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emu Inklusi 2016 merupakan kegiatan dua tahunan yang diinisiasi oleh Sasana Integrasi dan 

TAdvokasi Difabel (SIGAB) sebagai wadah terbuka yang mempertemukan berbagai pihak 

pegiat inklusi Difabel. Forum dua tahunan ini dirintis pertamakalinya pada Desember 2014, 

bertempat di Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Lebih dari 300 partisipan yang 

merupakan perwakilan organisasi Difabel, organisasi masyarakat sipil, serta individu pegiat inklusi 

Difabel telah menjadi bagian dari Temu Inklusi 2014 yang menghasilkan gagasan dirintisnya 'Desa 

Inklusi'. 

Dalam dua tahun terakhir, berbagai inisiatif dan gerakan inklusi Difabel terus bertambah dan 

menunjukkan banyak tunas praktik baik dan keberhasilan. Gagasan Desa Inklusi yang digagas pada 

Temu Inklusi 2014 telah mulai dirintis di sejumlah Kabupaten. Di beberapa Kabupaten - Kota, praktik 

Kota / Kabupaten Inklusi pun mulai dibangun dan dikembangkan. Di saat yang sama, gerakan kolektif 

untuk mendorong kebijakan yang mendukung inklusi Difabel pun membuahkan hasil positif dengan 

disahkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bersama itu 

semua, masih banyak inisiatif lain yang dilakukan oleh beragam komunitas dan memberikan 

kontribusi positif untuk menjawab tantangan atas inklusi Difabel dalam berbagai sektor.

Hal itu penting untuk terus dirawat dan diperbesar. Untuk itulah, penyelenggaraan Temu Inklusi 2016 

dirancang sebagai ruang terbuka untuk berbagi ide-ide solutif serta praktik-praktik yang telah 

memberikan dampak terhadap perwujudan inklusi Difabel. Melalui ruang dua tahunan inilah, 

diharapkan semangat jejaring, kolaborasi serta bertukar ide dan inisiatif dapat terjalin dan terus 

PROLOG



Rekan-rekan pegiat inklusi, peserta Temu Inklusi 2016, 

Pertama, ijinkan Saya menyampaikan selamat datang di forum kita bersama Temu Inklusi 2016. 
Sebuah kesempatan berharga bagi Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dapat 
menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan forum nasional ini. Demikian pula bagi Saya, 
sebuah kesempatan dan penghargaan yang tak ternilai menjadi bagian yang turut 
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ruang berbagi yang penuh makna ini.

Forum Temu Inklusi 2016 merupakan sebuah ruang terbuka yang digagas sebagai wadah untuk 
berbagi gagasan, ide, serta inovasi dan sumber daya dalam rangka terus memperbesar gerakan 
inklusi Difabel di Indonesia. Event ini lebih dari sekedar serimonial, melainkan sebuah medium 
bertemunya pegiat inklusi Difabel untuk terus melanjutkan aksi-aksi perubahan yang lebih 
besar dan memberikan dampak nyata. 

Temu Inklusi 2016 mengangkat tema: 'Dari Desa: Berbagi Gagasan dan Praktik Terbaik Menuju 
Indonesia Inklusi'. Tema ini menawarkan sebuah optimisme yang tinggi bahwa perubahan 
sosial dapat dan menjadi nyata ketika dimulai dari Desa. Salah satu bukti nyatanya adalah 
dirintisnya delapan rintisan Desa Inklusi oleh SIGAB yang telah mulai menunjukkan tunas 
keberhasilan dalam menguatkan partisipasi difabel serta pembangunan yang inklusif di 
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Kecamatan Lendah, Kulonprogo, serta kecamatan Berbah dan Kecamatan Mlati, Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya yakin banyak hal inovatif yang telah turut berkontribusi 
dalam mendorong terwujudnya masyarakat inklusi di Indonesia yang memerlukan ruang untuk 
dapat dibagikan dan memberikan inspirasi bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil 
maupun organisasi Difabel. Desa, sebagai representasi dari lingkungan terkecil, pemerintahan 
yang terdekat dengan rakyat, dengan praktik baiknya mampu menjadi inspirasi bagi perubahan 
di tingkat yang lebih besar, yaitu Indonesia, bahkan dunia internasional. Itulah semangat dan 
mimpi besar yang ingin coba dihidupkan dalam forum nasional Temu Inklusi 2016 ini.

Sebuah harapan bersama untuk menjadikan forum ini inklusif, artinya terbuka untuk semua 
pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, organisasi dan pegiatan Difabel, profesional, 
akademisi, maupun berbagai pihak lainnya untuk bukan saja berpartisipasi, namun turut 
berbagi gagasan dan pemikiran untuk kita sumbangsihkan kepada bangsa dan gerakan inklusi 
kita. Tentu ini bukan saja memerlukan bekal kerja-kerja nyata, ide-ide brilian, melainkan juga 
pemikiran yang terbuka serta kemauan belajar dari semua pihak.

