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Pendidikan untuk Semua 
“Education for all” 

 
Melalui 

 
Gerakan Advokasi Inklusi 



Tantangan  

untuk  

NTT  

Inklusif 

Kurang 
pemahaman 

Belum ada 
data yang 

akurat dan ter-
update 

Belum menjadi 
isu bersama 

Networking 
yang masih 

terbatas 

Belum ada 
kebijakan yang 

mendukung  



PERSANI  

• Pelatihan 

• Pertemuan 
Rutin 
bulanan 

• Kunjungan 
Rumah ke 
Anggota 
Persani 

Penguatan 
Kapasitas Lembaga 

•Inisiatif anggota Persani untuk membuka 
Kelompok belajar inklusi PERSANI  

•Kunjungan rumah untuk memotivasi orang tua 
anak disabilitas untuk ikut terlibat dalam 
kelompok belajar Inklusi 

•Orang tua anggota Persani mendorong untuk 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengembangan 
diri (kursus bahasa Inggris) 

•Komitmen kuat  dari anggota PERSANI untuk 
mendampingi kelompok belajar 

•Membangun kepercayaan diri melalui pelatihan 
untuk menjadi Narasumber, Fasilitator, MC/ 
Moderator yang mampu mensosialisasikan 
tentang konsep disabilitas dan melobby 
pemerintah  

•Sosialisasi  ke desa, kelurahan, kecamatan dan 
Puskesmas tentang konsep disabilitas 

•Melakukan pendataan di desa, kelurahan, 
Kecamatan untuk meng-update data internal 
PERSANI 

•Membuka jaringan  yang luas (local NGO,  DPO, 
Universitas, Gereja, pemerintah, swasta 
(telkomsel dan Bank TLM) 

Gerakan  Advokasi Inklusi 

• Adanya Kelompok belajar inklusi PERSANI 
(Anak dan orang muda) lebih percaya diri 

• Semakin banyak orang tua anak disabilitas 
yang terlibat dalam kelompok belajar  

• Muncul Narasumber, Fasilitator, MC/ 
Moderator yang mampu 
mensosialisasikan tentang konsep 
disabilitas dan melobby pemerintah  

• Adanya Posisi penting anggota Persani di 
desa ( PKK) 

• Adanya Anggota persani yang menjadi 
Mahasiswi berprestasi (pendamping 
Praktikum 3) 

• Adanya Kampus yang lebih akses 
Disabilitas 

• Ketua Persani mendapat Kesempatan 
memberikan Kuliah umum di Kampus  

• Adanya Dukungan Dana Desa (APBdes) 
untuk pelatihan ketrampilan di kelompok 
belajar. 

• Bank TLM memberikan bantuan pelatihan 
menjahit dan kecantikan, serta kursus  
bahasa Inggris 

• Adanya kerjasama yang baik antara 
Persani dan local NGO,  DPO, Universitas, 
Gereja, pemerintah, swasta (telkomsel 
dan Bank TLM) 

 

 
Hasil 



Inisiatif Persani DPO pertama yang melakukan  

DPO, NGO, Kampus, 
Pemerintah (Desa, Kelurahan, 

Kecamatan, dll) semakin 
paham dan ikut terlibat  

Semakin banyak ortu yang 
sejak dini paham pentingnya 

pendidikan inklusi  

Mengapa Inovatif 
?? 


