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Dibagi menjadi 5 kelompok, menceritakan pengalaman menarik pagi ini  

Pemilihan peserta yang di desanya terseleggara program desa Inklusi  

Diskusi Kelompok : 

Pak Marten, Sumba, NTT  

Mendatangkan pelatihan pengolahan daur ulang dari Surabaya. 

Menginginkan masyarakat desa menjadi produktif. Melibatkan produksi dengan 

memperkerjakan para difable. Para difabel di ajak untuk membuat kerajinan. 

Pelatihan untuk membuat kerajinan dari bambu untuk membuat mainan kayu. 

Inklusi adalah bagaimana perasaan, batin, pikiran  dan tindakan tidak membedakan 

dengan para difabble.  

Pak Kato, Goa, Sulawesi Selatan  

 Hari Diffabel di jadikan momentum untuk memperkenalkan diffable kepada 

masyarakat. Dengan melakukan penukaran koin yang dibimbing oleh Yayasan 

Yasmin. Masih banyak diffable yang menjadi peminta. Kemudian para difabble di 

berdayakan agar dapat memperoleh keberterimaan. Mengenalkan apa itu difabel. 

Terdapat kurang lebih 100 difabel.  

Rusida,  Ikatan difabel purworejo  

Untuk meningkatkan pemahaman para orang tua yang mempunyai anak 

difabel, agar meningkatkan pendidikan anak-anak mereka.   

Anita, Kader Posyandu 

Dengan cara apa ibu menghadapi kelahiran anak yang difabel di desa ibu. 

Ibu mendapatkan pembinaaan dari  karina untuk mendeteksi kehamilan pada ibu 

ibu yang datang ke posyandu, poster kecacatan pada janin, dan perkembangan 

anak. Usia anak 3 bulan sudah bisa menaikan kepala sendiri. Melihat langsung 



   

 

kondisi anak yang disesuaikan dengan parameter tumbuh kembang anak. Untuk 

anak yang terdeteksi sekitar 6 indikator sampai 8 indikator kemudian di rujuk ke 

rumah sakit. Dari fisik dapat dilihat indikator untuk anak 2 tahun harusnya bisa 

berjalan , namun ditemukan anak yang usia 2 tahun tapi belum dapat berjalan 

kemudian didiskusikan bersama tim medis kemudian diikutkan terapi. Untuk anak 

yang tidak bisa berjalan ketika dapat di deteksi dini dapat di usahakan agar tidak 

menjadi lebih parah dengan menggunakan alat bantu.  

Untuk bayi balita dilakukan deteksi dini, untuk anak-anak dapat di observasi 

langsung kemudian dilakukan pendataan.  

 

Pak Daud  

Bagaimana pengumpulan data untuk difabel ?  

Cara mengumpulkan data,dengan sistem informasi desa yang terangkum dalam 

web desa. Data yang ada di desa pak daud digunakan acuan data oleh BPJS.  

Deteksi dini juga dilakukan di Desa Pak Daud.  Masih mengubungkan budaya 

dengan difabel, misalnya selama hamil suami tidak boleh meyembelih hewan. 

Budaya  untuk melihat tali perut ayam dan hati babi yang dihubungkan degan 

difablitas.  Stigma ini masih melekat di masyarakat desa pak daud. Untuk itu perlu 

dilakukan peningkatkan pengetahuan desa yang berhubungan dengan kesehatan. 

Pembuatan kebiajakan wajib untuk melahirkan di puskesmas agar dapat dideteksi 

dini.  

17 agustus telah di deklarasikan 55ribu pendampingan difabel ? apakah desa bapa 

sudah mendapat pendampingan ? Belum.  

Untuk pendampingan, masih sulit oleh karena itu perlu dilakukan persamaan 

persepsi tentang difable.  

Untuk melakukan pendataan apakah sudah di diberi pelatihaan ? ya, sudah. 

Diberikan pelatihan kepada yang melakukan pendataan. Yayasan Harapan Sumba 

dan Bahtera, melakukan pendataan secara keseluruhan kepada masyarakat.  