Penghargaan yang setinggi-tingginya tentu saya sampaikan kepada semua pihak yang telah 
menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Temu Inklusi 2016. Tanpa rekan-rekan mitra 
sekalian, penyelenggaraan kegiatan ini tidak akan dapat terlaksana. Selanjutnya, mari kita 
buktikan bahwa dari Desa, banyak kado inofatif yang dapat kita sumbangkan untuk 
pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia.  

SALAM INKLUSI !!!



 Pembukaan

Pembukaan Temu Inklusi 2016 akan dimeriahkan dengan kesenian tradisioal. Angguk 

merupakan salah satu bentuk seni tradisi desa Sidorejo. Seluruh partisipan akan 

disuguhkan dengan pertunjukan estetis yang sarat dengan pesan moral.

 Makan Malam dan Sarasehan

Temu inklusi adalah ruang untuk saling bersilaturahmi dan berbagi gagasan. Seluruh 

partisipan yang akan terlibat diharap sudah tiba di lokasi pada Rabu, 24 Agustus 2016. 

Sebelum memulai seluruh rangkaian agenda Temu Inklusi, panitia akan mengajak 

seluruh partisipan untuk saling bertegur sapa. Mereka yang datang dari beragam 

daerah dan latar belakang akan berkelindan dalam satu kegiatan santai yang dikemas 

dalam Sarasehan. Kegiatan ini merupakan orientasi peserta terhadap lingkungan 

desa Sidorejo. Hal ini dirasa sangat penting, karena mereka akan terlibat dengan 

warga selama tiga hari ke depan. Adapun Sarasehan ini akan dimulai pukul 19.00 WIB. 

Peserta akan dijamu dengan makanan khas Desa Sidorejo. Jajanan kampung akan 

mengantar keakraban di antara mereka.

DESKRIPSI PROGRAM



 Seminar Nasional

Seminar Nasional menjadi rangkaian pembukaan Temu Inklusi tahun ini. Adapun 

tema yang akan diangkat dalam seminar tersebut adalah “Desa Inklusi dan Strategi 

Pengarusutamaan Difabel di Desa”. Seluruh partisipan dapat mengikuti seminar ini. 

Seminar ini akan dipantik oleh tiga narasumber, yaitu: M. Joni Yulianto, Bito 

Wikantosa, Muhammad Imam Aziz, dan Nyoman Shuida.

 Sharing dan Appreciative Inquiry

Appreciative forum adalah sebuah forum untuk mengapresiasi dan berbagi gagasan 

atau pengalaman kerja-kerja untuk mewujudkan inklusi sosial difabel di masyarakat. 

Kegiatan dikemas dalam bentuk presentasi gagasan atau pengalaman terkait upaya-

upaya mewujudkan inklusi sosial difabel. Adapun peserta presentasi antara lain; 

Komunitas Braille'iant, Yayasan Bahtera, Lembaga Pemberdayaan dan 

Pengembangan Masyarakat, Perspektif, Karinakas, Sigab, Persani NTT, PPRBM Solo, 

YASMIB, PPDI Situbondo, Difa Jek, Sehati, Bilic, Yakkum
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 Workshop Tematik

Serangkaian diskusi tematik akan dilaksanakan secara paralel. Perwakilan organisasi, 

instansi pemerintah, akademisi maupun individu yang mempunyai praktik baik 

maupun gagasan inovatif dalam mendukung gerakan inklusi Difabel diundang untuk 

mengusulkan topik presentasi yang akan dikelola dalam workshop / diskusi tematik. 
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 Penyusunan dan Pembacaan Rekomendasi

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. Setiap 

rekomendasi workshop akan dibacakan dalam forum yang lebih besar dan dihadiri 

oleh semua peseta temu inklusi. Hasil rekomendasi yang telah dibacakan di depan 

umum akan dikirimkan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan terkait.



 Permainan Inklusi

Permainan Inklusi menjadi salah satu rangkaian yang akan melibatkan seluruh 

partisipan untuk bergabung. Jenis permainan akan dikelompokkan bersadarkan 

jumlah partisipan. Peserta dapat mengikuti permainan secara individu maupun 

kelompok. Berikut adalah ragam permainan yang dapat diikuti:

- Lomba mewarnai tingkat TK/PAUD, Piala Bupati Kulonprogo

- Pipet Estafe

- Tebak Seribu Wajah

- Kipas-kipas ping-pong

- Roda Inklusi

- Lintasan Ninja 

- Eksibisi Sepak Bola Difabel Netra
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 Malam Seni dan Budaya 

Malam seni dan budaya akan diisi dengan kesenian tradisional 



 Pameran dan Bazar

Sepanjang Temu Inklusi berlangsung, akan ada pameran yang diikuti oleh 30 

komunitas/lembaga. Adapun lembaga yang turut berpartisipasi antara lain; Klinik 

Low Vision Pertuni, DPC Gerkatin Sleman, Yayasan MPATI, AIPJ, Pusat Rehabilitasi 

Yakkum, Braille'iant Indonesia, PKBI DIY, Komite perlindungan pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas DIY, Warkop mampir Ngopi, Batik Krisna, KDD Wahyuharjo, 

KDD Bumirejo, KDD Jatirejo, KDD Sidorejo, KDD Gulurejo, KDD Ngentakrejo, Difa 

Ojek, Karang Taruna Wahyuharjo, dan UCP Roda Untuk Kemanusiaan. 

