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penanganan yang dilakukan untuk situasi manajerial tersebut sudah efektif atau tidak. Tim Penulis mungkin 
menyamarkan nama-nama dan informasi lainnya untuk alasan kerahasiaan.

Penggandaan naskah ini harus seizin Center for Education and Learning Economics Business (CELEB) 
FEB UI, Kampus UI Depok 16424.

Gagasan lingkungan kerja inklusif di Coca-Cola

Impian untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dimulai ketika Rendar melihat bahwa para kolega 
yang ada di industri layanan pelanggan sudah banyak yang merekrut penyandang disabilitas dan terbukti 
bahwa mereka mampu untuk bekerja sebagai Agent Contact Center dengan produktivitas serta kinerja 
yang baik. Impian mulia yang Rendar miliki ini dipicu dari interaksi langsung Rendar dengan individu 
disabilitas, yaitu almarhum ayahnya sendiri yang menjadi tunanetra karena penyakit tumor otak. Sebelum 
mengalami kebutaan, profesi ayahnya adalah sebagai Arsitek, namun profesi tersebut harus terhenti di tahun 
2004, sampai pada akhirnya meninggal dunia di tahun 2006. Rendar sangat terinspirasi oleh sang ayah 
karena dengan keterbatasan yang dimiliki, ayahnya tetap bisa produktif dan melakukan aktivitas di rumah 
dengan baik secara mandiri. Pengalaman pribadi yang dialami oleh Rendar ini membuat dirinya sangat 
peka dengan penyandang disabilitas dan menjadikan dirinya sebagai individu yang sangat menghargai 
nilai-nilai keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Rendar adalah seorang praktisi di industri layanan pelanggan atau contact center di Indonesia. Pengalamannya 
di industri ini sudah 14 tahun dan saat ini Rendar bekerja di Coca-Cola Europacific Partners Indonesia 
sebagai Head of Contact Center. Selain itu, sebagai praktisi di industri layanan pelanggan, Rendar juga 
tergabung dan berpartisipasi aktif sebagai salah satu pengurus di Indonesia Contact Center Association 
(ICCA). Karirnya di Coca-Cola Amatil Indonesia dimulai setelah Rendar lulus kuliah S1 dari Universitas 
Jenderal Soedirman. Posisi pertamanya adalah sebagai Quality Assurance di pabrik Coca-Cola Cibitung 
yang bertugas untuk memastikan semua produk yang diproduksi oleh pabrik memenuhi standar kualitas 
dari The Coca-Cola Company (TCCC). kemudian di tahun 2009, Rendar mendapatkan tawaran untuk 
mengembangkan karirnya di Layanan Pelanggan Coca-Cola atau secara internal dikenal dengan nama 
National Contact Center. Karirnya dimulai dari staf kemudian terus mendapatkan kesempatan untuk 
berkembang dan sampai pada posisinya saat ini sebagai Head of Contact Center atau Kepala Layanan 
Pelanggan di divisi National Contact Center (NCC) yang bertugas untuk memberikan layanan dan 
pengalaman pelanggan terbaik untuk para pelanggan Coca-Cola. Pengalaman 13 tahun di dunia layanan 
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pelanggan membuat Rendar memiliki jejaring yang luas selain menjadi salah satu Dewan Pengurus di 
asosiasi Contact Center Indonesia. Dikarenakan jejaring tersebut, Rendar mengetahui bahwa industri 
layanan pelanggan sudah mulai mengampanyekan lingkungan kerja inklusif khususnya untuk penyandang 
disabilitas, dan bahkan sudah banyak yang mempekerjakannya, terutama pada posisi Contact Center Agent. 
Hal tersebut membuat Rendar lebih tergerak lagi untuk mewujudkannya, terlebih posisinya saat ini adalah 
sebagai Kepala Layanan Pelanggan yang sangat memungkinkan untuk menjalankan gagasan mulia tersebut.
Gagasan mulia tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari Direktur SDM yang baru saja bergabung 
dengan Coca-Cola Amatil Indonesia, Ibu Herni Dian. Sambutan yang baik ini berawal dari kunjungan 
Ibu Dian ke National Contact Center (NCC), dan dalam kesempatan tersebut Rendar banyak berdiskusi 
dengan Ibu Herni Dian dan momen ini dimanfaatkan oleh Rendar untuk menyampaikan gagasan mulianya 
untuk bisa merekrut dan mempekerjakan penyandang disabilitas di divisi NCC. Ibu Herni Dian menyambut 
positif dan meminta Rendar untuk segera menyusun rencana dan mengundang ThisAble Enterprise, yaitu 
sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Angkie Yudistia yang 
saat ini merupakan staf khusus Presiden RI. Pada bulan Maret 2020 tim dari ThisAble Enterprise datang ke 
kantor pusat Coca-Cola Amatil Indonesia di South Quarter Tower Jakarta Selatan. Rendar bersama dengan 
Direktur SDM dan jajarannya bertemu dengan tim ThisAble Enterprise yang saat itu diwakili oleh Nicky 
Clara sebagai Chief Operating Officer. Hasil dari pertemuan tersebut adalah rencana ke depan perusahaan 
untuk merekrut penyandang disabilitas dengan pilot project di National Contact Center di bulan Mei 2020.

