
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi, serta kegiatan ekonomi terus berkembang 

membuat masyarakatnya bergantung pada instansi pemerintah ataupun swasta 

dalam pekerjaan untuk melangsungkan kehidupan yang layak. Hak untuk 

memperoleh pekerjaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat 

pada setiap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang 

mengatur “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya pada Pasal 28 E ayat (1) mengatur 

bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali”. 

Apabila ditinjau dari bunyi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat diketahui bahwa semua warga negara 

berhak mendapatkan pekerjaan, baik yang memiliki kekurangan (disabilitas) 

maupun yang tidak memiliki kekurangan. Hal tersebut berimplikasi pada 

kewajiban negara untuk memfasilitasi warganya agar dapat memperoleh 
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pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
1
 Oleh karena itu, perlu perencanaan 

yang matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara 

tersebut.
2
  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah 

memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan peran perencanaan 

tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana telah tertulis dalam 

Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam rangka pembangunan 

ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun 

perencanaan tenaga kerja.”  Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) mengatur 

sebagai berikut :  

Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan 

yang antara lain meliputi :  

a. penduduk dan tenaga kerja;  

b. kesempatan kerja;  

c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;  

d. produktivitas tenaga kerja;  

e. hubungan industrial;  

f. kondisi lingkungan kerja;  

g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja;  

h. jaminan sosial tenaga kerja. 

 

Selain perencanaan tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja untuk 

mengatasi meningkatnya permintaan kerja merupakan salah satu target yang 

harus dicapai oleh pemerintah ataupun pihak swasta untuk mengatasi 

melonjaknya angka pengangguran pembangunan ekonomi baik di pusat 

ataupun di daerah. Program pembangunan ekonomi di masa lalu yang hanya 

berorientasi pada aspek pertumbuhan, dengan mengabaikan pembangunan 

                                                 
1
 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 1. 

2
 Ibid. 
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ketenagakerjaan memberikan pengalaman yang berharga dengan timbulnya 

masalah ketenagakerjaan yang besar, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi 

dan rendahnya kualitas tenaga kerja.
3
 Hal ini berlaku pada semua bidang kerja 

dan bersifat menyeluruh pada semua sektor. 

Ketenagakerjaan menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 adalah 

“segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 

selama, dan sesudah masa kerja”. Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum masa kerja misalnya adalah kesempatan kerja, 

perencanaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal 

sesudah masa kerja, misalnya adalah masalah pensiun.
4
 Menurut Payaman 

Simanjuntak, tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau 

sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan 

kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.
5
  

Dalam menjalankan kegiatan pada suatu perusahaan terdapat hubungan 

industrial, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk 

antara pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari 

unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-

nilai Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945.
6
 Pada hubungan industrial tersebut akan menimbulkan hak dan 

kewajiban antara kedua belah pihak. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 

                                                 
3
 Ibid., halaman 4. 

4
 Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan 2003,Jakarta  : Ghalia Indonesia, halaman 12. 

5
Sendjun H. Manulang, 1987, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Rineka 

Cipta, halaman 3 
6
 Hardjan Rusli, Op.Cit., halaman 145. 



 

4 

layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik 

sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, 

termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.
7
 

Penyandang cacat/disabilitas merupakan bagian masyarakat yang 

berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan.  

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam dunia 

kerja diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana 

pasal tersebut telah mengatur mengenai hak penyandang disabilitas dalam hal 

pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, yaitu meliputi :  

a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;  

b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan 

penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab 

yang sama;  

c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;  

d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;  

e. mendapatkan program kembali bekerja;  

f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;  

g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier 

serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan   

h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, 

pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.  

 

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas juga diatur 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa 

“setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh pekerjaan”. Selanjutnyaa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh memperoleh 
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perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Dengan demikian 

setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk para penyandang disaiblitas 

berhak berhak mendapatkan hak nya untuk bekerja tanpa memandang dari 

suku, ras, agama, dan aliran politik.   

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas juga 

diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang 

menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang 

cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat 

kecacatannya. Selanjutnya pada pada Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa 

pemberian perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja difabel telah  memiliki 

payung hukum kuat. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja difabel sangat 

diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Sejalan dengan hal tersebut, 

Zainal Asikin menyatakan bahwa perlindungan hukum dari kekuasaan 

majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang 

perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak dalam 

perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena 

keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara 
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sosiologis dan filosifis.
8
 Namun pada kenyataannya problematika 

ketenagakerjaan di Indonesia tidak pernah selesai. Hal ini diakibatkan oleh 

kelemahan dalam mengimplementasikan undang-undang yang cenderung 

terjadi penyimpangan.  