 Jalan Santai dan Senam Inklusi

Jalan sehat inklusi adalah salah satu rangkaian kebugaran Temu Inklusi. Peserta akan 

diajak jalan-jalan santai sambil menikmati kesegaran nuansa pedesaan di Sidorejo.

 Wisata Desa

Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia desa Sidorejo sangat menarik untuk 

dipelajari. Berbagai objek wisata pedesaan penuh sejarah dapat dikunjungi. Selain itu, 

masyarakat yang berdaya dengan kerajinan tangan dan wirausaha mandiri juga 

sangat menarik untuk dipelajari. Adapun produk ddan tempat yang dapat dinikmati 

meliputi; Produksi Gula Jawa, Bendungan Sapon, Bendung Ingas, Industri Batik, 

Industri Blangkon, Geblek, Tempe Benguk, Gudeg Manggar.
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Petunjuk Teknis Peserta Temu Inklusi 2016

1. Peserta wajib melakukan registrasi ulang pada Rabu, 24 Agustus 2016, setelah 

 pukul 12.00 WIB.

2. Panitia akan membagi peserta ke dalam kelompok kecil, yang akan menginap di 

 rumah-rumah penduduk.

3. Peserta akan diantar oleh relawan panitia menuju tempat penginapan.

4. Fasilitas penginapan: makan pagi dan makan malam (dimulai tgl 24 Agustus 2016 

 malam).

5. Setiap penginapan akan ada relawan panitia yang mendampingi.

6. Panitia tidak menyediakan jasa binatu (laundry).

7. Peserta diwajibkan mengisi tanda tangan dalam setiap kegiatan yang diikuti.

8. Panitia menyediakan transportasi dari penginapan menuju lokasi acara. Peserta 

 harus bersiap sesuai jadwal penjemputan yang telah ditentukan oleh panitia.

9. Tersedia ojek yang bisa membantu kebutuhan transportasi peserta di luar jadwal. 

 penjemputan dan acara (biaya ojek menjadi tanggungan peserta)

10. Panitia menyediakan tim medis untuk pertolongan pertama.

11. Menjaga ketertiban dan kerjasama untuk bisa saling menghargai ketika berada di 

 dalam rumah warga/penginapan maupun tempat acara.



Waktu
12.00 - 18.00
18.30 - 21.00

08.30 - 10.00
10.00 - 12.00

10.00 - 22.00
12.00 - 13.00
13.00 - 17.00
17.00 - 19.00
19.00 - 21.00
08.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
19.30 - 21.00
19.00 - 22.00
05.30 - 08.00
08.00 - 11.00

11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 16.00
19.30 - 22.00
08.30 - 12.00

Hari, Tanggal
Rabu,

24 Agustus 2016

Kamis,
25 Agustus 2016

Jumat,
26 Agustus 2016

Sabtu,
27 Agustus 2016

Minggu, 
28 Agustus 2016

Kegiatan
Check in, Registrasi, Orientasi Lokasi
Sarasehan peserta temu inklusi bersama 
panitia dan pemerintah desa Sidorejo
Pembukaan Temu Inklusi
Seminar “Desa Inklusi dan Strategi
Pengarusutamaan Difabel di Desa”
Pameran
Rehat Siang
Sharing dan Appreciate Inquiry
Istirahat Makan
Malam Seni dan Budaya
Sesi Workshop Paralel Pertama
Rehat Siang
Sesi Workshop Paralel Kedua
Rehat Sore
Game Inklusi
Penyusunan Rekomendasi
Pembacaan Rekomendasi
Malam Seni dan Budaya
Persiapan Pelepasan dan Jalan Santai Inklusif
Senam Angguk, Pentas Seni, Game Inklusi,
Penyerahan Doorprize
Penutupan
Rehat Siang
Tour Desa Wisata di Sidorejo
Pengajian
Peserta meninggalkan lokasi

JADWAL KEGIATAN



                                 Tema

Kesehatan Reproduksi untuk Difabel

Akses Layanan Jaminan Kesehatan Khusus

Bagi Difabel

Deteksi Dini dan Intervensi Dini dalam Kerangka

Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat pada

Balita dan Usia Produktif

Perempuan dan Anak Difabel Korban Kekerasan

Perlindungan Anak (Child Protection)

