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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pada 

Bangunan Umum di Kecamatan Tulungagung 

Para penyandang disabilitas seringkali tidak dapat memanfaatkan 

kesempatan yang sama dengan orang normal lainnya. Hal ini terjadi 

karena tidak tersedianya aksesibilitas terhadap bangunan umum misalnya, 

karena hal itulah penegakkan hak penyandang disabilitas perlu dilakukan 

agar penyandang disabilitas kesempatan yang sama seperti orang normal. 

Hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi penyandang 

disabilitas berupa kemandirian dan dapat berpartisipasi secara optimal dan 

terhindar dari tindakan diskriminasi.  

Aksesibilitas adalah persoalan yang tidak hanya dibutukan 

penyandang disabilitas tapi juga orang normal. Namun bangunan umum 

yang ada di Kecamatan Tulungagung ini sebagian besar masih belum 

aksesibel. Penyandang disabilitas seharusnya memiliki kesamaan 

kesempatan dalam memanfaatkan seluruh fasilitas yang disediakan untuk 

umum demi menjalankan aktivitas bermasyarakatnya yang optimal. 

Bangunan umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan 

publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pendidikanm fungsi usaha, 

maupun fungsi sosial dan budaya. Lingkungan bangunan umum adalah 

lingkungan sekitar bangunan umum yang menjadi pertimbangan 

penyelenggaraan bangunan umum.  
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Suatu keberhasilan ataupun kegagalan atas pemenuhan 

aksesibilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung bagi 

penyandang disabilitas ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan 

lingkungan sekitar. Peraturan yang mengatur tentang penyediaan 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ini 

diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. 

Dimana Aksesibilitas pada bangunan umum  dalam perda tersebut 

merupakan salah satu hak penyandang disabilitas sebagai warga negara.   

Kabupaten Tulungagung yang hingga kini masih belum memiliki 

perda ataupun perbup sendiri yang mengatur akan akesesibilitas bagi 

penyandang disabilitas ini dianggap belum memenuhi hak perlindungan 

dan pelayanan para penyandang disabilitas. Meskipun tidak ada perda 

ataupun perbup tentang aksesibilitas penyandang disabilitas, tapi masih 

ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam memenuhi aksesibilitas bagi 

penyandang disabilitas, hal itupun juga sudah dijelaskan dalam pasal 5. 

Namun pada kenyataannya pemenuhan aksesibilitas belum tercapai, hal 

tersebut menunjukkan jika pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung 

belum berhasil dalam menjalankan sebuah kebijakan yang berlaku. Akan 

tetapi dari aspek implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang 
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Disabilitas ini, aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap angunan 

umum di Kecamatan Tulungagung ini belum berjalan dengan optimal. 

Hal tersebut dapat dilihat melalui: 

1. Aksesibilitas pada terminal tipe A gayatri  

Dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

ditemukan bahwa terminal tipe A gayatri hanya memiliki ramp yang 

aksesibel bagi penyandang disabilitas untuk memasuki terminal. 

Kemudian ruang tunggu penumpang cukup ramah terhadap 

penyandang disabilitas karena juga disediakan kursi roda juga. Namun 

jarak antara bus dan ruang tunggu penumpang saat naik dan turun 

jaraknya terlalu jauh, amun ada kondektur yang membangtu 

penyandang disabilitas. Namun hal tersebut membuat penyandang 

disabilitas tidak dapat melakukan kebutuhannya dengan mandiri.  

Tapi pada pemenuhan aksesibilitas di terminal tipe A gayatri ini 

belum dapat dilaksanakan secara optimal sebab status bangunan 

umum yang berdiri di atas tanah atas nama pemerintahan daerah. 

Pengadaan aksesibilitas yang memadai hanya dapat dilakukan jika 

status bangunan telah berdiri diatas tanah yang dialihkan ke 

kementerian perhubungan. Setelah statusnya dipegang oleh 

kementerian perhubungan dan sudah memiliki sertifikat maka 

pengadaan aksesibilitas dan perbaikkan fasilitas yang ada dapat 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar. 

