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Abstrak
Problematika Disabilitas Indonesia menjelaskan bahwa “Penyandang cacat adalah
setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan
secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang
cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental.”Pasal 5 ayat (3) Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, Penyandang cacat
merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik
secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana, meskipun
tidak menutup kemungkinan difabel sebagai pelaku kejahatan. Sehingga
diperlukan upaya Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia yakni
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi
penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan
pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum serta Hak
Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana termuat dalam Bab V Undangundang ini. Harapan penyandang disabilitas memang semuanya tidak tertampung
dalam UU tersebut. Namu setidaknya ada upaya dalam Proses Kebijakan Hukum
Pidana bagi Penyandang Disabilitas memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang
Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta
mewujudkan, satu poin penting dari Undang-Undang ini yang diharapkan bisa
menggawangi pelaksanaan Undang-Undang. Poin itu adalah tentang pembentukan
Komnas Disabilitas yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi
pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyadang
disabilitas.
Kata Kunci: Disabilitas, Kebijakan, Hukum Pidana
Abstract
Indonesia's Disability Problems explain that "People with disabilities are anyone
who has a physical and / or mental disorder, which can interfere or constitute
obstacles and obstacles for him to do properly, which consists of: a. physically
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disabled; b. mentally disabled people; c. persons with physical and mental
disabilities.”Article 5 paragraph (3) Law Number 39 of 1999 concerning Human
Rights, Persons with disabilities are vulnerable groups of people who are entitled
to receive more treatment and protection regarding their specificity. The lack of
diffables both physically, mentally and / both are vulnerable to being victims of
criminal acts, although it is possible for diffables to be perpetrators of crimes. So
that the effort to recognize the law of persons with disabilities in Indonesia, which
is stated in Law Number 8 of 2016 concerning Disabled Persons, is expected to
provide better rights and opportunities for persons with disabilities in Indonesia,
ranging from the right to live, get a job, education, to ease of accessing public
facilities and the Right to Justice and Legal Protection as contained in Chapter V
of this Law. The hopes of persons with disabilities have not all been
accommodated in the Law. But at least there are efforts in the Criminal Law Policy
Process for Persons with Disabilities to pay attention to the provisions on Justice
and Legal Protection as stipulated in Part Two of Law Number 8 of 2016
concerning Persons with Disabilities, and realize, one important point of this Law
is expected can oversee the implementation of the Law. The point is about the
establishment of the Disability National Commission whose duty is to carry out
monitoring, evaluation, advocacy for the implementation of respect, protection
and fulfillment of the rights of persons with disabilities.
Keywords: Disability, Policy, Criminal Law

I.

PENDAHULUAN

Sejak manusia terlahir, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam
wadah yang kita kenal sebagai masyarakat, mula-mula ia berhubungan dengan
orang tuanya hingga pada akhirnya ia sebagai manusia dewasa berhubungan
dengan masyarakat, dengan kesadaran bahwa hidup dalam masyarakat
berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat
tersebut ditaati, dan hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat
diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah (Teguh Prasetyo, 2010).
Pasal 1 Ayat (3) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) …”Negara Indonesia adalah negara hukum”,
dengan begitu sebagai Negara Hukum, maka semua orang harus diperlakukan
sama dihadapan hukum (equality before the law). Pemberlakuan sama dihadapan
hukum tersebut, baik dalam kesehariannya sebagai masyarakat Indonesia maupun
dalam penerimaan haknya dalam Hukum pendidikan, maupun segala aspek
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kehidupan.Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang menunjukan Bangsa
Indonesia terdiri dari jutaan penduduk yang hidup bermasyarakat dan mempunyai
latar belakang berbeda. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga
Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan
cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang sama
tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia baik fisiknya sehat secara
jasmani

dan

rohani

maupun

keterbelakangan

mental

(penyandang

disabilitas). Pasal 28H Ayat (2) amandemen kedua UUD 1945 mengatakan bahwa
“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaandan
keadilan.”Guna mencapai persamaan dan keadilan dalam