Pengguna Video Komunitas untuk Pemahaman 

dan Penyebarluasan Isu Difabilitas

Ketenagakerjaan dan Difabilitas

Pengalaman Tata Kelola Sistem Informasi Desa

Pemberdayaan Ekonomi untuk Difabel

Pendampingan Difabel Berhadapan Hukum di Desa

Mewujudkan Desa Inklusi

Pendidikan Inklusi

 

Pengampu

SAPDA-PKBI

UCP

Karina

Rifka Annisa

Yakkum

Kampung

Halaman

Saujana

Combine

Yakkum

SIGAB

SIGAB

Wahana Inklusif

Indonesia

Waktu/Sesi

08.30 s/d 11.00

(Pagi)

13.00 s/d 15.00

(Siang)

08.30 s/d 16.00

(Seharian)

 

JADWAL WORKSHOP



 No Lembaga Presenter Materi 

 1 Braille’iant Indonesia Ninda Arum  Rizky 

Ratnasari 

Inisiasi Program English Languange Assistant bagi Difabel 

Netra dalam Upaya Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing 

Global 

 2 Yayasan Bahtera, 

Sumba 

Martha Rambu 

Bangi 

Kualitas Layanan Publik berbasis data dan informasi 

 3 Perspektif, Jogja Harta Nining 

Wijaya 

Membongkar Cara Berpikir melalui Seni Rupa 

 4 Sigab, Jogja Himawan S Praktik Terbaik Pendampingan Kasus. 

 5 Sigab, Jogja M Ismail Prototipe Signteraktif untuk membantu layanan publik bagi 

Tuli. 

 6 Persani NTT Serafina Bete Praktik  membangun gerakan advokasi bersama komunitas 

 7 PPRBM Solo Christian 

Pramudya 

Praktik terbaik Pola advokasi kebijakan anggaran yang 

inklusif 

 8 Difa Ojek, Yogya Triono Pemberdayaan difabel dalam dunia usaha 

 9 YASMIB, Sulawesi Rosniaty Azis Data Disabilitas Berbasis Desa Menuju Pelayanan Kesehatan 

yang Inklusif 

 10 RBM Sehati, Sukoharjo Edy Supriyanto Praktik terbaik Jamkesda yang inklusif 

 11 Yakkum, Jogja Khusnul Saputra Penguatan Livelihood Disabilitas, kasus DPO di Pengasih 

 12 Karina kas , Jogja Pramono Murdoko Strategi RBM dan praktik terbaiknya dari salah satu aspek 

yang sudah dilakukan 

 



- Fokuskan perhatian anda kepada orang yang anda ajak berkomunikasi, bukan kepada

difabilitasnya.

- Jangan canggung untuk menyalami difabel, karena mereka  juga senang diajak 

bersalaman.

- Jika anda merasa seorang difabel membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk 

 menawarkan bantuan kepadanya, lalu tunggu sampai dia menyatakan menerima 

 bantuan anda, dan tanyakan bagaimana dia menginginkan anda membantunya. 

 Catatan: hal ini tidak berlaku dalam keadaan bahaya atau darurat.

- Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, prosthetics atau alat bantu lain adalah bagian 

 dari ruang gerak difabel. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa 

 persetujuan penggunanya. 

- Jangan menanyakan pertanyaan dengan berulang-ulang ini membuat difabel akan 

 kehilangan  mood dan merasa tidak dipercaya.

- Usahakan untuk berbicara langsung kepada difabel tersebut dan tetap melakukan 

 kontak mata, dan hindarkan untuk berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, 

 penterjemah atau pendamping. 

- Berbicaralah dengan relax dan dengan nada bicara yang wajar, tetap santun. 

Cara Berinteraksi dengan Difabel ?

Tips Berinteraksi dengan difabel secara umum



- Bicaralah dengan cara berhadapan langsung: berbicaralah langsung dengan difabel 

 rungu wicara (face to face- wajah berhadapan dengan wajah) dan tidak berbicara di 

 telinganya. 

- Berbicaralah dengan jelas, perlahan-lahan, tetapi secara alami, tanpa berteriak atau 

 melebih-lebihkan gerakan mulut. 

- Apabila Anda ingin memanggil orang yang bersangkutan lakukan hal-hal ini: Tepuk 

 pundak orang yang bersangkutan, apabila dia menoleh lanjutkan percakapan. Hal

  lainnya yang bisa dilakukan adalah Anda dapat memati hidupkan sakelar lampu untuk 

 menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah terfokus kepada Anda, maka Anda 

 dapat melanjutkan percakapan.

- Hindari berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat yang terlalu rumit 

- Jauhkan tangan Anda dari wajah Anda pada saat berbicara. Pada saat Anda berbicara 

 sambil makan, mengunyah, merokok, dll, ucapan Anda akan lebih sulit dipahami. 

