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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Kota Semarang 

Kota Semarang selain sebagai pusat Pemerintahan Daerah Kota Semarang 

akan tetapi juga merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang 

merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang mempunyai aneka 

ragam fungsi dan peran, yakni sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, 

pendidikan, industri dan wisata. Secara geografis Kota Semarang terletak antara 

6˚50’-7˚10’Lintang Selatan dan garis 109˚50’-110˚35’Bujur Timur, dengan batas-

batas sebelah utara dengan Laut jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, 

sebelah barat dengan Kabupaten Kendal dan sebelah selatan dengan Kabupaten 

Semarang.34 Kota Semarang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 117 

(seratus tujuh belas) kelurahan.35 Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 

2020 adalah 1653524 jiwa.36 

 

                                                           
34 Gambaran Umum, https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil, diakses 10 Agustus 2020, 

pukul 20.00 wib. 
35 ibid. 
36 https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/07/27/209/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-

kelamin-menurut-kecamatan-di-kota-semarang-2020.html, diakses 10 Agustus 2020, pukul 20.00 

wib. 

https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil
https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/07/27/209/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kota-semarang-2020.html
https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/07/27/209/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kota-semarang-2020.html
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2. Data Angkatan Kerja dan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang  

 Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang terdapat di Dinas 

Sosial Kota Semarang, maka jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang per 

Oktober 2020 per disabilitas dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 1. Jumlah DTKS Disabilitas per Disabilitas Periode Oktober 2020 Per 

Kecamatan di Kota Semarang 

 

 

Sumber: http://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index, 2021 

 

Data tersebut jika digambarkan total setiap kecamatan untuk semua disabilitas 

pada setiap kecamatan per Oktober 2020 dapat dilihat pada data statistik di bawah 

ini. 

 
  

http://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index
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Gambar 2. Jumlah DTKS Disabilitas Total Disabilitas Per Oktober 2020 Per 

Kecamatan di Kota Semarang 

 

 

Sumber: http://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index, 2021 

Tabel 1.  

Jumlah DTKS Disabilitas Total Disabilitas Per Oktober 2020 Per Kecamatan di Kota 

Semarang 

 

No. Kecamatan Jumlah  

1.  Mijen 164 

2.  Gunungpati 199 

3.  Banyumanik 193 

4.  Gajahmungkur 95 

5.  Semarang Selatan 189 

6.  Candisari 241 

7.  Tembalang 225 

8.  Pedurungan 266 

9.  Genuk 305 

10.  Gayamsari 129 

11.  Semarang Timur 164 

12.  Semarang Utara 238 

13.  Semarang Tengah 129 

14.  Semarang Barat 345 

15.  Tugu 113 

16.  Ngaliyan 196 

Total penyandang Disabilitas 3491 

Sumber: http://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index, 2021 

http://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index
http://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index
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Jika digambarkan dalam persentase tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Gambar 3. Jumlah Persentase Disabilitas Total Disabilitas Per Oktober 2020 Per 

Kecamatan di Kota Semarang 

 

 

Sumber: http://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index, 2021 

Berdasarkan data tersebut, maka terlihat bahwa jumlah penyandang disabilitas 

di Kota Semarang sampai dengan per Oktober 2020 adalah 3491 yang tersebar pada 

16 kecamatan dengan persentase tertinggi adalah kecamatan Semarang Barat 10,8% 

dan terendah adalah Kecamatan Gajahmungkur 3%. Data pada statistik Dinas Sosial 

Kota Semarang ini berbeda dengan data awal yang pernah dimuat pada harian 

Tribunews.com yang menulis 5800 warga berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota 

Semarang pada tahun 2019 karena data tersebut belum diverifikasi oleh Dinas Sosial 

http://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index
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Kota Semarang sebagaimana disebutkan oleh Bapak Tri Kepala Bidang Rehabilitasi 

Sosial Dinas Kota Semarang.37 

Data dari Dinas Sosial ini jika dikaitkan dengan data dari Dinas Tenaga Kerja 

Kota Semarang, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tidak memiliki data  

pekerja disabilitas sehingga terlihat pendataan penyandang disabilitas yang bekerja 

tidak dapat digambarkan sedangkan pada Dinas Sosial Kota Semarang hanya 

menggambarkan jumlahnya di Kota Semarang. Demikian pula dari data yang 

disusun Badan Pusat Statistik Kota Semarang dapat dilihat di bawah ini yang hanya 

memuat jumlah angkatan kerja di Kota Semarang. 

Tabel 2 

Jumlah Angkatan Kerja di Kota Semarang 

 

Sumber: https://semarangkota.bps.go.id/indicator/6/197/1/jumlah-angkatan-kerja.html, 

diunduh 16 Oktober 2021. 

Jika merujuk pada data statistik kota Semarang yang termuat dalam buku 

Semarang dalam Angka 2021 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kota 

Semarang, maka pengertian angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang 

sedang mencari pekerjaan sedangkan bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang 

kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu 

                                                           
37 https://jateng.tribunnews.com/2019/12/03/5800-warga-semarang-menyandang-disabilitas-sudahkan-

kota-lumpia-ramah-difabel, diunduh tanggl 20 Maret 2021. 

https://semarangkota.bps.go.id/indicator/6/197/1/jumlah-angkatan-kerja.html
https://jateng.tribunnews.com/2019/12/03/5800-warga-semarang-menyandang-disabilitas-sudahkan-kota-lumpia-ramah-difabel
https://jateng.tribunnews.com/2019/12/03/5800-warga-semarang-menyandang-disabilitas-sudahkan-kota-lumpia-ramah-difabel
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melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan fisik (cacat).38 Dengan demikian, 

dalam data statistik yang dikelola Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa bagi 

pemyandang disabilitas fisik tidak termasuk angkatan kerja sehingga penyandang 

disabilitas sudah dikeluarkan dalam data sebagai angkatan kerja. Hal ini tentu saja 

telah bertentangan dengan ketentuan: a) UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), 

dan Pasal 28E ayat (1); b) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pada Pasal 38; c) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 5 dan Pasal 6; dan d) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016. 

Berdasarkan data statistik yang telah diuraikan pada gambar dan tabel tersebut 

yang menggambarkan adanya penyandang disabilitas di Kota Semarang, maka 

Pemerintah Kota Semarang sudah seharusnya melaksanakan tanggung jawab dan 

kewajiban dalam melindungi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang untuk 

pemenuhan hak-haknya termasuk bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 8, 

Pasal 71 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Pasal 45 dan Pasal 

53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.  