 



   

 

Bu Anita   

pendampingan dari solo, dan lainya sangat membantu, tapi yang lebih dibutuhkan 

adalah sustainable , apakah program itu bisa terus berlanjut ? apakah dari karina 

sudah mempunyai program tentang keberlanjutan program  ? 

Pendampingan hanya stimulan, pendampingan oleh karina dibarengi dengan 

memberi pelatihan, untuk kader pos yandu untuk pelatihan menangani ADK, ketika 

misalnya terapis tidak datang. Untuk lainya diberikan pelatihan keterampilan untuk 

diable , laudry, kerajianan bambu, memasak catring agar setelah selesai 

pendampingan para difabel bisa mandiri.  Deteksi dini tumbuh kembang, di beri 

pelatihan dan pemahaman tentang DDID menjadi prioritas di posyandu. Yang 

menjadi fokus adalah gizi buruk. Diberikan pelatihaan agar kader bisa terus 

melanjutkan yang telah di mulai untuk pendidikan difable. Selain kesehatan juga 

pendidikan , ekonomi dan sosial.  

Hubungan pendanaan untuk keberlanjutan, setelah pendampingan karina selesai.  

Bupati telah mengalokasikan dana, untuk RBM 15 juta peratahun , SHG ada dana 

sendiri, desa telah mengalokasikan dana untuk kursi rod dan alat pendengar, 

kemudian Bupati akan membuat pergub tentang difabel.  

Pak Daud  

Dengan bantuan pendampingan mengajari membuat proposal agar pendaan bisa 

terus berlanjut. Untuk pendataan melakukan dor to dor, 1 RT ada kurang lebih 18 kk  

Hanif dari purbalingga 

Untuk mewujudkan visi  misi, membutuhkan SISTEM. SDM di purbalingga sangat 

terbatas, dari internal difable masih sulit digerakan, butuh ekternal difabel untuk 

menstimulasi. Bagaimana membangun sistem yang tersitemastis, dan efektif ?  

Kerja sama dengan desa dan tokoh masyarakat mengenai keberadaan difable, 

mulai dari faktor keluarga, melakukan pendekatan ke orang tua, apa itu difabel, 

bagaimana mengahadapi difabel, setelah orang tua ABK telah mempunyai 

pemahaman, maka digerakan untuk mengikuti kegiatan didesa.  



   

 

Tuliskan 3 hal menarik dari hasil diskusi ?  

 Hasil di tempelkan didinding terdekat  

o Mewujudkan desa Inklusi 

o Pendidikan  :Sanggar Inklusi paud, TK  

o Ekonomi  : Pelatihan membatik, mengolah makanan, kreasi  

o Kesehatan : Deteksi dini bekerja sama dengan desa dan puskesmas.  

 KDD Bumi Rejo.  

 Dipandu oleh sigab  

 Share orang tua ABK  

 Untuk usia paud mendatangkan guru paud 

 Khusus terapi ada ahli yang menangani. 

 Menurut mereka program inklusi yang berhasil. 

 

Ibu sudarni 

1.mengarahkan anak inklusi yang mandiri untuk mereka yang mengerjakan sesuatu 

2.mengetahui cara membuat pupuk organik dan memakai polliback 

Ibu anita  

1.ABK melalukan program terapi dan terapinya telah berhasil dengan bukti anak 

yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan karena adanya program terapi di ABK 

2.SHG melakukan kegiatan yaitu pelatihan memasak,kerajinan tangan dll. 

3.lembaga DDID melakukan pelatihan seperti pengertian DDID, tujuan DDID dll 

Ibu Nusida 

1.difabel tidak boleh dikekang,biar diberikan kebebasan secara positif dan 

masyarakat difabel harus memiliki identitas. 

2.melakukan musyawarah/sosialisasi untuk bisa mendapat teman baru,berbagi 

pengalaman dan saling bertukar fikiran secara positif. 



   

 

3.kebanyakkan difabel kebutuhan ekonominya kurang,untuk ekonominya 

bertambah mereka harus mempunyai sifat mandiri dengan melakukan kemampuan 

yang mereka punya itu di manfaatkan seperti melakukan keterampilan dan 

berkarya. 

