
 

 

 

Term Of Reference  

Workshop Tematik : 

Praktik dan Gagasan Inovatif Untuk Mendukung Dunia Inklusi 

 

 

Latar Belakang 

 

Temu Inklusi 2016 menjadi ajang pertemuan organisasi dan komunitas yang bergiat 

untuk mendorong sistem yang inklusif. Satu kelompok yang bergerak di berbagai sektor 

untuk mengupayakan pengembangan lingkungan yang terbuka, memperjuangkan 

pelibatan semua orang dengan ragam perbedaan latar belakang, karakteristik, 

kemampuan, status, etnik, budaya dan keragaman lainnya. Dan temu inklusi menjadi 

strategis untuk berbagi pengalaman agar tata kelola yang inklusif dapat bertranformasi 

terus menerus, meluas dan lebih sistemik. 

 

Kepentingan untuk berbagi pengalaman, atau kepentingan untuk membahas dan 

memperdalam topik yang perlu didorong untuk mendorong kehidupan inklusif, Panitia 

Temu Inklusi 2016 telah menyediakan ruang Workshop Tematik. Organisasi dan atau 

komunitas yang selama ini beraktivitas untuk topik inklusivitas bisa mempersiapkan 

materi, pembicara dan atau kepentingan lain demi keberhasilan diskusi yang akan 

dilangsungkan. 

 

Dalam forum workshop, pasti ada tanggapan, masukan dan rumusan yang mesti 

didorong pada level yang lebih strategis, baik itu perubahan kebijakan dan atau pun 

penciptaan program-program yang perlu ditopang aliansi lebih besar. Sebab, itu, 

seluruh hasil diskusi dalam workshop, penting untuk didokumentasikan dan lebih 

lanjut akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi. Baik itu rekomendasi untuk 

stakeholder pemerintah, masyarakat dan atau pihak yang diperjuangkan. Dan setiap  



 

 

rekomendasi workshop akan dibacakan dalam forum yang lebih besar dan dihadiri oleh 

semua peseta temu inklusi. 

 

 

Tujuan 

1. Memfasilitasi organisasi atau komunitas pegiat inklusi untuk membahas dan 

mendiskusikan topik terkait praktik dan gagasan inklusi 

2. Mendokumentasikan praktik dan gagasan inovatif terkait inklusivitas 

3. Merumuskan gagasan dan praktik baik inklusif untuk didorong ke level 

perubahan yang strategis 

 

Hasil yang diharapkan :  

1. Organisasi atau komunitas pegiat inklusi terfasilitasi untuk membahas dan 

berdiskusi topik terkait praktik dan gagasan inklusif 

2. Adanya dokumentasi tertulis praktik dan gagasan inklusif 

3. Adanya rumusan gagasan yang dapat direkomendasikan untuk perubahan 

kebijakan  

 

Tema dan Penanggungjawab  

Beberapa tema yang telah diusulkan oleh beberapa pegiat inklusi untuk didiskusikan 

dalam forum workshop tematik, yaitu : 

1. Film dan Problem Difabilitas. PJ: Kampung Halaman 

Sesi Siang (Setengah Hari) 

2. Akses Layanan Kesehatan. PJ : Roda Kemanusiaan/UCP 

Sesi  Pagi (Setengah Hari) 

3. Kesehatan Reproduksi (Penguatan dan Penanganan Difabel) . PJ: Sapda dan 

PKBI 

Sesi Pagi (Setengah Hari) 

4. Ketenagakerjaan Bagi Difabel. PJ : Saujana 

Sesi Siang (Setengah Hari) 

5. Problem Difabel berhadapan Hukum di Desa. PJ : SIGAB 

Sesi  Sehari 

6. Perempuan dan Difabel Anak Korban Kekerasan (Pendampingan Psikologis dan 

hukum). PJ : Rifka Annisa 

Sesi Siang (Setengah Hari) 



 

 

7. Deteksi Dini. PJ: Karina 

Sesi Pagi (Setengah Hari) 

8. Pengalaman Tata Kelola Sistem Informasi Desa. PJ: Combine/CRI 

Sesi Siang (Setengah Hari) 

9. Pendidikan Inklusi. PJ: Wahana Inklusi Jakarta 

Sesi  Pagi (Setengah Hari) 

10. Pemberdayaan Ekonomi Untuk Difabel : Yakkum  

Sesi Siang (Setengah Hari) 

11. Konteks Undang-Undang Desa dan Desa Inklusi. PJ : SIGAB 

Sesi  Sehari 

 

Metode 

Workshop tematik ini akan menggunakan metode presentasi, diskusi kelompok, sharing 

dan atau praktik. Setiap diskusi tematik akan menghasilkan rumusan rekomendasi 

tematik dan akan disampaikan kepada semua peserta dan para pihak yang 

berkepentingan. 

 

Teknis : 

Panitia akan membantu menyediakan alat bantu dan kebutuhan teknis. 

Penanggungjawab tema bertanggungjawab untuk mengawal konten, fasilitasi, dan 

merumuskan kebutuhannya dalam term of reference (tor) sederhana dan paling akhir 

dikirim ke email : sekretariat@sigab.or.id dan m.syafiie@sigab.or.id pada tanggal 22 Juli 

2016 

Diskusi tematik akan dibagi dua macam pilihan waktu. Pertama, setengah hari 

pertemuan (sesi pagi  jam 08.30 s/d 11.30 WIB dan sesi siang jam 13.00 s/d 16.00 WIB. 

Kedua, pertemuan sehari yang akan dimulai jam 08.30 s/d 16.00 WIB 

Masing-masing diskusi tematik akan ada perwakilan yang bertugas untuk menyetor 

hasil rekomendasi dan memperbaikinya. Tim perwakilan akan berkumpul jam 16.30, 

dan jam 19.00 WIB hasil rekomendasi akan disampaikan dalam panggung budaya 

dengan bahasa yang ringan dan akan dibacakan lagi di acara penutupan.  
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Forum, Tempat dan Tanggal : 

 

Wokrshop tematik akan berbentuk kelas-kelas yang akan dilangsungkan di rumah-

rumah penduduk di daerah Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Dan waktunya akan 

dilangsungkan pada hari Jum’at, 26 Agustus 2016. 

 

 


