
 

 
BAB V 

 
 

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 
 
 

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mengemukakan kesimpulan atas 

rumusan masalah yang ingin digali dalam bab sebelumnya, untuk menjawab 

rumusan tersebut maka peneliti menemukan kesimpulan bahwa: 

 
A. Konsep kebijakan Pemerinbtah Kota Mojokerto tentang Penyandang 

Disabilitas adalah “Kota Inklusif Ramah Penyandang Disabilitas”. 

Konsep tersebut diwujudkan dalam pengaturan khusus bagi 

penyandang disabilitas yang terfokus dalam aturan tentang tenaga 

kerja penyandang disabilitas yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah 

Daerah Kota Mojokerto No. 15 Tahun 2015. Kemudian pencanangan 

pendidikan dasar Inklusif yang merupakan adopsi dari Peraturan 

Menteri Pendidikan No. 70 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Inklusif, 

peraturan tersebut di wujudkan secara otonomi dalam Peraturan 

Walikota Mojokerto No. 23 Tahun 2013 Tentang “Pedoman 

pelaksanaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota 

Mojokerto tahun pelajaran 2013/2014” meskipun aturan ini sudah lama 

namun aturan yang dipakai bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif 

tetap beredoman dalam Perwali tersebut. 
 

B. Implementasi pemenuhan aksesibilitas ranah pekerjaan bagi 

penyandang disabilitas masih nihil, perda yang mengatur keterlibatan 
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pekerja penyandang disabilitas hanya sebatas menjadi sebuah perda 

yang seringkali di curangi oleh perusahaan swasta di Kota Mojokerto. 

Sehingga akses bekerja dalam perusahaan swasta di Kota Mojokerto 

tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan 

mereka lebih memilih bekerja di luar Kota Mojokerto atau membuat 

mereka memilih untuk melakukan usaha mandiri. Perda ini menjadi 

tidak bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Sedangkan 

implementasi pendidikan bagi penyandang disabilitas di wujudkan 

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dengan 

menunjuk, SDN Mentikan 1 dan 3, kemudian SMPN 8 Kota 

Mojokerto. Kriteria ketunaan yang diterima dalam sekolah inklusif 

masih sebatas mereka yang tergolong tuna daksa, ganguan konsentrasi, 

dan slowlearner . 
 

C. Pandangan penyandang disabilitas tentang kebijakan pemenuhan hak 

bagi penyandang disabilitas adalah kurang tegasnya pemerintah dalam 

memantau implementasi dari kebijakan yang dibuat, terutama dalam 

Perda No. 15 tahun 2015 tentang tenaga kerja disabilitas. Terutama 

pengabaian atas Perda tersebut terus berlanjut sejak Perda dibuat 

hingga memasuki tahun 2018. Masyarakat disini yang juga sebagai 

pemegang amanah penyelenggaraan pendidikan inklusif menilai jika 

pemerintah yang diwakili Dinas Pendidikan kurang bisa bekerja sama 

terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif, kurangnya perhatian dan 

cenderung melimpahkan tanggung jawab pendidikan inklusif terhadap 

sekolah mengakibatkan pihak sekolah menjadi kurang optimal dalam 
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memberikan pelayanan pendidikan inklusif. Maka sekolah inklusif di 

Kota Mojokerto tidak dapat melakukan upaya pelayanan penuh 

terhadap seluruh jenis ketunaan seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 tahun 1999. 
 

D. Saran 

 
Penelitian yang dilakukan peneliti masih sebatas melakukan kajian 

tentang kebijakan yang dibentuk oleh negara dan imlementasi atas konvensi 

yang telah dirativikasi. Penelitian ini masih bersifat lokal di Kota Mojokerto 

saja sebagai obyek penelitian. Penelitian yang bersifat menguji implementasi 

tingkatan daerah atas hak asasi bagi penyandang disabilitas ini dapat 

dilakukan oleh peneliti lainnya secara luas dan lebih mengkaji unsur hak 

lainnya diluar pemenuhan hak asasi atas bekerja dan pendidikan bagi 

penyandang disabilitas. Penelitian ini dapat diajdikan bahan ulasan untuk 

penelitian dalam kajian hak asasi penyandang disabilitas dalam penelitian 

lainnya. 
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