Rencana mulia ini sayangnya harus berhenti karena adanya pandemi COVID-19 di akhir Maret 2020, yang 
menyebabkan perusahaan lebih berfokus kepada penanganan pandemi, sehingga rencana untuk merekrut 
penyandang disabilitas bukan menjadi prioritas manajemen saat itu, ditambah lagi dengan keputusan 
manajemen untuk membekukan perekrutan eksternal. Pada akhir tahun 2020, muncul turbulensi berikutnya 
di Coca-Cola Amatil Grup dengan adanya wacana akuisisi Coca-Cola Amatil menjadi bagian dari Coca-
Cola European Partners, yang merupakan perusahaan pembotolan produk-produk Coca-Cola terbesar saat 
ini di dunia. Hingga akhirnya hal tersebut benar-benar terjadi pada 8 Mei 2021 dengan bersatunya dua 
perusahaan pembotolan yakni Coca-Cola Amatil (CCA) dan Coca-Cola European Partners (CCEP) menjadi 
satu kesatuan, dan berubah nama menjadi Coca-Cola Europacific Partners (CCEP).

Profil Coca-Cola Europacific Partners

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) merupakan sebuah perusahaan multinasional dengan cakupan 
wilayah geografis yang luas, dan saat ini beroperasi di 29 negara, dan berkantor pusat di London Inggris. 
CCEP secara global didukung oleh 33.200 karyawan, memiliki 79 pabrik, dan menjual 16,4 miliar liter per 
tahun, dan menjangkau lebih dari 600 juta konsumen di wilayah operasinya (https://www.cocacolaep.com/
about-us/places/). 

CCEP Indonesia adalah bagian dari CCEP Australia, Pasifik dan Indonesia (API Business Unit) yang 
merupakan bagian dari operasi global CCEP. CCEP memiliki visi untuk membuat perubahan dan menciptakan 
masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi CCEP untuk merepresentasikan inklusivitas 
dan keberagaman dalam merek yang mereka buat dan jual, serta pada komunitas yang mereka layani. Hal 
ini juga berarti memiliki komitmen untuk menciptakan tempat kerja di mana setiap orang diterima untuk 
menjadi diri mereka sendiri, dihargai, dan diakui, terlepas dari perbedaan cara pandang, pengalaman, dan 
latar belakang pekerjaan tiap individu. CCEP percaya kekuatan mereka berasal dari keberagaman, dan ini 
adalah hal yang terbaik untuk dilakukan.

CCEP Indonesia memiliki lebih dari 5.000 karyawan di 8 pabrik yang tersebar seluruh Indonesia. Pabrik 
Bekasi 1 berlokasi di Cibitung, Pabrik Bekasi 2 berlokasi di Kompleks Industri MM2100, Pabrik Rancaekek 
di Bandung, Pabrik Pandaan di Surabaya, Pabrik Mengwi di Bali, Pabrik Medan, Pabrik Lampung, dan 
Pabrik Bawean di Semarang. CCEP Indonesia melayani lebih dari 450.000 pelanggan langsung dengan 

2



Studi Kasus

investasi sebanyak 320.000 peralatan minuman dingin seperti pendingin dan dispenser karena penyajian 
produk mereka lebih baik bila dalam kondisi dingin. CCEP Indonesia berada di bawah The Coca-Cola 
Company yang memproduksi minuman bersoda tersertifikasi seperti Coca-Cola, Sprite, dan Fanta dan 
produk non-soda seperti Minute Maid, Frestea, dan Ades (https://www.cocacolaep.com/id-id/).

Salah satu misi CCEP adalah untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya. Oleh karena 
itu, National Contact Center (NCC) memiliki peran strategis dalam memberikan pengalaman pelanggan 
(customer experience) yang baik kepada konsumen serta memberikan kontribusi penjualan yang signifikan 
terhadap volume penjualan total CCEP Indonesia. NCC Indonesia dikenal sebagai salah satu contact center 
terbaik di Asia Pasifik, bahkan di dunia, karena telah mendapat banyak pengakuan dari asosiasi Contact 
Center di tingkat nasional, regional, dan global. Sebagai salah satu tim yang sangat terlibat dalam perusahaan, 
NCC juga menjadi divisi pertama di CCEP Indonesia yang sudah mempekerjakan Penyandang Disabilitas 
(PwD). Hal ini selaras dengan salah satu Pilar Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Diversity, Equity and 
Inclusion – DEI) CCEP Indonesia yang terdiri dari: (1) Multigenerasi; (2) Disabilitas; (3) Gender; dan (4) 
Budaya dan Warisan.

Keberagaman adalah perpaduan dari berbagai hal hebat yang membuat setiap orang unik, baik itu usia, 
etnis, identitas gender, disabilitas, dll. Kesetaraan adalah proses untuk memastikan proses dan program 
bersifat adil dan memberikan kesempatan yang sama rata bagi setiap individu. Inklusi adalah tentang 
bagaimana CCEP menerima dan menciptakan budaya di mana setiap orang, terlepas dari latar belakang atau 
pengalamannya, merasa diterima, dihargai dan dapat berkontribusi pada keberhasilan CCEP. Hal ini juga 
menjadi dasar peningkatan kinerja, daya saing, dan pertumbuhan bisnis yang lebih baik. CCEP Indonesia 
berkomitmen untuk mengembangkan budaya yang inklusif dan beragam, sejalan dengan arah strategis 
'This is forward'. CCEP Indonesia antara lain mendorong gerakan non-diskriminasi gender di tempat kerja 
melalui Komitmen Kesetaraan Gender dan mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas.