- Apabila difabel rungu wicara hanya dapat mendengar dengan satu telinga, cobalah 

 untuk mengingat telinga sebelah mana dari lawan bicara Anda yang berfungsi dengan 

 baik, sehingga Anda akan mengetahui di mana Anda harus memposisikan diri. 

- Kebanyakan difabel rungu wicara mengalami kesulitan dalam memahami ucapan 

 apabila terdapat suara bising lainnya. 

- Beberapa difabel rungu wicara sangat sensitif terhadap suara keras. 

Berinteraksi dengan Rungu wicara



- Jika difabel rungu wicara kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, cobalah 

 untuk menemukan cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama atau kata lain 

 yang memiliki arti yang sama, bukan mengulangi kata tersebut berulang-ulang atau 

 gunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan maksud Anda.

- Jelaskan kepada difabel rungu wicara mengenai topik umum dari percakapan. Hindari 

 perubahan mendadak dari topik. Jika subjek pembicaraan berubah, katakan kepada 

 difabel rungu wicara apa yang sedang Anda bicarakan sekarang. Ulangi pertanyaan atau 

 fakta-fakta kunci sebelum melanjutkan diskusi.

- Jika Anda memberikan informasi spesifik - seperti waktu, tempat atau nomor telepon - 

 kepada difabel rungu wicara, minta mereka mengulangi hal tersebut. Banyak angka dan 

 kata-kata terdengar sama.

- Apabila memungkinkan, berilah informasi secara tertulis, seperti arah, jadwal, 

 penugasan kerja, dll. Setiap orang, terutama difabel rungu wicara, memiliki kesulitan 

 dalam membaca dan memahami ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.

- Perhatikan lawan bicara Anda (difabel rungu wicara). tanyalah kepada difabel rungu 

 wicara, apakah mereka bisa memahami Anda atau tidak, sehingga Anda tahu bahwa 

 pesan Anda telah tersampaikan.

- Berbicaralah secara bergiliran dan hindari menginterupsi pembicara lain.

- Jika berbicara dengan difabel yang mempunyai hambatan berbicara, perhatikan setiap 

 pembicaraan mereka dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan, atau merasa 

 tahu dengan apa yang mereka katakana. Dengarlah, lalu beritahukan pemahaman anda 

 atas apa yang dia katakan untuk mengkonfirmasikan. 



- Jika berbicara dengan melibatkan penterjemah, jangan sekali-kali menghalangi / berjalan di 

 antara penerjemah atau interpreter dan pengguna layanan mereka. Hal itu akan memutus 

 komunikasi antara difabel dan penterjemahnya dan akan sangat membuat tidak nyaman. 

- Memantau penterjemah agar tetap fokus dan tidak menggunakan asumsi-asumsinya untuk 

 menterjemahkan apa yang disampaikan kepada kita dan sebaliknya.

- Jika berbicara dengan difabel netra, perkenalkan diri anda dan orang-orang yang mungkin 

 bersama anda. Suruh orang-orang yang bersama anda juga untuk berbicara agar mereka 

 dapat dikenali. Jika anda berada dalam sebuah kelompok dan ingin berbicara pada salah 

 seorang, pastikan bahwa anda menjelaskan kepada siapa anda ingin berbicara.

- Jika Anda menjumpai seorang difabel netra tanyakan kepadanya. Apakah ia membutuhkan 

 bantuan dan perkenalkan siapa diri anda. Jangan mendorongnya atau memegangnya dari 

 belakang sambil berjalan-jalan seolah-olah anda yang dituntun. Tetapi sodorkan lengan anda 

 untuk dipegangnya, kemudian tuntunlah dan biarkan ia mengikuti anda. Jangan pula bantuan 

 diberikan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti kiri, kanan, mundur, maju dan 

 sebagainya. 

- Jika menemui difabel netra yang berjalan dengan tongkat p(white cane) hindarilah menuntun 

 dengan hanya menarik tongkatnya. Tetapi jika difabel tersebut berhadapan dengan lubang, 

 parit atau rintangan lain maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat seraya 

 mengenalkan keadaan medan dengan tongkatnya. Jangan lupa ceritakan kondisi atau bahaya 

 di sekitarnya.

Berinteraksi dengan Difabel Netra



- Jika menuntun biarkan Ia memegang lengan Anda, dan berjalan perlahan-lahan sedikit di 

 depannya. Jangan lupa memberi isyarat atau informasi mengenai situasi medan yang dilalui, 

 terutama rintangan berupa lubang, parit, tiang listrik, pohon dan cabang-cabangnya yang 

 kadang di luar perhitungan anda justru membahayakan dirinya.