Masyarakat yang

ternyata tidak sama untuk semua, karena ada sebagian golongan masyarakat yang
berkebutuhan khusus, yang memerlukan piranti dalam memperoleh persamaan
dan keadilan tersebut, maka pada tanggal 15 April 2016 Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang
Disabilitas). Disimpan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
Adanya pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus
mencakup perlindungan terhadap hak asasi penyandang disabilitas yang sama dan
setara dengan hak asasi manusia pada umumnya, tanpa memandang sebelah mata
mengenai ada atau tidaknya kecacatan secara fisik atau kecacatan mental. Dalam
Hukum Manusia dipandang sebagai subyek hukum karena cakap secara hukum,
punya kemampuan bertanggung jawab, ini menjadi suatu fenomena ketika
penyandang disabilitas harus berhadapan dengan Hukum, baik sebagai pelaku
maupun Korban Kejahatan.
II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui studi
kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip, dan
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menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang
berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang
digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari
berbagai

bahan

hukum

yang

berhubungan

dengan

penelitian

dengan

menggunakan dokumen-dokumen hukum yang terdiri dari bahan hukum primer
(literatur peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hasil
penelitian, jurnal yang berkaitan, dengan objek yang diteliti) serta bahan hukum
tersier (berita dari internet, yang dapat menunjang data penelitian.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Problematika Disabilitas di Indonesia

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengakuan hukum penyandang disabilitas,
alangkah baiknyakita terlebih dulu mengetahui apa itu penyandang disabilitas.
Bila melirik dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan 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”. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat, menjelaskan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap
orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu
atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara
selayaknya, yang terdiri dari:
a. penyandang cacat fisik;
b. penyandang cacat mental;
c. penyandang cacat fisik dan mental.”
Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi
Manusia, Penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban
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tindak pidana, meskipun tidak menutup kemungkinan difabel sebagai pelaku
kejahatan. Kenyataannya Difabel yang berhadapan dengan hukum masih jauh dari
harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya,
masih muncul diskriminasi Hukum terhadap Disabilitas baik sebagai pelaku
maupun Korban tindak pidana. (Puguh Ari Wijayanto & Medi Suharyono, 2013)
Bernard L. Tanya mengatakan bahwa tindakan etis dalam hukum berpegang pada
beberapa prinsip nilai, yaitu :
1.

Tindakan etis harus selaras dengan martabat manusia. Tidak etis bila ada
norma dan penegakan hukum yang bertentangan dengan hakekat
kemanusiaan.
2. Tindakan etis harus selaras dengan integritas manusia sebagai manusia,
integritas manusia terletak pada kesantunan, kejujuran, fairness,
bertindak adil.
3. Tindakan etis pada kebenaran,
4. Tindakan etis itu peran, bukan cita-cita,
5. Tindakan etis menolak yang salah,
6. Menyatakan “tidak” pada kebiasaan yang salah,
7. Berlaku tulus,
8. Tindakan etis tidak menghalalkan cara yang tidak benar demi mencapai
tujuan,
9. Berani mengambil resiko demi keadilan dan kemanusiaan,
10. Tindakan etis harus bermetode dan diterima akal sehat.
11. Dari kerangka hukum etis, sampai saat ini tujuan hukum tersebut belum
tercapai, salah satunya adalah adanya kelompok masyarakat yang saat ini
terpojok oleh hukum, yakni Difabel. (Bernard L. Tanya, 2010)
2.

Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi
penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan
pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum serta Hak
Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana termuat dalam Bab Lima
Undang-undang ini. Harapan penyandang disabilitas memang semuanya tidak
tertampung dalam UU tersebut. "Pembentukannya sangat penting. Ini menjadi
lembaga pemantauan dan implementasi UU Penyandang Disabilitas. Perlu
lembaga independen yang monitor, evaluasi dan implementasi hak-hak
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disabilitas," kata Hadianti Ramadhani, project officer Pokja Implementasi UU
Penyandang Disabilitas kepada tirto.id, pada Rabu (7/9/2016).
Sebelum pengesahan UU Penyandang Disabilitas, sebenarnya jauh-jauh waktu
sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk melindungi,
menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas,
diantaranya: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on
The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 10
November 2011, dimana konvensi internasional tersebut telah ditandatangani oleh
Pemerintah Indonesia sejak tanggal 30 Maret 2007 di New York.; UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin. Negara yang bermartabat adalah Negara yang
menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap
warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orangorang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah
“difable” (differently abled people) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas”
adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah
maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga
perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan
khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal
5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Rahayu Repindowaty Harahap &
Bustanuddin, 2015)
3.