Pak Daud  

1.bapak daud sangat tersentuh hatinya saat yayasan petra menawarkan untuk 

masuk ke program peduli. Desa pak daud saat ini masih proses di sistem informasi 

desa. 

2. mereka untuk saat ini mengambil umur 7-20th saja karena masih tahap awal. 

Mereka merivew lokasi dana karena dana yang mereka miliki masih sedikit.mereka 

mencoba ngeluarin dana 5jt tapi binggung uang itu dibuat apa dan masyarakat 

disana mulai mengetahui apa itu difabel dll. 

 

Sesi tanya jawab: 

Pak Agus 

1.Bagaimana pak kades bisa menjadi seperti sekarang ini dengan maksud jabatan 

menjadi kepala desa? 

Jawaban: saya menjadi seperti sekarang ini karena saya melihat sekililing saya dan 

melakukan tujuan dengan niat dan menyimpulkannya pada saat pemilihan kades. 

2. Bapak Hasta  

-Bagaimana cara untuk mengajak pamong? 

-keterlibatan difabel? 

-penganggaran difabel? 

Jawaban : 1.memiliki butuh rutinitas 

                   2.belum masif karena kehadiran mereka masih sedikit 



   

 

                   3.saya melakukan difabel sacara pelatihan,kerajinan tangan dan lain-lain. 

Salah satu hasil lokarya tematik ini adalah bagaimana desa lain mengikuti 

jejak desa lain yang sudah menginisiasi adanya rintisan desa inklusi. Ketika teman-

teman tadi sudah tau hasil atau capaian rintisan desa inklusi, maka sekarang kita 

runut proses bagaimana mencapai desa inklusi. Tentunya akan ada berapa rute, 

yang sekiranya paling pas untuk diterapkan di desa masing-masing. 

Pembagian Kelompok (Dibagi menjadi 3) untuk menyusun rute pencapaian 

desa inklusi berdasarkan hasil wawancara antar warga di tiap kelompok. Apa saja 

yang dilakukan untuk keberhasilan desa inklusi. Nantinya akan membentuk rute 

yang menceritakan proses terwujudnya sampai keberlangsungan desa inklusi. 
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Hasil Aspirasi Peserta  

1. Deteksi Dini jadi lebih paham  

2. Tentang Ekonomi antara lain peternakan dan agrobisnis  

3. Pendampingan disabilitas bisa mandiri 

4. Kepada Desa dari Sumba yang terjun langsung kelapangan untuk 

menciptakan peduli desa  

5. Kader RBM Sukoharjo perlibatan disabilitas dalam Musrembang  

6. Dana Desa yang mudah diakses  

7. Cara mendeteksi difabel sejak dini  

8. Mendampingi difabel sampai ke masing masing person ada yang belum 

peduli  

9.  Merasa asing ketika berada diantara difabel  

10. Bisa berbagi pengalaman dengan teman dari daerah lain  

11. Merasakan bahwa masih banyak hal belum dapat dilakukan  

12. Mengetahui masih banyak kekurangan saya  

13. Untuk Terwujudnya desa inklusi salah satu faktor penting adalah NGO dalam 

memberi tanggapan kepada komunitas difabbel didesa  

14. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membuat praktek baik yang sudah 

ada bisa tetap berlanjut meskipun pendampingan sudah selesai.  

15. Polificial will seluruh unsur pemerintahan mulai dari desa diperlukan untuk 

terus bisa mengakomodir apa yang menjadi kelebihan masyarakat difabel 

16. Identifikasi deteksi desa, pendataan, pendampingan  

17. Terbukanya wawasan tentang pentingnya pendampingan bagi ABK dan non 

abk  

18. Pentingnya sosialisasi kaum disabilitas kepada publik  

19. Pentingnya membangun jaringan antar difabel dan non difabel  

20. Penerimaan penilaian dengan difabel  

21. Non Diskriminasi  

22. Inklusi yang menyeluruh  

23. Hasil capaian yang sudah terwujud disetiap desa  

24. Saling adanya kerjasama antara dinas dengan masyarakat agar terbentuk 

masyarakat inklusi  
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25. Proses pendataaan disetiap desa  