- Jika dalam menuntun Anda harus menaiki tangga berhentilah di depan tangga dan tanyakan 

 apakah Ia ingin naik atau turun, dan beritahukanlah jumlah anak tangganya. Jika tangganya 

 dilengkapi dengan pegangan tangan, letakkan tangannya di pegangan tangga tersebut. 

 Beritahulah bila Anda telah mencapai anak tangga terbawah atau sebaliknya.

- Jika tangganya berupa eskalator letakkan tangannya pada pegangan tangga bagian pangkal 

 (tidak sejajar dengan anak tangga), isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak 

 tangga dan biarkan posisi ke dua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan 

 pegangan tangannya berfungsi sebagai detektor ujung tangga.

- Bila Ia ingin duduk, bantulah dia meletakkan tangannya ke sandaran atau ke jok kursi sebagai 

 cara untuk mengenalkan posisi kursi. Biarkan dia duduk sendiri, jangan mendudukkannya 

 dengan cara memegang badannya lalu menekan untuk duduk, karena sungguh cara demikian 

 tidak disukainya.

- Jika Ia hendak naik kendaraan umum, letakkan tangannya pada bagian pintu dan katakan 

 pada penumpang lain seraya minta tempat duduk untuknya. Tapi awas jangan sampai 

 kepalanya membentur bagian atas pintu atau atap kendaraan. Namun jika Anda turut 

 bersamanya sebagai penumpang, naiklah terlebih dahulu seraya menuntunnya hingga 

 mencapai tempat duduk untuknya, selanjutnya lakukan seperti cara mendudukkan di atas. 

 Jangan sekali-kali dia yang naik duluan dan Anda mengarahkan dari belakang, karena dengan 

 cara demikian menyulitkan ia mencari tempat duduk sendiri dan memungkinkan Ia meraba 

 sesuatu yang tidak perlu.



- Jika Anda bermaksud memboncengnya  dengan kendaraan roda dua cukup Anda menepuk 

 jok boncengan kendaraan Anda. Lalu aktifkan mesin dan minta Ia untuk duduk begitu 

 kendaraan siap Anda luncurkan. Sebelum bergerak, tanyakan kepadanya apakah Ia biasa 

 dibonceng, kalau iya, maka Anda tidak perlu memberikan isyarat apa-apa, tapi kalau tidak, 

 mulailah dengan memintanya meletakkan kedua kakinya di stand kaki sambil tangan 

 memegang bagian sadel atau badan anda sendiri.

- Jika Anda seorang guru atau dosen,atau sebagai pembawa materi pada suatu temu ilmiah 

 dimana dalam kegiatan tersebut diikuti pula oleh penyandang cacat difabel netra, 

 paparkanlah materi anda sebagaimana biasanya. Namun jika Anda bermaksud menerangkan 

 melalui media proyektor OHP, komputer dan papan tulis, jangan diam saja atau sekedar 

 menunjuk gambar,simbol dan karakter yang tampak dengan perkataan ini dan itu. 

 Kemukakanlah apa yang anda tunjuk di media tersebut.

- Jika Anda mengantarnya untuk bertemu dengan orang penting, carilah dahulu informasi 

 tentang ruangan dan ciri-ciri orang dimaksud. Jika sudah,tuntunlah ia masuk ke ruangan 

 tersebut seraya melepaskannya untuk duduk ditempat yang telah disediakan. Mulailah 

 dengan menghampiri orang yang dimaksud, seraya menyampaikan bahwa klien Anda ingin 

 berbicara dengannya. Jangan tinggalkan mereka jika memang tidak diminta.

- Jika Anda harus berjalan beriringan, cukup memegang jari tangannya biar kelihatan santai 

 akan tetapi jika jalan ramai atau sempit, isyaratkan hal itu kepadanya agar ia memegang 

 tangan Anda. Hindarkan memegang tangannya terlalu keras, menarik/mengangkat 

 pegangan tangan agak ketinggian, atau posisi tangan yang dipegang dimasukkan di saku 

 celana atau posisi-posisi lain yang menimbulkan kecanggungan.



- Jika Anda menjamu mereka makan dan minum ambil tangannya untuk mengenalkan jenis 

 makanan dan minuman yang Anda sajikan. Mulailah dengan mengenalkan wadah yang 

 berukuran paling tinggi hingga paling kecil. Jika makanan tersebut tercampur dalam satu 

 piring, raih jarinya seraya mengenalkan posisi lauk, sayur, sambal dan lain-lain. Anda jangan 

 menginformasikan keadaan letak hidangan hanya dengan menunjuk.

- Jika Anda menyapa difabel netra, beritahukan siapa Anda bila mereka tidak mengenali suara 

 Anda. Hindari kebiasaan menguji kemampuan memorinya untuk mengenali Anda karna 

 dengan cara demikian, justru makin membebani dan melarutkan Ia dalam lembah kegulitaan 

 yang seyogyanya dilupakannya. Bila Anda ingin meninggalkan mereka, beritahukanlah, karna 

 akan sangat memalukan bagi difabel netra bila dijumpai berbicara sendiri.

