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Pembukaan Temu Inklusi 2016 

 

Temu Inklusi dibuka dengan penampilan angguk dari anak-anak difabel 

 

Pembawa Acara  

Selamat pagi dan selamat datang peserta dari Bandung, Jawa Barat, NTT, Sumba Barat dan 

semua yang ada disini. Tentunya sebelum kita mulai acara, ada angguk dari SLB N 1 Kulon 

Progo tadi dan mereka adalah teman-teman disabilitas. Dan untuk mempersingkat waktu, 

kita bacakaan saja urutan acaranya.  

1) Pembukaan 

 Menyanyikan lagu Indonesia Raya.  

2) Sambutan-sambutan: 

 Sambutan dari Kementerian Australia 

 Sambutan dari Direktur SIGAB 

 Sambutan dari Bupati Kulon Progo 

 Sambutan dari Gubernur DIY sekaligus membuka kegiatan Temu Inklusi 2016 

3) Seminar Nasional Temu Inklusi 2016: “Dari Desa Berbagi Gagasan dan Praktik Baik 

Menuju Indonesia Inklusi”. 

Langsung saja untuk acara yang pertama, marilah kita buka pertemuan kita ini dengan 

bacaan basmalah bersama-sama. Bismilahirrohmanirrohim. Menginjak acara selanjutnya, 

menyanyikan lagu Indonesia raya. Kepada para peserta dimohon untuk berdiri.  
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Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

Ciptaan: W.R Supratman   

Indonesia Raya 

Indonesia, tanah airku  

Tanah tumpah darahku 

Disanalah aku berdiri  

Jadi pandu ibuku  

 

Indonesia, kebangsaanku  

Bangsa dan tanah airku 

Marilah kita berseru “Indonesia bersatu!” 

 

Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku 

Bangsaku, rakyatku, semuanya  

Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya 

Untuk Indonesia raya 

 

Chorus:  

Indonesia Raya, merdeka, merdeka! 

Tanahku, negeriku yang kucinta 

Indonesia raya, merdeka, merdeka! 

Hiduplah Indonesia Raya!  

 

Indonesia Raya, merdeka, merdeka! 

Tanahku, negeriku yang kucinta 

Indonesia raya, merdeka, merdeka! 

Hiduplah Indonesia Raya!  
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Pembawa Acara  

Peserta dimohon untuk duduk kembali. terima kasih, dan untuk acara selanjutnya adalah 

sambutan. Sambutan yang pertama kami mohonkan dari Kementerian Australia. Kepada 

Ibu Caroline, waktu dan tempat kami persilahkan. 

 

Sambutan dari Kementerian Australia 

 

Sambutan Perwakilan Kementerian Australia 

Cornelis (Perwakilan Kementerian Australia) 

 Yang terhormat Bapak Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo 

 Yang terhormat Bapak Sutrisno, Kades sidorejo 

 Yang terhormat Bapak Joni Yulianto, direktur SIGAB 

 Yang terhormat perwakilan SKPD, tokoh masyarkaat, para panitia, rekan media, para 

hadirin yang saya muliakan. 

Pertama-tama saya atas nama Kementerian Australia ingin mengucapkan terimakasih atas 

terselenggaranya Temu Inklusi 2016 ini. Temu inklusi ini menjadi wadah untuk berinteraksi 

berkomunikasi untuk membangun inklusi sosial di Indonesia. Kementerian Australia .. telah 

meratifikasi hak-hak penyandang disabilitas. Kami sangat mengapresiasi kerjasama dengan 

pemerintah Indonesia. Menurut saya undang-undang ini mempunyai konsep yang kuat 

mewujudjan keadilan, kesejahteraan, dimana kebersamaan, perlindungan, sebagai sabahat, 

Australia untuk menjawab tantangan atas isu-isu disabilitas dalam berbagai sektor. Menteri 
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luar negeri Australia pada bulan mei 2015 meluncurkan strategi pembangunaan untuk 

semua, melalui kerjasama. Pelibatan orang dengan disabilitas di masyarakat adalah dengan 

mengikutkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dengan disabilitas.  

Dukungan Australia melalui Program Peduli terhadap organisasi seperti SIGAB, melalui 

pemerintah Indonesia, pemerintah Australia telah membantu akses bagi orang dengan 

disabilitas. Bersama KPU telah mengembangkan modul pelatihan yang akses yang dipakai 

oleh teman-teman disabilitas. Melalui program kemitraan Indonesia-Australia, materi yang 

inklusif sedang dikembangkan. Pemerintah Australia juga memfasilitasi koalisi disabilitas, 

termasuk SIGAB untuk mendukung Indonesia yang lebih inklusif. Oleh kerena itu, 

pemerintah Australia dengan seluruh mitra selalu siap untuk mendukung pemerintah 

Indonesia. Sekalai lagi selamat atas Temu Inklusi ini dan pratik-praktik baik yang akan 

dibagi untuk kita semua. 

Pembawa Acara  

Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Pak Joni selaku Direktur SIGAB. 
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Sambutan dari Direktur SIGAB 

 

Sambutan Direktur SIGAB 

M. Joni Yulianto (Direktur SIGAB) 

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.  

 Yang kami hormati bapak Gubernur Provinsi DIY atau yang mewakili.  

 Yang kami hormati Kepala Bidang pemberdayaan Disabilitas, Koordinator 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  

 Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Desa serta Kementerian Sosial.  

 Yang kami hormati kepala daerah, Bapak Bupati Kulon Progo beserta jajaran 

pemerintah kabupaten Kulon Progo.  

 Yang kami hormati bapak camat Kecamatan Lendah serta jajarannya.  

 Yang kami hormati bapak Kepala Desa Sidorejo beserta jajaran perangkat desa.  

 Yang kami hormat bapak rekan tamu undangan baik dari SKPD, organisasi 

masyarakat sipil. 

Kegiatan temu inklusi adalah kegiatan kedua setelah pertama dilaksanakan pada desember 

2015. Kegiatan ini mengangkat tema “dari desa berbagi gagasan baik”. Dengan tema ini 

kami berharap, melalui Temu Inklusi 2016 ini kita bersama-sama dapat menggali gagasan-

gagasan, membagi praktek baik untuk terus membangun dan mendorong Indonesia lebih 

inklusi. Ada keyakinan tatkata kelompok difabel yang selama ini masih belum memperoleh 

keadilan dan kesetaraan sehingga disisi lain kita memahami bahwa banyak sekelompok 
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daerah yang telah menginisiasi praktik baik yang patut untuk diperlihatkan, untuk 

mendorong percepatan pembangunan Indonesia yang inklusif.  

Untuk itulah forum ini kita harapkan untuk memberikan kontribusi untuk berbagi informasi 

sumberdaya dalam rangka terus menggerakkan gerakan inklusi sosial di Indonesia. 

Kegiatan ini adalah kolaborasi banyak pihak. SIGAB merasa sangat bangga, sebagai salah 

satu lembaga yang dipercaya sebagai lembaga penyelenggara inklusi 2016. Kepanitiaan ini 

merupakan kolaborasi antara SIGAB, Pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah 

kecamatan. Bahkan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa terlibat bersama-sama 

dalam mendukung kegiatan ini. Applaus kepada semua lurah. Rangkaian kegiatan ini juga 

bagian dari program yang dilaksanakan oleh SIGAB, yaitu pogram Rintisan Desa Inklusi 

dimana kita mendampingi 8 desa untuk membangun bagaimaan desa dapat mengawali 

untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Melalui dukungan TAF, Kedutaan Besar 

Australia, kegiatan ini dapat terselenggara dan memperoleh dukungan. Saya ingin 

menyampaikan terima kasih dalam hal ini kepada Kedutaan Australia. Teman-teman 

organisasi masyarakat sipil juga menjadi bagian dalam kegiatan ini. Apresiasi juga terhadap 

organisasi masyarakat sipil dan organisasi difabel yang menjadikan kegiatan ini penuh 

bermakna.  