                                                           
38 Semarang dalam Angka 2021 hlm,51, 

https://semarangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Y2Y3MDAwZjc5Y2QxYzc

wMTVjMjkzOWZj&xzmn=aHR0cHM6Ly9zZW1hcmFuZ2tvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY

2F0aW9uLzIwMjEvMDIvMjYvY2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZjL2tvdGEtc2VtYX

JhbmctZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0xMC0yMyAxMjo0N

zo1Nw%3D%3D, diunduh 10 Agustus 2020, pukul 20.00 wib. 

https://semarangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Y2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZj&xzmn=aHR0cHM6Ly9zZW1hcmFuZ2tvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDIvMjYvY2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZjL2tvdGEtc2VtYXJhbmctZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0xMC0yMyAxMjo0Nzo1Nw%3D%3D
https://semarangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Y2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZj&xzmn=aHR0cHM6Ly9zZW1hcmFuZ2tvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDIvMjYvY2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZjL2tvdGEtc2VtYXJhbmctZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0xMC0yMyAxMjo0Nzo1Nw%3D%3D
https://semarangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Y2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZj&xzmn=aHR0cHM6Ly9zZW1hcmFuZ2tvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDIvMjYvY2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZjL2tvdGEtc2VtYXJhbmctZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0xMC0yMyAxMjo0Nzo1Nw%3D%3D
https://semarangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Y2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZj&xzmn=aHR0cHM6Ly9zZW1hcmFuZ2tvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDIvMjYvY2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZjL2tvdGEtc2VtYXJhbmctZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0xMC0yMyAxMjo0Nzo1Nw%3D%3D
https://semarangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Y2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZj&xzmn=aHR0cHM6Ly9zZW1hcmFuZ2tvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDIvMjYvY2Y3MDAwZjc5Y2QxYzcwMTVjMjkzOWZjL2tvdGEtc2VtYXJhbmctZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0xMC0yMyAxMjo0Nzo1Nw%3D%3D
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B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam 

Memperoleh Pekerjaan Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 

Pada bagian ini akan diuraikan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai 

pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah dan pelaksanaan yang 

diterima oleh penyandang disabilitas. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab 

dalam penelitian ini adalah dari Dinas Sosial Kota Semarang dan Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Semarang. 

1. Dinas Sosial Kota Semarang 

Dinas Sosial Kota Semarang berlokasi pada kantor Balaikota Semarang di Jalan 

Pemuda nomor 148 Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Wandi, SH selaku staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang bahwa 

dibentuknya Dinas Sosial menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 23 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah 
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unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan perangkat daerah 

merupakan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, maka 

Pemerintah Kota Semarang membentuk: 

a) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah   Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan  

b) Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota 

Semarang. 

Di dalam Pasal 2 huruf d angka 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 

Tahun 2021 diatur bahwa Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah tipe A yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Selanjutnya Peraturan 

Walikota Nomor 68 Tahun 2016 dijabarkan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial 

Kota Semarang. 

Menurut Bapak Wandi, SH dibentuknya Dinas Sosial Kota Semarang 

mempunyai tujuan beberapa diantaranya adalah untuk:  
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a. meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial 

penyandang masalah kesejahteraan sosial; 

b. meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan potensi sumber 

kesejahteraan sosial; 

c. meningkatkan kualitas, kuantitas dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan 

jaminan sosial; 

d. mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

dan 

e. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.39 

Tanggung jawab Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Walikota untuk 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.40 

Dengan adanya Dinas Sosial Kota Semarang khususnya bidang Rehabilitasi Sosial 

maka akan dapat mempermudah untuk pendataan penyandang disabilitas, 

memfasilitasi jaminan sosial penyandang disabilitas, hingga pemberdayaan 

penyandang disabilitas.41 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 68 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan Bidang Sosial.  

                                                           
39 Bapak Wandi. SH, Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Januari 2020 
40 Ibid 
41 ibid 
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Adapun struktur organisasi Dinas Sosial berdasarkan ketentuan Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 sebagai berikut. 

Gambar 4. 

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut: 

 

 

Sumber: http://dinsos.semarangkota.go.id/struktur , Oktober 2021 

Sesuai dengan struktur organisasi pada Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 

68 Tahun 2016 sebagaimana terlihat pada gambar di atas, Dinas Sosial Kota Semarang 

terdiri atas  4 bidang yaitu: 

a. Bidang Pemberdayaan Sosial, terbagi menjadi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi 

Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Seksi Pengelolaan Sumber 

Dana Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, 

Kesetiakawanan Sosial. 

http://dinsos.semarangkota.go.id/struktur
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b. Bidang Rehabilitasi Sosial, terbagi menjadi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Rehabilitasi 

Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, 

Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang. 

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terbagi menjadi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi 

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Sosial, Seksi Jaminan Sosial Keluarga. 

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terbagi menjadi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi 

Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi Penanganan Fakir Miskin 

Perkotaan, Seksi Pengolahan Data Kemiskinan. 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelindungan peyandang disabilitas 

dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial khususnya Seksi Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas. Bapak Wandi, SH mengemukakan bahwa bidang Rehabiltasi 

Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas untuk memfasilitasi jaminan sosial 

penyandang disabilitas serta pemberdayaan penyandang disabilitas, sehingga melalui 

seksi ini, penyandang disabilitas dapat memperoleh haknya untuk kehidupan yang 

lebih layak, khususnya dalam hal mendapat pekerjaan.42 Ketentuan penjabaran tugas 

tercantum dalam ketentuan Pasal 23 huruf g, huruf h dan huruf I Peraturan Walikota 

Nomor 68 Tahun 2016, yaitu: pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan dibidang 

rehabilitasi sosial; pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, 

seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, seksi rehabilitasi sosial tuna sosial; dan 

                                                           
42 Ibid 
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pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang rehabilitasi sosial. 

Demikian pula ketentuan Pasal 26 huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf 

m Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016, yaitu: 

1) Huruf g: menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan seksi rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas 

2) Huruf i: menyiapkan kegiatan rehabilitas penyandang disabilitas yang 

memerlukan perlindungan khusus; 

3) Huruf j: menyiapkan kegiatan penanganan permasalahan sosial penyandang 

disabilitas pasca razia; 

4) Huruf k: menyiapkan kegiatan fasilitasi jaminan sosial penyandang disabilitas; 

5) Huruf l: menyiapkan kegiatan pemberdayaan kaum disabilitas; 

6) Huruf m: menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi seksi 

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. 

Bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang 

sendiri sudah menjalankan tugas untuk memfasilitasi jaminan sosial penyandang 

disabilitas serta pemberdayaan penyandang disabilitas, dan fungsinya sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tersebut. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang.43 

Namun memang untuk penyandang disabilitas sendiri masih kesulitan untuk 

                                                           
43 Ibid 
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memperoleh pekerjaan karena stigma masyarakat sekitar menganggap penyandang 

disabilitas tidak cakap melakukan pekerjaan.44 

Dengan mendasarkan pada hasil wawancara dan peraturan yang terkait penjabaran 

tugas Dinas Sosial Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas 

Sosial Kota Semarang telah menjalankan tugasnya dan bahkan telah memiliki data 

penyandang disabilitas yang bisa diakses secara terbuka. Namun demikian, 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut masih sebatas pelaksanaan tugas secara 

umum sedangkan secara khusus untuk pemenuhan hak memperoleh pekerjaan belum 

tergambarkan dengan baik dan belum dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada data 

statistik belum mencakup jumlah data penyandang disabilitas sebagau angkatan kerja 

maupun sebagai pekerja. Dengan demikian, terlihat bahwa koordinasi di antara Dinas 

Sosial Kota Semarang dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang belum berjalan baik. 

