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KATA PENGANTAR  

 

Syukur Alhamdulillah Rencana Strategis Yayasan Sahabat Difabel Aceh untuk tiga 

tahun telah selesai. Rencana Strategis adalah rencana kerja selama tiga tahun yang 

menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya. Setiap 

organisasi baik formal maupun non formal disadari maupun tidak sudah selayaknya 

mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang berperan 

sebagai dasar tuntunan dalam menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan 

sehingga apa yang telah dijadikan tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik.  

Penyusunan Rencana Strategis Yayasan Sahabat Difabel Aceh (RENSTRA YaSDA) 

Tahun 2021-2023 telah sesuai mandat Anggaran Dasar Organisasi YaSDA. Rencana Strategis 

merupakan pedoman dan arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Yayasan Sahabat 

Difabel Aceh sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi.  

Demikian Rencana Strategis Yayasan Sahabat Difabel Aceh Tahun 2021-2023 ini 

dibuat, semoga dapat menjadi pedoman kita bersama dalam kerja-kerja kemanusiaan ini 

dalam rangka mewujudkan linkungan yang inklusif menuju Indonesia Ramah Disabilitas. 

 

 

Yayasan Sahabat Difabel Aceh  

 

    Nuraida 

       Ketua 
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BAB I  

TENTANG YAYASAN SAHABAT DIFABEL ACEH 

 

 

A. Sejarah Lahirnya 

 

Yayasan Sahabat Difabel Aceh atau disingkat YaSDA dibentuk dan didirikan oleh 

FKKADK Aceh Besar yaitu perkumpulan keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas 

yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar. Setelah melaksanakan berbagai macam 

program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian anak dengan 

disabilitas dan mendorong peran aktif orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah 

sejak tahun 2013, para pengurus dan anggota dalam rapat Luar Biasa tanggal 27 Agustus 

2017 bersepakat membentuk Yayasan Sahabat Difabel Aceh untuk mengembangkan 

tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas.  
 

Kelahiran YaSDA dilatarbelakangi dengan adanya sejumlah keprihatinan terhadap 

kondisi anak-anak disabilitas dan penyandang disabilitas dewasa khususnya difabel 

penderita cerebral palsy atau penyandang disabilitas berat lainnya. Sebagian besar 

penyandang disabilitas berasal dari keluarga kurang mampu yang menyebabkan 

penyandang disabilitas tersebut mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan 

yang dibutuhkan. Meskipun Sebagian besar layanan yang tersedia sudah bebas biaya, tetapi 

sebagian besar penyandang disabilitas tetap mengalami kesulitan dalam mengakses 

pelayanan terutama karena membutuhkan biaya pendampingan dan jauhnya jarak ke pusat 

layanan yang dibutuhkan. Faktor yang lain adalah pengetahuan orang tua yang terbatas dan  

kesibukan orang tua/keluarga untuk mencari nafkah yang menyebabkan Sebagian 

penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan perawatan secara maksimal. 

 

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus 

dapat diimplementasikan tidak saja kebijakan tetapi program-program pembangunan untuk 

masyarakat harus pro disabilitas. Menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang 

disabilitas dan kelompok rentan lainnya bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan. 

 

Atas dasar itulah YaSDA lahir dan menempatkan diri untuk berperan serta sebagai 

mitra bagi keluarga penyandang disabilitas dan melakukan Bersama-sama untuk 

mewujudkan penyandang disabilitas yang mandiri dan bermartabat. 

 

B. Tata Nilai 

 

Dalam upaya memberikan pedoman dan panduan untuk mewujudkan visi dan misi Yayasan 

Sahabat Difabel Aceh, baik secara kelembagaan dan atau perorangan disusun pedoman perilaku 

yang wajib dilaksanakan. 



2 
 

1. Non Partisan, diwujudkan dengan tidak memihak, dan/atau bagian (afiliasi) dari partai 

politik, agama dan suku tertentu. 

2. Profesional, ditunjukan dengan manajemen organisasi, program dan personal yang 

berdasarkan kompetensi, efisiensi dan efektifitas dan terbebas dari praktek-praktek; 

3. Independensi, diwujudkan dengan sikap yang tidak tunduk pada suatu kepentingan 

pemerintah, kelompok dan individu; 

4. Transparansi, dilakukan dengan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan 

pengelolaan organisasi, program dan hasil audit keuangan kepada konstituen/masyarakat mitra 

dan  

5. Akuntabilitas, diwujudkan dengan melakukan audit keuangan dan program oleh pihak 

eksternal. 