Bapak ibu sekalian, akhirnya mewakili segenap panitia ingin menyampaikan terima kasih 

serta permohonan maaf karena kami yakin banyak hal yang kurang dalam persiapan 

penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini kami laksanakan di desa dengan berbagai 

potensi dan tantangan. Banyak aksesibilitas yang kita buat. Kita juga membuat berbagai 

inovasi yang menjadi aksesibel. Ini dapat dilakukan dan membuktikan banyak sarana lokal 

yang bisa kita manfaatkan. Demikian, selamat mengikuti Temu Inklusi 2016. 

Wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. 

Pembawa Acara  

Selanjutnya sambutan dari bapak Bupati Kulon Progo. Kepada yang mewakilkan kami 

persilahkan. 
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Sambutan dari Bupati Kulon Progo 

 

Sambutan perwakilan Bupati Kulon Progo 

Sambutan Bupati Kulon Progo  

Bapak ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang bebahagia ini bapak bupati 

menugaskan kepada kami, asisten pemerintahan dan kesra. Selanjutnya saya akan 

membacakan sambutan bapak bupati. 

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua. 

 Yang kami hormati para narasumber dari Kemenko Pembangunan Manusia 

 Yang kami hormati Bapak Gubernur DIY yang diwakili Bapak Asisten Pemerintah dan 

Kesra 

 Yang kami hormati kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo 

 Yang kami hormati Direktur SIGAB 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan nikmat dan karunianya 

sehingga kita diperkenalkan berkumpul untuk melaksanakan acara pembukaan seminar 

Temu Inklusi 2016 yang pada kesempatan kali ini mengambil tema “ Seminar Nasional: 

Dari Desa Berbagi Gagasan dan Praktik Baik Menuju Indonesia Inklusi”. 

Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan apresiasi 

serta dukungan yang sebesar-besarnya kepada SIGAB atas terselenggaranya kegiatan ini. 

Kegiatan ini terselenggara sebagai bagian dari rangkaian program RINDI melalui dukungan 

TAF, Program Peduli, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan 
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Kebudayaan. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar.  

Kami berharap RINDI nantinya benar-benar terbentuk yang ada kerjasama yang bersinergi 

dari semua unsur yang ada. Selain dukungan dari stekeholder, untuk membangun desa 

inklusi, juga harus ada kelompok difabel di desa. Semoga dalam mewujudkan desa inklusi 

di Kulon Progo dapat terwujud dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita. 

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, ada kekurangan mohon maaf yang 

sebesar-besarnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. 

Bapak ibu yang kami hormati, Bapak Hasto Wardoyo sudah berakhir masa jabatannya. 

Bapak Hasto mulai hari ini sudah menjadi warga biasa. Tetapi program Pak Hasto kemarin 

inovatif sekali. Banyak sekali progam yang dicetuskan oleh Pak Hasto dan sampai sekarang 

masih terus dilanjutkan. Terima kasih, Wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. 

Pembawa Acara  

Selanjutnya sambutan Gubernur Derah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus membuka 

kegiatan Temu inklusi 2016 yang diwakili oleh Drs. Sulistyo. 
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Sambutan dari Gubernur DIY 

 

Sambutan perwakilan Gubernur DIY 

Drs. Sulistyo 

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Terima kasih saya akan membacakan 

sambutan dari Gubernur DIY.  

 Yang terhormat Kedutaan Besar Australia yang pagi hari ini dihadiri oleh beliau Ibu 

Cornelis. 

 Yang kami hormati yang mewakili dari Kementerian Sosial, Pak Nahar  

 Yang kami hormati yang mewakili dari difabel semua daerah.  

 Yang kami hormati Bu Candra yang mewakili dari The Asia Foundation  

 Yang kami hormati Bapak MUSPIKA  

 Yang kami hormati Bapak Lurah Sidorejo 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan 

rahmat dan karunianya sehingga kita masih diberi kesempatan hadir dan berkumpul. Kita 

semua menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan di negara kita adalah bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam 

wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, aman tentram, tertib, dalam pergaulan. 

Pembangunan dilaksanakan dengan mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang 

diselenggarakan bersama. Masyarakat melakukan pembangunan dan pemerintah 

berkewajiban membimbing, melindungi, melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju 

tercapainya pembangunan nasional.  
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Untuk itulah peran penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara yang lain. 

Oleh karena itu peningkatan peran disabilitas dalam pembangunan nasional sangat 

penting untuk mendapatkan perhatian. Hingga saat ini sarana dan upaya untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan dan peran para penyandang 

disabilitas telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pemerintah 

DIY juga sudah punya Perda nomor 4 tahun 2012 yaitu perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas. Masih diperlukan lagi saran dan upaya dan untuk memperoleh 

kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan. Oleh karena itu sebagaimana dimaksud dalam UUD 45, perlu dilakukan 

upaya lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.  

Kesempataan untuk mendapatkan kesempatan, hak dan kewajiban bagi penyandang 

disabilitas hanya dapat diwujudkan jika tersedia akses bagi penyandang disabilitas dalam 

memperoleh kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban sehingga perlu diadakan upaya 

penyediaan akses bagi penyandang disabilitas. Dengan upaya yang dimaksud, disabilitas 

dapat beinteraksi secara total pada umumnya, serta meningkatkan kesejahteraan sosial 

penyandang disabilitas pada khususnya. Upaya yang dilaksanakan melalui kesamaan, 

kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakekatnya menjadi tanggungjawab 

bersama pemerintah, keluarga, dan penyandang disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu 

diharapkan semua berperan aktif. Diharapkan para penyandang disabilitas dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Aksesibilitas baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat yang dalam pelaksanaanya disertai upaya dan 

tanggungjawab terhadap penyandang disabilitas dalam upaya pemberdayaan disabilitas. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas nama pemerintah DIY, saya mengucapkan 

apresiasi yang tinggi kepada penyelenggara dan pihak terkait yang telah melaksanakan 

kegiatan Temu Inklusi ini. Semoga mewujudkan inklusi sosial bagi difabal dan dapat 

mewujudkan desa inklusi. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, akhirnya dengan 

mengucapkan “Bismilahirrohmanirohim, Temu Inklusi dengan Topik Dari Desa Berbagi 

Gagasan dan Praktik Baik Menuju Indonesia Inklusi dengan ini secara resmi saya nyatakan 

dibuka”. Demikian, wassalalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.  

Demikian sambutan dari Gubernur DIY, Terima kasih. 
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Pembawa Acara 

Setelah ini akan ada acara seminar nasional, juga ada lomba mewarnai. Sebelum kita tutup 

acara ini, kita berterima kasih kepada para peserta yang sangat antusias mengkuti acata ini. 

Sukses inklusi, iklusi sukses. Mungkin sambil menikmati snack yang disediakan di meja, kiya 

akan memberikan acara seminar ini kepada moderatornya. Terima kasih atas partiispasinya, 

dan akan ditutup dengan doa oleh Mas Ali.  

 

#pembacaan doa oleh Mas Ali 

Pembawa Acara 

Selanjutnya kita akan melakukan seminar yang akan dimoderatori oleh Mas Tri Wahyu. 
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Seminar Nasional  Temu Inklusi 2016 

Tri Wahyu (Moderator) 

Teman-teman peserat temu Inklusi, nanti ketika saya bilang Indonesia, teman-teman semua 

bilang “inklusi”, begitu ya. “Indonesia”. 

Peserta 

 “inklusi” 

Tri Wahyu (Moderator) 

Terima kasih. Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh, salam sejahtera untuk kita 

semua. Bapak ibu peserta Temu Inklusi 2016, tema seminar kita adalah “Dari Desa Berbagi 

Gagasan dan Praktik Baik Menuju Indonesia Inklusi”. Dan  langsung saja saya undang ke 

depan. 

1. Yang pertama Ibu Elia Rahmawati, Kepala Bidang Pemberdayaan Deputi II 

Kementerian PMK. Selamat datang di Kulon Progo, selamat datang di Jogjakarta.  