Dinas Sosial belum sepenuhnya menjalankan kewajiban dan tanggung jawab 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E 

ayat (1) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 dan 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017. Demikian pula halnya 

koordinasi di antara Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang belum 

berjalan baik karena belum adanya data penyandang disabilitas yang bekerja dan 

                                                           
44 Ibid. 
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menjadi angkatan kerja bahkan data pada BPS Kota Semarang sebagaimana tercantum 

dalam buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2021 disebutkan bahwa penyandang 

disabilitas fisik tidak dimasukan dalam data angkatan kerja artinya sebagai instansi 

pemerintah yang seharusnya menjalankan amanat sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. Hak untuk memperoleh pekerjaan merupakan salah 

satau HAM sebagai salah satu hak kodrat dan kenikmatan yang seharusnya diperoleh 

penyandang disabilitas sebaliknya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 

daerah untuk memenuhinya. Ketentuan persentase 1% pada kantor-kantor pemerintah 

dan BUMN, BUMD demikian halnya dengan data 2% pada perusahaan swasta juga 

belum tercermin dalam data statistik Kota Semarang.  

Hasil wawancara dengan Bapak Wandi, SH, selaku staff Rehabiltasi Sosial 

Dinas Sosial Kota Semarang para penyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan 

dalam bergerak, menggantungkan kehidupannya terhadap bantuan orang lain, pesimis, 

unskill karena keterbatasan fisik yang dimiliki.45 Padahal penyandang disabilitas juga 

mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk salah satunya 

adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf f 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang 

menyebutkan “Penyandang Disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan 

koperasi”. Hak untuk mendapat pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas 

                                                           
45 Wandi, SH. Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Januari 2020 
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merupakan aplikasi dari pemenuhan hak ekonomi dan sosial sebagai bagian dari wujud 

pelaksaana dari hak asasi manusia (HAM).  

Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam 

konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk 

menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga 

memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan 

aktif dalam meningkatkan harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Pada Pasal 

45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

menyebutkan “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, 

penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan 

pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi pada penyandang disabilitas”.  

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu 

kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut 

sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara 

hak dan kewajiban manusia. Menurut Sudikno Mertokuusmo, tidak ada hak tanpa 

kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.46 Masih menurut Sudikno 

Mertokusumo dengan merujuk pendapat dari Knottenbelt, Algra dan van Apeldoorn, 

arti “subjectief recht” sesungguhnya adalah hak dan kewajiban akan tetapi pada 

                                                           
46 Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Cahaya Atma, 

Pustaka, hal. 51 
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umumnya dimaksud dengan “subjectief recht” hanyalah hak tidak termasuk 

kewajiban.47 Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pemenuhan 

hak-hak penyandang disabilitas karena masih banyak yang memandang lemah para 

penyandang disabilitas terutama dalam hal pekerjaan. Upaya pemerintah dalam 

mengatasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah dengan cara 

memberikan perlindungan secara penuh dan setara.48  

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Undang Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu untuk mewujudkan penghormatan, 

pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar 

penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Maksud setara disini adalah 

menempatkan penyandang disabilitas setara atau sejajar dengan orang non disabilitas 

atau dengan istilah memanusiakan manusia (memanusiakan penyandang disabilitas). 

Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak bebas 

atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menetapkan kewajiban umum setiap 

negara peserta termasuk Indonesia, untuk wajib merealisasikan hak penyandang 

                                                           
47 Ibid 

48 Wandi, SH. Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Januari 2020 
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disabilitas, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan 

administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, 

kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, 

menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan 

teknologi, informasi dan komunikasi. 

Kesamaan kesempatan untuk mendapat pekerjaan, meski sudah diatur 

kewajiban pengusaha/pemberi kerja mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang 

disabilitas untuk setiap 100 (seratus) pekerja yang dipekerjakannya, hal ini diatur 

dalam pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas namun banyak penyandang disabilitas belum sepenuhnya bisa 

menggunakan hak tersebut. Kasus diskriminasi sering terjadi pada penyandang 

disabilitas di sektor ketenagakerjaan sehingga mereka tidak bisa bekerja.49 

Kewajiban untuk menjamin adalah kewajiban yang bersifat positif yang 

mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi dan kewajiban 

untuk memenuhi. Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk 

memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-

negara. Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental layaknya manusia pada 

umumnya dan penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan 

                                                           
49 Wandi, SH, staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Januari 2020 
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sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM. 

Penyandang disabilitas termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan berhak 

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih bahwa setiap penyandang cacat, orang 

yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan 

perlakuan khusus.50 

Tetapi, makna dari kemudahan dan perlakuan khusus bukanlah dipahami dalam 

makna perlakuan yang diskriminatif, namun perlakuan tersebut tetap dalam lingkup 

pemenuhan hak konstitusional. Oleh sebab itu, para penyandang disabilitas memiliki 

kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa 

adanya diskriminasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 

Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Penyandang disabilitas sebagai 

bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan 

khusus. 

Setidaknya terdapat dua makna perlakuan khusus, yang pertama perlakuan 

khusus ini adalah sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai 

tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi 

                                                           
50 Ibid 
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manusia.51 Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi 

penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. 

Sedangkan yang kedua perlakuan khusus disini adalah bentuk keberpihakan kepada 

penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan yang lebih 

sebagai kompensasi atas disabillitas yang disandangnya demi memperkecil atau 

menghilangkan dampak disabilitas sehingga memungkinkan untuk menikmati, 

berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek 

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.  

Tiga aspek perlindungan terhadap penyandang disabilitas, yaitu pertama, aspek 

filosofis. Ditinjau dari aspek filosofis, perlindungan terhadap penyandang disabilitas 

diperlukan untuk pemenuhan harkat dan martabat sebagai manusia. Dimana 

penyandang disabilitas wajib diperlakukan secara manusiawi sederajat dengan manusia 

normal. Sesuai dengan falsafah Pancasila bahwa setiap orang (termasuk penyandang 

disabilitas) memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses 

fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak seperti yang 

tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945.  