6. Kesetaraan dan Keadilan Gender; diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama 

kepada perempuan dan laki-laki untuk menempati posisi/jabatan dalam organisasi dan 

pengelolaan program, serta tidak melakukan kekerasan berbasis gender; 

7. Anti diskriminasi, diwujudkan dengan pemberian perlakuan yang sama tanpa melihat 

perbedaan status, kedudukan, suku, agama, ras, jenis kelamin dan umur; 

8. Kerelawanan, diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih atau 

kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan. 

9. Egaliter, diwujudkan dengan pandangan bahwa dalam berhubungan dan bekerjasama, semua 

pihak memiliki kedudukan yang setara. 

10. Demokrasi, diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh 

komponen organisasi, kelompok dampingan dan mitra kerja melalui mekanisme yang dibuat 

dan disepakati Bersama. 

11. Perlindungan hak anak, diwujudkan dalam program dan kehidupan sehari-hari yang 

mengutamakan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. 

12. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 

13. inklusif; semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa melihat pada keterbatasan dan 

kondisi yang dimiliki oleh anak. Dengan kebersamaan tersebut anak berkebutuhan khusus 

dapat berinteraksi dengan anak normalperlakuan khusus dan perlindungan lebih. 

 

C. Ruang Lingkup Kerja 

 

Yayasan Sahabat Difabel Aceh memprioritaskan ruang lingkupnya pada kelompok sasaran 

yaitu penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas anak berserta keluarganya dan 

kelompok rentan lainnya. 

  

D. Wilayah Kerja 

 

Secara prinsip Yayasan Sahabat Difabel Aceh dapat bekerja di seluruh wilayah Indonesia, 

namun hingga saat ini cakupan wilayah kerjanya masih terbatas di provinsi Aceh khususnya Banda 

Aceh dan Aceh Besar. Untuk kedepan, tidak menutup kemungkinan YaSDA dapat meluaskan 

jangkauan pelayanan ke Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh. 

 

E. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi dapat dilihat pada lampiran. 
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F. Profil Sumber Daya Manusia 

 

Pengurus Yayasan Sahabat Difabel Aceh adalah para relawan profesional yang berasal dari 

beragam latar belakang ilmu dan Pendidikan diantaranya para pekerja sosial professional, pengajar 

professional dan professional therapist yang kesemuanya memiliki komitmen yang kuat untuk 

membantu pengembangan organisasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 

 

Pengurus YaSDA  Tahun 2021-2023 

 

 
Isnandar 

 

Pembina 

 
Ahmad Suardi 

 

 

Pembina 

 
Nuraida 

 

 

Ketua 

 
Zulvia Mauka Letis 

 

 

Sekretaris 

 
Purnama Sari Harahap 

 

 

Wakil Sekretaris 
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Layli Fiana 

 

 

Bendahara 

 
Liza Fitria 

 

 

 

Koordinator Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 

 
Rizwansyah 

 

 

 

Koordinator Bidang Pendidikan dan Kesehatan 

 
Hadi Fauzan 

 

 

Koordinator Bidang Usaha Ekonomi Produktif 

 
Liza Fitria 

 

 

 

Koordinator Bidang Humas dan Organisasi 

 
Nasri, ST 

 

 

 

Koordinator Bidang Advokasi 
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Tim Rumah Cerebral Palsy (RCP) Aceh  

 
Zulvia Mauka Letis 

 

 

Koordinator RCP 

 
Aprilia 

 

 

Fisiotherapist 

 
Faramaina 

 

 

 

Fisiotherapist 

 
 

 

 

 

Pendamping Sosial/Pendidik Luar Biasa 
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BAB II  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

“Bantu wujudkan lingkungan inklusif sehingga tidak adalagi penyandang disabilitas 

dan orang tua anak dengan disabilitas yang memiliki perasaan berbeda” 

 

Perencanaan strategis (strategic planning) adalah kegiatan manajemen organisasi yang 

digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat 

kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa para staff dan pemangku 

kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil 

yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan.  

 

Penyusunan rencana strategis YaSDA menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, 

Weaknessess, Opportunities, Threats) yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk 

memproyeksikan kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk 

yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk YaSDA bekerja menuju 5 tahun ke 

depan. 

Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka 

mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah 

bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis / strategic planning 

(Brown, 2005). Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi 

sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan stategi (Skinner, 1969). Untuk mencapai 

sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan 

kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah 

sistem yang ada pada proses perencanaan strategis Brown, 2005). Kemampuan manufaktur, harus 

dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah 

perencanaan stategi (Skinner, 1969). 

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini 

telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli (e.g., Ansoff, 1965; Anthony,1965; Lorange, 1980; 

Steiner, 1979). Lorange (1980), menuliskan, bahwa strategic planning adalah kegiatan yang 

mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila strategic 

planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan. 

 

B. Landasan Regulasi   

 

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan mandat Anggaran Dasar kepada 

Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam Rapat pasal 15 ayat (4) yaitu rapat menetapkan 

program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus. 

 

C. Metodologi  

 

Pendekatan yang digunakan YaSDA dalam penyusunan Renstra ini sebagai berikut : 
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1. Pendekatan Berbasis Kebutuhan/Need Assessment Approach adalah melihat secara sistematis 

dan rasional tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan individu, 

kelompok maupun organisasi. Kebutuhan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu 

yaitu jangka pendek, menengah dan Panjang. Suatu kebutuhan memerlukan harapan untuk 

dipenuhi. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemetaan dengan tepat, sesuai dengan skala prioritas 

dan urutan kepentingan masing-masing kebutuhan.  

  

2. Pendekatan berbasis Asset Focus/Asset Focus Approach adalah pendekatan berdasarkan 

potensi yang dimiliki tidak saja organisasi tetapi juga masyarakat mitra YaSDA sebagai 

jejaring potensi yang luar biasa. Pendekatan ini dengan memperkuat kapasitas masyarakat, 

membangun dan mengkreasikan asset serta peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.  

 

3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana perencanaan strategis berdasarkan 

pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik secara berkelanjutan yaitu pembangunan 

ekonomi, pengembangan sosial dan perlindungan lingkungan.  

 

D. Proses Penyusunan Renstra 
 

Rapat Pengurus dilaksanakan sekali pada akhir Januari 2021. Pertemuan ini bertujuan untuk 

memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan di organisasi selama dua 

tahun, dan dilanjutkan dengan diskusi penyusunan rencana strategis untuk tahun 2021-2023. 

Peserta yang terlibat adalah pengurus dan tim RCP.  

 

Pertemuan Reflektif bertujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran dan capaian penting dari 

aspek program dan kelembagaan dari sudut pandang internal Yayasan Sahabat Difabel Aceh. 

Kegiatan ini diikuti oleh tim Rumah Cerebral Palsy Aceh.  

 

Miniworkshop Finalisasi Dokumen Renstra dimaksudkan untuk memfinalisasi dokumen agar 

dapat segera disahkan dan digunakan sebagai acuan organisasi selama empat tahun mendatang. 

Kegiatan dilakukan oleh tim kecil yang sudah ditunjuk pada saat workshop penyusunan renstra 

 

E. Pemetaan Peluang dan Tantangan  

Kekuatan Kelemahan 

Memiliki dukungan kelembagaan dan sarana 

prasarana kerja yang cukup memadai. Sarana 

dan prasarana yang dimiliki antara lain:  

Sekretariat yang cukup representative, peralatan 

kerja yang cukup lengkap. Sedangkan dari aspek 

kelembagaan memiliki system yang selalu di 

review setiap tahun, meliputi: anggaran dasar, 

anggaran rumah tangga, peraturan kerja, 

peraturan penggajian, kebijakan perlindungan 

anak, standar pengelolaan program dan 

keuangan dari tata nilai serta standar operasional 

pelayanan. 

  

Ketergantungan terhadap Lembaga/ mitra 

donor yang tinggi. YaSDA sampai saat ini 

belum memiliki sumber pendanaan mandiri 

yang cukup untuk membiayai kebutuhan 

minimal pelaksana program 

Memiliki Unit Pelayanan Terapi baik terapi fisik 

maupun terapi okupasi. 

Pengelolaan pengalaman dan pengetahuan 

organisasi yang belum baik. Kemampuan 
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Kekuatan Kelemahan 

pendokumentasian berbgai inovasi masih 

minim, terutama dalam bentuk tulisan (buku, 

modul, jurnal) 

 

Memiliki Sumber Daya Manusia meliputi para 

pekerja sosial professional, Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), 

Terapis dan Pendamping Sosial lainnya di setiap 

kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. 