Urgensi lapangan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas

Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengakui 
kesempatan kerja yang setara bagi pekerja penyandang disabilitas. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa 
“Setiap pekerja mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan”. 
Dalam undang-undang tersebut, Pemerintah mewajibkan perusahaan mempekerjakan pekerja penyandang 
disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 53: 
1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib
mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah keseluruhan dari karyawan
atau pekerja, 2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas
dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja.

Jumlah penyandang disabilitas dalam angkatan kerja di Indonesia cukup besar. Penyandang disabilitas 
memiliki kebutuhan yang sama dengan non-penyandang disabilitas. Menurut ILO (2013), alasan penyandang 
disabilitas membutuhkan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan, memanfaatkan kemampuan 
mereka serta untuk berkontribusi pada masyarakat. Menurut Kementerian Tenaga Kerja (2021), saat ini 
terdapat 17,74 juta orang usia kerja (15 tahun ke atas) yang merupakan penyandang disabilitas. Sebanyak 
7,8 juta penyandang disabilitas masuk ke angkatan kerja atau hanya sebesar 44 persen Angka Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kelompok disabilitas ini mencapai 3 
persen (Kementerian Tenaga Kerja 2021).

Berdasarkan Melwood Economic impact Study, penyandang disabilitas dapat berkontribusi pada ekonomi 
ketika mereka dilibatkan (Shulman 2020). Di Amerika Serikat, pekerja dengan disabilitas memperoleh 
pendapat sekitar $27,7 juta, dan berkontribusi pada pajak federal, negara bagian, dan pajak daerah pada 
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tahun 2017 sebesar $11,9 juta yang mencakup 25 wilayah, yaitu di Maryland, Virginia, dan Washington, 
dan DC, di mana Melwood mempekerjakan lebih dari 1.200 pekerja dengan berbagai kemampuan. Dengan 
kata lain, diskriminasi penyandang disabilitas pada angkatan kerja dapat berdampak negatif terhadap 
perekonomian. Selain itu, sebuah studi yang dilakukan oleh Accenture (2022) menemukan adanya korelasi 
yang kuat antara kinerja keuangan perusahaan dan praktik inklusi disabilitas yang dijalankan dengan baik.
Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan kuota untuk penyandang disabilitas di perusahaan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998, pengaturan tentang kuota 
secara jelas diatur dalam tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang 
dinyatakan dalam Pasal 28 yang berbunyi: “Seorang pengusaha harus mempekerjakan paling sedikit 1 
(satu) penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan kerja dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja 
di perusahaannya untuk setiap 100 pekerja di perusahaannya”.

Intervensi pemerintah melalui kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas menunjukkan 
kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan memberikan kesempatan 
yang sama kepada kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam bidang yang sama (Hukumonline.com). 
Selain itu, untuk mendorong perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas, Menteri Tenaga 
Kerja Republik Indonesia juga menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 326 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penghargaan kepada Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Melalui 
peraturan menteri ini, pemerintah meminta agar perusahaan lebih memperhatikan pekerja penyandang 
disabilitas. Di samping itu, perusahaan yang mampu mengimplementasikan lingkungan kerja inklusif dapat 
meningkatkan citra baik perusahaan, serta mendorong permintaan produknya. Menurut Google (2019), 
konsumen lebih cenderung membeli suatu produk jika mereka menampilkan iklan yang dianggap inklusif. 
Menurut survei oleh Google, 64% peserta mengatakan bahwa mereka melakukan tindakan tertentu setelah 
melihat iklan yang mereka anggap inklusif.

Upaya awal merekrut penyandang disabilitas

Dengan mempertimbangkan pengalaman pribadi berinteraksi dengan penyandang disabilitas, tren industri 
contact center yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas, serta regulasi pemerintah, Rendar, 
Kepala National Contact Center Coca-Cola Amatil Indonesia menyadari sepenuhnya mengenai urgensi 
mempekerjakan penyandang disabilitas, dan mencoba mengangkat isu ini ke jajaran manajerial tertinggi 
Coca-Cola di awal tahun 2020. Namun, tampaknya manajemen saat itu belum dapat merealisasikan 
ide tersebut karena di waktu yang bersamaan perusahaan sedang berada pada fase transisi perpindahan 
kepemilikan dari Amatil ke Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Selain itu, pandemi Covid-19 yang 
melanda Indonesia dan dunia juga menenggelamkan isu inklusivitas di Coca-Cola. Fokus perusahaan saat 
itu adalah bagaimana beradaptasi dengan pengaturan pola kerja baru akibat Pandemi Covid-19. Oleh karena 
itu, diskusi tentang perekrutan penyandang disabilitas pun terhenti sejak Maret 2020.