 



108 
 

2. Perpustakaan Derah Kabupaten Tulungagung 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa Perpustakaan Derah 

ini hanya didesain untuk pengunjung yang bukan penyandang 

disabilitas. Hampir seluruh fasilitas yang ada di erpustakaan daerah 

tidak aksesibel jika dilalui oleh penyandang disabilitas. Hanya saja 

menurut pemaparan salah satu pegawai perpustakaan daerah, 

perpustakaan daerah memiliki satu koleksi Al-Qur’an braile bagi 

penyandang disabilitas tuna netra, itupun jarang sekali digunakan 

sebab nyaris tidak ada pengunjung disabilitas yang datang ke 

perpustakaan daerah secara mandiri. Ada pengunjung penyandang 

disabilitas yang datang sari sekolah luar biasa atau SLB, itupun anak-

anak kecil yang tentu saja di pandu oleh guru mereka, tanpa mereka 

melakukan kegiatan secara mandiri di perpustakaan daerah ini.  

3. Masjid Al-Munawwar 

Hasil observasi yang peneliti lakukan di masjid Al-Munawwar ini, 

peneliti menemukan sebuah temuan bahwa  bangunan umum yang 

berfungsi sebagai tempat peribadatan ini dirasa cukup aksesibel, karna 

ada sebagian fasilitasnya sudah didesain ramah disablitas. Seperti 

tempat wudhu yang disediakan tempat duduk bagi penyandang 

disabilitas yang tidak mampu untuk berdiri lama atau tidak mampu 

berdiri sama sekali. Pada pintu masuk juga disediakan ramp atau 

bidang miring yang diperuntukkan oleh penyandang disabilitas 
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berkursi roda. Tentunya hal tersebut sangat membantu penyandang 

disabilitas dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri.  

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung 

Peneliti melakukan observasi pada bangunan umum Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung karena 

dianggap jika bangunan ini merupakan bangunan yang sangat 

diperlukan bagi seluruh warga Kabupaten Tulungagung dalam 

mengurus dokumen kependudukan yang dimiliki. Sebab dokumen itu 

menjadi sebuah tanda resmi dari kependudukannya di Kabupaten ini.  

Mengenai aksesibilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tulungagung ini, peneliti menemukan suatu temuan 

yakni tersedianya aksesibilitas pada bangunan umum Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung ini 

berupa ramp lengkap dengan pegangan tangan. Ramp ini berfungsi 

bagi para penyandang disabilitas berkursi  roda untuk dapat 

mengakses bangunan ini dan melakukan semua urusannya di 

bangunan ini dengan mandiri.  

Meskipun yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tulungagung hanyalah ramp. Tapi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung ini 

memiliki program yakni jemput bola, dimana para pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang 

ditugaskan akan mengunjungi seseorang yang merupakan penyandang 
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disabilitas untuk melakukan suatu pengurusan dokumen 

kependudukan. Tentunya hal tersebut dilakukan setelah ada koordinasi 

dari pemerintahan desa tempat penyandang disabilitas itu tinggal 

ataupun koordinasi langsung oleh kerabat penyandang disabilitas. 

Dalam rangka penganggaran bagi pemenuhan hak penyandang 

disabilitas, pemerintah Kabupeten Tulungagung menyediakan dana dari 

APBD yang ditujukan pada bangunan umum yang ada di Kecamatan 

Tulungagung untuk kemudian di lakukan suatu pengelolaan atas APBD 

tersebut oleh OPD atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.1 

Penganggaran yang langsung bagi penyandang disabilitas dilaksanakan 

untuk  program pemberdayaan yang meliputi alat bantu untuk 

berwirausaha, pelatihan, pemberian keterampilan, dan pendidikan formal 

melalui sekolah inklusi.2  

Selain itu penganggaran dilakukan untuk penyediaan fasilitas 

umum yang memberikan aksesibilitas pada bangunan umum bagi 

penyandang disabilitas seperti penyediaan jalur pedestrian/jalur pejalan 

kaki, pintu, ramp, tangga, lift bagi bangunan bertingkat, tempat parkir, 

toilet, peringatan daerurat, dan tanda-tanda khusus, yang mana semua 

fasilitas itu haruslah aksesibel bagi penyandang disabilitas. Penganggaran 

bagi penyandang disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas ini belum ada 

                                                           
1 Diolah dari transkrip wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan 

Wilayah BAPPEDA KabupatenS Tulungagung yaitu Bapak Heru Santoso. Pada taggal 4 

Desember 2019 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulungagung. 
2 Diolah dari transkrip wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, Bapak Ekak 

Sufirman. Pada tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Dinas Sosial Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. 
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perencanaan penganggaran yang spesifik atas kebijakan yang dibuat, 

artinya tidak ada APBD yang kemudian dianggarkan oleh OPD terkait 

yang scara spesifik dianggarkan unruk penyediaan aksesibilitas bagi 

penyandang disabilitas. Hal ini menjadi salah satu faktor dari tidak 

terpenuhinya aksesibilitas itu.  

B. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pada Bangunan Umum 

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas 

Peraturan mengenai perlindungan dan pelayanan terhadap 

penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung memang belum 

tersedia. Hal tersebut juga di utarakan oleh Bapak Heri Santoso selaku 

kabid Infrastruktur Pengembangan Wilayah atau disingkat IPW yang 

menjelaskan jika Kabupaten Tulunagung belum memliki produk hukum 

baik peraturan daerah maupun perayuran bupati terkait pengadaan akan 

aksesibilitas pada bangunan umum di Kabupaten Tulunagagung.3 Namun 

Kabupaten Tulungagung termasuk kabupaten yang terletak dalam 

provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ini telah memiliki peraturan 

daerah nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan 

Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang perlindungan dan 

pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pada pasal 5 menjelaskan bahwa 

Peraturan daerah ini dapat dijadikan kabupaten/kota sebagai pedoman 

dalam melaksanakan program perlindungan dan pelayanan bagi 

                                                           
3 Diolah dari transkrip wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan 

Wilayah BAPPEDA KabupatenS Tulungagung yaitu Bapak Heru Santoso. Pada taggal 4 

Desember 2019 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulungagung. 
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penyandang disabilitas, itu artinya pemerintah daerah Kabupaten 

Tulungagung boleh melakukan semua bentuk pelayanan terhadap 

penyandang disabilitas karena sudah ada dasar hukum tentang itu.4  

Melihat pada kenyataan bahwa Kabupaten Tulungagung tidak 

memiliki peraturan sendiri baik peraturan daerah atau peraturan bupati 

tentang penyediaan aksesibilitas ini menunjukkan bahwa Kabupaten 

Tulungagung dianggap tidak memperhatikan hak-hak penyandang 

disabilitas sebagai warga masyarakat. Meskipun sudah ada peraturan 

daerah tingkat provinsi tapi kalau tidak ada peraturan daerah yang lebih 

khusus untuk lingkup Kabupaten Tulungagung sendiri ini mengakibatkan 

pemenuhan perlindungan dan pelayanan disabilitas dirasa kurang.  

Kecamatan Tulungagung berada di pusat Kabupaten Tulungagung 

sekaligus menjadi pusat dari roda pemerintahan pada Kabupaten 

Tulungagung. Kecamatan Tulungagung dianggap sebagai tolok ukur bagi 

kecamatan lain untuk menjalnkan roda pemerintahannya masing-masing. 

Termasuk dalam pengadaan atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 

pada bangunan umum terutama di Kecamatan Tulungagung. Aksesibilitas 

bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan 

Tulungagung ini sangat penting untuk dipenuhi. Hal itu sangat diperlukan 

karena penyandang disabilitas sangat membutuhkan untuk 

memudahkannya dalam mlakukan aktifitas pada bangunan umum secara 

mandiri.  

                                                           
4 Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pelayanan Penyandang Disabilitas, Pasal 5 
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Asas terhadap perlindugan dan pelayanan yang berhak didapatkan 

oleh penyandang disabiltas pada Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur 

nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang 

Disabilitas ini termuat di dalam pasal 2 yang meliputi: 

a. kemanusiaan;  

b. keadilan;  

c. kekeluargaan;  

d. kesetaraan;  

e. profesionalitas; dan  

f. non-diskriminasi.5  

Suatu perlindungan dan pelayanan yang ditunjukkan oleh 

penyandang disabilitas ini memiliki suatu tujuan yang tertuang dalam 

pasal 3, yakni:6 

a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan 

hidup dan kemandirian penyandang disabilitas; 

b. memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas guna 

kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari; 

c. meningkatkan kulaitas pelayanan bagi penyandang disabilitas 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; 

d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang 

disabilitas; 

e. meningkatkan kemmapuan, kepedulian, dan tanggungjawab 

Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam 

perlindungan penyandang disabilitas secara melembaga dan 

berkelanjutan; dan 

f. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang 

disabilitas. 