Kebijakan Hukum Pidana Bagi Penyandang Disabilitas

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan
perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus
di dalam undang-undang tertentu (lex spesialis), Secara teoritis Pasal 1 (1) KUHP
yang dikenal dengan Asas Legalitas ….” Tiada suatu perbuatan dapat dipidana
kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada
sebelum perbuatan dilakukan” …… mengandung makna:
Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan
itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum Untuk
menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi Undang-undang
hukum pidana tidak berlaku mundur/surut. Dari asas legalitas ini tampak bahwa
terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana yang diberlakukan adalah hukum
atau undang-undang yang sudah ada pada saat itu, tidak boleh dipakai undangundang yang akan dibuat sesudah perbuatan itu terjadi, sehingga disini berlaku
asas lex temporis delicti yang artinya adalah undang-undang pada saat
delik/kejahatan itu terjadi. Itulah asas yang dipakai di Indonesia berhubung dengan
adanya Pasal 1 (1) KUH tersebut. Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat
bukti yang valid adalah keterangan saksi dan korban (Teguh Prasetyo, 2010).
Keterangan saksi dan koban ini sebagai suatu upaya untuk mencari dan
menemukan (to get and find) kejelasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh
pelaku. Realitanya tidaklah mudah bagi penegak hukum (legal enforcer) untuk
mencari dan menemukan kejelasan atas pelaku tindak pidana. Di samping itu,
saksi dan korban tidak jarang mengalami kesulitan atau kendala untuk dihadirkan
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dalam proses peradilan/persidangan, karena mereka mendapat ancaman, baik
secara psikis ataupun fisik dari pihak tertentu.
Sebagai sosok manusia, saksi dan korban tentu mengalami tekanan, baik secara
lahiriah maupun batiniah untuk membantu pengungkapan dan pembuktian suatu
tindak pidana. Bila mengikuti paradigma hukum progresif yang digagas Satjipto
Rahardjo, sepertinya aparat penegak hukum tidak akan seburuk saat ini. Menurut
Satjipto: “Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada
untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia,
kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Sebagaimana kita ketahui,
penegak hukum saat ini sangat terpasung oleh pasal-pasal yang sungguh tidak
respect terhadap hak-hak difabel yang berhadapan dengan hukum. Penegak hukum
tidak mampu mengeluarkan cara pandang etiknya ketika menangani difabel.
Walaupun sebagian mereka relatif mengerti tentang hambatan dan kebutuhan
difabel, mereka tidak mau keluar dari pakem hukum yang legalistik.
Salah satu potret itu misal tergambar dalam kasus Bunga (nama samaran), seorang
perempuan difabel rungu wicara dan mental intelektual. Ia korban pemerkosaan
dan pencabulan. Ketika menjadi korban, umur kalender bunga sudah 22 tahun, dan
umur mental intelektual Bunga sebagaimana assessment psikologi masih 9 tahun
2 bulan. Umur mental Bunga masih anak-anak dan semestinya ia berhak untuk di
proses sesuai dengan standar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan
Anak. Sejak awal, pendamping Bunga sudah mendesakkan pentingnya proses
hukum yang ramah bagi korban sebagai anak. Pendamping sudah mencoba
memahamkannya kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dengan
menyodorkan hasil assessment psikologi. Tapi, desakan itu selalu gagal karena
aparat penegak hukum tetap beralasan tidak ada jaminan normatif dalam UndangUndang yang mengakui umur mental intelektual. Akibatnya, Bunga beberapa kali
mengalami trauma dan mesti mengorbankan dirinya mengikuti prosedur orang
dewasa. Ia dikonfrontir dengan terdakwa dan melewati fase pemeriksaan dan
persidangan yang berulang-ulang.
Secara umum, pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum terkait
difabilitas sangat lemah. Hal itu setidaknya terlukiskan dari beberapa fakta berikut,
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pertama, dalam kasus pidana, seorang difabel rungu wicara yang menjadi korban
pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum
seperti ‘mengapa tidak berteriak ketika diperkosa?’ Padahal penegak hukum
mestinya tahu dan paham bahwa difabel rungu wicara mengalami hambatan terkait
kemampuan berteriak dan ada cara lain untuk mengekspresikan selain berteriak.
Kedua, difabel netra kerap tidak di proses kasus tindak pidananya oleh penegak
hukum karena korban tidak bisa melihat pelaku secara langsung pelaku tindak
pidana. Padahal penegak hukum dalam hal ini mestinya paham bahwa difabel
netra memiliki hambatan melihat dan memiliki panca indera lain yang dapat
mengenali pelaku. Ketiga, difabel rungu wicara yang kasusnya berada di tahap
penyidikan, penyidik seringkali tidak terlibat dalam proses tanya jawab
penyidikannya. Ia menyerahkan tugas dan wewenang kepada penterjemah.
Padahal penegak hukum mestinya paham bahwa penterjemah hanya media dan
tidak bisa menggantikan tugas penyidik sebagai aparat penegak hukum. Keempat,
penegak hukum kerap merendahkan difabel dengan mempermasalahkan
difabilitas, kemampuan dan kecakapannya hukumnya. Padahal, penegak hukum
semestinya paham bahwa difabel adalah pribadi-pribadi yang memiliki
kemampuan dan cara yang berbeda dalam menjelaskan dan memahami segala
sesuatu.
Akibat ketidaktahuan dan ketidakpahaman aparat penegak hukum terhadap
difabilitas, terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik kepada difabel.
Baik itu secara langsung seperti mempersalahkan difabel karena difabilitasnya,
tidak memproses hukum secara fair, dan atau pun pelanggaran hak asasi manusia