2. Yang kedua, Bapak Bito Wikantosa dari Kementerian Desa  

3. Yang ketiga Bapak Nahar Sazah, dari Kementerian sosial,  

4. Yang keempat Bapak Imam Aziz dari ketua PBNU Pusat.  

5. Yang kelima, Bapak Joni Yulianto, direktur SIGAB.  

Nah akan kia muali sesi seminar ini. Kita diberi kesempatan sampai jam 12.30 WIB. Sebelum 

saya berikan kesempatan kepada Ibu Elia, saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah 

punya Undang-undang Disabilitas. Undang-undang no 8 tahun 2016. Juga jangan lupa 

konvensi penyandang hak disabiltas bertepatan dengan hari pahlawan 10 november. Hal 

lain kita punya Undang-undang Desa tahun 2014. Hari ini kita punya otonomi desa dan di 

Jogja ada Perda tahun 2012, dan Perda tahun 2013 di Kulon Progo. Baik, yang pertama kami 

berikan kesempatan kepada Ibu Elia. 
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Pemaparan dari Narasumber 

 

Pemaparan materi dari Elia Rahmawati (Kepala Bidang Pemberdayaan Deputi II Kementerian PMK) 

Elia Rahmawati (Kepala Bidang Pemberdayaan Deputi II Kementerian PMK) 

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Bapak ibu dan teman-teman semua, yang 

pertama saya sampaikan apresiasi yang kami berikan kepada Desa Sidorejo. Harapan kami 

setelah melihat tempat ini, ini data menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya. Jadi tidak 

hanya di Kulon Progo, tetapi di daerah lainnya. Bahkan di seluruh Indonesia. Tentu saja hal 

ini membutuhkan kerjasama dari seluruh lintas sektoral. Dalam hal ini kedutaan Australia 

melalui DFAT, TAF. Kami sangat mengharapkan kegiatan Temu Iklusi ini dapat memberikan 

dampak bagi semua, terutama bagi desa dan daerah-darerah lainnya. Dan desa ini dapat 

menjadi replikasi sesuai pasal 26 konvensi CRPD dan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas.  

Selanjutnya, inklusi adalah sebagai sebuah prinsip, proses, dan strategi pembangunan, 

bukan sebuah hal yang baru tetapi penyegaran kembali atas falsafah Bhineka Tunggal Ika. 

Merupakan bagian dari manifestasi. Kemudian keberadaan Undang-undang nomor 8  

tahun 2016, Perda tahun 2012, dan Perda tahun 2013 di Kulon Progo, serta beebagai 

peraturan daerah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai daerah adalah 

untuk mewujudkan inklusi bagi penyandang disabilitas. Kebijakan pemberdayaan bagi 

penyandang disabilitas harus diterapkan dalam program pembangunan yang nyata dan 

berdampak. Dimulai dari 8 desa inklusi, apakah bukti sekaligus peluang kembali pemerintah 

daerah untuk mendorong replikasi.  
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Tentu saja hadirnya pemerintah daerah adalah salah satu fungsi penting ini dapat 

tereplikasi secara luas. Isu disabiltas ini merupakan cross cutting isu, maka saatnya 

koordinasi, kolaborasi, menjadi proses yang selalu diucapkan dalam komunikasi maupun 

monev. Seperti yang kita lihat disini, toilet sudah akses terhadap disabilitas. Karena 

memang diakui di beberapa daerah banyak yang belum menyedikaan sarana dan prasarana 

yang mendukung. Harapan kami melalui temu inklusi, akan ada kegiatan lain yang dapat 

disupport oleh stakeholder sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terpenuhi. Demikian, 

wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. 

Tri Wahyu (Moderator) 

Pesannya adalah saatnya negara hadir untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk 

inklusi. Terima kasih Bu Elia Rahmawati. Saya berlanjut untuk pembicara kedua dari 

Kementerian Desa, Bapak Bito Wikantosa. Silahkan Bapak Bito, waktu 20 menit. 

 

 

 

Pemaparan materi Bapak Bito Wikantosa dari Kementerian Desa 

Bito Wikantosa (Kementerian Desa) 

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak 

ibu yang kami hormati, berkaitan dengan tugas kami yang utama adalah mengawal 

pelaksanaan Undang-undang Desa. Salah satunya adalah penggunanan dana. Kami 

informasikan bagaimana penggunaan dana desa ini yang nanti berdampak pada 
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aksesibilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan. Undang-undang mengatur bahwa desa 

berwenang untuk mengatur urusan desa. Maka langkah pertama adanya kepastian tentang 

kewenangan desa. Kewenangan ini boleh diatur dan diurus oleh desa itu sendiri. Artinya 

ada hak yang sudah melekat sejak adanya desa. Ada tanah bengkok, itu diurus oleh desa 

sendiri. Pendekatan di dalam Undang-undang Desa ini, pertama mengakui 

keanekaragaman. Pemerintahan bidang pembangunan apa saja, bidang pemberdayaan 

masyarakat apa saja.  

Harapan kami ketika kabupaten Kulon Progo menyusun daftar kewenangan desa, 

kepentingan penyandang disabilitas itu masuk. Itu bisa diadakan oleh desa, dibeli dengan 

keuangan desa. Ini harus ada. Kalau bapak ibu sekalian sudah masuk dalam daftar 

kewenangan desa, akan memperjuangkan itu dalam akses pembiayaan desa. Yang kedua, 

dipastikanlah ada Perdes tentang kewenangan desa yang isinya pemenuhan kebutuhan 

bapak dan ibu sekalian. Ada peraturan bupati, ada peraturan desa tentang kewenangan 

desa. Pemerintah menyediakan pembiayaan, menyediakan pendapatan desa. Ada 7 

pendapatan desa. Desa mengolah potensi yang ada di desanya. Membuat BUMDES, air 

kemasan. Yang kedua alokasi dana desa bersumber dari APBD. 10% dari dana DAU. 

Kemudian pendapatan desa dari dana desa APBDes. Besarnya 10% dari dana transfer ke 

daerah. Nah keempat adalah dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Kelima bantuan 

keuangan dari pemerintah kota dan provinsi.  

Artinya, dana ini masuk ke desa, dikelola sendiri oleh desa, masuk ke dalam APBD desa 

terkait penggunaan dana desa. Karena ini pendapatan desa, kewenangan pengurus ada di 

desa itu sendiri. Di dalam PP 60 pasal 19, diprioritaskan untuk kepentingan penggunaan 

dana. Tidak berakhir, tetapi belum diprioritaskan. Kalau hak disabilitas belum dipenuhi, 

tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu bapak dan ibu, disinlah peluang mendayagunakan 

dana itu. Membangun desa yang inklusi menjadi penting sehingga tidak memeda-bedakan. 

Prinsip pertama adalah keadilan, penggunaan dana desa untuk semua warga desa, tidak 

membeda-bedakan. Semua warga desa punya hak untuk mengusulkan. Penggunaan dana 

desa wajib dimusyawarahkan desa. Inilah kesempatan untuk ikut serta mengambil 

keputusan penggunaan dana desa. Seluruh keuangan desa penggunaannya untuk seluruh 

warga desa.  
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Prinsip kedua, mana yang paling prioritas. Makanya usahakan kepentingan warga desa 

yang disabilitas harus menjadi kepentingan utama. Ketiga asas manfaat. Pertama 

meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan 

kesejahteraan ekonomi, dan ketiga adalah penanggulangan kemikinan. Prinsip lain seperti 

kesinambungan, berkelanjutan, ada pengawasan. Dana desa harus diawasi secara 

transparan. Jadi bapak ibu tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan tetapi juga 

penggunaan. Salah satunya kita masukkan disitu peraturannya untuk perencanaan 2017. 

Sedang kita ekslusifkan menjadi bekal bapak ibu sekalian. Ini tidak mungkin hanya berhenti 

di dalam kebijakan. Yang penting advokasi banyak pihak maupun penetapan APBD desa. 

Usul kami, alangkah baiknya pengalaman yang baik desa inklusi itu disebarluaskan ke 

seluruh desa sehingga akan menjadi media pembelajaran. Ini pengalaman yang baik. Saya 

kira itu dari kami, mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan, terima kasih, 

wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. 

