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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada Bab 

sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut : 

1. Penerapan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota 

Banjarmasin dengan kondisi kota yang padat penduduk, belum 

begitu memadai bagi para difabel. Dengan tidak adanya pencatatan 

berapa jumlah difabel yang mencari pekerjaan, pelayanan dan 

infrastruktur yang menunjang bagi para penyandang disabilitas. 

Padahal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini sangatlah 

penting, untuk menjamin kemandirian, memudahkan pendataan, 

dan untuk partisipasi para penyandang disabilitas dalam kehidupan 

bermasyarakat. Karena mereka juga memerlukan pekerjaan, makan 

untuk hidup dan berjuang, sehingga aksesibilitas bagi difabel harus 

selaras dengan kehidupan masyarakat lainnya. Itulah mengapa 

akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin 

belum begitu memadai. 

2. Alasan khusus yang membuat penyandang disabilitas tidak 

memperoleh akses pekerjaan adalah karena kondisi difabel 

tersebut. Meskipun penyandang disabilitas ini telah sekolah tinggi 

hingga jenjang sarjana, kondisi fisik dari difabel ini yang 
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dipermasalahkan. Kerap kali hal ini menjadi sebuah dilema, karena 

kondisi difabel tersebut tidaklah dapat dipungkiri dan tidak pula 

diinginkan oleh difabel tersebut. 

3. Faktor yang menjadi pengaruh akses pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas ini adalah tentang infrastruktur, pelayanan dan kondisi 

di lapangan. Pengaruh infrastruktur ini berdasarkan dari ragam 

jenis difabel yang tidak hanya satu atau dua jenis saja. Dalam hal 

ini terkadang infrastruktur tempat bekerja bagi difabel tersebut 

belum mendukung dengan kondisi fisiknya. Pelayanan yang 

diperoleh para difabel ini terkadang berbeda dengan seseorang 

yang berfisik normal, padahal seharusnya pelayanan tidak boleh 

dibedakan berdasarkan fisik seseorang, dan wajib untuk dibantu 

apapun kondisinya. Keadaan dilapangan kadang tidak sesuai 

dengan realitanya, kondisi tubuh difabel terkadang belum tentu 

selalu dapat bekerja dengan optimal, sehingga harus ditempatkan 

di bidang yang memang sesuai dengan kondisi difabel tersebut. 

4. Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota 

Banjarmasin belum mencapai maksimal, hal ini menjadikan 

aksesibilitas bagi difabel belum terpenuhi dengan baik, sehingga di 

perlukan adanya evaluasi kedepan untuk perlindungan difabel.  

 

 

 



55 

 

 

 

B. Rekomendasi 

1. Pemerintah Kota Banjarmasin seharusnya melakukan pendataan 

tentang berapa jumlah Penyandang Disabilitas yang sedang 

mencari pekerjaan, tidak bekerja, berwirausaha secara mandiri, dan 

apa keahlian yang difabel tersebut miliki, sehingga hal ini 

memudahkan bagi penyedia lapangan kerja, dan peneliti lainnya 

dalam membuka lapangan kerja bagi para penyandang disabilitas 

dan meneliti seberapa banyak penyandang disabilitas yang ada di 

Kota Banjarmasin. 

2. Dinas terkait harusnya lebih teliti dalam melakukan pengawasan 

sehingga apa yang terjadi dilapangan sesuai dengan realitanya. 

Agar terciptanya pelayanan yang ramah, penempatan Penyandang 

Disabilitas sesuai dengan bidangnya. Adanya peningkatan terhadap 

infrastruktur yang baik bagi difabel, untuk memberikan kemudahan 

bagi difabel tersebut. 

3. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, 

untuk itu peneliti memberi rekomendasi kepada peneliti 

selanjutnya, agar dapat meneliti mengenai Penyandang Disabilitas 

dimana pun terutama itu di Kota Banjarmasin. Karena penelitian 

tersebut bukan hanya tentang Penyandang Disabilitas tapi juga 

tentang kepedulian untuk mereka, setidaknya dengan meneliti 

mengenai Penyandang Disabilitas sedikit banyaknya bisa 
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membantu mereka dan juga meningkatkan tempat-tempat tersebut 

menjadi lebih inklusi dan ramah bagi para penyandang Disabilitas. 

  




