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WORKSHOP PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

DALAM ACARA TEMU INKLUSI 2016 

25 – 27 Agustus 2016 

 

I. Latar Belakang 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dalam pelaksanaan pembangunan di 

Indonesia. Untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dibutuhkan partisipasi dari 

berbagai stakeholder seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat , dan masyarakat sendiri 

sebagai pelaku sekaligus penerima dampak dari perkembangan yang terjadi. Penyandang disabilitas 

sebagai bagian dari masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan , juga 

memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan melalui peran peran mereka dibidang ekonomi, 

sosial dan bidang kemasyarakatan. Dalam bidang ekonomi  atau dunia usaha bagi penyandang 

disabilitas dimana usaha / pekerjaan menjadi sumber pendapatan bagi mereka, memerlukan 

perhatian dari berbagai pihak. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, ada 

beberapa penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan baik dari segi  fisik, mobilitas, 

pendidikan, kemampuan maupun persaingan usaha yang terjadi di masyarakat.  

Untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas penyandang disabilitas dibidang ekonomi , 

dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan produktivitas  individu disabilitas, 

dukungan dalam jaringan usaha dan dukungan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing 

mereka didalam usaha. Dengan dukungan dari berbagai pihak terhadap keberadaan disabilitas, 

diharapakan penyandang disabilitas menjadi lebih berdaya dan mampu menghadapi persaingan baik 

dalam dunia usaha maupun dalam bidang pekerjaan. 

Menyikapi permasalahan diatas Pusat Rehabilitasi Yakkum sebagai lembaga yang bergerak dibidang 

disabilitas memfasilitasi kegiatan workhop pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas , yang 

akan dilaksanakan dalam Acara Temu Inklusi Nasional di Ds Sidorejo, Kc Lendah – Kabupaten Kulon 

Progo. 

II. Tujuan 

Meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan partisipasi penyandang diabilitas dalam 

mengakses program pemberdayaan ekonomi di masyarakat. 

III. Metode Workshop 

1. Pemaparan 

2. Sharing 



3. Tanya Jawab 

IV.  Materi  

1. Program pemberdayaan ekonomi disabalitas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

tahun 2016 

2. Program pemberdayaan ekonomi dan penyaluran kerja Pusat Rehabilitasi Yakkum 

Jogjakarta 

IV. Narasumber 

1. Dinas Sosnakertrans Kabupaten Kulon Progo 

2. Pusat Rehabilitasi Yakkum – Jogjakarta 

V. Tanggal / Waktu / Tempat  

Kegiatan workshop pemberdayaan ekonomi disabilitas dilaksanakan pada : 

1. Tanggal  : 26 Agustus 2016 

2. Waktu    : 13.00 – 16.00 

3. Tempat  : Ds Sidorejo, Kc Lendah, Kabupaten Kulon Progo – Jogjakarta 

 

Susunan acara Workshop Pemberdayaan ekonomi Disabilitas 

Lendah, 26 Agustus 2016 

Waktu Materi Narasumber 

13.00 – 13.15 Penyampaian maksud dan 
tujuan workshop 

panitia 

13.15 – 14.00 Program pemberdayaan 
ekonomi disabilitas Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo tahun 
2016 

Dinas Sosnakertrans 
Kabupaten Kulon Progo 

14.00 – 14.30 Tanya jawab  Fasilitator 

14.30 – 15.15 Program pemberdayaan 
ekonomi dan penyaluran kerja 
bagi disabilitas 

Pusat Rehabilitasi Yakkum 

15.15 – 15.45 Tanya jawab Fasilitator 

15.45 Kesimpulan Workshop Fasilitator 

 

 



 