Tri Wahyu (Moderator) 

Saatnya kita bersama. Skala prioritasnya untuk pemenuhan hak warga difabel. Baik, kita 

akan berlanjut dulu ke pembicara selanjutnya Bapak Nahar. Beliau selalu mengikuti 

berbagai sosialiasi Undang-undang Disabilitas. Kita secara umum punya 22, tambah 4, 

tambah 5. Total 31 hak penyandanga disabilitas. Baik saatnya Bapak Nahar memberikan 

pemaparan. 
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Pemaparan materi dari Pak Nahar dari Kementerian Sosial 

Nahar (Kementerian Sosial) 

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Selamat siang teman-teman. Pertama 

saya ingin sampaikan terima kasih atas terselanggaranya kegiatan ini. Yang kedua, saya 

bersyukur berada di tengah-tengah bapak ibu sekalian karena ini moment baik bagi kita 

semua. SIGAB mantab, oke! Dan tentu SIGAB tidak sendiri, ini partisipasinya banyak ketika 

konsep desa inklusi ini ditawarkan. Kemudian mengingat tentang penyangdang disabilitas, 

kemudian pasal 92 tentang jenis upaya yang dilakukana, dua di amsyarkata, ketiga di 

lembaga. Oleh karena ini tepat kalau menggagas program untuk penyandang disabilitas di 

tingkat desa. Salah satu contoh saya seringkali megingatkan bahwa inklusi itu tidak harus 

mahal. Hampir sepanjang turun dari bandara sampai disini itu inklusi tidak harus mahal. 

Tidak harus sulit, kita tidak lagi membedakan. Lapangan badminton ini boleh tidak dipakai 

oleh penyandang disabilitas? 

Peserta 

Boleh. 

Nahar (Kementerian Sosial) 

Pernah pakai belum? 

Peserta  

Belum. 

Nahar (Kementerian Sosial) 
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Kita berharap semua orang bisa berperan dan setara di kehdupan di desa. Saya lihat desa 

iklusi yang sudah dikeluarkan oleh SIGAB itu ada satu dukuh dari unsur penyandang 

disabilitas. Artinya di level desa itu sudah diberikan kesempatan. Itu bisa dicek, semua yang 

hadir di tempat ini bisa ngecek apakah prosedur sudah inkusi, saya yakin sudah. Kemudian 

ada harapan, harapannya adalah misi menggagas desa inklusi itu sangat cerdas. Disamping 

teman-teman seluruh Indonesia bisa berkumpul disini, ada unsur orang yang datang kesini 

bisa belajar banyak, tidak hanya merasakan keindahan kota Jakarta. Konsep apakah 

Indonesia sudah seperti yang diharapkan oleh semua warganya. Proses beinteraksi di satu 

desa inklusi sehingga ini bukan hanya sebagai percontohan tetapi juga bisa dikembangkan 

sebagai desa wisata. Desa wisata dengan kekhasan tertentu. Kalau yang lain menjual 

keindahan, tetapi keunikan di Desa Sidorejo tidak ditemukan di desa lain di Jogjakarta.  

Jadi saya balik lagi bahwa ketika bicara konsep desa inklusi karena di CRPD sudah 

menegaskan ketika melaksanakan proses disabilitas, saah satu prinsipnya adalah layanan 

itu jangan sulit, tetapi sedapat mungkin dekat dengan posisi penyandang disabilitas. Itu 

dari sisi pandangan. Kemudian dari Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Walaupun perlu 

ada peraturan pemerintah, itu sangat berpeluang. Kadi oleh karena itu saya bersemangat 

datang di tempat ini, kapan jadinya desa inklisi ini. Apakah ini bisa direplikasi di tempat lain. 

Kalau langsung menggunakan desa inklusi, nanti penggagasnya bisa marah. Kita bisa 

mematangkan lagi dari sisi kajian akademis sudah clear dan bisa dimanfatkan oleh 

masyarakat. Negara mau tidak mau harus memprioritaskan sebagai bentuk perintah dari 

aturan yang digariskan bahwa dalam proses itu selalu bersentuhan dengan negara, 

masyarakat, dan institusi. Desa Sidorejo sebagai lembaga di tingkat desa yang sudah tidak 

lagi membedakan wargany. Semua orang sama, berperan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Ini yang berhubungan dengan itu.  

Maka peluangnya adalah ini akan berhubungan dengan banyak sektor. Desa ini harus 

sekolah dulu. SLB itu baru 2200 di Indonesia. Tentu sekolah umum harus inklusi. Kita masih 

ada hal di bidang pendidikan. Dan bukan hanya Kemensos, Kemensos sebetulnya banyak 

program yang bisa diakses. Belum semua daerah karena amsing-masing daerah berbeda. 

Tidak semua teman-teman disabilitas mendapatkan haknya secara cepat. Saya harap 

konsep desa inklusi yang berkaitan dengan warga dan masyarakat ini akan mendapat 

support dan akses positif. Demikian, terima kasih, wasalamualaikum warrohmatullohi 

wabarokatuh. 
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Tri Wahyu (Moderator) 

Terima kasih Pak Nahar. Desa inklusi adalah ide cerdas dari DPO dan juga bagaimana 

kemudian bisa direplikasi ke desa yang lain. Apakah kemudian kalau desa inklsi dipakai 

desa lain, Mas Joni marah tidak. Baik kita berlanjut ke pembicara selanjutnya, Mas Imam 

Azis soal peluang dan strategi desa inklusi.  Sebelum Mas Imam, saya diberi masukan oleh 

panitia, seminar kita live streaming ada di JRKI dan twiter #temuinklusi2016, dan ada di 

facebook: temu inklusi 2016. Secara internasinal bisa mengikuti acara kita. Baik, silahkan 

Mas Imam Azis.  

 

Pemaparan materi dari bapakImam Aziz dari ketua PBNU Pusat 

Imam Aziz (Ketua PBNU Pusat) 

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita 

semua. Kalau tadi sudah banyak informasi mengenai peluang yang ada di negara kita ini 

karena adaundang-undang maupun karena da political will yang cukup besar dari negara 

kita ini. Mungkin kita akan menggaris bawahi beberapa hal saja. Satu, bahwa dari Jogja itu 

pernah digagas mengenai konsep difabilitas bukan disabilitas. Oleh karena itu SIGAB selalu 

menggunakan kata difabel dan sekarang sudah mulai dipakai oleh kawan-kawan jurnalis 

dan media. Karena semua orang itu sebetulnya sama, hanya pergaulannya yang berbeda. 

Problemnya adalah bahwa fasilitas yang ada itu tidak mencukupi untuk semua pebedaan-

perbedaan itu. Bahkan seringkali terjadi muncul diskriminasi atau perbedaan-perbedaan 

itu. Yang ingin kita luruskan, pebedaan baik fisik maupun non fisik. Ini yang saya kira 
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penting untuk kita garis bawahi bahwa peetemuan ini penting bahwa perbedaan tidak 

boleh mengakibatkan diskriminasi bagi orang lain.  

Harus kita akui bahwa memanag tidak mudah untuk menyadari perbedaan-perbedaan. 

Banyak kasus dimana ketika menghadapi perbedaan itu justru menghindari. Missalnya ada 

seorang anak yang mengalami gangguan pendengaradi sekolah, dia cenderung berbeda 

dengan kawan-kawan. Apa tindakan dari sekolah? Sekolah justru mengeluarkan anak itu 

dari sekolah, bukaa menyediakan guru pendamping. Dan banyak kasus seperti itu masih 

kita jumpai di negeri ini. Bahkan untuk level se level negara yang merdeka ini untuk 

difabilitas yang berbeda itu masih sangat minim aksebilitas. Setiap orang itu harus bisa 

berjalan atau menuju suatu tempat umum tanpa harus ada orang yang mendampingi atau 

menuntun. Setiap kursi roda harus ada yang mendorong, itu prinsip. Selama ini, ini yang 

menjadi problem bahwa Negara masih belum terlalu banyak berbuat. Begitu kita keluar dari 

area apublik, masih susah. Misalnya akses untuk jalan, akses untuk ibadah itu masih susah. 

