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BAB IV 

KEIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa peran Komunitas Sahabat Difabel dalam mengadvokasi hak penyandang 

difabel sudah berhasil karena Komunitas Sahabat Difabel sudah menjalankan 

fungsi-fungsinya sebagai berikut: 

1. Komunitas Sahabat Difabel menjalankan perannya dalam mempengaruhi 

kebijakan pemerintah melalui kegiatan advokasi di forum-forum 

kepemerintahan. Komunitas Sahabat Difabel yang sering dilibatkan dalam 

kegiatan dan rapat pemerintah, berkomitmen akan selalu memberi saran dan 

kritik yaang membangun apabila mengikuti rapat atau acara yang diadakan 

pemerintah. Dengan adanya jalinan yang baik dengan pemerintah Komunitas 

Sahabat Difabel memanfaatkan peluang ini untuk bisa memberi pengaruh 

positif untuk perbaikan kondisi penyandang difabel di masa mendatang. 

2. Komunitas Sahabat Difabel membuka diri untuk menjalin kemitraan dengan 

pemerintah dan swasta. Pemerintah sudah beberapa kali melibatkan komunitas 

dalam program kerja. Begitupun sebaliknya, dalam menjalankan programnya 

Komunitas Sahabat Difabel mendapat dukungan pemerintah daerah baik kota 

maupun provinsi. Kemitraan yang dilakukan antara komunitas dan pihak 

swasta dapat dilihat dari adanya kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. 

Komunitas Sahabat Difabel mendampingi proses rekrutmen tenaga kerja dan 
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menjadi bahan pertimbangan perusahaan ketika ada tenaga kerja difabel yang 

mengalami permasalahan dengan perusahaan. 

 Peranan yang sudah berhasil dilaksanakan Komunitas Sahabat Difabel 

sebagai Organisasi berbasis komunitas difabel dalam pemenuhan hak-hak 

ketenagakerjaan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 

2014 adalah sebagai berikut: 

1. Komunitas Sahabat Difabel ikut serta dalam pemenuhan hak untuk 

mendapatkan pelatihan kerja melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan 

pelatihan yang bekerjasama dengan pemerintah. Selain itu Komunitas Sahabat 

Difabel juga menjadikan pelatihan sebagai kegiatan rutinnya untuk 

memberdayakan penyandang difabel. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah 

mewujudkan kemandirian penyandang difabel. Dengan bekal keterampilan 

yang dimiliki setelah mengikuti pelatihan, penyandang difabel dapat 

mengoptimalkannya sebagai sumber pendapatan. 

2. Komunitas Sahabat Difabel berperan sebagai penyalur informasi lowongan 

kerja yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada 

penyandang difabel pencari kerja. Komunitas juga menjadi fasilitator dalam 

proses perekrutan calon tenaga kerja difabel di perusahaan swasta.  

3. Komunitas Sahabat Difabel tidak memaksakan anggotanya untuk menjadi 

seorang Pegawai Negeri Sipil maupun karyawan perusahaan, karena sebagian 

besar anggota Komunitas Sahabat Difabel tergolong dalam Orang dengan 

Kedisabilitasan Berat (ODKB). Justru sebaliknya, penyandang difabel yang di 

luar komunitas yang direkomendasikan untuk bekerja di perusahaan. 
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4. Komunitas Sahabat Difabel memberi fasilitas pemasaran untuk produk 

penyandang difabel dengan membentuk UKM Saung Happy Difabel. 

Pemberdayaan di bidang usaha ekonomi kreatif dilakukan Komunitas Sahabat 

Difabel dengan menjaln kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah, 

komunitas asosiasi UKM dan Mall di Semarang. 

5. Keterlibatan Komunitas Sahabat Difabel yang berkaitan dengan penghasilan, 

perlindungan, dan pengawasan kerja tidak banyak, karena kewenangan itu ada 

di tangan perusahaan dan merupakan tugas pemerintah. Namun, komunitas 

akan selalu menanyakannya pada saat mendampingi proses rekrutmen calon 

tenaga kerja difabel. 