  

Pemerintah Kabupaten Tulungagung bertanggungjawab atas 

aksesibilitas pada bangunan umum yang diperuntukkan kepada 

penyandang disabilitas berdasarkan peraturan daerah ini. Penyediaan 

aksesibilitas ini dilakukan dalam rangka menciptakan keadaan dan 

                                                           
5 Ibid, pasal 2 
6 Ibid, pasal 3 
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lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat 

melakukan aktivitas dalam hidup bermsyarakat secara maksimal dan 

mandiri. Aksesibilitas menurut peraturan daerah ini adalah kemudahan 

yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan 

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.7 Sedangkan 

bangunan umum adalah bangunan yang memiliki fungsi berbeda dan 

diperuntukkan kepada masyarakat umum. Walaupun sudah jelas ada 

peraturan daerah terkait pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang 

disabilitas sejak 2013, namun dalam 7 tahun ini pemenuhan atas 

aksesibilitas pada bangunan umum belum terpenuhi secara baik.  

Persoalan mengenai aksesibilitas pada bangunan umum 

berdasarkan peraturan daerah ini meliputi: 

a. akses ke, dari dan di dalam bangunan; 

b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat; 

c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; 

d. toilet; 

e. peringatan darurat; dan 

f. tanda-tanda khusus.8  

Meskipun sudah diatur mengenai aksesibilitas itu bagaimana, 

namun pada kenyataannya bangunan umum yang ada di Kecamatan 

Tulungagung ini jauh dari kata aksesibel karena standar aksesibilitas yang 

telah dijelaskan dalam peraturan deraerah itu sebagian besar tidak 

dipenuhi. Sebagian besar bangunan umum di Kabupaten Tulungagung 

                                                           
7 Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pelayanan Penyandang Disabilitas, pasal 1 
8 Ibid, pasal 60 
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memang terlatak pada Kecamatan Tulungagung, disana kita temui banyak 

sekali warga di seluruh Kabupaten Tulungagung melakukan suatu aktivitas 

masing-masing pada bnagunan umum yang tersedia di Kecamatan 

Tulungagung. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini 

telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan umum Republik Indonesia nomor 30/PRT/M/2006 tentang 

pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan 

lingkungan. Karena pada Peraturan Derah Jawa Timur nomor 3 tahun 

2013 tentang perlindungan dan pelayanan ini belum dicantumkan 

mengenai petunjuk teknis pengadaan aksesibilitas pada bangunan umum, 

maka Peraturan Menteri Pekerjaan umum Republik Indonesia nomor 

30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada 

bangunan gedung dan lingkungan ini dijadikan pedoman dalam 

pemenuhan aksesibilitas sesuai dengan standar.  

Secara umum, peraturan mengenai aksesibilitas ini memiliki tujuan 

untuk kepentingan penyandang disabilitas sebagai upaya untuk 

menhindari dari perlakuan diskriminasi. Peraturan daerah Provinsi Jawa 

Timur nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan 

Penyandang Disabilitas ini secara umum memiliki tujuan untuk 

menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang para penyandang 

disabilitas agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat. Keadaan dan 

lingkungan yang menunjang para penyandang disabilitas dapat 

diwujudkan melalui penyediaan fasilitas umum yang disediakan.  
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Penyediaan akan aksesibilitas pada bangunan ini merupakan 

bentuk pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana umum yang 

memudahkan bagi setiap warga termasuk penyandang disabilitas dalam 

mendukung kegiatan seluruh warga yang sesuai dengan kebutuhan yang 

dibutuhkan pada bangunan umum. Aksesibilitas bangunan umum pada 

Kecamatan Tulungagung ini merupakan salah satu urusan yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah daerah.  

Suatu usaha berupa sosialisasi terkait pemenuhan hak penyandang 

disabilitas ataupun melakukan peninjauan langsung di bangunan umum 

sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Saat dilakukan sosialisasi terkait 

pemenuhan hak penyandang disabilitas pesertapun berasal dari lembaga-

lembaga yang  terkait dengan penanganan para penyandang disabilitas, 

yakni pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung,  dinas sosial dan 

tentunya peserta penyandang disabilitas.9 Meskipun sudah dilakukan 

sosialisasi langsung dari pusat, tapi pemerintah daerah tidak melakukan 

suatu anjuran dan peninjauan langsung kepada para dinas terkait secara 

berkelanjutan menyebabkan penyediaan akan aksesibilitas bagi 

penyandang disabilitas ini tentu akan sulit untuk dipenuhi.  