Masjid masih tinggi, tidak ada selasarnya. Gereja, mall, juga demikian. Apalagi transportasi 

umum. Ini masih susah sekali.  

Perlakuan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah masih 

belum cukup. Inklusi ini merupakan upaya bagi kita semua harus memberikan peluang yang 

sama, akses yang sama terhadap perbedaan yang kita miliki. Ini tugas utama kita. Untuk 

teman-teman yang punya perbedaan ini masih sangat sulit. Kebanyakan orang yang 

mengalami difabilitas itu juga mengalami kesenjangan dalam segi ekonomi, kesejahteraan. 

Nah saya kira dari desa ini kita mulai menggaungkan soal perlakuan yang sama terhadap 

perbedaan-perbedaan tadi kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang yang 

memiliki perbedaan kemampuan.  

Oleh karena itu tujuan dari program ini adalah untuk masyarakat. Masyarakat harus 

disadarkan mengenai pentingnya persamaan akses terhadap orang yang berbeda. Dengan 

demikian kita bisa mengangkat derajat kesamaan orang yang berbeda. Oleh karena itu 

mainstreaming ini berlaku juga untuk masyarakat. Banyak masyarakat yang punya anak 

difabel cenderung disembunyikan. Sehingga satu PR bagi kita semua bahwa inklusi ini tidak 

semata-mata tugas negara tetapi tugas masyarakat. Semoga awal yang baik ini menjadi 

penyemangat kita, entah itu level desa, kecamatan, propinsi, semua harus punya kepekaan 

yang sama. Punya kemampuan untuk menangkap dan menjalankan program-prgram yang 



Notulensi Seminar Nasional Temu Inklusi 2016 - 21 
 

bisa memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Saya kira demikian, 

wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. 

Tri Wahyu (Moderator) 

Tepuk tangan untuk Bapak Imam Aziz. Stop diskriminasi, dan itu menjadi tugas kita semua 

tidak hanya negara tetapi juga masyarakat. Baik, kita berlanjut ke Mas Joni Yulianto. 

Sebelumnya saya mengundang Ibu Camat Berbah, yang kedua Camat dari Kecamatan 

Lendah, Bapak Sumiran. Selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada Mas Joni. 

 

Pemaparan materi dari bapak Joni Yulianto dari SIGAB 

M. Joni Yulianto (SIGAB) 

Terima kasih, asalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Selamat pagi, semoga masih 

bersemangat. Saya berharap pertemuan ini menghasilkan hal yang dahsyat. Berbagi 

bagaimana desa iklusi ini dimulai. Nah gagasan desa inklusi ini waktu itu tahun 2013 dan 

gagasan pertama bagaimana mengaitkan aktor di desa, salah satunya di Desa Sidorejo. 

Salah satu yang kemudian membat saya berfikir adalah waktu Pak Sumiran diskusi dengan 

saya. ”Kenapa hanya 1 desa, saya ingin 6 desa yang diikutkan juga”. Kita kemudian di 

SIGAB berfikir keras, bukan  kelompok minoritasnya saja, tetapi sistem juga menjadi sesuatu 

yang ada. Dari situlah kemudian gagasan itu kita diskusikan dan tahun 2014 ada Temu 

Inklusi. Di Temu Inklusi waktu itu bulan desember dan melibatkan banyak pihak. Kita ingin 

menguatkan gagasan bagaimana desa inklusi bisa diwujudkan.  
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Di temu inklusi itu kemudian mengerucut pada satu gagasan tentang indikator desa inklusi. 

Yang jelas, forum ini kemudian merumuskan bahwa ketika kita bicara desa yang inklusi.. 

desa penting untuk ada data difabel, data tentang apa akses yang dimiliki oleh desa karena 

pinsip inklusi itu sebuah ruang yang terbuka dimana semua dihargai setara. Apa yang 

selama ini dianggap masalah di desa itu adalah semua asset. Kemudian juga indikator yang 

lain, perlu ada aktornya. Aktor harus menjadi lebih berdaya dan punya ruang partisipasi. 

Penting juga untuk penerimaan dari masyarkaat, dari pemerintah. Dan semuanya itu perlu 

ada kebijakan yang memang menjadi cantolan bahwa inklusi ini harus diterapkan. Ada 

beberapa indikator lain. 

Nah berbekal indikator inilah kami tahun 2015 gayung bersambut. Waktu itu dari program 

peduli, walaupun perlu ditegaskan desa inklusi ini bukan program tetapi sebuah gerakan 

yang tidak terbatas pada pendekatan tetapi ini harus hidup, digerakkan, ada atau tidak ada 

yang mendukung. Kemudian tahun 2015 kita mencoba merintis di 8 desa. 6 di Lendah, 1 di 

Berbah, 1 di Mlati. Itu karena kita menayangkan kita ingin membayangkan bagaimana 

merintis ini dalam 1 kecamatan. Bagaimana dampaknya, pebedaan strateginya ketika itu 

dilakukan di dua desa terpisah. Kenapa desa inklusi, tadi sudah disampaikan banyak 

pembicara, negara ini punya janji untuk melindungi, memenuhi hak warga negara, terutama 

difabel. Tetapi realitas bahwa masih banyak minoritas yang belum terpenuhi haknya 

sehingga perlu ada sesuatu yang dilakukan. Di sisi lain kita melihat desa ini potensial. 

Pertama Undang-undang Desa memberikan peluang, realitasnya difabel itu tinggal di desa. 

Ketika pembangunan tidak menyasar pada desa, maka situasi tidak berubah. Ketika 

indikator diukur di kota, aksesibilitas hanya di jalan kota, siapa yang menikmati, bukan desa. 

Mungkin 60% atau 70% difabel dalam 10 tahun kedepan kalau difabel tidak bersuara maka 

tidak akan menjadi sasaran. Itu gagasan kenapa desa inklusi harus dimulai.  

Nah ada beberapa isu penting ketika berbicara desa inklusi. Yang pertama, tidak bisa 

merintis desa inklusi itu sendirian. Harua ada desa, ada pemeirntah desa, ada kecamatan, 

kabupaten, dan sebagainya. Kolaborasi dari pemerintah itu hal penting. Penguatan actor 

juga penting dan juga soal kapasitas. Bagaimana pendataan yang bisa meng-capture akses 

desa. Kemudian harus ada pelembagaan, harus dibungkus dengan kebijakan dan 

sebagainya. Nah di RINDI ini kita coba mengajak desa untuk bersama-sama mengenali apa 

yang menjadi akses mereka. Puji syukur bahwa ini cukup efektif, di 8 desa kami tidak 

memperoleh penolakan. Bahkan desa sangat mendukung. Kemudian desa dengan 
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kabupaten di Sleman dan Kulon Progo yang artinya kami sudah punya landasan, sudah 

punya ikatan komitmen ketika kita ada badan KB, ada Dinas Sosial, kita sudah ada ikatan. 

Bagi yang berikutnya penguatan kapasitas difabel di tingkat desa. Juga kita mengajak 

difabel untuk berorganisasi, dikukuhkan oleh kepala desa yang akhirnya KDD punya posisi 

yang setara. 

Juga ada banyak terkait dengan kapasitas. Memang komprehensif, tidak sesederhana yang 

kami bayangkan di awal. Kita harus masuk ke pendidikan, ke kesehatan, berbagai layanan 

yang lain. Itu tidak bisa tidak untuk terus dilakukan. Kita ada serangkaian training tentang 

bagaimana bangunan yang aksesibel. Kalau bapak ibu lihat ramp, di toilet penduduk ada 

toilet duduk, itu adalah bagian dari kreativitas teman-teman setelah melewati training 

aksesibilitas. Nah dari serangkaiann hal yang kami lakukan ini ada beberapa hasil di masing-

masing desa akan sangat beragam. Misalnya di salah satu desa sangat fokus kepada 

pendampingan teman-teman difabel psikotik. Di desa lain melakukan pendataan difabel di 

sekolah-sekolah. Di desa yang lain ada juga inisiatif terkait dengan bagaimana menguatkan 

kualitas live lihood melalui penguatan ternak dan sebagainya.  