 Terdapat peluang dan hambatan yang dialami Komunitas Sahabat Difabel 

dalam menjalakan perannya. Peluang yang dimiliki Komunitas Sahabat Difabel 

adalah nama baik di mata pemerintah, swasta, dan kalangan masyarakat difabel 

serta letak strategis komunitas yang ada di pusat kota di Jawa Tengah sehingga  

lebih mudah menjangkau pemerintah dan swasta. Sementara itu beberapa hal yang 

menjadi hambatan dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang difabel 

adalah perilaku tenaga kerja difabel yang kerap menjadi perselisihan hubungan 

industrial, persyaratan kerja yang memberatkan difabel, dan stigma dunia usaha 

terhadap kemampuan penyandang difabel. 

4.2 Rekomendasi  

 Rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk Komunitas Sahabat 

Difabel adalah:  
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1. Perlu adanya pendeskripsian tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam 

AD/ART pada struktur keorganisasian Komunitas Sahabat Difabel sehingga 

tidak ada tumpang tindih kewenangan yang terjadi antarpengurus. 

2. Agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Semaraang yang inklusif, 

anggota difabel harus selalu melibatkan diri dan aktif menyampaikan aspirasi 

dalam proses pembuatan kebijakan tentang difabel. 

3. Komitmen Komunitas Sahabat Difabel untuk menjadi mitra pemerintah dan 

swasta harus selalu dijaga, namun perlu berhati-hati dalam melangkah agar 

tidak berbenturan dengan kepentingan politik.  

4. Sebagai orgasnisasi sipil, Komunitas Sahabat Difabel harus meningkatkan 

kualitas internal agar bisa berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah, 

terutama dalam bidang ketenagakerjaan yang selama ini belum berjalan secara 

maksimal. 

5. Komunitas Sahabat Difabel perlu meningkatkan kegiatan pemberdayaan dan 

strategi pemasaran yang lebih kreatif untuk UKM Saung Happy Difabel, 

supaya tidak hanya bisa menjadi sumber pendapatan pemiliknya saja, tetapi 

juga bisa menjadi pemasukan untuk komunitas. Sebab selama ini, hampir 

semua kegiatan yang dijalankan masih mengandalkan dana dari donatur. 

6. Komunitas Sahabat Difabel seharusnya bisa merangkul semua penyadang 

difabel dari beragam jenisnya dan memperbaiki hubungan dengan semua 

organisasi pemerhati difabel di Kota Semarang. 

 Rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk perusahaan adalah: 
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1. Perusahaan yang sudah mempekerjakan difabel perlu mengadakan training 

untuk karyawan yang non difabel agar mereka terbiasa bekerjasama dengan 

tenaga kerja difabel. 

2. perusahaan yang belum memenuhi kuota 1% diharapkan bisa membuka lebih 

banyak lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja difabel dari berbagai ragam 

difabilitas.   

3. Perselisihan hubungan industrial yang dialami perusahaan dan tenaga kerja 

difabel sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan 

melibatkan organisasi pemerhati difabel, sehingga menemui kesepakatan 

bersama (win –win solution). 

 Rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk pemerintah adalah: 

1. Perlu adanya penghargaan (reward) bagi perusahaan-perusahaan yang sudah 

memberikan kuota 1% untuk tenaga kerja difabel dan sanksi (punishment) yang 

tegas bagi perusahaan yang belum mempekerjakan penyandang difabel. 

2. Permasalahan pemenuhan hak penyandang difabel bukan hanya di tangan 

Dinas Sosial, tetapi mencakup multisektoral. Seperti tugas untuk pemenuhan 

hak ketenagakerjaan difabel, seharusnya tugas pokok dan fungsinya sudah ada 

di Dinas Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang 

mengatur secara khusus untuk difabel di masing-masing sektor pemerintahan.   

3. Setiap pembuatan kebijakan di Kota Semarang, pemerintah harus melibatkan 

penyandang difabel dan organisasi penyandang difabel. 