Seperti contoh pada kasus bapak Aziz, yang terjadi pada tahun 2016 

silam, bapak Aziz bersama satu orang temannya sesama difabel sempat 

diterima bekerja di sebuah hotel bertaraf internasional yang ada di Kota 

Semarang, setelah melalui rangkaian seleksi ketat dengan orang-orang sesama 

difabel. Hotel tersebut memang berbentuk franchise dan punya kewajiban 

mepekerjakan tenaga difabel. Namun, setelah empat bulan bekerja, Aziz 

diberhentikan dengan alasan tidak jelas. Ini bersamaan ketika seluruh 

persyaratan dan proses audit terhadap izin pendirian hotel tersebut selesai dan 

hotel mulai beroperasi.
9
 Dalam kasus ini tidak ada penjelasan mengenai 

bagaimana penyelesaian sengketa antara pekerja penyandang disabilitas 

dengan perusahaan yang telah memberhentikan secara sepihak. 

Apabila dilihat dari kasus tersebut dibutuhkan suatu perlindungan yang 

jelas terhadap pekerja penyandang disabilitas, guna mewujudkan kepastian 

hukum dan agar semua hak pekerja penyandang disabilitas dapat terpenuhi. 

Selain itu dibutuhkan juga suatu kejelasan regulasi dasar perlindungan bagi 

pekerja penyandang disabilitas, agar semua kalangan terutama pengusaha, dan 

                                                 
8
 Zainal Asikin et.al, Dasar-Dasar Hukum Peruburhan, Jakarta : Raja Grafindo, 1993, 

halaman 35. 
9
 “Kisah Pilu Betapa Sulitnya Aziz Abdullah, Difabel Cari Kerja”,  (http://jateng.tribunnews.com, 

diakses 28 Maret 2018). 

http://jateng.tribunnews.com/
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masyarakat umum memiliki kesadaran tinggi bahwa perlindungan pekerja 

penyandang disabilitas tidak dapat dikesampingkan. 

Untuk itu penulis ingin mengangkat topik tersebut menjadi bahan 

karya tulis berjudul “Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Difabel 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

penulis membatasi permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja difabel 

berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas ? 

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Disnakertrans Kota 

Semarang dalam pengawasan perlindungan hukum bagi tenaga kerja 

difabel ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan - permasalahan tersebut, penelitian ini 

secara umum memiliki tujuan untuk dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang 

disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Adapun tujuan 

khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja 

difabel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Disnakertrans Kota 

Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan hukum 

bagi tenaga kerja difabel. 

D. Manfaat Penelitian  

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan 

pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum 

terhadap tenaga kerja difabel.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

dalam pembuatan dan perancangan ulang (revisi) peraturan perundang-

undangan yang telah ada dan/ atau yang akan ada agar nantinya 

menjadi lebih baik lagi sesuai perkembangan di Indonesia, serta 

dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi atas pelanggaran yang 

terjadi terkait pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan penyandang 

disabilitas. 
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b. Bagi perusahaan/instanti pemerintah, penelitiain ini diharapkan dapat 

dapat menumbuhkan kesadaran perusahaan/instansi pemerintah dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja difabel. 

c. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan masyarakat umum 

dapat turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan yang ada agar berjalan sebagaimana mestinya. 

Serta diharapkan akan lebih menumbuhkan rasa kepedulian terhadap 

sesama di dalam bermasyarakat kepada sesamanya yang hidup dengan 

kekurangan yang ada atau keterbatasan fisik. 

d. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa/i fakultas hukum 

terutama mahasiswa/i Universitas Katolik Soegijapranata yang 

nantinya akan menjadi aparat negara agar lebih peka terhadap sekitar 

dan lebih kritis dalam menanggapi peraturan perundang-undangan 

terkait dengan penerapannya di masyarakat serta kebutuhan 

penyandang disabilitas. Agar mahasiswa/i turut berpartisipasi 

mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas 

dalam bidang ketenagakerjaan. 

E. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian, 

sebagai berikut : 
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1. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu 

suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang 

kompleks dan holistik (menyeluruh).
10

  Penulis akan menjelaskan secara 

subyektif tentang pemilihan obyek yang diteliti dengan spesifik dan 

batasan - batasan yang jelas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang 

merupakan unsur ideal dari hukum. Penelitian yuridis empiris bertujuan 

untuk melihat kesesuaian peraturan perundang - undangan dengan praktek 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk mencari 

penjelasan secara rinci tentang gejala-gejala yang dialami dalam 

mempekerjakan tenaga kerja difabel serta bagaimana bentuk pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja difabel. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang dipilih oleh penulis dalam karya ilmiah ini 

adalah segala informasi yang berkaitan  dengan pelaksanaan perlindungan 

hukum bagi tenaga kerja difabel : 

                                                 
10

 Petrus Soerjowinoto et al, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa, 

Semarang : Fakultas  Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, halaman 19. 
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a. Narasumber 

Narasumber merupakan pemberi informasi yang mengetahui tentang 

permasalahan yang akan di angkat oleh penulis. Menentukan 

narasumber yang sesuai dengan tujuan permasalahan, maka penulis 

telah menentukan wawancara dilakukan kepada :  

1) 2 perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja difabel, yaitu :  

a) Ibu Vollya selaku HRD  PT. Bina Busana Internusa Semarang 

b) Ibu Ida selaku pemilik Ida Modeste Semarang  

2) 2 perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja difabel yaitu:  

a) Bapak Edi Purwanto, selaku Manager NR Service PT. Telkom 

Indonesia Semarang. 

b) Bapak Dody selaku pimpinan CV. Berkah Abadi Semarang. 

3) Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang :  

a) Bapak Agus Supriyono selaku Kepala Seksi Penempatan 

Disnakertrans Kota Semarang.  

b) Ibu Ratna selaku Kasi Informasi Disnakertrans Kota Semarang. 

b. Responden 

Responden yang dipilih oleh penulis adalah mereka para pekerja 

difabel yang aktif bekerja di suatu perusahaan atau instansi yang ada di 

Kota Semarang. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Adit yang 

merupakan tenaga kerja difabel di PT. Bina Busana Indonesia.  
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4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dan studi 

kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. 

a. Studi lapangan 

Studi lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

data primer yang dilakukan denga cara wawancara dengan pihak Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Dalam wawancara 

akan digunakan daftar pertanyaan yang terbuka, yang pelaksanaannya 

akan dilakukan oleh peneliti secara sepenuhnya. Wawancara 

digunakan untuk menggali informasi dan data mengenai bagaimana 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang memberikan 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja difabel berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti penulis. 

Menentukan narasumber yang sesuai dengan tujuan 

permasalahan, maka penulis telah menentukan wawancara dilakukan 

kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan Tenaga Kerja 

Difabel yang dilakukan secara acak. 

b. Studi kepustakaan 

Penelitian data sekunder yang berupa bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan 
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dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dilakukan melalui 

studi kepustakaan. 

1) Data hukum sekunder bentuk hukum primer adalah bahan hukum 

yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang 

dibahas, meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia; 

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

c) Undang-Undnag Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention on The Rights of Persons With Disabilities 

(Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Cacat); 

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas; 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; 

f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

2) Data hukum sekunder bentuk hukum sekunder adalah bahan 

hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana 

bahan hukum sekunder berupa, buku, skripsi, hasil penelitian, 

majalah, berita cetak maupun online, serta jurnal yang berkaitan 
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dengan hak asasi manusia, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan 

pemenuhan hak kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi 

penyandang disabilitas. 

3) Data hukum sekunder bentuk hukum tersier adalah bahan yang 

memberikan informasi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer 

dan sekunder sebelumnya, bahan hukum tersier yang digunakan 

berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta 

ensiklopedia. 

5. Metode Analisis Data 

Hasil dari wawancara sebagai data primer dan studi pustaka 

sebagai data sekunder yang telah diperoleh, disusun secara sistematis 

sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Data yang 

telah tersusun sistematis tersebut lalu dianalisis secara kualitatif dengan 

metode deskriptif analitis yang memberikan penjelasan-penjelasan secara 

rinci dan sistematis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja difabel.  

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis, 

kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, sehingga data akan 

tersaji dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan permasalahan dan 

judul yang diangkat, yang diharapkan mampu menjawab bagaimana 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja difabel. 
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F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan 

tersusun secara sistematis, sehingga dalam penulisan ini, penulis membagi 

menjadi empat bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I 

Pendahuluan di dalamnya tertuang: 

1. Latar Belakang;  

2. Perumusan Masalah; 

3. Tujuan Penelitian;  

4. Manfaat Penelitian, yang mencakup: 

a. manfaat teoritis,  

b. manfaat praktis;  

5. metode penelitian yang mencakup: 

a. metode pendekatan;  

b. spesifikasi penelitian;  

c. objek penelitian;  

d. metode pengumpulan data;  

e. metode analisa data;  

f.  teknik pengolahandan penyajian data;  

g. sistematika penelitian. 

BAB II 

Tinjauan Pustaka di dalamnya akan mengemukakan teori yang akan 

digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis serta konstruksi teori yang 
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akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada 

bab I. 

BAB III 

Hasil Penelitian dan Pembahasan di dalamnya membahas 

permasalahan dimulai dari yang pertama sampai dengan permasalahan 

terakhir. Pembahasan yang pertama mengenai pelaksanaan perlindungan 

hukum bagi tenaga kerja difabel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pembahasan kedua mengenai 

hambatan-hambatan yang dialami Disas Tenaga Kerja dan Transmitrasi Kota 

Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan hukum bagi 

tenaga kerja difabel. 

BAB IV 

Penutup di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran 

penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan 

masalah baik dimulai permasalahan yang pertama hingga sampai 

permasalahan yang terakhir supaya lebih jelas. Bagian yang kedua adalah 

saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di 

bidang hukum ketenagakerjaan terutama mengenai pemenuhan hak 

penyandang disabilitas. 

 

  