Dampingan ini bertujuan agar data  PDA 

tervalidasi di kecamatan sehingga penyandang 

disabilitas dikecamatan diketahui. Selain itu 

pendamping juga berfungsi untuk melancarkan 

kegiatan home visit (home theraphy) dan 

program kegiatan lainnya. 

 

Kurangnya unit pelayanan transportasi 

menyebabkan sulitnya penjangkauan 

Penyandang disabilitas. 

Memiliki pengalaman bekerjasama dengan 

berbagai Lembaga donor dalam pengelolaaan 

berbagai program pemberdayaan masyarakat. 

Antara lain: KEMENSOS, KEMENPORA, 

KEMENKOMINFO, UNWG, PT.KAI, Dinas 

Sosial Provinsi/Kab. 

 

Peluang Ancaman 

Pengambilan kebijakan sudah mulai terbuka 

untuk menjalin kemitraan. Baik ditingkat pusat 

maupun daerah; antara lain: Kementerian Sosial 

RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, 

Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dinas 

Sosial Aceh, Akademi Fisioterapi Universitas 

Muhamadiyah Aceh, Akademi Fisioterapi 

Harapan Bangsa Aceh, Fakultas FISIP USK, 

Fakultas Dakwah UIN AR_RAniry.  

Dinamika politik yang cukup tinggi, baik itu 

di tingkat pusat, daerah dan desa. Hal ini 

akan berpengaruh terhadap peta dan tahapan 

advokasi yang sudah dirancang menjadi 

terkendala karena ketidaksesuaian dengan 

arah kebijakan pemerintah baru/ pejabat 

baru. 

Adanya Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mulai 

diperhatikan 

Semangat kesukarelawanan masyrakat yang 

mulai berkurang. Masyarakat kurang 

menerima keberadaan Penyandang 

disabilitas. 

Perkembangan teknologi informasi yang 

memberikan kemudahan dalam berhubungan 

dengan pihak luar. 

Semakin sulitnya mendapatkan sumber daya 

manusia yang tertarik pada kegiatan 

pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga 

Disabilitas/difabel. Sebagian besar lebih 

tertarik bekerja di sector pemerintah (PNS) 

maupun swata yang menjanjikan jaminan 

kesejahteraan. 

Adanya koalisi/ jaringan masyarakat sipil, baik 

dilevel daerah maupun nasional yang selaras 

dengan focus kerja YaSDA. Beberapa koalisi 

jaringan tersebut diantaranya: IFI, RCP 

Indonesia, Lombok Care, FKKADK Aceh 

Besar. 
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BAB III 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

A. Visi 

 

Mewujudkan difabel mandiri, sejahtera dan bermartabat. 
 

B. Misi 

1. Meningkatkan pemahaman orang tua, keluarga dan masyarakat akan keberadaan 

difabel termasuk anak dengan disabilitas. 

2. Mengusahakan pembangunan kemandirian difabel termasuk anak dengan disabilitas 

melalui kesempatan memperoleh akses cara berpenghidupan sehari-hari, pendidikan, 

kesehatan, bermain dan menikmati kehidupan yang layak serta memotivasi melalui 

sikap wajar dalam mengembangkan potensi. 

3. Mendorong pemerintah dan pihak lainnya untuk mengimplementasikan berbagai 

regulasi yang berkaitan dengan upaya perlindungan, peningkatan akses dan 

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk sarana dan prasarana program.

  

4. Mewujudkan lingkungan ramah disabilitas.  

C. Tujuan 

 

1. Meningkatkan kapasitas dan peran orang tua, keluarga dan masyarakat dalam penanganan dan 

atau pendampingan penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas anak. 

2. Meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi penyandang disabilitas termasuk disabilitas 

anak melalui pemenuhan hak-hak penyandnag disabilitas. 