- Jika Anda bertemu seorang difabel netra di tempat yang baru baginya, kenalkanlah tempat itu 

 padanya terutama hal-hal yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada seperti WC, 

 tempat duduk, tempat tidur, tempat ibadah dan terutama hal-hal yang dapat membahayakan 

 baginya.

- Jangan memindahkan barang-barangnya tanpa memberitahukannya karena akan memakan 

 waktu berjam-jam baginya untuk menemukannya kembali. Demikian pula jika Anda 

 bermaksud untuk memberikan sesuatu berupa benda, maka beritahukanlah maksud Anda.

- Jika anda menghidangkan makanan untuk difabel netra maka aturlah lauk pauk sayur 

 sesuai arah jarum jam dan informasikan kepada difabel netra tersebut jenis makanan dan 

 posisi arah jarum jamnya, contoh : jam 6 sendok dan garpu, jam 3 sayur ca kangkung dan 

 kerupuk, jam 9 sambal, jam 12 telur dadar dll. Jika makanan tersebut berada dalam kardus 

 maka informasikan menu makanan yang disediakan sambil menunjukkan letak atau posisi 

 menu makanan tersebut. Cara menunjukkan adalah dengan memegang tanggannya (jika 

 dia menggunakan sendok maka pastikan dia sambil memegang sendok) dan informasikan 

 menu makanan sambil mengarahkan tanggannya menyentuh menu makanan tersebut.  



- Jika mendorong kursi roda pastikan difabel daksa tersebut duduk dalam posisi yang nyaman. 

 Doronglah kursi roda sesuai dengan intruksi difabel daksa tersebut. Hal ini perlu dilakukan 

 agar difabel daksa merasa nyaman ketika anda mendorongnya. 

- Jika anda berhenti jangan duduk di tumpuan tangan kursi roda atau duduk di bawah tempat 

 sandaran kaki atau menumpukan tangan dan menyandarkan kepala di pegangan (untuk 

 mendorong) kursi roda. Ini membuat difabel yang anda dorong merasa tidak nyaman. Dan 

 terkadang mereka sungkan untuk menyampaikan rasa tidak nyaman tersebut secara 

 langsung. 

- Jika anda berbicara dengan mereka usahakan posisi anda dengan difabel tersebut setara. 

 Sebab jika anda terlalu tinggi dan difabel harus melihat ke atas terus untuk berkomunikasi 

 dengan anda itu sangat tidaknyaman demikian sebaliknya jika anda terlalu lama menunduk 

 juga akan merasa tidak nyaman. Sebaiknya carilah tempat duduk yang membuat dia dengan 

 difabel tersebut setara.  

- Jika berjalan bersama dengan difabel daksa yang menggunakan kruk, wallker, tongkat, 

 carnidian dll, jangan berada disampingnya sehingga difabel tersebut merasa terhalangi dan 

 tidak bebas menggerakkan alatbantu untuk berjalan. Tetapi berjalanlah di belakangnya. 

- Jangan sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. 

 Tetapi sebaiknya bertanyalah lebih dahulu bagaimana cara membantunya bermobilitas. 

 Karena difabel daksa memiliki cara-cara yang berbeda ketika mereka berjalan dan 

 bermobilitas.

Berinteraksi dengan Difabel Daksa



GEDUNG AULA

KANTOR

BALAIDESA

MUSHALA

KANTOR

TE
M

PA
T

W
UD

LU

POSKO PANITIA

21
3 4

5 6 7
8

PA
NG

GU
NG

 

PA
NG

GU
NG

 UTAMA

PE
RM

AN
EN

 

18
1920

21
22

23
24

17

Lokasi Seminar

Stand PameranPapan Apresiasi/Aktualisasi

Area Parkir

Motor / Mobil

DENAH 
LOKASI 
ACARA

PE
NT

AS
 S

EN
I

& BU
DA

YA

LAPANGAN

TO
IL

E
T 

A
K

S
E

S
IB

E
L

KM
 &

 TO
ILE

T

KM
 &

 TO
ILE

T

KM
 &

 TO
ILE

T

S U

2016

9
10
11

12

13

14

15
16

Maps Google



Denah lokasi Workshop Tematik

Lokasi Lokakarya Tematik 

Balaidesa Sidorejo · Mewujudkan Desa Inklusi 

SDN Bekelan · Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 

Kantor Kecamatan Lendah · Kesehatan Reproduksi untuk Difabel 

· Video Komunitas Untuk Pemahaman & Penyebarluasan Isu Difabilitas” 

Rumah bu Supadmi · Perlindungan Anak Difabel (Child Protection) 

