengalami gangguan 

mental atau kecerdasan, poliomylitis serta cacat ortopedis 

lainnya. Golongan yang kedua adalah tuna daksa 

kombinasi. Golongan ini masih ada yang normal. Namun, 
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kebanyakan mengalami gangguan mental, seperti anak 

cerebral palsy.
54

 

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tuna 

daksa di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

a) Tuna daksa tarif ringan, yang termasuk dalam 

klasifikasi ini adalah tuna daksa murni dan tuna daksa 

kombinasi ringan. Tuna daksa jenis ini pada umumnya 

hanya mengalami sedikit gangguan mental dan 

kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih 

banyak di sebabkan adanya kelainan anggota tubuh 

saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang 

(buntung), dan cacat fisik lainnya. 

b) Tuna daksa taraf sedang, yang termasuk dalam 

klasifikasi ini adalah tuna daksa akibat cacat bawaan, 

celebral palsy ringan dan polio ringan. Kelompok ini 

banyak di alami dari tuna akibat celebral palsy (tuna 

mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat 

walau tidak sampai jauh di bawah normal. 

c) Tuna daksa taraf berat, yang termasuk dalam 

klasifikasi ini adalah tuna akibat celebral palsy berat 

dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak 

yang terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasnnya 

tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot.
55

 

4) Tuna Grahita 

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan 

untuk menyebut anak atau orang yang memiliki 

kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga 

di sebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah 

yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti 

program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh 

karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus 

dengan pendidikan yang khusus pula.
56

 Ada beberapa 

karakteristik tuna grahita, yaitu: 
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a) Keterbatasan intelegensi, yang dimaksud keterbatasan 

intelegensi adalah kemampuan belajar anak sangat 

kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti 

membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat 

terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang di 

pelajari atau cenderung belajar dengan membaca. 

b) Keterbatasan sosial, Anak tuna grahita mengalami 

hambatan dalam mengurus dirinya di dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka 

membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung 

berteman dengan yang lebih muda usianya, 

ketergantungan terhadap orang tua angat besar, tidak 

mampu memikul tanggung jawab sosial dengan 

bijaksana sehingga mereka harus selalu di bimbing 

dan diawasi. 

c) Keterbatasan fungsi mental lainnya, anak tunagrahita 

memerlukan waktu yang lebih lama dalam 

menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru 

dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya 

bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak 

tuna grahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan 

atau tugas dalam jangka waktu yang lama.
57

  

5) Tuna Laras 

 Tuna laras merupaka sebutan untuk individu yang 

mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan 

kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku 

yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau 

norma yang berlaku di sekitarnya. Secara garis besar, 

anak tuna laras dapat di klarifikasikan menjadi anak yang 

mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan 

emosi.
58

 Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a) Berani melanggar aturan yang berlaku. 
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b) Mudah emosi. 

c) Suka melakukan tindakan agresif. 

Sedangkan penderita tuna laras disebabkan oleh 

beberapa hal, yakni meliputi: 

a) Kondisi keluarga yang tidak baik atau broken home. 

b) Kurangnya kasih sayang dari orang tua. 

c) Kemampuan sosial dan ekonomi rendah. 

d) Adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan 

pandangan hidup antara keadaan sekolah dan 

kebiasaan keluarga. 

e) Memiliki keturunan gangguan jiwa.
59

 

6) Autis 

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang 

yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang 

membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau 

komunikasi secara normal. Ditinjau dari segi bahasa, 

autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. 

Hal ini dilatarbelakangi karena nak autis pada umumnya 

hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, 

dan tak ada seorangpun yang mendekatiya selain orang 

tuanya.
60

  

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem 

persarafan, autis dapat diartikan sebagai anak yang 

mengalami hambatan perkembengan otak, terutama pada 

area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang 

kemudian membuat anak autis berbeda dengan anak 

lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa 

memerhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak 

orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-

anak autis dianggap gila, tidak waras, dan sangat 

berbahaya, sehingga mereka seperti terisolasi dari 

kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian 

secara penuh.
61
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Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa di terima 

oleh khalayak umum, terkadang anak autis memiliki 

kemampuan spesifik melebihi anak-anak usianya. 

Sekalipun demikian, rata-rata anak autis tidak memiliki 

kemampuan rata-rata disemua bidang. Maka, dapat 

disimpulkan anak autis juga memiliki kemampuan yang 

bisa di kembangkan sebagai keterampilan dan pegangan 

hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu dicermati adalah 

bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan 

yang bagaimana yang harus dipilih. Jika seorang anak 

terkena autis, gejala yang tampak anak satu dengan yang 

lain berbeda.
62

  

Gejala autis sangatlah bervariasi. Sebagian anak 

berperilaku hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri 

sendiri, namun, tak hjarang ada juga yang bersikap pasif. 

Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya. 