Dan kami mengarahkan kepada inisiatif pemerintah dan anggaran juga sudah mulai 

muncul. Dan beberapa poin proses ini belum proses yang selesai. Kalau tadi ada hal soal 

kolaborasi dengan pemerintah, penguatan kapasitas difabel. Paling tidak kita ada 3 bagian. 

PR yang cukup besar adalah menjadikan kapasitas yang sudah tertanam ini menjadi sesuatu 

yang tentu dilaksanakan. Desa perlu punya kebijakan membungkus proses ini semua terkait 

kebijakan desi inklusi. Ini adalah proses yang harus dilalui. Desa perlu paham terlebih 

dahulu untuk kita proses bersama membungkus ini dalam proses kebijakan. Nah kemudian 

hal lain yang menjadi catatan penting juga bahwa inklusi ini adalah sesuatu yang harus 

diselesaikan secara komprehensif. Tidak hanya masuk dalam 1 isu saja, tetapi pemahaman, 

penerimaan, tata kelola. Ada tantangan bahwa isinya kompleks ketika ingin mendaratkan ini 

di desa. Saya kira nanti bu Camat Berbah dan pak Camat Lendah akan berbagi pengalaman. 

Dan sekali lagi ini bukan sebuah program tetapi gerakan yang harus terus dilakukana perlu 

diperluas dan kami sangat senang dengan kesempatan ini. Ini adalah milik Indonesia dan 

saya pikir semua perlu memperkuat, bahkan dikonseptualisasikan untuk nantinya 

direplikasikan. Terima kasih, selanjutnya saya berharap dari pak camat dan bu camat untuk 

menambahkan. 
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Tri Wahyu (Moderator) 

Desa inklusi bukan hanya milik SIGAB, tetapi milik kita semua. Nah kita akan beri 

kesempatan ibu camat tentang praktik di kecamatan.  

 

Ibu Tian (Camat Kecamatan Berbah, Sleman) 

Ibu Tian (Camat Kecamatan Berbah, Sleman) 

Asalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Pada kesempatan ini kami akan 

menyampaikan apa yang telah dilakukan bersama teman-teman SIGAB. Kehadiran SIGAB 

merupakan fenomena. Dari pemerintah kabupaten dari kecamatan sendiri kami membuat 

MoU dengan SIGAB. Kami mengharapkan SIGAB terus mendampingi kami. Kemudian 

sosialisasi kepada seluruh desa. Kami mensosialisikan di 4 desa lainnya dan luar biasa 

mendapat sambutan antusias dari perangkat desa maupun masyarakat. Dan di setiap 

kesempatan banyak melibatkan teman kita penyandang disabilitas untuk mengikuti 

program di desa. Kita punya musrenbang, pengaduan, kemudian SID ada di Desa 

Sendangtirto. Di bidang pembangunan kami membuat satu kebijakan bahwa semua 

fasilitas umum, sarana prasarana sosial yang mau masuk harus ramah kepada penyandang 

disabilitas. Itu kita sampaikan kepada siapa saja. Alhamdulilah banyak sekali yang sudah 

direspon. Kemudian gedung puskesmas juga menjadi salah satu kebanggaan kita semua. 
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Kita juga akan mendapat embung dari pemerintah provinsi dan kita sudah melibatkan 

SIGAB supaya ramah disabilitas. Kita juga melibatkan musrenbang.  

Di bidang kemasyarakatan, kita punya mimpi besar. Disini ada SLB-nya dan kita cukup 

terbantu dengan itu. Rata-rata anak usia SD ke atas. Dari anak PAUD tidak disekolahkan 

karena tidak tega untuk sekolah di PAUD. Kebetulan keterbatasan guru PAUD kami juga 

tidak punya kompetensi, paling tidak kami bisa menyiapkan mereka bagaimana cara 

mereka mendampingi pertama saja. Seperti pertolongan P3K, tidak ada anak-anak yang 

ditolak masuk PAUD di Berbah. Semua guru PAUD, semua lembaga PAUD yang ada di 

Kecamatan Berbah sudah kita latih bagaimana dia bisa mendeteksi anak-anak 

berkebutuhan khusus. Kemudian kami juga melakukaan pelatihan dan partisipasi 

penanggulangan kemiskinan. Teman-teman SIGAB juga banyak berpartipasi. Kemudian 

partisipasi FPK2PK, kami melibatkan teman dari SIGAB dan warga kami penyandang 

disabilitas. Kebetulan Kecamatan Berbah sudah dicanangkan ramah anak termasuk ada 

beberapa desa dan dusun yang ramaah anak. Tidak ada diskriminasi, semua anak harus 

sehat dan cerdas.  

Kegiatan yang akan kami laksanakan, kami sudah bekoordinasi dengan SIGAB, kami ingin 

menguatkan keluarga melalui RINDI, masyarakat sudah tereduksi dengan baik. Kendala 

utama sekarang ada di keluarga. Masih tidak mau membawa putra putrinya. Kadang 

mereka hadir tetapi mereka diam. Kadang kita meguatkan, mari kita bersama-sama. 

Harapan kami desa inklusi bisa ada di semua desa kami dengan kekuatan kami dan kami 

bersyukur SIGAB ada di kecamatan kami untuk pendampingan keluarga disabilitas secara 

terus menerus. Mungkin itu sedikit dari kami. Besar harapan kami SIGAB akan terus 

mendampingi kami bekerjsama dengan kami terima kasih. 

Tri Wahyu (Moderator) 

Terima kasih untuk Ibu Tian. Pesannya adalah selain kecamatan inklusi, desa inklusi, juga 

keluarga inklusi. Nah selanjutnya Kecamatan Lendah. 

Bapak Camat Kecamatan Lendah 

Yang terhormat peserta seminar yang berbahagia. Terima kasih waktu yang diberikan 

kepada kami. Yang pertama yang disampaikan ibu camat dari Berbah, kira-kira sama yang 

kita alami, tetapi kami lebih beruntung karena sudah ada 6 desa inklusi. Seminar pada siang 
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hari ini bahwa pertemuan hari ini janganlah hanya ceremonial saja tetapi kita dorong. Kalau 

masih punya pemikiran bahwa teman-teman yang kurang beruntung itu masyarakat kelas 

2, tidak. Harapan kami, hak dan kewajiban, apalagi stakeholder yang ada ini harus bisa satu 

bahasa. Kita tidak kasihan dengan teman yang tidak beruntung tetapi kita dorong. Sifatnya 

desa inklusi ini kami mengharapkan semua saja, marilah kita peduli degan teman-teman 

difabel dimulai dari kita sendiri. Kelihatannya bapak ibu dari pemerintah desa luar jawa ada 

yang hadir disini. Kami berharap pertemuan ini bisa membuat satu bahasa bahwa teman 

difabel perlu penanganan secara khusus.  

Selanjutnya mumpung ada Kemensos, kami mengamati ada program yang belum tepat 

sasaran. BLSM ini banyak yang datanya tidak tepat sasaran dan sekarang ternyata kartu itu 

masih banyak yang tidak tepat sasaran. Dan setelah kita ajak musdes ke tingkat desa, nanti 

balik lagi datanya. Pada waktu BLSM itu turun, kami sempat perang urat syaraf karena 

kurang sepaham dengan kami. Yang punya mobil malah dapat kartu BLSM, sedangkan 

yang rumahnya reyot tidak. Waktu itu kami punya nyali untuk merubah sekitar 750. Kita 

kumpulkan penerima yang 750 di masing-masing desa. Bapak ibu yang protes, datang ke 

kecamatan. Harapan kami, ternyata memang betul, kalau tidak dirubah kartunya, ya tidak 

akan tepat sasaran. Turunnya data awal. Yang selanjutnya katanya dengan pertemuan siang 

hari ini kami sangat berterima kasih kepada SIGAB karena dengan mengadakan RINDI kami 

mendapatkan data yang akurat dan bisa dipertangungjawabkan. Harusnya pemerintah 

berterima kasih kepada desa. Hukumnya wajib berpihak kepada teman-teman difabel baik 

itu pemberdayaan maupun akses di pemerintah desa.  