26. Bisa mengetahui deteksi dini ibu hamil sampai dengan anak lahir  

27. Ternyata dengan adanya desa inklusi bisa menyetarakan difabel dengan 

lainya  

28. Dana dari berbagai lembaga dan yayasan peduli disabilitas menuju desa 

inklusi diluar jawa membutuhkan banyak perjuangan  

29. Desa inklusi semoga dapat diwujudkan disemua desa diseluruh Indonesia  

30. Disetiap difabel bisa mendapatkan kesehatan  

31. Membantu warga yang kurang mampu  

32. Setelah adanya inklusi telah mendapatkan bimbingan  

33. Setelah ada inklusi para difabel diperkaitkan  

34. Mendeteksi dini untuk mengetahui anak difabel  

35. Biar anak ABK dapat bergabung dengan kita  

36. Pengalaman yang terbaik pada saat sebagai kader saya mampu berbuat 

banyak untuk yang lain  menuju desa inklusi  

37. Bisa membaur dengan teman diluar jawa  

38. Bisa mendapat pengalaman dari teman teman dari Jawa  

39. Membangun sistem dimulai dari hal paling kecil / akarnya  

40. Pendampingan dor to dor  

41. Non Diskriminasi  

42. Pembangunan akses difabel dan pembangunan inklusi  

43. Hanif  bagaimana agar terbangun sistem kebersamaan antara difabel 

dengan non difabel dalam sistem pemerintahan ? 

44. Dalam membuat desa inklusi yang menunggu dari atas, tapi harus dimukai 

dari tingkat desa  

45. Untuk mengetahui kebutuhan difabel dilibatkan dalam pembentukan UU 

Desa 

46. Dari kelompok difabel berwacana mengundang kepala desa untuk 

memberikan informasi tentang difabel  

47. Tata cara penanggulangan difabel secara hati nurani yang dilakukan oleh 

Bapak Marten  

48. Menambah pengetahuan tentang pertemuan 
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49. Menjadi bisa percaya diri tidak rendah diri 

50. Ternyata disini banyak teman-teman sama-sama bersemangat dan saya jadi 

semangat untuk maju kedepan 

51. Bahwa inklusi itu bukan hanya di tingkatkan teori tetapi lebih pada kepraktek 

nyata dalam perasaan,fikiran,dan kelakuan 

52. Ketika kita menanggap ada ketidakmampuan 

53. Bahwa Gerakan pemerintah masih masif dalam hal memperlakukan 

kesetaraan antara difabel dan masyarakat inklusi  

54. Bisa tahu tentang pengalaman teman-teman hari ini  

55. Bisa tahu tentang Inklusi  

56. Bisa kenal dengan bapak kepala desa dan pengalamanya  

57. Kesadaran dari bapak lurah sumbar tentang desa inklusi tentang semangat 

baik bagi penyandang disabilitas  

58. Pendekatan kepada difabel dan keluarga difabel sangat dibutuhkan pada 

saat pendataan dan identitas difabel  

59. Dengan adanya pemberdayaan difabel tingkat desa menjadikan desa inklusi  

60. Dengan temu inklusi saya menjadi banyak  berbagi cerita  

61. Akan diakadan temu di inklusi saya jadi sangat percaya diri  

62. Mudah-mudahan setelah pulang nanti lebih bermaanfaat dan bersemangat  

63. Diperlukan apartat desa yang paham dengan difabel  

64. Difabel harus mampu menunjukan kelebihan yang dia miliki  

65. Diperlukan kerjasama dengan semua lembaga  

66. Dengan temu inklusi kami tambah semangat lagi dan tambah pengalaman 

kita punya semangat untuk berbagi  

67. Segera kita wujudkan desa inklusi  

68. Bisa tahu langkah awal dalam mewujudkan desa inklusi  

69. Sedikit tahu tentang arti inklusi  

70. Bisa tahu cara mendekati diri difabel yang belum tersentuh masyarakat  

71. Sudah adanya kemauan bagi difabel  

72. Kita difabek yang mengatakan jangan minta belas kasihan agar kita usaha 

berkarya.... 