3. Meningkatkan kapasitas dan peran organisasi sebagai pusat informasi dan pusat terapi bagi 

penyandang disabilitas anak dan dalam melakukan advokasi pendampingan penyandang 

disabilitas 

4. Memperkuat tata Kelola organisasi agar lebih efektif dan akuntabel. 

 

D. Strategi 

 

1. Memperkuat Gerakan mewujudkan lingkungan yang ramah bagi disabilitas 

2. Mengembangkan organisasi sebagai pusat informasi, pusat terapi dan edukasi bagi penyandang 

disabilitas 

3. Membangun system data base penyandang disabilitas 

4. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kerja-kerja organisasi agar 

lebih produktif. 
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BAB IV 

PROGRAM UTAMA 

 

A. Rumah Cerebral Palsy Aceh 

 

Rumah Cerebral Palsy (RCP) Aceh merupakan unit layanan sosial yang memberikan pelayanan 

lasngsung diantaranya sebagai berikut :  

 

1. Penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan sosial. 

2. Penyediaan jasa terapi bagi anak cerebral palsy dan yang mengalami hambatan gerak 

3. Perawatan harian (Day Care) untuk penyandang disabilitas anak 

4. Pendampingan Penyandang Disabiltas termasuk Anak Disabilitas  

5. Melaksanakan kunjungan rumah (home visit) dan terapi di rumah (home terapy). 

6. Menghubungkan Penyandang Disabilitas dengan Penyedia Layanan Jasa Alat bantu sesuai 

kebutuhan penyandang disabilitas (kursi roda adaptif, walker, sepatu khusus, tongkat/kruk 

dsb). 

 

B. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Keluarga 

 

YaSDA menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

dan kecakapan hidup bagi penyandang disabilitas termasuk keluarga anak penyandang disabilitas, 

diantaranya : 

 

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang 

disabilitas. Dengan pelatihan yang pernah dilakukan mampu menjadi Perbaikan pendapatan 

(better income), diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk 

pendapatan keluarganya.  

2. Meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Perbaikan kehidupan (better living), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang 

membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.  

3. Perbaikan masyarakat (better community), kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh 

lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat 

yang inklusi.  

 

C. Riset, Publikasi dan Dokumentasi  

 

Sebagai lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif, YaSDA juga 

memiliki program-program yang terkait dengan Riset, Publikasi dan Dokumentasi sebagai berikut: 

 

1. Pusat Data dan Informasi Penyandang Disabilitas  

- Diharapkan agar menjadi pusat database penyandang disabilitas Provinsi Aceh. 

2. Melakukan riset atau penelitian terkait isu-isu penyandang disabilitas dan melakukan publikasi 

terhadap kajian yang telah dilaksanakan. 

3. Melakukan dokumentasi terhadap kerja-kerja yang telah dilakukan YaSDA dan juga kegiatan 

yang terai dengan isu penyandnag disabilitas. 
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4. Kampanye informasi dan sosialisasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan Indonesia ramah disabiltas melalui 

peningkatan kualitas literasi digital. 

 

 

D. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat 

 

Kedepan YaSDA akan membuat satu unit kegiatan sebagai pusat belajar mengajar yang bersifat 

non formal bagi anak-anak dengan disabilitas.  
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LAMPIRAN 

TARGET KINERJA 

YAYASAN SAHABAT DIFABEL ACEH  TAHUN 2021-2023 

 

TINGKAT 

PENCAPAIAN 

INDIKATOR TARGET 2021 TARGET 2022 TARGET 2023 

 

OUTCOME 

 

    

Menciptakan Penyandang 

Disabilitas dengan 

kemandirian 

1. Penyandang disabilitas 

mampu menghadapi 

situasi dimana kondisi 

tersebut menuntut para 

difabel untuk mandiri 

guna mencapai masa 

depan yang lebih baik 

dan mampu bekerja 

untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

2. Penyandang disabilitas 

memenuhi kemandirian 

dalam menjalani 

aktivitas sehari-hari 

dan 

Bekerja 

3. Menciptakan 

kemandirian pada 

difabel anak didukung 

penuh oleh tersedianya 

tenaga terapis 

1. Menguatnya 

personalisasi orangtua 

yang memiliki ADK. 

2. Adanya pimpinan 

lokal yang 

mengkoordinir 

komunitas . 

3. Lembaga menjadi 

rujukan data dan 

informasi penyandang 

disabilitas 

1. Penguatan kelompok-

kelompok difabel 

terhadap regulasi  

2. Difabel mampu 

menggunakan 

teknologi informasi 

sebagai alat 

komunikasi dan 

informasi 

3. Menyusun agenda 

Bersama untuk 

peningkatan kapasitas 

potensial  baik 

keluarga penyandang 

disabilitas (orang tua) 

maupun terapis 

1. Kelompok-kelompok 

orangtua atau 

disabilitas dewasa 

mampu menyusun 

usulan anggaran untuk 

pembangunan  

2. Penyandang 

Disabilitas mampu 

memaksimalkan 

penggunaan 

tekhnologi informasi 

dalam berbagai hal 

(publikasi, produk, 

dll) 

Meningkatkan 

pemahaman masyarakat 

tentang penghormatan, 

perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak 

1. Masyarakat memahami 

ragam disabilitas dan 

potensi yang dimiliki 

pada difabel 

2. Terciptanya lingkungan 

1. Menyusun agenda 

kampanye sosial 

dalam rangka 

sosialiasi isu-isu 

disabilitas. 