Namun, akuisisi Coca-Cola dari Amatil oleh Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) membawa babak 
baru bagi Rendar untuk mengangkat kembali ide perekrutan penyandang disabilitas. Rendar mencoba 
mengomunikasikan idenya kepada Ichidina Daya, Kepala Divisi Organization Learning and Talent CCEP 
Indonesia. Rendar tidak menyangka bahwa tanggapan Ichdina sangat positif. Ichdina menyetujui inisiatif 
Rendar untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dan menyampaikan pemikiran ini kepada (Acting) 
Director of People and Culture, Lucia Karina.
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Gambar 1. Pilar Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Deversity, Equity, Inclusion - DEI) CCEP 
Indonesia 

Sumber: CCEP Indonesia

Lucia Karina sepakat bahwa mempekerjakan penyandang disabilitas memang harus dilakukan, bukan 
hanya karena diwajibkan oleh undang-undang tetapi juga karena selaras dengan Pilar DEI CCEP Indonesia 
dan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Daniel Hall, Direktur 
Pengembangan & Pemasaran Komersial, juga turut mendukung gagasan ini karena ia yakin bahwa memiliki 
tempat kerja yang inklusif untuk penyandang disabilitas akan membuat CCEP lebih memahami kebutuhan 
pelanggan mereka yang beragam, dan dapat melayani mereka dengan lebih baik. Selain itu, moralitas 
karyawan di perusahaan pun diharapkan meningkat seiring lingkungan kerja yang menghargai perbedaan.

Namun di sisi lain, karena CCEP Indonesia belum berpengalaman dalam mempekerjakan karyawan difabel, 
Lucia Karina, Ichidina, dan Rendar sempat memiliki kekhawatiran jika CCEP Indonesia mempekerjakan 
penyandang disabilitas. Mereka belum bisa membayangkan bagaimana reaksi karyawan CCEP Indonesia 
lainnya, entah menerima atau justru melakukan penolakan, jika memiliki rekan kerja penyandang 
disabilitas. Sebagai perusahaan global CCEP Indonesia pun memiliki standar key indicator performance 
(KPI) yang tinggi, maka terbesit keraguan mereka terhadap kemampuan penyandang disabilitas dalam 
mencapai  berbagai target perusahaan. Selain itu, mereka pun perlu memperhitungkan alokasi anggaran 
yang dibutuhkan untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi karyawan difabel agar mereka dapat 
bekerja dengan baik. Lebih lanjut, meskipun secara statistik jumlah penyandang disabilitas di Indonesia 
cukup banyak, Lucia Karina ternyata mengalami kesulitan dalam mencari kandidat penyandang disabilitas 
yang siap bekerja. Stigmatisasi terhadap rendahnya kemampuan dan kesiapan kerja penyandang disabilitas 
di masyarakat membatasi peluang penyandang disabilitas untuk terlibat di pasar kerja. Terlepas dari dampak 
positif atau negatif yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mempekerjakan karyawan difabel, CCEP 
Indonesia membutuhkan proses persiapan yang matang untuk menyukseskan pilot project ini. 

Analisis pekerjaan untuk kandidat karyawan penyandang disabilitas

Meskipun mempekerjakan penyandang disabilitas adalah hal wajib bagi perusahaan, namun menerapkan 
inklusi di tempat kerja merupakan sebuah tantangan. Lucia Karina merasakan bahwa tahapan persiapan 
adalah fase yang paling sulit. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya 
untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Mereka pun tidak memiliki gambaran umum yang memadai 
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mengenai karakteristik dan kriteria penyandang disabilitas yang sesuai untuk dipekerjakan di CCEP 
Indonesia. Oleh karena itu, Ichdina dan Rendar mencari bantuan dari seseorang yang sudah memiliki 
pengalaman mempekerjakan penyandang disabilitas, yaitu Evi Riawati, mantan mantan Vice President 
Mandiri Contact Center, dan Bendahara Indonesia Contact Center Association. Evi juga banyak terlibat di 
Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) sebagai instruktur. Evi menjelaskan 
kepada mereka bagaimana cara mempersiapkan lingkungan kerja agar penyandang disabilitas merasa 
diterima di tempat kerja.

Langkah pertama yang dilakukan oleh CCEP Indonesia adalah mengidentifikasi jenis pekerjaan yang 
cocok bagi penyandang disabilitas tertentu untuk memberikan mereka kesempatan yang setara dalam 
bekerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa ragam disabilitas terdiri dari 
lima kategori antara lain disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan disabilitas ganda atau multi. 
Dengan dukungan penuh dari pihak petinggi manajemen, Divisi Rendar, National Contact Center, dipilih 
sebagai divisi percontohan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Jenis pekerjaan di divisi ini tidak 
membutuhkan aktivitas fisik yang berat maupun mobilitas yang jauh, sehingga jenis pekerjaan tersebut 
relatif dapat dikerjakan oleh penyandang disabilitas.

Selanjutnya, Ichdina dan Divisi People and Culture mengidentifikasi karakteristik dan jenis disabilitas yang 
sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan ditawarkan. Di saat yang bersamaan, Ichdina juga mengidentifikasi 
fasilitas pendukung di perusahaan, khususnya di bagian contact center, yang dapat mendukung karyawan 
penyandang disabilitas bekerja. Ichdina berpikir untuk mempekerjakan karyawan penyandang disabilitas 
yang paling memungkinkan beradaptasi dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas perusahaan saat ini dulu. 
Perusahaan berencana untuk menempatkan karyawan penyandang disabilitas di National Office Cibitung, 
sementara Ichdina menilai kondisi fasilitas di lokasi tersebut masih terbatas, misalnya tangga dan toilet 
yang tidak didesain untuk disabilitas.  