Dalam implementasi peraturan tentang aksesibilitas penyandang 

disabilitas ini tidak semua pihak pelaksana memahami tujuan aksesibilitas 

itu sendiri, hak tersebut dapat dilihat dari aksesibilitas bangunan umumk. 

                                                           
9  Diolah dari transkrip wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, Bapak Ekak 

Sufirman. Pada tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Dinas Sosial Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. 
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Ketidakoptimalan penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas 

ini disebabkan oleh salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan 

rendahnya respon pelaksana kebijakan dalam penyediaan fasilitas publik 

khususnya bangunan umum. 10 

Dengan berbagai permasalahan yang ada, perlu diadakannya suatu 

pemehaman tentang tujuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 

3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan bagi Penyandang 

Disabilitas. Hal tersebut haruslah dilakukan, sebab meskipun peraturan 

sudah berlaku namun dalam implementasiannya masih jauh dari kata 

baik. Perlu dilakukan suatu optimalisasi dalam mengimplementasikan 

peraturan daerah ini agar pemenuhan atas hak-hak penyandang disabilitas 

terutama hak aksesibilitas terhadap bangunan umum terpenuhi dan lebih 

efektif.  

Keberhasilan dari suatu peraturan itu sendiri bukan hanya karena 

pemerintah melainan juga yang paling terpenting adalah adanya 

partisipasi dari kelompok sasaran yaitu para penyandang disabilitas. 

Partisipasi yang berasal dari penyandang disabilitas itu sendiri akan 

menjadi pedoman para pengambil kebijakan untuk menyediakan fasilitas 

publik bangunan umum yang tentunya ramah terhadap penyandang 

disabilitas, karena penyandang disabilitaslah yang nantinya akan 

memanfaatkan ketika bangunan umum tersebut sudah bisa dipergunakan. 

Partisipasi secara aktif dari penyandang disabilitas adalah salah satu 

                                                           
10 Diolah dari transkip wawancara dengan Anggota PERCATU yaitu Ibu Nanik Riyanto. 

Pada tanggal 25 Desember 2019, di Rumah Ibu Nanik Riyato, Kabupaten Tulungagung 
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upaya penyandang disabilitas untuk mendorong terpenuhinya penyediaan 

akses dalam pelayanan publik Kecamatan Tulungagung. Partisipasi secara 

aktif tersebut tidak hanya memanfaatkan bangunan umum tapi juga ikut 

mengkritisi bahkan ikut mengevaluasi bangunan umum yang baru di 

bangun ataupun fasilitas publik yang memang belum ramah terhadap 

penyandang disabilitas. Selanjutnya aktif menjadi anggota organisasi 

yang berfokus pada kepentingan penyandang disabilitas karena dengan 

menjadi anggota organisasi itu dapat berpartisipasi dan mempengaruhi 

pengaturan tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.  

C. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pada Bangunan Umum 

Berdasarkan Fikih Siyasah 

Al-Qur’an tidak membahas mengenai penyandang disabilitas, 

tetapi dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang mengatakan jika ada 

seorang manusia yang keadaanya kurang dari yang lain, yakni: Ummyun, 

Summum Bukmun dan A’roj, kata tersebut diambil dari ayat 18 Al-Qur’an 

surat Al-Baqarah yang artinya: “mereka tuli, bisu dan buta maka tidaklah 

mereka akan kembali (ke jalan yang benar)”. Fikih atau fiqh secara bahasa 

berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah fikih dapat diartikan sebagai 

sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i yang diperoleh melalui 

proses ijtihad.11 Kata Siyasah berasal dari bahasa Arab yakni Al-siyasah  

yang berarti mengatur, mengendaikan, mengurus atau membuat 

keputusan, mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya. Kadang-

                                                           
11 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih,  (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hal. 2. 
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kadang diartikan juga memimpin sessuatu dengan cara yang membawa 

kemaslahatan dan dalam pengaturannya berdasarkan syariat agama 

islam.12 Jadi, fikih siyasah adalah ilmu yang kajiannya terdapat suatu 

pengajaran tentang mengatur, mengendaikan, mengurus suatu negara 

yang sesuai dengan syara’ ini memiliki prinsip yang mengedepankan 

kemaslahatan umat. 