1. Melaksanakan 

sosialisasi mengenai 

isu-isu disabilitas 

2. Melaksanakan Riset 

yang bertujuan untuk 

1. Membangun 

kerjasama dengan 

LKS/ sarana 

kesehatan terkait 

pemenuhan hak-hak 
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penyandang disabilitas yang inklusi 2. Tersedianya peta 

literasi digital 

3. Meningkatkan kinerja 

media social YaSDA 

memberian 

rekomendasi dalam 

rangka menwujudkan 

lingkungan inklusif 

disabilitas 

Tersedianya pendidikan 

non formal bagi anak 

dengan disabilitas 

1. Menyediakan unit 

kegiatan untuk 

pendidikan non formal 

bagi anak disabilitas 

1. Kelembagaan 

pendidikan non formal  

1. Proses belajar 

mengajar dapat 

dilaksanakan 

1. Membangun 

kerjasama dengan 

lembaga sejenis 

lainnya untuk 

meningkatkan kinerja 

lembaga menjadi lebih 

baik 

 

USE OF OUTPUT 

 

    

Menguatnya kapasitas 

kelompok-kelompok atau 

orangtua dari ADK dalam 

pemenuhan hak 

1. Pimpinan dan Pengurus 

Lembaga memiliki 

kebijakan terkait 

kurikulum yang 

dilakukan sehingga 

mencapai target 

2. Pengurus Lembaga 

harus mennjadi 

fasilitator yang handal 

3. Pekerja Sosial, Terapis 

dan Pendidik menjadi  

garda terdepan dalam 

penanganan Anak 

dengan Disabilitas atau 

CP 

4. Kelembagaan memiliki 

basis data dan 

informasi yang kuat 

5. Lembaga menjadi 

mitra pemerintah baik 

di tingkat provinsi 

maupun kabupaten 

1. Lembaga memiliki 

unit pelayanan 

fisioterapis bagi PD 

tingkat anak. 

2. Lembaga melakukan 

pelayanan terapi 

HomeVisit secara 

menyeluruh terhadap 

anak PD secara 

berkesinambungan 

3. Lembaga memiliki 

unit layanan 

pendidikan non formal 

4. Sosialisasi terhadap 

orang tua PD tentang 

bagaimana melakukan 

terapi mandiri 

dirumah masing-

masing 

5. Lembaga memiliki 

unit pelayanan 

pendidikan non formal 

1. Memiliki forum para 

orang tua PD di setiap 

kecamatan untuk 

diberikan sosialisasi 

dan pelatihan 

2. Kerja sama lembaga 

dan aparat desa demi 

mewujudkan hak-hak 

dan perlindungan anak 

berkebutuhan khusus. 

3. Memiliki kendaraan 

opersiaonal khusus 

untuk melakukan 

pelayanan terapi agar 

terjangkau daerah-

daerah terpencil dan 

keluarga tidak mampu 

4. Penguatan kapasitas 

pelayanan fisioterapi 

untuk memaksimalkan 

terapi. 

5. Penguatan kapasitas 

1. Membangun asrama 

untuk melancarkan 

pelayanan terapi pada 

penyandang disabilitas 

yang membutukan 

2. Mengembangkan 

komunitas relawan 

untuk melancarkan 

kegiatan-kegiatan 

lembaga  

3. Menjalin kerja sama 

dengan forum 

pelayanan kesehatan 

4. Menjalin kerja sama 

dengan lembaga PD 

sejenis tingkat lokal 

dan nasional. 

5. Mengembangkan 

jejaring ke lembaga 

pendidikan sejenis. 
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dalam peningkatan 

kapasitas Penyandang 

Disabilitas termasuk 

Penyandang Disabiitas 

Anak di Provinsi Aceh. 

bagi anak disabilitas 

 

pendidik luar biasa 

untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan 

non formal bagi anak 

disabilitas. 
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