Ditinjau dari aspek yuridis, bahwa untuk menjamin pelindungan khusus 

terhadap hak dan kedudukan, serta pelindungan dari perlakuan diskriminatif bagi 

penyandang disabilitas, diperlukan instrumen hukum yang secara khusus pula 

                                                           
51 Ibid 
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mengatur mengenai penyandang disabilitas. Jaminan dan perlindungan terhadap hak 

dan kedudukan yang setara serta jaminan pelindungan dari perlakuan diskriminatif bagi 

penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Jaminan dan perlindungan 

negara tersebut telah berhak mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai bersifat diskriminatif 

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 

bersifat diskriminatif. Dari aspek sosiologis, perlindungan terhadap penyandang 

disabilitas sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara 

di Indonesia.  

Bahkan upaya perlindungan saja belumlah memadai dengan pertimbangan 

bahwa jumlah penyandang disabilitas akan meningkat pada masa yang akan datang, 

masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk 

memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Penyediaan sarana sangat penting bagi penyandang disabilitas karena melalui 

penyediaan sarana maka kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan dapat tercapai. 

sarana dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat dapat ditinjau dari dua hal, 

yaitu paradigma positif warga masyarakat mengenai eksistensi penyandang disabiltas 

sebagai individu dan warga negara yang berhak untuk memperoleh kesamaan 

kesempatan tanpa diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Kedua, sejauh mana 
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paradigma positif tersebut dapat dituangkan ke dalam suatu produk hukum berupa 

peraturan-perundang-undangan sehingga penyandang disabilitas memiliki ruang yang 

cukup untuk berinteraksi dalam menuntut hak asasinya untuk mendapatkan suatu 

pekerjaan. Ketika sarana kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas telah terbuka 

luas, hal ini tidak serta merta mampu terimplementasikan dengan optimal di dunia 

kerja. Terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi penyandang disabilitas dalam 

pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka.52 

Pemerintah beserta masyarakat umum perlu memastikan dihapuskannya 

berbagai hambatan-hambatan dalam hal mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Namun, pemenuhan kewajiban Negara tidak hanya terbatas pada pengaturan 

perundang-undangan tetapi negara juga menjamin partisipasi penyandang disabilitas 

terpenuhi.  

2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro 

Nomor 21, Karangkidul, Semarang Tengah, Kota Semarang. Pembentukan perangkat 

daerah merupakan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena 

itu, maka Pemerintah Kota Semarang membentuk: 

                                                           
52 Wandi SH, Staff Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial  Kota Semarang, Wawancara, Januari 2020 
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a) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah   Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan  

b) Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga 

Kerja Kota Semarang. 

Dalam Pasal 2 huruf d angka 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 

2021 Perda Nomor 3 tahun 2021 menyebutkan Dinas Tenaga Kerja merupakan Dinas 

Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan 

bidang transmigrasi.  

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Heni Widianti, SH, selaku staf Bidang 

Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heni Widianti, SH menerangkan tujuan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dibentuk ialah untuk 

mewujudkan iklim ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang kondusif dan 

berkualitas menuju masyarakat sejahtera.53 Adapun tanggung jawab Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang ialah melaksanakan kewenangan 

                                                           
53 Heni Widianti, SH, staff Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 

Semarang, Wawancara, Januari 2020 
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pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.54 Melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang juga informasi mengenai kesempatan kerja, 

pelatihan, lowongan kerja terbuka lebar.55 

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang diatur 

dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016  sebagaimana terlihat di 

bawah ini. 

Gambar 5. 

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang 

 

Sumber: https://naker.semarangkota.go.id/ , Oktober 2021 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja sebagai unit yang menangani pelaksanaan pemenuhan 

                                                           
54 Ibid 
55 Ibid 

https://naker.semarangkota.go.id/
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hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan56, adapun beberapa 

tugas dari bidang tersebut menurut Pasal 23 huruf g dan huruf i Peraturan Walikota 

Nomor 69 Tahun 2016 ialah pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan dibidang 

penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, dan pelaksanaan kegiatan penyusunan 

dan pelayanan data dan informasi dibidang penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kerja. 

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Bidang Penempatan Kerja menurut 

Pasal 25 Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016  beberapa diantaranya 

ialah: 

1) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 

2) menyiapkan kegiatan pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan 

bimbingan jabatan, serta perantaraan kerja; 

3) menyiapkan kegiatan penyusunan rencana perantaraan kerja, pelayanan 

penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; 

4) menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis penempatan tenaga kerja, 

pengembangan bursa kerja, dan pemberdayaan pengantar kerja; 

5) menyiapkan kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja pola Antar Kerja erja 

Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara, dan Antar Kerja Pemerintah serta 

Antar Kerja Khusus; 

6) menyiapkan kegiatan dan fasilitasi rekruitmen, seleksi dan pengesahan 

penempatan Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja 

Antar Negara, serta Antar Kerja Khusus; 

7) menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis pengembangan bursa kerja 

pemerintah, swasta dan khusus; 

8) menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis penempatan tenaga kerja 

khusus disabilitas, lanjut usia, muda, dan wanita; 

9) menyiapkan kegiatan pelayanan izin dan pemantauan Bursa Kerja Khusus; 

10) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penempatan 

Tenaga Kerja. 

 

 

                                                           
56 Ibid  
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Setiap tenaga kerja berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama 

seperti yang tertuang dalam Pasal 5 UU Ketenagakerjaan  yang menyatakan “Setiap 

tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan.” Ini berarti siapapun berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh 

pekerjaan termasuk dari kalangan penyandang disabilitas. Selanjutnya menurut UU No 

8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa penyandang 

disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik di mana dalam berinteraksi dengan lingkungan dan warga lain 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. 

Persoalan tentang pemahaman, paradigma dan perlakuan masyarakat yang terjadi di 

kehidupan pada penyandang disabilitas menjadi penyebabnya, selain kebijakan negara 

yang kurang melindungi hak mereka, di masyarakat juga masih melekat berbagai 

stigma seperti penyandang disabilitas adalah beban, orang yang tidak berguna dan 

tergantung pada orang lain. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas 

sebagai kelompok masyarakat yang sering tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana 

mestinya sehingga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan penyandang disabilitas 

merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang 

diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi 

kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. 

Pada akhirnya, perlindungan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa 
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diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan 

nilai yang melekat pada setiap orang.  

Disamping itu, perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan 

sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang mudah untuk 

penyandang disabilitas demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk 

hidup mandiri dan bermasyarakat. Kelompok penyandang disabilitas ini dianggap 

sebagai kelompok masyarakat yang paling miskin di antara yang miskin, kelompok 

paling tertindas di antara yang tertindas yang disebabkan karena keterbatasan dan 

diskriminasi dalam kurangnya pelatihan dan kesempatan kerja. 

Sebenarnya hak penyandang disabilitas terkait kesempatan kerja telah diatur 

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena memang tujuan pembentukan 

undang-undang ini salah satunya adalah dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.57 

Namun undang-undang tersebut seolah-olah tidak menyelesaikan permasalahan 

ketenagakerjaan yang ada.  