Di dalam Al-quran surat An-Nissa ayat 58 menjelaskan tentang 

kaitannya dengan kemaslahatan umat, berikut bunyi ayatnya: 

اْلَعْدِل ِأنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم  أَنْ تُ ُؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِأََل َأْهِلَها َوِاَذا َحَكْمُتْم بَ ْْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا بِ 

ًر ا ًعا َبِصي ْ ي ْ ا يَِعُظُكْم بِِه ِانَّ اللََّه َكاَن َسَِ  ِأنَّ اللََّه نِِعمَّ

Artinya: “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. Sesunggunya Allah maha 

mendengar lagi maha melihat”.13  

Rasulullah SAW bersabda 

َرِعيَِّتِه. )رواه البخارى( ااِلَماُم الَِّذى النَّاِس رَاِع َوُهَو َمْسُؤْولٌل َعنْ   

Artinya:”Kewajiban kepala negara menyediakan segala menjadi 

kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seuluruh 

potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada”.14  

                                                           
12 Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, 

(Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), Jurnal Pelita, Volume 2, Nomor 1, 2017, hal. 49 
13 Indra Laksana dan Syamsu Arramly, Qur’an Terjemah & Tajwid, (Bandung: 

Kementerian Agama RI, hal. 87, ayat 58 
14 Said Aqiel Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, (Jakarta Pusat: Lembaga 

Bahtsul Masail PBNU, 2018), hal. 115 
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Makna yang terkandung didalam Hadist Nabi itu adalah bahwa 

seorang pemimpin harus menjadi pengayom bagi warganya. Seorang 

peimpin harus wajib mewujudkan kebaikan di antara warganya dan harus 

bersikap adil untuk tercapainya kemaslahatan. Pemerintahan memiliki 

tanggung jawab untuk membuat semua warganya bisa mebjalani 

kehidupan yang nyaman. Fasilitas publik seperti bangunan umum dibuat 

aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Lingkungan sekitar pun juga 

berperan dalam mendukung terpenuhinya hak penyandang disabilitas 

dalam memanfaatkan bangunan umum yang aman bagi mereka. Menurut 

Prof. H. A. Djazuli,15  

Fiqih siyasah itu mirip dengan ilmu politik. Dua unsur yang 

penting juga dalam ilmu politik adalah negara yang perintahnya 

bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Maisng-masing unsur dari 

dua ilmu yang berbeda tersebut tentunya memiliki perbedaan yang 

tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam 

hukum islam haruslah bertumpu pada syariat islam.  

Dengan demikian rambu-rambu fiqih siyasah adalah dalil-dalil baik 

yang tertuang di dalam Al-quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW, 

maqashid syariah dan kaidah-kaidah ushul fiqih 

Fikih siyasah adalah pemhaman yang rinci tentang urusan umat 

islam dalam sebuah negeri yang berpijakkan pada Al-Qur’an dan hadist 

untuk membuat baik penduduk negeri itu. Karena itu semua jenis siyasah 

dalam syariat itu semuanya bersifat baik. Fikih siyasah biasa disebut 

dengan politik syariat tapi bukan politik yang biasa di gunakan pada saat 

ini. Fikih siyasah mengatur segala urusan yang terkait dengan umat serta 

                                                           
15 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih., hal. 28 
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memeliharanya berdasarkan hukum-hukum syariat dalam mengurus demi 

tercapainya suatu kemaslahatan bersama. Ajaran dalam fikih siyasah ini 

berbicara tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.  

Suatu usaha pemerintah daerah Tulungagung dalam pengadaan 

atas aksesibilitas pada bangunan umum adalah suatu bentuk dari 

penerapan fikih siyasah. Meskipun penyediaan fasilitas publik yang 

ramah pada bangunan umum adalah wajib, namun tidak sedikit bangunan 

umum yang hingga kini belum aksesibel pangi penyandang disabilitas. 

Diantara kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam pemenuhan hak 

akseibel mereka adalah sebagai berikut: 

1. akses ke, dari dan di dalam bangunan 

2. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat 

3. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang 

4. toilet  

5. peringatan darurat, dan 

6. tanda-tanda khusus16 

Terhambatnya pemenuhan aksesibilitas tersebut juga tidak sesuai 

dengan kajian yang ada dalam siyasah maliyah (perekonomian islam) 

karena kurang spesifiknya penganggaran APBD dalam pemenuhan 

aksesibilitas pada bangunan umum tersebut menjadi penghambat dalam 

pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sedangkan dalam 

kajian siyasah dusturiyah (perundang-undangan) peraturan yang sudah 

tersedia yakni peraturan daerah jawa timur nomor 3 tahun 2013 tentang 

perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dirasa tidak 

                                                           
16 Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pelayanan Penyandang Disabilitas, pasal 60 
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berjalan secara optimal sebab peraturan tersebut kurang mengikat serta 

kurangnya koordinasi antara pemerintahan jawa timur dengan kabupaten 

yang tidak berjalan dengan baik.  