Ichdina juga mempertimbangkan ketersediaan kandidat tenaga kerja dengan disabilitas yang dimaksud. 
Untuk bekerja di bagian contact center, calon karyawan difabel perlu memiliki kemampuan berkomunikasi 
dan mengoperasikan komputer yang baik. Untuk memastikan ketersediaan kandidat, Divisi People and 
Culture kembali menghubungi Evi Riawati untuk mencari kandidat dengan kualifikasi yang sesuai. 
Dalam hal ini, Ichdina dan Rendar mempertimbangkan untuk memilih kandidat dengan disabilitas fisik, 
khususnya disabilitas daksa kaki, untuk mengisi posisi yang tersedia. Namun, Evi Riawati menyampaikan 
jika perusahaan memiliki laptop dengan fitur voice recognition, maka pekerja yang tidak memiliki tangan 
pun bisa dipekerjakan. Namun, karena fasilitas tersebut belum dimiliki oleh perusahaan, Ichdina hanya 
menyampaikan selama kandidat pekerja disabilitas dengan keterbatasan tangan bisa mengoperasikan 
komputer, maka CCEP Indonesia terbuka dengan ragam disabilitas tersebut. 

Berikutnya adalah mempersiapkan proses seleksi dan memastikan bahwa calon karyawan penyandang 
disabilitas dapat mengikuti semua proses seleksi dengan baik. Evi Riawati, dengan pengalaman yang panjang 
pada Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) mengenal dan memahami 
kemampuan anak-anak disabilitas bimbingannya, sehingga Beliau dapat membantu perusahaan dalam 
menemukan kandidiat yang sesuai. Bantuan dan bimbingan dari Evi Riawati menyakinkan perusahaan 
untuk bekerja sama dengan BBRVPD. Dalam hal ini Evi Riawati pun merekomendasikan empat kandidat 
pekerja disabilitas dengan kriteria yang sudah disampaikan perusahaan.

Menciptakan lingkungan kerja inklusif

Bersamaan dengan proses pencarian kandidat karyawan penyandang disabilitas, secara paralel Divisi 
People and Culture juga memulai inisiatif untuk membangun kesadaran (awareness) kepada semua 
karyawan CCEP Indonesia terhadap isu-isu disabilitas. Lucia Karina mengarahkan Divisi People and 
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Culture agar menyusun program yang sistematis untuk mensosialisasikan Pilar DEI, khususnya pilar 
Disabilitas, agar para karyawan kelak dapat menyambut dan bekerja sama dengan rekan-rekan penyandang 
disabilitas. Tanpa adanya rasa saling menghormati dan dukungan dari rekan kerja (peer), Lucia Karina 
yakin bahwa para pekerja penyandang disabilitas akan merasa tidak nyaman untuk bekerja, hingga dapat 
menyebabkan hilangnya motivasi untuk bekerja. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa perusahaan perlu 
membangun lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka 
memiliki dukungan dari kelompok (peer). Ichdina juga memandang pentingnya dukungan implementasi 
inklusivitas dari pekerja di lingkungan pabrik dengan jumlah sebanyak 600 orang. 

Oleh karena itu, selain persiapan peralatan teknis, pemahaman terkait disabilitas harus dimiliki pula oleh 
karyawan pabrik. Walaupun dalam pekerjaan sehari-hari tidak seluruh karyawan akan berinteraksi secara 
langsung karena lokasi kerja yang berbeda, namun dengan adanya kemungkinan interaksi secara tidak 
langsung, baik di lingkungan kantin ataupun di gerbang pabrik, Ichdina ingin memastikan terciptanya 
dukungan dari seluruh pekerja. Tahapan sosialisasi terhadap rencana perusahaan dalam merekrut karyawan 
penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk memberikan edukasi dan pelatihan terhadap karyawan 
pabrik. Training dilakukan dengan cara membangun kesadaran (awareness) terkait inklusivitas kepada 
seluruh leader di pabrik. Manajemen secara khusus meminta dukungan dari para leader tersebut untuk 
memberi pemahaman ke tim dan semua karyawan yang ada. 

Edukasi yang disampaikan oleh manajemen kepada seluruh karyawan tidak hanya menjelaskan tentang 
definisi disabilitas dan tipe-tipe disabilitas. Perusahaan juga memberikan sesi interaksi dalam bentuk video 
dan diskusi kelompok untuk menunjukkan kepada seluruh karyawan bahwa karyawan penyandang disabilitas 
tidak berbeda dalam hal kinerja dan prestasi. Tim memberikan ilustrasi dalam video yang menggambarkan 
bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi prestasi yang dapat dicapai oleh seseorang. Sebagai contoh, 
perusahaan membagikan kisah seseorang tanpa lengan dan kaki, namun dapat menjalani profesi sebagai 
fotografer yang luar biasa. Materi kampanye juga disusun tanpa menekankan aspek disabilitas dari calon 
karyawan, namun pada kelebihan, semangat dan tekad yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. 