                                                           
57 Heni Widianti, SH. Staff Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, 

Wawancara, Januari 2020 



73 

 

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. Penyandang disabilitas memiliki berbagai macam  hak yang diatur 

dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang 

meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan 

hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, 

hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak 

kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik,hak pelindungan dari 

bencana, hak rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan 

dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh 

informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan 

diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Hak penyandang disabilitas 

terkait memperoleh pekerjaan sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut namun belum diimplementasikan secara 

maksimal. 

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan 

memberikan perlindungan hukum yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Ada 

beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain:  
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a. menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut58;  

b. menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun59; 

c. menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari 

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan 

yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, 

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam 

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai 

subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan 

hukum. 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek 

hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan 

menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah 

                                                           
58 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121 

59 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.40 
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sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu 

dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan 

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

Sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak 

ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum 

yang preventif. Di Indonesia, ditemukan bahwa belum ada pengaturan secara khusus 

mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif. Hal ini mungkin disebabkan 

karena di samping sarana preventif itu sendiri masih baru sehingga kepustakaan 

Hukum Adminsitrasi Negara di Indonesia belum membahas sarana tersebut dan sejak 

tahun 1969 pemikiran bangsa Indonesia lebih diarahkan kepada kegiatan pembangunan 

nasional yang menitikberatkan pembangunan dalam bidang ekonomi. Sedangkan 

sarana perlindungan hukum yang represif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan 

lembaga banding administrasi, dan Badan-badan Khusus. 

Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi 

manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama 

manusia sebagai subyek hukum. Adapun Philipus M. Hadjon berpendapat merumuskan 

prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan 

ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep 
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perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, 

perlindungan terhadap hak-hak. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka 

berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip 

perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip 

Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pendapat tersebut dijadikan sumber dalam 

penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di 

Indonesia tidak melenceng dari norma dasar yakni Pancasila yang merupakan dasar 

ideologi bangsa Indonesia. 

Perlindungan hukum diberikan kepada semua orang termasuk penyandang 

disabilitas. Perlindungan hukum penyandang disabilitas diartikan untuk 

menggambarkan perlindungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan 

penyandang disabilitas itu sendiri. Di samping itu, perlindungan penyandang disabilitas 

juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang 

aksesibilitas demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup 

mandiri dan bermasyarakat. 

Setidaknya terdapat tiga aspek perlindungan terhadap penyandang disabilitas, 

yaitu pertama, aspek filosofis. Ditinjau dari aspek filosofis, perlindungan terhadap 

penyandang disabilitas diperlukan untuk pemenuhan harkat dan martabat sebagai 

manusia. Penyandang disabilitas wajib diperlakukan secara manusiawi sesuai dan 
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sederajat dengan manusia normal. Sesuai dengan falsafah Pancasila bahwa setiap 

orang, termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik dalam 

hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan 

yang layak. Kedua, aspek yuridis. Ditinjau dari aspek yuridis, bahwa untuk menjamin 

pelindungan khusus terhadap hak dan kedudukan, serta pelindungan dari perlakuan 

diskriminatif bagi penyandang disabilitas, diperlukan instrumen hukum yang secara 

khusus pula mengatur mengenai penyandang disabilitas.  

Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara serta 

jaminan pelindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam 

segala aspek kehidupan. Jaminan dan perlindungan negara tersebut telah dinyatakan 

dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak 

mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Selanjutnya juga 

ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan: “Setiap orang 

bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ketiga 

aspek sosiologis, dari aspek sosiologis, perlindungan terhadap penyandang disabilitas 

sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di 

Indonesia. Bahkan upaya perlindungan saja belum memadai dengan pertimbangan 

bahwa jumlah penyandang disabilitas akan meningkat pada masa yang akan datang, 

masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk 



78 

 

memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek 

kehidupan dan peng- hidupan, khususnya dalam memperoleh pekerjaan dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Negara harus menjamin warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh 

pekerjaan yang layak. Kenyataannya dewasa ini, penyandang disabilitas masih 

mengalami berbagai tindakan diskriminasi, terutama terkendala dengan persyaratan 

“sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak 

dimiliki setiap orang dalam rekrutmen pekerja.60 

Paradigma masyarakat, terhadap penyandang disabilitas seringkali diibaratkan 

sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap 

sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam 

pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Kelompok konservatif 

bahkan mengatakan bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu 

manusia hendaknya hanya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. 

Penyandang disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung. 

Disabilitas haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang 

dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut, tentu saja 

pendekatan sosial merupakan jalan utama yang dapat ditempuh. Secara filosofis para 

pendiri bangsa telah menggariskan cita-cita luhurnya, dalam memberikan perlindungan 

                                                           
60 Heni Widianti, SH, staf Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, 

Wawancara, Januari 2020 
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dan jaminan hukum yang mutlak bahwa pekerjaan harus bisa diperoleh setiap warga 

negara. Guna mencapai amanah tersebut strategi yang sangat penting dan harus 

dilaksananakan adalah membuat perlindungan hukum atas pemenuhan hak atas 

pekerjaan untuk setiap warga negara Indonesia, tanpa pengecualian, melalui suatu 

sistem perlindungan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. 

Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas 

dalam mengatur, aparat negara yang sigap dan pro disabilitas, dan masyarakat yang 

inklusif terhadap isu disabilitas. Pengaturan tambahan yang dibuat berdasarkan 

kebutuhan penyandang disabilitas juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

moral maupun hukum sebagaimana pengaturan kebijakan khusus lainnya. Secara 

moral tentu saja pengaturan tersebut haruslah sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, 

yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan 

perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana setiap sila 

menjiwai sila yang berada di atasnya. Secara hukum, pengaturan ini tentu saja tidak 

dapat terlepas dari penjaminan konstitusi UUD Tahun 1945 yang telah secara 

gamblang menjamin hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi seluruh warga negara. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak mendapat pekerjaan yang layak tertera di 

Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap 

tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan”, serta Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
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Disabilitas yang menyebutkan “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling 

sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.  

Semuanya mengamanatkan agar penyandang disabilitas mendapatkan 

kesempatan kerja yang layak untuk penghidupannya. Pengaturan tersebut hanya 

menyebutkan hak untuk mendapatkan pekerjaan secara umum, namun tidak 

menjelaskan lebih lanjut bagaimana kemudian hak tersebut dapat diperoleh bagi 

seorang penyandang disabilitas. Seharusnya pengaturan tentang hak mendapatkan 

pekerjaan bagi disabilitas dapat dianggap menjadi bentuk eksklusifitas dari ranah hak 

asasi manusia yang harus dilindungi di Indonesia. Itu artinya bagi penyandang 

disabilitas hal tersebut merupakan sesuatu yang rawan akan perlakuan diskriminatif. 