Balaidesa Jatirejo · Pengalaman Tata Kelola Sistem Informasi Desa” 
· Perempuan dan Anak Difabel Korban Kekerasan 

Rumah Wahyu Adi Nugroho · Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas 
· Akses Layanan Jamkesus bagi Difabel 

Gd. Serba Guna Bina Keluarga 
Lansia 

· Pendampingan Difabel berhadapan dengan Hukum di Desa 

Gedung Limasan · Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas 
· Deteksi Dini dan Intervensi Dini pada Balita dan Usia Produktif 

 

Kec. Lendah

Balaidesa 
Jatirejo



1. Mbak Maryati, Diran 10 11. Pak Slamet, Bekelan 10 21. Pak Sunardi, Sedan 5 · Pak Ngadimun, Karang 6 

2. Pak Maryono, Diran 5 12. Rini Fajar Lestari, Bekelan 10 · Ibu Tadjri, Ledok 5 · Pak Edi Purnomo, Karang 8 
3. Mukri Wiyarjo, Diran 10 13. Pak Munjari, Sedan 5 · Pak Muslim, Ledok 10 · Pak Suratiman, Diran 10 

4. Pak Wakidi, Karang 7 14. Pak Sarjiyo, Sedan 5 · Ibu Sri Supadmi, Ledok 10 · Pak R. Suharso, Diran 15 

5. Pak Sutrisna, Karang 10 15. Pak Sumadi, Sedan 10 · Pak Gianto, Ledok 10 · Pak Warsidi, Sedan 5 
6. W. Adi Nugroho, Senden 10 16. Adi Sumarto, Sedan 5 · Bu Panijan, Sapon 6 · Pak Wagiyo,  Bekelan 10 

7. Pak Akhiri, Geden 10 17. Pak Waldi, Ledok 10 · Bu Pertiwi, Sapon 7 · Pak Sutrisno, Sedan 10 

8. Pak Junari, Geden 4 18. Pak Bejo, Sapon 5 · Pak Saridal, Geden 2 · Pak Kelik Rianto, Ledok 5 

9. Mbak Walijah, Geden 6 19. Pak Sri, Sapon 5 · Pak Sarmiyanto, Geden 8 · Pak Dalmiyat, Gentan 5 

10. Budi Wiyono, Tubin 5 20. Bu Rina, Sapon 10 · Muh Hidayat, Tubin 6   

 * Angka di sebelah kanan nama menunjukkan kapasitas yang bisa ditampung
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KOMUNIKASI & TRANSPORTASI
Acara Temu Inklusi dilaksanakan di desa Sidorejo, 

Kulonprogo yang jauh dari jangkauan kota. Sehingga 

sarana dan prasanya yang kita gunakan khususnya 

komunikasi dan transportasi agaknya berbeda dengan 

kota yang lebih lengkap. 

Untuk mengantisipasi ini, peserta diharapkan 

mempersiapkan lebih awal sebelum berangkat.

Transportasi.
Tidak ada angkutan umum di desa Sidorejo. Apabila 

anda berangkat dari Yogyakarta, lebih baik 

menggunakan moda transportasi taksi. Panitia juga 

menyediakan antar jemput peserta. Sebelumnya akan 

dikonfirmasi lebih dulu untuk penjemputannya. 

Apabila peserta ingin bepergian atas kemauan sendiri, 

ada ojek Difa siap membantu Anda mengantar sesuai 

selera Anda. Selain itu di area Jogja juga menyediakan 

Go-jek yang sudah beroperasi. 

Komunikasi.
Di daerah Sidorejo, kekuatan akses internet untuk 

semua operator berbeda-beda, berdasarkan survei 

lapangan disarankan menggunakan operator dari 

Telkomsel dan Indosat yang cukup baik sinyalnya. Selain itu 

sinyalnya agak susah didapat. Sebaiknya kuota data akses 

internet disiapkan lebih awal

Nomor telepon penting di desa:
Puskesmas Lendah 2            : (0274) 7490958

Polsek Lendah, Kulonprogo : (0274) 7103642

Taksi:
Ÿ Ojek Difa (Roda Tiga)       082328016326, 087839496564

Ÿ Arga Surya Alam Perkasa (0274) 544 832

Ÿ Armada Taxi (0274) 517 248

Ÿ Centris Raya Taxi Transportasi (0274) 711 1111

Ÿ Indra Kelana Taxi (0274) 565 565

Ÿ Citra Taxi (0274) 373 737

Ÿ Pandawa Taxi (0274) 370 000, 447 231

Ÿ Rajawali Taxi (0274) 487 676

Ÿ Ria Taxi (0274) 414 444

Ÿ Sadewa Taksi (0274) 434 343

Ÿ Serasi Autoraya (0274) 625 000

Ÿ Setia Kawan Taxi (0274) 412 000, 711 7333

Ÿ Vetri Taxi (0274) 563 551, 563 555
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