Selanjutnya juga nanti ke depan kami berharap mohon yang belum dianggarkan, mintalah 

kepada pemerintah desa masing-masing untuk menganggarkan kepada teman-teman. 

Pemerintah Desa Sidorejo sudah mengangarkan 28 ekor kambing seharga 45 juta dari dana 

desa. Mungkin teman dari desa lain setelah peraturan ini bisa menghadap pak kades untuk 

bertanya ada dana desa yang menyentuh teman-teman sekalian. 
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Tanya Jawab 

Tri Wahyu (Moderator) 

Terima kasih kepada bapak camat. Baik teman-teman saya masih ada kesempatan 30 menit, 

saya memberikan kesempatan teman-teman memberikan tanggapan 1 termin, sisi kiri 2, sisi 

kanan 2, belakang 2.  

 

Rafik (Solo) 

Berbicara desa inklusi di beberapa pertemuan, program desa itu desa membangun. Dari 

desa membangun negeri ini. Di pengalaman kita, kendala dengan namanya advokasi 

difabel, kita mengumpulkan semua sektor untuk berbicara tentang pelayanan pada 

masyarakat yang adil. Tetapi dalam prakteknya, pasti dinas sosial. Di sektor lain seperti 

kesehatan dan sebagainya masih belum maksimal. Saya diskusi dengan salah satu SD di 

Wonogiri, dia dengan beberapa dampingan anak difabel. Nah secara kemampuan tidak 

bisa kemudian dipaksakan seperti anak yang lain padahal ketika nilai anak ini kemudian 

dilevel paling bawah, itu akan berpengaruh terhadap dinas pendidikan. Artinya difabel 

menjadi benalu. Apa yang disampaikan Mas Joni sangat luas sekali. Terima kasih.  

 

Tri Mulatsih (KPU) 
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Di Sleman undang-undang pemilu, terdapat asas yang dipegang teguh penyelengara dari 

tingkat atas sampai tingkat bawah. Azas tersebut terkait dengan aksesibilitas yang artinya 

bahwa dari penyelenggara pemilu akan menjamin bahwa semua pemilu khususnya kaum 

difabel akan mendapatkan pelayanan sehingga tidak mendapatkan kesulitan ketika di 

dalam PPS. Dari hal yang disampaikan bapak camat bahwa pertemuan pada siang hari ini 

perlu dilanjutkan dengan kerja nyata. Kami dari KPUKP berkomitmen membantu khususnya 

di Kecamatan Lendah ini untuk bersama-sama mari kita menyukseskan pilkada yang inklusi 

dan tentu saja untuk bisa mewujudkan semua itu kami membutuhkan banyak bantuan dari 

berbagai pihak. Dari pemerintah desa, dari bapak camat, dan dari masyarakat semua karena 

untuk mewujudkan pilkada yang inklusi tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama semua 

stakeholder terkait. Saya kira itu penyelenggara perlu untuk kita wujudkan pilkada yang 

inklusi.  

 

Luluk (Situbondo) 

Pandangan yang bagus itu seharusnya diimplementasikan di daerah. Sampai saat ini kami 

diangap organisasi ilegal padahal PPDI ini bentukann dari Mensos. Dan alhamdulilah atas 

dorongan SIGAB juga, kami bisa eksis dan sampai sekarang saya tidak pernah paham 

kenapa Dinas Sosial di Situbondo bangga dengan kata penyandang cacat, tidak kenal 

penyandang disabilitas, apakah Dinas Sosial tidak pernah sosialisasi ke Dinas Sosial 

Situbondo. Apakah saya perlu sosialisasi ke Dinas Sosial tetapi bapak hadir disana?. 

Persoalan kami sebenarnya banyak sekali tetapi sampai sekarang yang mendapatkan kartu 

pintar itu kepercayaan orang Dinas Sosial semua. Yang datang hanya 3-4 orang saja ketika 

sosial. Sebenarnya apakah kami boleh membawa data itu ke Dinas Sosial. 
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Gatot 

Terima kasih kepada Mas Joni yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan juga secara 

khusus terima kasih. Ini tentu harus mendapat apresiasi dari teman-teman difabel walaupun 

dari jumlah 55 ribu di seluruh Indonesia sekian juta tetapi ini satu langkah maju. Cuman 

kami berharap bahwa dari 55 ribu hanya sekian persen, kami harapkan paling tidak 85%-

90%. Dan negara harus hadir dalam aksesibilitas entah dalam infrastuktur atau yang lain. 

Mudah-mudahan tahun 2017 sudah disusun peraturan pemerintah untuk penyandang 

disabilitas. Saya juga mecaatat tidak boleh ada diskrimasi. Jadikan program ini program 

yang besar unuk negara. Untuk itu saya mengusulkan di dalam daerah atau desa iklusi ini 

harus disini dengan sistem, yang harus dapat dirasakan oleh seluruh para difabel yang ada 

disini.  

Sebenarnya usul ini sudah disampaikan di inklusi 2014, dibentuknya badan nasional 

perlindungan difabel yang secara kelembagaan sehingga setiap propinsi manapun 

mengimplementasikan itu dengan dipayungi kebijaksanaan. Kami harapkan pemerintah 

harus hadir di tengah-tengah difabilitas. Saya mengusulkan lembaga nasional atau badan 

desa karena dari desa memberikan apresiasi baik untuk inklusi Indonesia maka usulan ini 

menjadi primadona bagi difabilitas kalau memang itu dikehendaki oleh kita semua. BNPB 

yang saya maksudkan bisa serta merta beregrak ketika ada bencana. Difabel itu begitu lahir 

adalah bencana seumur hidup. Sekian, terima kasih.  
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Hafid (Bandung) 

Saya sudah membuaat buku yang diterbitkan di Bandung. Kemensos baik tetapi 

implementasi masih jauh dari harapan. Perlu ada yang dilakukan teman difabel untuk bisa 

membantu kemensos. SIGAB bisa mensosialisasikan ke sekolah, ke komunitas bahwa 

menjadi difabel ini peluangnya ada dan kesiapan terkait dengan difabel juga harus ada 

sehingga permasalahan mental ini bisa diminimalisir. Dan ini luar biasa apresiasinya. Lalu 

yang kedua untuk SIGAB, mudah-mudahan untuk temu inklusi dibuat. Sehingga info-info 

bisa di-share ke propinsi yang ada di Indonesia. Kami bisa mengadopsi program yang 

sudah dilakukan.  

 

Jonna 

Bagaimana mau inklusi sementara mindset-nya adalah proper. Kita jangan terjebak pada 

masalah anggaran. Menjadi tugas bersama membuat proses itu menjadi benar. 

Mengedukasi umat bahwa kami sempurna, kami orang beruntung. Selesai.  
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Tanggapan  

Tri Wahyu (Moderator) 

Terima kasih, silahkan kepada para pembicara untuk memberikan tanggapan. 

Elia Rahmawati (Kepala Bidang Pemberdayaan Deputi II Kementerian PMK) 

Terima kasih banyak sekali yang memberikan tanggapan. Beberapa pertanyaan yang 

disampaikan, memang tugas kami di Kementerian PMK, memang Pak Nyoman tiba-tiba 

harus balik ke Jakarta, ada tugas yang harus segera balik ke Jakarta. Permohonan maaf kami 

karena ada yang kurang efisien dari bapak ibu teman-teman. Intinya kami melakukan 

koordinasi, sinkronisasi kementerian dan lembaga yang berada di bawah Kemenko PMK. 

Kegiatan nanti akan dijawab secara detail oleh Pak Nahar. Kami selaku Kemenko PMK 

sangat support menunggu RINDI dan mudah-mudahan bisa menaid contoh bagi tempat 

lainnya. Setelah Kecamatan Berbah dan Lendah, nanti akan diikuti kecamatan yang lain. 

 

Tri Wahyu (Moderator) 

Selanjutnya Bapak Bito kemudian dilanjutkan Bapak Nahar. 