Dengan demikian, karyawan pabrik memahami bahwa karyawan penyandang disabilitas pun memiliki 
kelebihan, dan disabilitas bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Melalui sesi pelatihan ini, banyak 
sekali karyawan yang terinspirasi, sehingga tujuan kampanye agar dapat mengubah perspektif dan perilaku 
karyawan dapat tercapai. Untuk memastikan kesadaran akan isu disabilitas ini dapat terbangun, kegiatan 
kampanye tidak hanya dilakukan sekali namun secara terus menerus (continuous). Rangkaian kegiatan 
kampanye untuk meningkatkan kesadaran dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran karyawan, mulai 
dari manajemen hingga staf pada Oktober 2021, sebulan sebelum penyandang disabilitas bergabung dengan 
perusahaan. 

Selanjutnya, Divisi People and Culture mulai mempersiapkan fasilitas untuk mendukung penyandang 
disabilitas. Lucia Karina menganggap akomodasi di tempat kerja dan sekitarnya penting untuk dipersiapkan. 
Namun demikian, Lucia Karina meyakini bukan hanya sistem pendukung di dalam perusahaan dan 
persiapan pekerja penyandang disabilitas saja yang harus disiapkan; dukungan juga harus datang dari 
keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat. Perusahaan kemudian memetakan jenis pekerjaan dengan 
penyandang disabilitas yang dipekerjakan dan akomodasi yang dibutuhkan.

Proses seleksi dan program pengenalan

Proses seleksi didiskusikan oleh tim dengan Evi Riawati dari BBRVPD. Dari hasil konsultasi dengan Evi 
Riawati diperoleh masukan bahwa pada proses seleksi tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam bentuk 
apapun terhadap calon kandidat pekerja disabilitas. Secara fundamental, Evi Riawati menyampaikan 
kandidat pekerja disabilitas ingin diperlakukan secara sama tanpa ada perbedaan. Hal ini sejalan dengan 
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konsep dan nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Sebelum melakukan konsultasi dengan Evi Riawati, tim 
mengalami dilema yaitu apakah perusahaan perlu menurunkan standar pada recruitment process ketika 
menyeleksi kandidat yang memiliki keterbatasan. Dengan mengetahui bahwa secara prinsip, kandidat 
pekerja disabilitas ingin mendapatkan perlakuan yang sama, maka perusahaan mengimplementasikan semua 
tahapan proses seleksi yang sama, baik untuk pekerja penyandang disabilitas maupun non-penyandang 
disabilitas, untuk posisi serupa di National Contact Center. Proses seleksi terdiri atas tiga tahap. Tahap 
pertama adalah seleksi CV, dimana perusahaan melakukan sortir awal berdasarkan pengalaman kerja. Tahap 
kedua, perusahaan mengadakan tes intelegensi terhadap kandidat. Setelah itu, kandidat menjalani interview 
akhir, baik dengan user maupun dengan bagian sumber daya manusia (HRD). 

CCEP Indonesia mulai menyeleksi delapan kandidat karyawan penyandang disabilitas. Empat kandidat 
diantaranya merupakan rekomendasi Evi. Divisi People and Culture pun melibatkan Rendar dan dua 
manajernya, Mohamad Irvan (Manajer Customer Care Operation) dan Muhammad Iqbal (Manajer 
Sales Operation) dalam proses seleksi, karena kandidat penyandang disabilitas yang akan ditempatkan 
di National Contact Center (NCC). Tes seleksi dilakukan secara daring dimana para calon karyawan 
penyandang disabilitas diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam melakukan beberapa tugas. 
Selain kompetensi teknis, Rendar dan para manajernya juga mempertimbangkan sikap para kandidat, 
bagaimana mereka menghadapi situasi dimana mayoritas karyawan di CCEP Indonesia belum pernah 
memiliki rekan penyandang disabilitas. Kualitas diri penyandang disabilitas yang dipertimbangkan Rendar, 
Irvan, dan Iqbal adalah kandidat yang memiliki kepercayaan diri dan pengalaman kerja di bidang contact 
center. 

Setelah melewati proses seleksi, pada November 2021 terdapat dua kandidat penyandang disabilitas, 
Saifuddin dan Sandi Saputra yang bergabung dan menandatangani kontrak magang sebagai masa percobaan. 
Keduanya memiliki disabilitas daksa akibat kecelakaan yang terjadi beberapa tahun lalu. Saifuddin harus 
diamputasi kaki kiri di atas lutut karena kecelakaan yang terjadi di tahun 2009 dan saat ini menggunakan 
kruk sebagai alat bantu jalan. Sementara Sandi harus diamputasi lengan kanannya karena kecelakaan dan 
saat ini menggunakan protesa. Keduanya memiliki soft skill yang baik dan dinilai memiliki sikap positif 
dalam berinteraksi selama proses seleksi.

Rendar kemudian mempersiapkan proses pengenalan dan pelatihan kerja bagi Saifuddin dan Sandi. Karena 
kondisi pandemi, pelatihan tidak dapat dilakukan secara tatap muka, namun demikian pelatihan dilakukan 
secara daring selama dua minggu untuk membantu Saifuddin dan Sandi dapat beradaptasi lebih baik dengan 
pekerjaan dan lingkungan kerja. Setelah pelatihan, Rendar menunjuk dua orang buddies untuk membantu 
Saifuddin dan Sandi dalam beradaptasi. Rendar juga mengatur penempatan mereka berdua setelah program 
buddy berakhir agar Saifuddin dan Sandi dapat unjuk kerja sebagai karyawan National Contact Center 
CCEP Indonesia.