Oleh sebab itu kebijakan afirmasi sangatlah diperlukan. Kebijakan afirmasi atau 

diskriminasi positif merupakan kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak kaum 

yang rawan mendapatkan diskriminasi, dan penyandang disabilitas merupakan salah 

satu kaum tersebut.  

Selanjutnya cara untuk meminimalisir diskriminasi terhadap penyandang 

disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan secara penuh dan setara. Hal 

ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, 

perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang 

disabilitas secara penuh dan setara. Maksud dengan setara disini adalah menempatkan 

penyandang disabilitas setara atau sejajar dengan orang non disabilitas atau dengan 
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istilah memanusiakan manusia (memanusiakan penyandang disabilitas). Sehingga 

dalam konsep memanusiakan penyandang disabilitas, negara wajib menghormati, 

menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya 

tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.61 

Demikian pula halnya koordinasi di antara Dinas Sosial dan Dinas Tenaga 

Kerja Kota Semarang belum berjalan baik karena belum adanya data penyandang 

disabilitas yang bekerja dan menjadi angkatan kerja bahkan data pada BPS Kota 

Semarang sebagaimana tercantum dalam buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 

2021 disebutkan bahwa penyandang disabilitas fisik tidak dimasukan dalam data 

angkatan kerja artinya sebagai instansi pemerintah yang seharusnya menjalankan 

amanat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hak untuk 

memperoleh pekerjaan merupakan salah satau HAM sebagai salah satu hak kodrat dan 

kenikmatan yang seharusnya diperoleh penyandang disabilitas sebaliknya menjadi 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhinya. Ketentuan 

persentase 1% pada kantor-kantor pemerintah dan BUMN, BUMD demikian halnya 

dengan data 2% pada perusahaan swasta juga belum tercermin dalam data statistik Kota 

Semarang. Perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya 
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menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibilitas demi kesamaan 

kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat.62 

Jika dikaitkan dengan data statistik yang terdapat di Kota Semarang terlihat 

bahwa Dinas Tenaga Kerja beleum melaksanakan sepenuhnya tanggung jawab 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E 

ayat (1) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 dan 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017.  

Pada Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tersbeut 

sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Walikota 

Nomor 69 Tahun 2016 hal ini dibuktikan dengan adanya penyandang disabilitas yang 

telah memperoleh penempatan kerja.63 Namun, untuk peluang kerja bagi penyandang 

disabilitas memang tidak sebanyak peluang kerja seperti yang dibuka untuk umum 

banyak tempat masih mensyaratkan untuk dapat diterima kerja harus sehat dan 

sempurna baik dari segi fisik maupun mentalnya, tingginya tingkat pengangguran, 

pencari kerja yang memenuhi standar kesehatan fisik masih mengalami kesulitan 

                                                           
62 Heni Widianti, SH. Staff Penempatan kerja Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kerja Kota Semarang, 

Wawancara, Januari 2020 

63 Ibid 
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dalam mencari pekerjaan.64 Hal tersebut masih menjadi pr (pekerjaan rumah) kami 

selaku bidang penempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 

Semarang supaya penyandang disabilitas bisa memperoleh haknya secara utuh sesuai 

dengan Pasal 38 ayat (1) huruf a bahwa “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, 

kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”   

Pemerintah dalam rangka mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang ada 

sesungguhnya sudah cukup baik, namun ada hambatan yang timbul karena belum 

adanya komitmen, serta adanya keragu-raguan apakah akan memberi manfaat yang 

setara dengan anggaran yang harus dikeluarkan. Demikian pula jumlah penyandang 

disabilitas yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat non 

disabilitas pada umumnya, membuat sebagian pelaksana kebijakan merasa sepertinya 

tidak akan terlalu memberikan banyak manfaat jika penyediaan pelayanan 

memperhatikan masalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Belum adanya 

koordinasi pemerintah dan belum berjalannya mekanisme punishment bagi yang 

melanggar hak penyandang disabilitas menyebabkan belum terealisasikannya 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 

3. Penyandang Disabilitas dan Informasi Lowongan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan 

narasumber penyandang disabilitas, didapati data sebagai berikut: 
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a. Antony Yahya 

 Antony Yahya65 penyandang disablilitas sensorik, tunarungu, berusia  20 

(dua puluh) tahun yang pernah bekerja sebagai cleaning service selama 3 (tiga) bulan 

mulai dari bulan Januari sampai April tahun 2017. Hambatan-hambatan yang ditemui 

saat memperoleh pekerjaan ialah banyak persyaratan kerja yang mengharuskan untuk 

sehat jasmani dan rohani, kemudian komunikasi ketika melamar pekerjaan. Antony 

tidak mengetahui perlindungan hukum dalam memperoleh pekerjaan. Proses Antony 

untuk bisa memperoleh pekerjaan ini dimulai dari ketika ia lulus Sekolah Menengah 

Atas, karena kesulitan ekonomi yang dialami oleh orangtua Antony, maka Antony 

berusaha mencari pekerjaan apapun itu selagi halal, lalu didapati ada lowongan 

pekerjaan untuk cleaning service dari teman dekat Antony, Antony memberanikan diri 

untuk melamar pekerjaan tersebut walau dia mempunyai kekurangan pada 

pendengarannya, karena ada rekomendasi dari teman dekat Antony, maka Antony bisa 

mendapat pekerjaan pada waktu itu, tetapi hal tersebut tidak berjalan lama karena 

lingkungan kerja Antony kurang mendukung, Antony dianggap sebelah mata oleh 

rekan sekerjanya karena dianggap sulit untuk berkomunikasi padahal sehari-hari 

Antony menggunakan alat bantu dengar sehingga sosialisasi Antony pada saat ditempat 

kerja sangat kurang. Hal tersebut membuat Antony memutuskan untuk berhenti 

bekerja. Sampai saat ini Antony belum mendapatkan pekerjaan lagi karena terhalang 

persyaratan kerja yang mengharuskan sehat jasmani dan rohani. 
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b. Beni Prakoso 

 Beni Prakoso66 penyandang disabilitas sensorik, tuna rungu, berusia 23 

(dua puluh tiga) tahun yang pernah bekerja sebagai cleaning service selama 3 (tiga) 

bulan mulai dari bulan September sampai Desember tahun 2019. Hambatan-hambatan 

yang ditemui saat memperoleh pekerjaan ialah syarat untuk melamar pekerjaan harus 

sehat jasmani dan rohani, informasi tentang pekerjaan ketika diinfokan menggunakan 

media suara tidak dapat diakses oleh Beni dengan maksimal. Beni bisa mendapatkan 

pekerjaan sebagai cleaning service berawal ketika Beni menjadi petugas parkir liar 

disekitaran Radio JFM Semarang, karena sehari-hari Beni berada disekitaran Radio 

JFM Semarang sehingga dikenal oleh karyawan Radio JFM Semarang. Disaat Radio 

JFM Semarang membutuhkan cleaning service, Beni ditawari untuk bekerja menjadi 

cleaning service, walau Beni mempunyai kekurangan pada pendengarannya hal 

tersebut tidak menjadi persoalan bagi Radio JFM Semarang. Tetapi pada saat bulan 

ketiga Beni bekerja, Beni dirumahkan oleh Radio JFM Semarang karena alasan internal 

dan dijanjikan secara lisan bahwa akan ada pemanggilan ulang, namun berjalannya 

waktu pemanggilan tersebut tidak ada sehingga Beni tidak bekerja lagi. Beni tidak 

mengetahui tentang adanya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. 