Bito Wikantosa (Kementerian Desa) 

Pada prinsipnya inklusi adalah cara pandang kita, bukan sekedar proyek tetapi hubungan 

antar manusia untuk membangun kesejahteraan. Minimal desa inklusi ini kita sudah 

mencoba memberikan sebuah gambaran bagaimana membangun inklusi di desa. Ini tugas 

kami membawa dan menyiarkan ini ke seluruh nusantara. Sehingga semangat membawa 

perubahan tanpa membeda-bedakan. Saya kira ini nanti di bawah koordinasi Kemenko 

PMK mendorong apa yang sudah ditelurkan dari Jogja ini menjadi mainstream di tingkat 

nasional. 

Nahar (Kementerian Sosial) 

Saya berterima kasih. Sumber data harus tunggal dari BPS tetapi ada ketentuan lain yang 

mengumumkan bahwa  sektor juga bisa membuat. Tetapi diakui bahwa di Indonesia belum 

ada pendataan khusus untuk penyandang disabilitas sehingga tidak ada langkah pasti. 

Kami masih menggunakan data SP 2010. Kalau menurut WHO sudah 37 juta kalau 15% ini 

menjadi persoalan sehingga di Undang-undang Disabilitas menegaskan perlunya 

pendataan khusus penyandang disabilitas. Ini yang masih perlu kita berproses dan mudah-

mudahan ada ujungnya. Kita berharap regulasinya sudah disiapkan sehingga semuanya 

menjadi sesuai harapan. Kemudian berikutnya Pak Rofik dari Solo, mudah-mudahan 
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dengan adanya undang-undang ini kita semakin mengajak bukan hanya Dinas Sosial 

karena Undang-undang nomor 8  tahun 2016 sudah berlaku. Tadi Pak Harto mengatakan 

masih perlu peraturan pelaksananya. Ketika ada persoalan, kita tunggu undang-undang ini 

disahkan.  

Nah bapak ibu sekalian, tadi sama-sama advokasi. Kalau tadi Mba Luluk, kita diundang saja, 

kita datang. Tadi teman-teman di lokasi itu sudah siap, kami dari Kemensos tidak perlu 

dibiayai juga akan datang. Nah dalam undang-undang ada pasal 145 itu, kemudian pasal 

juga ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan. Salah satu contoh Pak Rofik 

mengatakan ada dinas-dinas yang mempersulit penyandang disabilitas untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Siapapun yang menghalang-halangi bisa 

mendapatkan sanksi 200 juta atau kurangan 2 tahun. Jadi kayaknya kita harus sama-sama 

mengadvokasi, memberi pemahaman tentang itu tidak perlu ditempuh kalau seandainya 

semua sudah merubah mindset. Kata kuncinya, musuh yang paling berat bagi perjuangan 

temana-teman adalah di kepala. Disebutnya bencana, wah cilaka, aib, bisa dibuang. Nah 

persoalan seperti ini yang harus kita advokasi. Inilah yang paling bagus untuk pendekatan 

memberi pemahaman yang sebaik-baiknya.  

Lalu KPU mendorong pilkada yang inklusi, Bu Lulu, nomor WA saya 082114444499. 

Kemudian yang Pak Gatot kita berharap akan menyusul komisi nasional penyandang 

disabilitas dan kita berharap sampai ke level desa. Untuk Perda, ini kita harapkan 

sebelumnya 27 Perda itu bisa sesuai dengan CRPD. Kemudian akses yang di panti sudah 

kita perbaiki, tinggal tata letak ruangan. Terakhir ini apa yang disampaikan Bang Jonna 

sudah sangat dalam. Bicara soal inklusi identik tidak harus bicara soal anggaran. Bagaimana 

mindset yang negatif berubah dan pikiran yang tidak memikirkan disabilitas untuk masa 

depan sudah berubah atau belum itu yang lebih penting. Oleh karena itu maka peran kita 

bersama untuk melakukan advokasi. Itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih untuk 

masukannya, kami sangat terbuka intuk dikritik. 

Tri Wahyu (Moderator) 

Selanjutnya Bapak Imam Aziz, dan yang terakhir Mas Joni. 

Imam Aziz (Ketua PPNU Pusat) 

Terima kasih, beberapa pertanyaan memang perlu dipikirkan lebih serius lagi untuk menuju 

pada tahapan inklusi secara nasional. Mas Taufik dari Solo sangat terkesan bahwa yang 

bekerja untuk isu ini adalah hanya Kemensos. Mungkin ini perlu mainstreaming-nya 

sehingga tidak bisa hanya ditangani leh satu kementerian saja. Bahkan tidak bisa hanya 

diberikan kepada satu kementerian. Belum lagi soal ketenaga kerjaan, pendidikan, dan 

semuanya. Temasuk departemen agama, perlu maintreaming soal difabilitas yang cukup 
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kuat. Di sektor non publik seperti KOMNAS HAM, ada Komisi Nasional HAM, Komisi 

Nasional Perempuan, isu-isu ini memang agak terpinggirkan. Oleh karena itu kita peru 

berfikir lebih jernih misalnya perlu komisi khusus mengenai difabilitas ini. Saya pikir ini 

penting tetapi seandainya lembaga-lembaga tadi sudah bekerja dengan maksimal, saya 

yakin bahwa ini tidak diperlukan. Tetapi saya usul komisi nasional untuk difabilitasnya. Yang 

penting bahwa ini adalah tugas kita bersama. Semua harus mendukung dan harus merubah 

cara berfikir kita. Saya kira itu, terima kasih perhatiannya semoga hari ini kita memulai 

sesuatu yang baik dan disusul dengan sesuatu yang baik pula. 

M. Joni Yulianto (SIGAB) 

Inklusi itu sebenarnya proses, target, hasil. Kita belajar target strategi bagamiana merintis 

desa inklusi. waktu itu awalnya pendidikan inklusi itu berasal dari negara Skandinavia yang 

kemudian dibawa oleh Permendiknas. Tidak ada hasilnya karena tidak diawali dengan 

praktis. Belajar dari itu, yang kita coba lakukan adalah memulai dengan praktek. Bagaimana 

praktek itu menjadi tertanam, lebih jauh dari itu adalah perspektif, penerimaan. Banyak hal 

yang secara prinsip harus ditanamkan yang pada akhirnya memang dimiliki oleh desa. 

Kenapa Dinas Sosial menjadi dominan padahal ada tim daerah, karena lokasi dilakukan 

seakan-akana advokasi daerah sudah mewakili inklusi. Paling tidak pembelajaran buat kami 

selama 1 tahun ini, harus dimuai dengan sesuatu yang bersama-sama. Ini bisa kita lakukan 

bersama.  

Temu Inklus ini tidak hanya berhenti di ceremonial dan tadi malam di sesi sarasehan bahwa 

temu inklusi ini menjadi forum rutin 2 tahunan untuk melihat sampai dimana Indonesia 

inklusi. Forum ini didesain sebagai forum yang sangat interaktif dan akan banyak berdiskusi 

soal ide dan hal baru yang inovatif. Nanti siang kita akan mendengar 12 praktek baik dari 12 

daerah. Bahkan sampai teknologi, informasi, komunikasi. Tentu nanti akan mendorong ide 

baru, membawa prinsip inklusi ke tataran yang lebih praktis. Hasil temu inklusi kita arsipkan 

dan hasil ini setelah selesai kegiatan akan di-uppload di Temu Inklusi 2016. Dan ini menjadi 

milik kita semua sebagai ruang belajar. Terima kasih.  

 

Penutup  

Tri Wahyu (Moderator) 

Pesan dari Mas Joni, temu inklusi akan dilakuakan setiap 2 tahun. Mari kita perjuangkan 

untuk perubahan yang lebih besar untuk Indonesia inklusi. Terima kasih, asalamualaikum 

warrohmatullohi wabarokatuh. Teman-teman habis ini ada apresiasi seni budaya dari 
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Organisasi Difabel Bandung, dan yang kedua ada sharing praktek baik dari 12 propinsi. 

Terima kasih.  

=0= 

 