Para karyawan penyandang disabilitas bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di National Contact Center 
CCEP Indonesia, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Rendar merasa senang melihat idenya untuk mempekerjakan 
penyandang disabilitas akhirnya dapat terealisasi oleh perusahaannya dan tidak menyangka karyawan 
lain juga turut antusias bekerja sama dengan rekan penyandang disabilitas. Rendar sangat mengapresiasi 
inisiatif Manajer Pabrik yang menyediakan tempat parkir khusus bagi staf penyandang disabilitas tanpa 
diminta. Rendar juga merasakan dukungan dari seluruh karyawan di Pabrik Cibitung yang diwujudkan 
melalui partisipasi aktif mereka pada pelatihan intensif dan kampanye inklusi bagi penyandang disabilitas.
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Gambar 2. Pengalaman Inklusi CCEP Indonesia untuk Penyandang disabilitas
Sumber: CCEP Indonesia

Bekerja dengan karyawan penyandang disabilitas

Rendar dan manajernya bekerja sama untuk membuat karyawan penyandang disabilitas merasa diterima dan 
diberdayakan. Mereka membantu karyawan penyandang disabilitas untuk beradaptasi serta mendengarkan 
aspirasi, kekhawatiran, dan keluhan mereka. Ichdina merasakan tidak ada hambatan ketika karyawan 
penyandang disabilitas menjalankan pekerjaannya. Ichdina pun berpendapat bahwa karyawan penyandang 
disabilitas memiliki kepercayaan diri yang baik. Selain itu, manajemen juga menyediakan teman (buddies) 
untuk karyawan penyandang disabilitas apabila mereka memiliki keluhan atau ketidaknyamanan yang 
perlu disampaikan dalam bekerja. Manajemen menunjuk dua team leader sebagai buddies kedua karyawan 
penyandang disabilitas, dimana mereka diminta untuk menceritakan apapun permasalahan dan harapan 
mereka kepada buddies.

Dengan adanya peran buddies, Ichdina memandang permasalahan yang dihadapi oleh karyawan penyandang 
disabilitas dapat diidentifikasi lebih awal. Sebagai contoh, ketika karyawan penyandang disabilitas 
menyampaikan keluhan terkait pendapatan. Manajemen kemudian menjelaskan penyebab penurunan 
pendapatan karena adanya penurunan beban kerja dan banyaknya hari libur nasional pada bulan tersebut. 
Kondisi lainnya adalah munculnya rasa kekecewaan (upset) dari karyawan penyandang disabilitas yang 
tidak dapat dihindari oleh perusahaan akibat adanya perbedaan kontrak, produk perusahaan, dan gaji harian 
yang mereka terima dengan karyawan lainnya. Ichdina menilai momen kritikal seperti ini merupakan hal 
yang harus dihadapi oleh manajemen dan perlu mengelola kekecewaan pekerja tersebut. Dengan adanya 
komunikasi antara karyawan penyandang disabilitas dan manajemen, mereka dapat memahami dan tetap 
berkinerja baik sesuai dengan status kepegawaian mereka. 

Manajemen juga terus meningkatkan kesadaran pada karyawan penyandang disabilitas, yaitu salah satunya 
melalui kesempatan yang bersifat monumental. Misalnya, pada perayaan Hari Disabilitas Internasional, 
NCC dibantu oleh Divisi People and Culture mengadakan acara yang cukup besar, dimana banyak 
pekerja yang hadir secara daring dan karyawan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk 
membagikan profil, kelebihan, aktivitas sosial media dan bisnis yang mereka miliki. Hal ini memberikan 
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inspirasi terhadap karyawan lain. Rendar melihat bahwa mempekerjakan penyandang disabilitas telah 
meningkatkan semangat kerja karyawan, khususnya di National Contact Center. Kebanggaan terlibat dalam 
proyek inklusi dibuktikan dengan pencapaian skor keterikatan pegawai (employee engagement) National 
Contact Center yang meraih angka tertinggi di antara divisi-divisi lainnya di CCEP Indonesia.

Agenda CCEP dalam mempekerjakan karyawan penyandang disabilitas ke depan

Rekrutmen dua orang karyawan penyandang disabilitas di CCEP merupakan pilot atau initiative project. 
Manajemen ingin melihat kesuksesan dan manfaat dari implementasi inklusivitas di perusahaan, termasuk 
salah satunya terhadap image manajemen. Dengan pengalaman mempekerjakan karyawan penyandang 
disabilitas, selain mendapatkan manfaat dari sisi image, dalam jangka panjang Ichdina berharap pengalaman 
langsung terkait keberagaman dan menjadi perspektif baru dalam memandang customer. Keberagaman itu 
sendiri akan menjadi sangat baik untuk layanan ke customer. Misalnya, sebagai perusahaan Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG) perusahaan dapat mengakomodir kebutuhan pelanggan dengan disabilitas 
melalui desain produk yang ramah bagi difabel. Keberagaman dapat memberikan manfaat yang luas 
termasuk dari segi bisnis.