c. Abdul Latif 

 Abdul Latif67, penyandang disabilitas fisik, tunadaksa, berusia 35 (tiga 

                                                           
66 Beni Prakoso, Penyadang disabilitas tunarungu, Wawancara, Januari 2020 

67 Abdul Latif, Penyandang disabilitas tunadaksa, Wawancara, Januari 2020 
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puluh lima) tahun yang pernah bekerja sebagai marketing selama 1 (satu) tahun di 

Optik Mulya. Berawal dari Latif melihat lowongan pekerjaan yang ada di Optik Mulya, 

Latif memberanikan diri melamar pekerjaan tersebut karena dalam persyaratan rekrut 

tidak dicantumkan mengenai sehat jasmani dan rohani, kekurangan fisik Latif tidak 

menjadi halangan untuk Latif melamar pekerjaan di Optik Mulya. Setelah melalui 

proses rekrutment Latif diterima bekerja. Rekan kerja Latif sangat support terhadap 

Latif hanya saja  hambatan yang ditemui Latif ketika memperoleh pekerjaan ialah 

dipandang sebelah mata oleh customer, akibat kekurangan fisiknya tersebut banyak 

customer tidak ingin dilayani oleh Latif karena menganggap Latif tidak cukup mampu 

untuk memberikan pelayanan yang baik bagi customer, Latif merasa tidak percaya diri 

dan memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Latif tidak mengetahui tentang adanya 

perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.  

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, ragam penyandang disabilitas terdiri dari penyandang 

disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan 

penyandang disabilitas sensorik. Para penyandang disabilitas tersebut mempunyai Hak 

Asasi Manusia, yang telah diatur dalam Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan  “setiap warga negara, 

sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemanusiaan, berhak atas pekerjaan yang layak.”  

 Dari narasumber diatas yaitu Antony dan Beni mereka termasuk kedalam 

golongan penyandang disabilitas sensorik, sedangkan Latif termasuk kedalam 
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golongan penyandang disabilitas fisik. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang 

sebelumnya karena tidak ada persyaratan mengenai kesehatan jasmani dan rohani, 

hingga saat ini mereka masih kesulitan untuk mencari kerja pasca keluar dari pekerjaan 

yang sebelumnya karena masih dipandang sebelah mata oleh orang lain.  

 Sulitnya mencari kerja pasca keluar dari pekerjaan sebelumnya 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas 

dalam memperoleh pekerjaan belum berjalan dengan baik, menurut Pasal 71 Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur: “Pemerintah wajib dan 

bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi 

manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, 

dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik 

Indonesia” stigma masyarakat tentang penyandang disabilitas yang masih dianggap 

sebelah mata ini yang harus diedukasi kembali bahwa penyandang disabilitas juga 

mampu bekerja seperti layaknya manusia pada umumnya. 

 Penulis juga mendapatkan beberapa contoh lowongan pekerjaan yang 

masih mencantumkan syarat untuk penyandang disabilitas diantaranya sebagai berikut: 
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   Gambar 6. Lowongan Kerja PT. Bank Mega 

         

 Sumber: instagram @loker_smg, Oktober 2021 

Gambar 7. Lowongan Kerja Lion Parcel 
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Sumber: intsagram @loker_smg, Oktober 2021 

Gambar 8. Lowongan Kerja Sam Poo Kong 

 

Sumber: instagram @loker_semarang, Oktober 2021 

Pada lowongan kerja tersebut masih mensyaratkan harus sehat jasmani dan 

rohani bagi pelamar kerja, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak 

memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh perusahaan negara dan swasta tanpa 

diskriminasi. Syarat sehat jasmani dalam iklan lowongan kerja pada dasarnya 

bertujuan untuk melihat keadaan sehat secara badaniah pada diri calon pelamar kerja, 

serta keadaan terbebas dari suatu penyakit yang dapat mempengaruhi produktivitas 

seseorang. Sebutan lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan syarat sehat 

jasmani adalah “berbadan sehat”. Seorang pelamar kerja biasanya diminta untuk 

menunjukkan bukti keadaan sehat jasmani itu melalui Surat Keterangan Sehat dari 
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dokter. Syarat sehat jasmani sering diartikan sebagai fisik yang lengkap, padahal 

kondisi penyandang disabilitas fisik kebanyakan tidak mempunyai fisik yang lengkap 

sehingga hal ini mendiskriminasi penyandang disabilitas dalam hal memperoleh 

pekerjaan.68  

Tetapi, pada lowongan kerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak 

mencantumkan syarat harus sehat secara jasmani dan rohani,adapun syarat lamaran 

pekerjaannya adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 9. Lowongan Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil  

Sumber:https://bkd.semarangkab.go.id/files/PENGUMUMAN_CPNS_KAB_SMG_2

019.pdf , Oktober 2021 

                                                           
68 Internet, 

http://repository.ubaya.ac.id/38692/1/Syarat%20Sehat%20Jasmani%20Sebagai%20Diskriminasi%20T

enaga%20Kerja%20Difabel.pdf diunduh 26 Oktober 2021 

https://bkd.semarangkab.go.id/files/PENGUMUMAN_CPNS_KAB_SMG_2019.pdf
https://bkd.semarangkab.go.id/files/PENGUMUMAN_CPNS_KAB_SMG_2019.pdf
http://repository.ubaya.ac.id/38692/1/Syarat%20Sehat%20Jasmani%20Sebagai%20Diskriminasi%20Tenaga%20Kerja%20Difabel.pdf
http://repository.ubaya.ac.id/38692/1/Syarat%20Sehat%20Jasmani%20Sebagai%20Diskriminasi%20Tenaga%20Kerja%20Difabel.pdf
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Pada lowongan pekerjaan tersebut menunjukan bahwa Pemerintahan membuka 

akses bagi penyandang disabilitas yang ingin melamar kerja, bahkan telah memberi 

kuota bagi pekerja penyandang disabilitas. Bapak Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M 

dalam wawancara dengan media kumparan.com mengatakan “dari total 1.000 (seribu) 

kuota ASN yang akan dibuka Pemerintah kota Semarang, porsi 2.5% (dua koma lima 

persen) disiapkan khusus untuk kawan-kawan disabilitas. Hal tersebut merupakan 

wujud komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan hak dan cakupan akses 

pelayanan yang sama bagi kelompok disabilitas”,69 ungkapnya 

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas yan menyebutkan “Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib 

memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah 

pegawai atau pekerja”  