secara tidak langsung berupa pembiaran terhadap kasus-kasus hukum terjadi
sedemikian rupa kepada difabel. Dalam konstruksi penegakan hukum, difabel
seperti telah disengaja ditempatkan sebagai korban dan tidak difasilitasi hakhaknya atas persamaan di hadapan hukum. Aparat penegak hukum masih hidup
dalam ideologi dan cara pandang normalisme. Karena itu, kedepan, aparat
penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, dan termasuk pengacara dan petugas
lembaga pemasyarakatan mesti dipahamkan tentang difabilitas dan memandu
mereka agar bertindak fair dan etis ketika menangani difabel berhadapan dengan
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hukum. Upaya perlindungan Hukum bagi kaum divabel sudah terakomodir dalam
Bagian Kedua Keadilan dan perlindungan Hukum diantaranya:
Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum
Pasal 28
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak
Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan
hukum yang sama dengan lainnya.
Pasal 29
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum
kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap
lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib
meminta pertimbangan atau saran dari:
a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan
penundaan hingga waktu tertentu.
Pasal 31
Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak
penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau
keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi
anak penyandang disabilitas.
Pasal 32
Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan
penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33
(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal
Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau
melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
(3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk
mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan
tidak cakap oleh pengadilan negeri.
(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk
mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang
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berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak
kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari
pengadilan negeri.
Pasal 34
(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dapat dibatalkan.
(2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang
Disabilitas.
(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau
melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang
bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.
Pasal 35
Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan hukum acara pidana.
Pasal 36
(1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang
Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
(2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang
Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 37
(1) Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib
menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi:
a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan
Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat–obatan yang
melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan
pembinaan; dan
c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang
Disabilitas mental.
Pasal 38
Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan
dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.
Pasal 39
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi
perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang
Pelindungan Penyandang Disabilitas.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan;
b. pengenalan tindak pidana; dan
c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
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Dengan memperhatikan sebagaimana tersebut diatas, maka Kebijakan Hukum
Pidana bagi Penyandang Disabilitas mengakomodir ketentuan-ketentuan tentang
Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
VI. KESIMPULAN
Problematika Disabilitas Indonesia menjelaskan bahwa “Penyandang cacat adalah
setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan
secara selayaknya, yang terdiri dari:
a. penyandang cacat fisik;
b. penyandang cacat mental;
c. penyandang cacat fisik dan mental.”
Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi
Manusia, Penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban
tindak pidana, meskipun tidak menutup kemungkinan difabel sebagai pelaku
kejahatan. Sehingga diperlukan upaya Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas
di Indonesia yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang
lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup,
mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas
umum serta Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana termuat dalam
Bab V Undang-undang ini.
Harapan penyandang disabilitas memang semuanya tidak tertampung dalam UU
tersebut. Namu setidaknya ada upaya dalam Proses Kebijakan Hukum Pidana bagi
Penyandang Disabilitas memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang Keadilan
dan Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua UndangUndang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan,
satu poin penting dari UU ini yang diharapkan bisa menggawangi pelaksanaan
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UU. Poin itu adalah tentang pembentukan Komnas Disabilitas yang bertugas
melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan penghormatan,
pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyadang disabilitas.
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