Selain itu, keberhasilan initiative project ini akan menjadi contoh bagi fungsi lain. Ichdina berharap 
ke depan karyawan penyandang disabilitas tidak hanya pada bagian National Contact Centre (NCC). 
Keberhasilan penerapan perekrutan penyandang disabilitas untuk pertama kalinya juga akan membuat 
CCEP Indonesia lebih percaya diri untuk mempekerjakan lebih banyak penyandang disabilitas dan 
menawarkan jenis pekerjaan dengan peluang karir yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, 
Lucia Karina menargetkan untuk mencapai 1% karyawan penyandang disabilitas dan membuat tempat kerja 
yang lebih inklusif dimana keberagaman menjadi hal yang wajar. Lucia Karina menyadari bahwa dukungan 
eksternal sangat penting terutama dukungan dari Pemerintah. Ichdina pun mengharapkan dukungan yang 
lebih konkrit dari pemerintah terhadap perusahaan seperti yang diterapkan di negara lain, seperti insentif 
pengurangan pajak apabila mempekerjakan karyawan penyandang disabilitas dalam perusahaan. Selain itu, 
untuk mencapai 1% tidak akan mungkin tanpa arahan (roadmap) dan panduan yang jelas dari Pemerintah 
untuk menyediakan tenaga kerja penyandang disabilitas yang memenuhi kualifikasi. Cara pandang 
masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga harus dibentuk agar masyarakat dapat mendukung inklusi 
penyandang disabilitas dalam segala aspek, termasuk pendidikan dan pekerjaan.

Penutup 

Walaupun mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak satu persen pada perusahaan saat ini belum 
menjadi keharusan menurut undang-undang, namun pemerintah merencanakan hal ini menjadi keharusan 
(mandatory) pada tahun 2023. Untuk menjalankan amanat undang-undang, perusahaan menghadapi 
tantangan masing-masing baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Perusahaan yang tidak memiliki 
pengalaman dan interaksi sebelumnya dengan penyandang disabilitas tidak tahu bagaimana memulai 
program inklusi untuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini, CCEP telah memulai inisiatifnya melalui 
pilot program dengan mempekerjakan dua orang karyawan penyandang disabilitas pada National Contact 
Center (NCC). Dengan adanya pengalaman ini, perusahaan menjadi lebih yakin untuk mencapai target 
mandatori dalam undang-undang.

Dalam mengimplementasikan ide inklusivitas ini, Rendar beruntung mengenal Evi Riawati yang memiliki 
pengalaman dalam mempekerjakan penyandang disabilitas di Contact Center, yang membantu Rendar 
dalam menyiapkan lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas, dan mencari kandidat 
sesuai kualifikasi yang ditetapkan CCEP Indonesia. Selain itu, kedua penyandang disabilitas yang direkrut, 
Saifuddin dan Sandi menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik dan mencapai target kinerja 
yang ditetapkan. Pada bulan Oktober 2022, Saifuddin dan Sandi mengikuti kompetisi ‘The Best Contact 
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Center Indonesia 2022’ yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association. Dalam ajang ini, 
Sandi memenangkan medali perak kategori agent disabilitas, menambah keyakinan CCEP bahwa mereka 
mampu merekrut dan mengembangkan karyawan disabilitas dengan baik.

Dengan unjuk kinerja yang baik selama magang, status kepegawaian Saifuddin dan Sandi  meningkat 
menjadi karyawan kontrak. Dengan menjadi karyawan kontrak, Saifuddin dan Sandi berhak mendapatkan 
kompensasi dan benefit yang berlaku untuk seluruh karyawan CCEP, termasuk pengembangan karier. Selain 
itu, CCEP Indonesia juga berencana untuk merekrut lima karyawan disabilitas baru dengan skema magang 
untuk meningkatkan proporsi karyawan disabilitas di CCEP menuju 1% sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang.

Kampanye tentang kesadaran dan penerimaan rekan penyandang disabilitas dibutuhkan untuk menciptakan 
lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Serangkaian kampanye dan pelatihan telah dilakukan 
oleh CCEP Indonesia dan terbukti mendapatkan respons karyawan yang lebih baik saat perusahaan merekrut 
penyandang disabilitas. Selain itu, fasilitas/akomodasi seperti tempat parkir khusus memperlihatkan adanya 
kesiapan untuk menyambut penyandang disabilitas.

Namun, lingkungan eksternal memberikan tantangan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Tidak 
adanya peta jalan nasional dan panduan langkah-langkah untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif bagi 
penyandang disabilitas membuat perusahaan sulit menemukan kandidat penyandang disabilitas. Berkaca 
dari pengalaman CCEP Indonesia, Lucia Karina mengemukakan pentingnya edukasi bagi masyarakat 
untuk mengubah cara pandang dan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas, untuk dapat 
memberdayakan penyandang disabilitas di tempat kerja. Selain itu, program edukasi dan pelatihan inklusif 
harus diberikan berdasarkan identifikasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Pertanyaan pemicu 

1. Jelaskan tantangan yang dihadapi CCEP Indonesia dalam mempekerjakan karyawan difabel.
2. Deskripsikan langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam mewujudkan lingkungan

kerja inklusif berdasarkan praktik baik CCEP Indonesia.
3. Jelaskan kunci keberhasilan CCEP Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif.
4. Jelaskan implikasi yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dari keputusan diimplementasikannya

kebijakan mempekerjakan difabel di CCEP Indonesia. (Hint: dari aspek internal: divisi SDM, divisi
keuangan, supervisor di perusahaan, dan rekan kerja; aspek eksternal: balai latihan kerja).
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