Berbagai kesulitas tersebut merupakan alasan utama bagi banyak 

penyandang disabilitas untuk tidak memanfaatkan fasilitas bangunan 

umum yang telah disediakan.  

Keberadaan Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas memang 

mewajiibkan agar semua pihak baik itu pemerintah maupun lingkungan 

sekitar penyandang disabilitas untuk ikut memperhatiikan hak-hak yang 

seharusnya penyandang disabilitas terima. Karena sesungguhnya seorang 

kepala negara harus bertanggung jawab atas semua warga negaranya. 

Keberadaan peraturan daerah itu seharusnya harus ditaati oleh pemerintah. 

Wajib ditaatinya peraturan daerah yang mengandung maslahat atau 

kepentingan umum tersebut ditegaskan oleh Sayyid Abdurrahman al-

Masyhur. Beliau mengatakan: 17 

َوبَاِطًناظَاِهرًا  َوَما َعَداُه إْن َكاَن ِفْيَه َمْصَلَحٌة َعاَمٌة َوَجبَ   

Artinya:”Adapun dalam koteks lain, jika yang diperintahkan oleh 

pemimpin itu mengandung suatu maslahat umum maka wajib ditaati” 

Kewajiban dalam penyediaan aksesibilitas oleh pemerintah 

hukumnya adalah wajib. Sedangkan bagi pihak non pemerintah, perihak 

                                                           
17 Said Aqiel Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, hal. 157 
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penyediaan tempat khusus disabilitas harus disesuaikan dengan peraturan 

yang berlaku, kemampuan serta kebutuhan. Keterangan ini berdasarkan 

keterangan dalam al-Mawahid al-Saniyah: 185, berikut ini:18 

رِْع الوف َفَما َحلََّلُه ف َ  َهٌج َأْي َطرِْيُق الشَّ َعَلُه َوَما فَ يَ ْلَزُم اِلَماُم َوََنُْوُه ِِف التََّصرُِّف َعَلى االَنَاِم َمن ْ

ْصَلَحةُ 
َ

 َحرََّمُه تَ رََكُه فَ َيْحَفُظ اَْمَوال الَغائِِبْْيَ َويَ ْفَعُل ِفْيَه َما ِفْيِه امل

Artinya:”Maka seoran imam harus menjalankan kepeminpinannya 

sesuai dengan syariat, apa yang halal ia lakukan. Demikian juga 

belaiknya, apa yang haram ia tinggalkan. Dia menjaga harta orang-

orang yang ghaib (tengah meninggalkan negerinya) dan mengelola 

harta tersebut sesuai dengan kemaslahatan (yang diperlukan). 

Al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhhamad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, dan fikih 

adalah suatu ilmu yang  didalamnya mengatur persoalan hukum dalam 

mengatur berbagai aspek kehidupan yang tersurat didalam Al-Qur’an dan 

Hadist, sedangkan fikih siyasah adalah ilmu dalam bidang hubungan 

antara pemimpin dengan rakyatnya, dimana di dalam kajiannya memiliki 

tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan demikian islam 

dengan berbagai macam aturannya memandang penyandang disabilitas 

sebagai suatu yang wajib diperhatikan. Islam dalam ajarannya mengatur 

jika  penyandang disabilitas harus diperlakukan adil, tanpa diskriminasi, 

sehingga penyandang disabilitas bisa mendapatkan haknya dalam 

mamanfaatkan fasilitas yang disediakan dan berpartisipasi di dalamnya.  

                                                           
18 Said Aqiel Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, hal. 169 
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Pemberian atas kemudahan bagi penyandang disabilitas ini wajib 

dan tidak diperbolehkan untuk mengenyampingkan hak penyandang 

disabilitas ini diantara kepentingan yang lain, semua harus berjalan secara 

beriringan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari saling 

meghormati sesama dan saling menghargai diantara sesama termasuk 

penyandang disabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan, kesulitan-

kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas harus diminimalisir 

oleh pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat secara umum. Hal itu 

dilakukan dengan cara memberikan pelayanan dan pembangunan 

infrastruktur yang aksesibel agar hak penyandang dissabilitas tersebut 

terpenuhi.  


