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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja difabel sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 belum terealisasi 

dengan baik. Aksesibilitas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas 

telah terbuka luas, namun tidak terimplementasikan dengan optimal di 

dunia kerja. Disnakertrans Kota Semarang sebagai SKPD yang 

bertanggungjawab terhadap ketenagakerjaan di Kota Semarang belum 

maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja 

difabel. Penegakan hukum bagi pelanggar  undang-undang terkait 

pemenuhan hak pekerja difabel belum bisa ditegakkan. Instansi 

pemerintah maupun perusahaan swasta tidak semua bersedia 

mempekerjakan tenaga kerja difabel dengan alasan tidak  memenuhi 

kualifikasi perusahaan. Hanya beberapa perusahaan tertentu saja yang 

bersedia mempekerjakan tenaga kerja difabel dan hanya perusahaan besar 

yang memberikan jaminan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang yang meliputi upah, akomodasi, penempatan kerja yang 

adil dan bermartabat serta pengembangan jenjang karir. Sedangkan bagi 

perusahaan kecil/UMKM meskipun mempekerjakan tenaga kerja difabel, 

tetapi tidak dapat memberikan jaminan kesejahteran dann jaminan sosial 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
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2. Hambatan-hambatan yang dialami Disnakertrans Kota Semarang dalam 

melakukan pengawasan terhadap pemberian pekerjaan bagi tenaga kerja 

penyandang disabilitas terdiri dari hambatan internal  dan hambatan 

eksternal. Hambatan internal berupa kurangnya sumber daya dalam 

pemenuhan hak-hak tenaga kerja difabel baik itu sumber daya manusia 

maupun pembiayaan (finansial) tidak bisa menerapkan sanksi terhadap 

perusahaan/instansi yang tidak memperkerjakan tenaga kerja difabel. 

Sedangkan hambatan eksternal adalah belum adanya Perwal yang 

mengatur khusus mengenai pemenuhan hak ketenagakerjaan tenaga kerja 

penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran  para pengusaha/perusahaan 

untuk mempekerjakan tenaga difabel, dari pihak keluarga penyandang 

disabilitas dan kemampuan dari penyang disaiblitas sendiri. Hambatan-

hambatan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para penyandang 

disabilitas untuk memperolah hak-hak ketenagakerjaan. Untuk mengatasi 

hal dilakukan sosialisasi berupa pembinaan dan pengawasan yang intensif 

bagi BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta agar bersedia 

memperkerjakan penyandang disabilitas. Untuk itu Disnkertrans Kota 

Semarang perlu membekali para penyandang disabilitas dengan  

ketrampilan agar mereka siap memasuki dunia kerja.  

B. Saran  

1. Perlu penerapan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak 

bersedia mempekerjakan tenaga kerja difabel, sehingga tenaga kerja 

difabel dapat terserap ke dunia kerja. 
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2. Perlu adanya pendataan jumlah tenaga kerja difabel secara akurat, 

dilakukan pelatihan ketrampilan kerja dan penyaluran ke dunia kerja 

secara sistematis. Dalam hal tidak tersalurkan ke dunia kerja,  setidaknya 

diberikan pelatihan ketrampilan kerja mandiri sehingga  tenaga kerja 

difabel dapat bekerja mandiri/menjadi wiraswasta. 

3. Pemerintah Kota Semarang hendaknya segera membuat peraturan walikota 

yang khusus mengatur tentang pemenuhan hak ketenagakerjaan 

penyandang disabilitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


