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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi asas 

non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi 

pekerja penyandang disabilitas di PT Transmart Kota Kupang, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam Dunia kerja 

bagi pekerja penyandang disabilitas  di PT Transmart Kupang belum 

dapat diimplementasikan sepenuhnya dengan baik karena perusahaan 

masih mensyaratkan pelamar harus berpenampilan menarik, 

diperuntukan bagi orang normal, sehat jasmani dan rohani serta akses 

bagi penyandang disabilitas dan fasilitas yang ada belum memadai, 

belum mendukung para penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di 

PT Transmart Kupang.  Serta sarana dan prasarananya belum responsif 

dengan derajat atau tingkat disabilitas. 

2. Sedangkan  hambatan-hambatan implementasi asas non diskriminasi 

dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang 

disabilitas di PT Transmart Kupang yaitu:  

a. Hambatan dari penyandang disabilitas itu sendiri 

Hambatan terbesar dari penyandang disabilitas yaitu karena Para 

penyandang disabilitas merasa tidak percaya diri dan rendah diri 

dengan kondisi fisik dan keterbatasan mreka ketika pihak 

perusahaan menetapkan syarat bekerja yaitu harus berpenampilan 
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menarik, diperuntukan bagi orang normal serrta di butuhkan 

kelincahan dalam melakukan pekerjaanya. Serta tingkat pendidikan 

penyandang disabilitas yg masih rendah. 

b. Hambatan dari perusahaan  

Hambatan terbesar dari pihak perusahaan yaitu kurangnya 

pemahaman pihak perusahaan akan Undang-Undang No 8 tahun 

2016 tentang penyandang disabilitas  khususnya berkaitan dengan 

pasal 53 ayat 1 dan 2 mengenai kewajiban perusahaan untuk 

mempekerjakan penyandang disabilitas. kemudian hambatan kedua 

yaitu kurangnya ketersediaan fasilitas yang memadai atau yang 

responsif dengan derajat disabilitas,yang bisa mendukung para 

penyandang disabilitas ketika melakukan pekerjaan. Serta syarat 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Selain itu dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: minimnya 

tingkat pendidikan yang didapat oleh para penyandang disabilitas, 

akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang belum 

memadai, belum tersedianya program khusus dari pemerintah 

berkaitan dengan hal ini, tidak ada sanksi tegas dan aturan yang 

mengikat dalam Undang-Undang, belum ada badan penegak 

berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak penyandang 

disabilitas serta pandangan atau stigma yang menganggap bahwa 

peenyandang disabilitas adalah kaum lemah dan sebagainya. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis 

menyarankan Implementasi asas non diskriminasi dan kesamaan 

kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di PT 

Transmart Kota Kupang harus berpedoman pada Undang-Undang No 8 

Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 53 ayat 1 dan 2. Serta 

bagi perusahaan  hendaknya memberikan persyaratan  kerja yang tidak 

mendiskriminasi, dan menyediakan fasilitas yang memadai jika 

perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas. Dan bagi pemerintah 

harus membuat program-program pemberdayaan bagi para penyandang 

disabilitas sehingga mreka siap ketika terjun ke dunia kerja. 
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