Namun, gejala yang paling menonjol adalah sikap anak 

yang cenderung tidak memerdulikan lingkungan dan 

orang-orang sekitarnya, seolah menolak berkomunikasi 

dan berinteraksi.
63

 

5. Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas 

Dasar hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang 

disabilitas di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan Convention on The 

Right of Person with Disabilities (konvensi mengenai hak-hak 

penyandang disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 ini menjelaskan tujuan dari pelaksanaan 

dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu mewujudkan 

penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas 

secara penuh dan setara.
64
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a.  Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan 

pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri 

penyandang disabilitas. 

b. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang 

lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, 

serta bermartabat. 

c.  Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan 

eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, 

serta pelanggaran hak asasi manusia. 

d. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, 

pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh 

kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk 

menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, 

aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas memiliki hak, antara lain: 

a. Hidup. 

b. Bebas dari stigma. 

c.  Privasi. 

d. Keadilan dan perlindungan hukum. 

e.  Pendidikan. 

f.   Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. 

g. Kesehatan. 

h. Politik. 

i.   Keagamaan. 

j.   Keolahragaan. 

k. Kebudayaan dan pariwisata. 

l.   Kesejahteraan sosial. 

m. Aksesibilitas. 

n. Pelayanan Publik. 

o. Pelindungan dari bencana. 

p. Habilitasi dan rehabilitasi. 

q. Konsesi. 

r.   Pendataan. 

s.   Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. 
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t.   Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. 

u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan. 

v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, 

dan eksploitasi.
65

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang 

Pengesahan Convention on the right of person with disabilities 

(konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), pada 

Pasal 4 ayat (1) juga dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-

negara yang meratifikasi konvensi tersebut harus turut 

bertanggung jawab akan pemenuhan hak-hak penyandang 

disabilitas di negaranya, untuk itu, negara negara pihak 

bertanggung jawab salah satunya yaitu mempertimbangkan 

perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari 

penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program.
66

 

 

B. Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Menurut 

Hukum Positif 

Kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai jaminan sosial. 

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material dan non material. Dalam hal ini kondisi sejahtera terjadi 

manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan 

dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan 

dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan 

dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.  

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial meliputi: 

1. Rehabilitasi Sosial (Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 91 Undang-Undang 

No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

2. Jaminan Sosial (Pasal 6, Pasal 9 Undang-Undang No. 11 

Tahun 2009, Pasal 91 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas 
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3. Pemberdayaan Sosial (Pasal 91 Undang-Undang No. 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas 

4. Perlindungan Sosial (Pasal 91 Undang-Undang No. 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas
 67

 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial menyebutkan: 

1. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, 

anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 

cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita 

penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan 

sosialekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Serta 

menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga 

pahlawan atas jasa-jasanya. 

2. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan 

sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan diberikan dalam 

bentuk tunjangan berkelanjutan.
68

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabiltas disebutkan dalam Pasal 91 yang menyatakan bahwa 

pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi 

penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi, jaminan 

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
69

 Disebutkan 

dalam Pasal 93 bahwa penyandang disabilitas berhak menerima 

jaminan sosial untuk kesejahteraan sosialnya dalam bentuk, yaitu: 

1. Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 

diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

penyandang disabilitas yang miskin dan atau tidak mempunyai 

penghasilan. 

2. Jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan 

langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. 
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3. Bantuan khusus sebegaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 

pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain 

yang berkaitan.
70

 

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap warga negara yang 

berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh 

perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya 

negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan 

martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan 

kemampuan berpatisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.
71

 

Pasal 54 menyebutkan bahwa setiap anak cacat fisik atau 

cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, 

dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan 

yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan 

rasa percaya diri, dan kemampuan berpatisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
72

 

 

C. Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Menurut 

Fiqh Siyasah 

Islam memiliki tradisi yang telah berusia tua menyangkut 

pelayanan sosial bagi orang-orang cacat. Sepanjang sejarah Islam, 

tercatat sejumlah besar penyandang disabilitas yang menempati 

posisi-posisi penting dalam masyarakat. Perkembangan signifikan 

dapat dilacak pada abad ke-16 dan ke-17. Pada masa itu, 

kekhalifahan Ottoman di Turki telah mengakui bahasa tanda (sign 

language) sebagai salah satu bentuk komunikasi yang diterima 

secara resmi oleh kehkalifahan ketika itu. Perlu dicatat sebagai 

perbandingan, bahwa pada masa ini para ilmuan di Eropa masih 
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berdebat mengenai apakah seorang yang „tuli‟ dapat berlajar 

sesuatu atau berfikir selayaknya makhluk rasional.
73

 

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, 

keduanya adalah acuan dalam menemukan dan penggalian hukum 

Islam guna menjawab segala problematika hukum yang timbul di 

masyarakat. Bila dilihat dalam alquran, nas kebanyakan bersifat 

kulliy dengan nilai-nilai universal atau merupakan penjelasan yang 

sangat umum, kaidah-kaidah, serta filosofi yang bersifat umum 

yang menaungi syariat Islam maka sunnah justru bersifat Juz’iy 

yang penjelasannya sangat terperinci terhadap hal-hal yang telah 

dijabarkan secara umum di dalam Al-Quran. Meskipun dalam 

beberapa sunnah dijelaskan ada sunnah yang bersifat umum, 

kaidah-kaidah yang bersifat umum, dan filosofis yang bersifat 

umum.
74

 Salah satu cuplikan sejarah yang paling penting mengenai 

pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat 

pada surat „abasa ayat 1-11: 

                                

                       

                              

                              
“Dia (Muhammad) berwajalah masam dan berpaling. 

Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah 

engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari 

dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi 

manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba 

cukup (para pembesar Quraisy) maka engkau (Muhammad) 

memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmukalau ia 

tidak menyucikan diri (beriman) adapun orangyang dating 

kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) 

sementara ia takut kepada allah, engkau (Muhammad) 
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mengabaikannya. Sekalikali jangan begitu. Sungguh (ayat-

ayat/surat) itu adalah peringatan.”(Q.S „Abasa (30): 1-11). 

 

Para ahli berpendapat bahwa surat tersebut merupakan 

teguran Allah kepada Nabi Muhammad lantaran meremehkan 

seorang cacat bernama Ibnu Ummi Maktum. Ketika itu konon Nabi 

sedang mencoba untuk berdakwah kepada sekelompok pemimpin 

Quraish. Lantas Ibnu Ummi Maktum mendatangi Nabi dan 

menganggu jalannya proses dakwah. Nabi memasang wajah 

masam ketika lantaran perbuatan Ibnu Ummi Maktum. Selang 

beberapa waktu, Allah pun menegur Nabi karena rupanya telah 

melakukan diskriminasi terhadap salah satu hamba-Nya. Selain itu, 

Ulama muffasirin juga meriwayatkan, bahwa surat „Abasa turun 

berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, 

yaitu Abullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi 

Muhammad SAW, untuk memohon bimbingan Islam namun 

diabaikan. Kemudian turunlah surat „Abasa kepada beliau sebagai 

peringatan agar memperhatikannya, meskipun tuna netra. Bahkan 

beliau diharuskan lebih memperhatikannya dari pada pemuka 

Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan 

dan bila menjumpainya langsung menyapa. Semakin jelas bahwa 

Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya 

secara setara sebagaimana manusia lainnya bahkan 

mempriotaskan.
75

 

Interpretasi terhadap ayat ini berimplikasi pada, salah 

satunya, anggapan bahwa istilah „cacat‟ itu sendiri pada hakikatnya 

tidak berkorespondensi dengan keadaan apapun dalam dunia nyata. 

Istilah cacat, dengan kata lain adalah produk pemikiran manusia 

yang merendahkan harkat kemanusiaan dari ciptaan Allah yang 

berbeda dengan kebanyakan ciptaan-Nya yang lain. Meski 

demikian, penafsiran yang demikian jelas tidak menyelesaikan 

masalah apapun yang dialami oleh penyandang disabilitas, selain 

masalah-masalah spiritual tentunya. Menilik isu disabilitas dengan 

                                                           
75Hafiz, “Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas,” Jurnal NU 

Online, Vol. 1 no. 1 (2017): 2,  https://islam.nu.or.id/post/read/83401. 
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maksud mengambil hikmah (pelajaran) sepertinya lebih berguna 

dibandingkan dengan menolak eksistensi istilah tersebut.
76

  

Hal ini karena, dengan dalih apapun, disabilitas acap kali 

disertai dengan sederet permasalahan kesejahteraan sosial yang 

mesti segera ditangani dengan memadai. Selain itu, hal ini juga 

sejalan dengan semangat al-qur‟an yang sarat dengan pesan-pesan 

kreatif bagi umat manusia. Manusia, dalam perspektif ini, 

diperintah untuk membuka segala bentuk kemungkinan yang 

berkaitan dengan rahasia alam semesta. Menemukan dan 

menciptakan teknologi-teknologi yang memudahkan kehidupan 

mereka, dengan demikian, adalah salah satu bentuk upaya 

menguak rahasia alam semesta tersebut.
77

  

Melihat hakikat kesempurnaan dari perspektif Al-Qur‟an 

akan membawa kita pada kesimpulan bahwa kesempurnaan 

memang semata-mata merupakan sifat allah. Manusia, sebaik 

sefungsional apapun tubuh dan pikirannya, tidak akan pernah 

mencapai derajat kesempurnaan. Perbincangan filosofis mengenai 

kesempurnaan dalam pandangan Islam guna menyimpulkan 

hakikat kecacatan pada dasarnya kurang berguna. 

Dalam Alquran, secara tegas menyampaikan pembelaan 

terhadap penyandang disabilitas berhak menerima kesejahteraan 

sosial seperti masyarakat normal lainnya. Sebagaimana surah An-

Nur ayat 61: 

                       

                   

                 

                    

                     

                                                           
76

Miftahur Ridho, “Pandangan Islam Tentang Kesejaheteraan Sosial Bagi 

Kelompok Penyandang Disabilitas,” 121. 
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 “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi 

orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi 

dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu 

sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, 

dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu 

yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, 

dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara 

ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, 

dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-

kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama 

mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu 

rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam 

kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu 

sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat 

lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) 

bagimu, agar kamu memahaminya”. 

 (Q.S. An-Nur (18): 61). 

 

Ayat ini menjelaskan secara eksplesit kesetaraan sosial 

antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang 

disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima secara 

tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.  Islam 

mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para 

penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan 

kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah. 
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