73. Saya kagum dengan Kades yang sudah memegang difabel bersamaan  
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74. Keprihatinan terhadap daerah kami  

75. Tahu tentang inklusi, tahu kalo diluar jawa sudah ada desa inklusi  

76. Didesa harus ada kelompok difabel agar derajat kita sama 

77.  Dengan temu inklusi kita harus lebih bersemangat lagi  

78. Ada kesempatan untuk berbagi satu sama lain  

79. Dengan pertemuan kita bisa bertukar fikiran dengan daerah lain yang lebih 

menarik  

80. Berkumpul dengan teman, dapat pengalaman, kenal orang banyak  

81. Anggaran Desa dalam musyawarah desa  

82. Adanya RBM pendekatan aktif kesemua sektor  

83. Menyatakan satu pemahaman dan komitmen  

84. Senang mendengar cerita yang sudah inklusi  

85. Mengetahi cara untuk menjadi desa inklusi  

86. Ingin meniru dan mengembangkan desa yang belum inklusi, yaitu desa kami  

87. Saya yang ..... aturan aturan desa  

88. Pengetahuan desa inklusi untuk menambah pengetahuan saya  

89. Tersedianya akses bagi kaum difabel di puskesmas bone  

90. Pendampingan difabel oleh lembaga LMB seperti pelatihan pengurusan kk 

dan KTP  

91. Pemberdayaan ekonomi kaum difabel  

92. Kisah yang sudah di dapat oleh difabel  

93. Tentang pemahamaan desa inklusi  

94. Kita bisa tahu pencapaian berbentuk desa inklusi  

95. Bisa berbagi pengalaman baik untuk mewujudkan desa inklusi dimasing-

masing wilayah  

96. Lebih mengerti tentang desa inklusi  

97. Hal-hal yang terlibat agar terwujudnya desa inklusi  

98. Manfaat dari desa inklusi bisa bertemu dengan difabel dari berbagai daerah  

99. Dapat pengetahuan dan teman  

100. Menambah wawasan kedepan  

101. Terbentuknya forum kesehatan, forum keuangan difabel, bangaimana cara 

awal untuk mencapai Desa Inklusi yang belum terjawab dengan jelas  
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102. Memberikan kesempatan untuk difabel mendapatkan pendidikan  

103. Memfasilitasi disabilitas untuk mendapatkan hak  

104. Proaktif  

105. Saya sangat senang dengan cerita tentang mendapatkan kartu sehat  

106. Saya dapat pengalaman cara untuk menuju desa inklusi  

107. Dapat memasukan bagaimana caranya untuk membangun desa inklusi serta 

tukar pemikiran  

108. Kita bisa tau bagaimana awal mula terbentuknya DPO dari desa masing 

masing  

109. Rencana-rencana yang dimiliki dari masing-masing desa  

110. Setiap DPO berbeda awal mulanya  

111. Bisa tahu capaian desa inklusi dari desa lain  

112. Mengetahui kendala dalam pencapaian, tujuan dari desa lain yang berbeda-

beda  

113. Bertemu dengan banyak relawan dari desa lain  

114. Saya tertarik tentang bagaimana mendapatkan kartu kesehatan/ KIS   

115. Saya menambah pengalaman sharing untuk bisa tukar pikiran didalam 

menuju mewujudkan desa inklusi  

116. Dapat memajukan bagaimana cara akses dalam mewujudkan desa inklusi  

117. Diskusi kelompok, perkenalan dengan daerah lain  

118. Ternyata di desa weru pemerintah sangat peduli dengan disabilitas  

119. Didesa bone, fasilitas kesehatan untuk disablitias sangat baik  

120. Termotivasi untuk belajar agar didesa kami juga  

121. Bisa tukar pikiran dan pengalaman dari desanya  

122. Kami berterima kasih banyak atas seminar ini  

123. Bertemu dengan teman-teman senang dan mendapat wawasan  

124. Tata cara susunan utamanya difabel  

125. Senang terbentuk forum difabel yang bersama-sama mewujudkan desa 

inklusi  
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