C. Hambatan yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh 

Pekerjaan di Kota Semarang  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan narasumber oleh Dinas 

Sosial Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan juga penyandang 

disabilitas, didapati hasil sebagai berikut,  

                                                           
69 Internet, https://kumparan.com/kumparannews/stafsus-presiden-nilai-semarang-jadi-contoh-kota-

ramah-penyandang-disabilitas-1vrhk2TDTnR/full, diunduh 26 Oktober 2021 

https://kumparan.com/kumparannews/stafsus-presiden-nilai-semarang-jadi-contoh-kota-ramah-penyandang-disabilitas-1vrhk2TDTnR/full
https://kumparan.com/kumparannews/stafsus-presiden-nilai-semarang-jadi-contoh-kota-ramah-penyandang-disabilitas-1vrhk2TDTnR/full
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Menurut pihak Dinas Sosial Kota Semarang yaitu Bapak Wandi, SH selaku staf 

Rehabilitasi Sosial didapati hasil bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu 

kelompok sosial yang di kelompokkan sebagai kelompok yang rawan terhadap masalah-

masalah sosial. Dinas sosial Kota Semarang mengidentifikasikan beberapa hambatan 

penyandang disabilitas dalam mencapai kesejahteraan social yaitu:70 

1. Memiliki hambatan fisik mobilitas dalam kegiatan sehari- hari. 

2. Mengalami hambatan/gangguan mental psikologis yang 

menyebabkan rasa rendah diri, mengasingkan diri dan tidak 

percaya diri. 

3. Mengalami hambatan komunikasi dalam kegiatan sehari-hari. 

4. Memiliki hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. 

5. Mengalami hambatan/gangguan dalam ketrampilan kerja 

produktif. 

6. Rawan kondisi sosial ekonomi. 

 

Dikarenakan hambatan-hambatan tersebut maka implementasi dari, Pasal 11 

huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum 

terlaksana dengan baik, sehingga diperlukan adanya peraturan pelaksanan. Peraturan 

Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif 

(pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Oleh karena 

itu dibutuhkan upaya untuk memudahkan pemahaman semua pihak dalam 

melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang 

                                                           
70 Wandi, SH, Staf Rehablitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Januari 2020 
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disabilitas sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas.71  

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kota Semarang dengan Ibu Heni Widianti, SH staf  Penempatan 

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Pemerintah sudah 

mensosialisasikan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas mengenai perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling 

sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja yang 

diselenggarakan di tempat tertentu ke perusahaan swasta. Sebelumnya dari pihak Dinas 

Tenaga Kerja telah melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan untuk mengetahui 

perusahaan sudah mengetahui aturan tersebut atau belum lalu setelah itu mengundang 

perusahaan swasta untuk sosialiasi. Acara sosialisasi tersebut mengundang dari pihak 

Kementerian Tenaga Kerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perusahaan swasta 

yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas agar bisa sharing dan bertujuan 

perusahaan swasta lainnya juga bisa mempekerjakan penyandang disabilitas namun 

belum membuahkan hasil maksimal.72  

Hambatan yang ada menurut Ibu Heni Widianti, SH selaku staf Penempatan 

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang ialah Persepsi negatif 

                                                           
71 Ibid 

72 Heni Widianti, SH, staff Penempatan Kerja DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, 

Wawancara, Januari 2020 
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terhadap penyandang disabilitas yang mengarah pada diskriminasi dalam berbagai 

aspek kehidupan, terutama dalam hal kesempatan kerja. Penyandang disabilitas 

dianggap tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan swasta.73 Hal 

tersebut membuat penempatan kerja bagi penyandang disabilitas sulit untuk terlaksana, 

padahal dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa harus 

mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawainya.  

Selain persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas, program Pengembangan 

Sumber Daya Manusia bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja formal 

belum berjalan dengan maksimal. Penyandang disabilitas harus dilatih untuk terjun ke 

dunia kerja, namun pemerintah belum memiliki data lengkap mengenai pelatihan kerja 

yang dibutuhkan para penyandang disabilitas tersebut. Bentuk pelatihan seperti ini 

memiliki beberapa kendala yaitu kekurangan tenaga pengajar, belum memiliki data 

lengkap mengenai kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan penyandang disabilitas, dan 

dari peserta sendiri belum siap ketika mengikuti pelatihan.74 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber penyandang 

disabilitas tersebut, beberapa hambatan yang mereka alami ketika memperoleh kerja 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Syarat untuk melamar pekerjaan harus sehat secara jasmani dan 

rohani, 

                                                           
73 Ibid 

74 Ibid 
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2. Selalu dianggap sebelah mata oleh orang lain, 

3. Dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu pekerjaan, 

4. Kesulitan komunikasi dengan lawan bicara.75 

 

Hambatan pada penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan 

pada kenyataannya masih belum bisa dihilangkan. Sementara hak untuk 

memperoleh pekerjaan merupakan salah satu HAM yang dimiliki penyandang 

disabilitas. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan “Penyandang 

disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi”. 

Melihat berbagai keterbatasan dan potensi para penyandang disabilitas 

dalam pembangunan, pemerintah telah berupaya menjamin kesejahteraan sosial 

bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan dan penghidupan. Penyandang 

disabilitas juga memiliki hak dengan sangat jelas dalam Pasal 6 Undang–

Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan sosial, setiap penyandang disabilitas berhak 

memperoleh: 

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang 

pendidikan. 

2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan 

derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuanya. 

                                                           
75 Antony Yahya, Penyandang disabilitas tuna rungu, Wawancara, Januari 2020 
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3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan 

menikmati hasil-hasilnya. 

4. Aksesibilitas dalam rangka kemandirianya. 

5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial. 

6. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, 

dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di 

tandai oleh: 

1. Meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

manusia (pangan, sandang dan papan) serta kesehatan dan 

pendidikan secara layak. 

2. Meningkatnya dinamika sosial, Dinamika sosial adalah penelaahan 

tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam fakta-fakta 

sosial yang saling berhubungan satu dengan lainnya. 

 

peluang kerja bagi penyandang disabilitas masih sangat minim, Hal ini menyebabkan 

kendala tercapainya kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (1) 

huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

menyebutkan: “Penyandang Disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan 

koperasi.” Peraturan mengenai hak penyandang disabilitas tersebut dalam memperoleh 

pekerjaan belum terealisasi dengan baik, banyak hambatan yang dihadapi oleh 

penyandang disabilitas. Parameter tercapainya kesejahteraan sosial bagi penyandang 

disabilitas memilki keterbatasan berupa abstraknya indikator penilaian keberhasilan, 
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namun hal ini dapat diatasi dengan pengamatan yang intens dan mendalam terhadap 

kehidupan sosial penyandang disabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


