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BERINTERAKSI DENGAN
PENYANDANG DISABILITAS
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DISABILITAS NETRA 



Totally Blind = tidak bisa melihat sama sekali

Low Vision = Sebagian masih dapat membedakan warna 
yang kontras dan membaca dengan alat bantu pembesar



•Orang yang mengoptimalkan indra pendengaran, perabaan, 
dan penciuman

•Berinteraksi dengan lingkungan melalui sentuhan dan kata-
kata (verbal) 

•Sering ragu untuk bergerak bebas di daerah/area yang baru

•Membawa  tongkat putih



•Membutuhkan warna-warna 
y a n g  k o n t r a s  d a n 
pencahayaan yang cukup 
u n t u k  m e n g i d e n t i f i k a s i 
objek/gambar 

•Mudah  s i l a u  j i k a  t e r k e n a 
cahaya 

•Menulis dan membaca dengan 
jarak dekat

•S a a t  b e r j a l a n  t a n g a n 
cenderung terulur kedepan 
untuk melindungi tubuh

•Sering mengidentikasi objek 
sekeli l ingnya dengan suara 
(pantulan suara)



•Salam, Sapa, dan Sentuhkan punggung tangan kita 
k e p a d a  p u n g g u n g  t a n g a n  m e r e k a ,  s a m b i l 
menyebutkan nama kita. Serta sebutkan namanya 
bila tahu

•Selalu tanyakan terlebih dahulu apakah mereka 
membutuhkan bantuan atau dampingan kita

•Infokan kepada mereka jika kita ingin meninggalkan 
mereka
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SI •Biarkan disabilitas netra memegang siku tangan anda  dan 

bukan sebaliknya. Posisi anda 1 (satu) langkah di depan 
mereka

•Saat berjalan di lokasi yang sempit, arahkan tangan mereka 
kearah belakang sejajar dengan pinggang anda

•Memberikan informasi terkait dengan situasi dan sekeliling 
jalan, kanan, kiri depan, belakang, atas dan bawah seperti: 
ada lobang, mau menaiki tangga, melangkahi got, naik ke 
trotoar, atau marka jalan, dll

•Bila mau naik tangga, sentuhkan tangan disabilitas netra 
pada pegangan tangga/hand rail

•Jika mereka menggunakan tongkat, sentuhkan ujung tongkat 
pada objek-objek disekeliling yang perlu diketahui

•Ketika melewati lubang, infokan kira-kira berapa cm harus 
melangkah, melangkahlah lebih dahulu agar disaiblitas netra 
dapat memperkirakan seberapa jauh langkahnya

•Tempatkan Disabil itas Netra di sisi yang aman ketika 
berjalan



•Ketika memasuki ruangan, sebaiknya anda membukakan 
pintu lalu sentuhkan tangan disabilitas netra ke pegangan 
pintu dan biarkan mereka yang menutup pintu

•Menunjukan jarak dengan hitungan langkah

•Menunjukan posisi dengan menggunakan arah jarum jam 
dimana posisi Disabilitas netra berada di jam 6, atau 
menggunakan kata, kiri, kanan, depan, belakang,  atas, 
dan bawah

•Jangan menunjukan posisi dengan kata ganti, seperti 
disini, disana, disitu, dll



MENUNJUK TATA LETAK









Denah Maket Timbul

Braille

Guiding Block yang salah pasang
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DISABILITAS FISIK 





Ingatlah:



ET
IK

A
 B

ER
IN

TE
R

A
K

SI



ET
IK

A
 B

ER
IN

TE
R

A
K

SI













USAID JAPRI 6 Agustus 2019

DISABILITAS RUNGU 



KARAKTERISTIK
KARAKTERISTIK











Di  Laptop/PC:  
WWW.WEBCAPTIONER.COM
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DISABILITAS 
MENTAL/PSIKOSOSIAL 



DISABILITAS MENTAL

Perkembangan

berpengaruh pada kemampuan 

interaksi sosial, di antaranya 

autis dan hiperaktif



DISABILITAS MENTAL 
/PSIKOSOSIAL

ss”/ Relapse.



ETIKA BERINTERAKSI



CARA BERINTERAKSI SAAT SEDANG DALAM ACARA 
FORMAL SEPERTI SEMINAR ATAU RAPAT (part 1) 

•  Penyandang disabilitas mental/ psikososial ada kalanya kesulitan 
untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama.

•  Dalam kondisi tertentu penyandang disabilitas mental/psikososial 
membutuhkan waktu istirahat yang lebih sering.

UNTUK ITU

Sebelum acara dimulai, penyelenggara acara sebaiknya melakukan 
asesmen atau mendiskusikan dengan peserta yang memiliki disabilitas 
psikososial mengenai bagaimana waktu istirahat perlu diselenggarakan.
Beberapa bentuk akomodasi yang layak adalah mengijinkan untuk 
meninggalkan ruangan setiap kali memerlukan. Perlu adanya ruang/pojok 
untuk istirahat.



CARA BERINTERAKSI SAAT SEDANG DALAM 
ACARA FORMAL SEPERTI SEMINAR ATAU RAPAT 
(part 2) 

•  Hindari Stigma dan diskriminasi pada 
kata-kata yang membuat penyandang 
disabilitas mental segan ikut serta  
dalam suatu proses/tugas

Selama acara penyelenggara 
disarankan menggunakan bahasa 
sederhana, serta bersedia bersabar 
menjelaskan istilah rumit bila dirasa 
sulit dipahami. Peserta PDM/P juga 
harus dilibatkan seperti peserta 
lainnya, dan diberi feedback serta 
motivasi positif. Penyelenggara 
juga sebaiknya menjaga 
kondusifitas acara agar peserta lain 
tidak menstigma peserta PDM/P





• Dukungan terbaik dari keluarga adalah dengan menghargai pendapat, kemajuan, 
dan memberikan motivasi serta dukungan agar penyandang disabilitas tersebut 
memiliki kepercayaan diri dan keyakinan bahwa dia mampu untuk terlibat bahkan 
berprestasi di masyarakat termasuk mampu untuk sekolah dan bekerja serta 
membangun rumah tangga.



PERTOLONGAN PERTAMA KESEHATAN JIWA

•

•

•

E

Approach, assess and assist with any crisis 
(Dekati, Kaji dan Bantu terkait masalah 
yang dialami)

Listen non-judgmentally (Dengarkan 
dengan tanpa menghakimi)

Encourage appropriate professional help 
(Dorong untuk mendapat bantuan 
profesional yang tepat)



Ruang Istirahat/
Ruang tenang

Sofa nyaman/
tempat tidur kecil

Penjelasan sederhana 
dan perlahan

Dilibatkan

Feedback 
dan motivasi 

positif

Suasana kondusif, 
non-stigmatis dan 
non-diskriminatif

Stigma & 
diskriminasi

Suasana 
tegang

Penjelasan 
rumit

Penyelenggara 
paham Pertolongan 
Pertama Kesehatan 

Jiwa
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DISABILITAS INTELEKTUAL 







CARA MENDAMPINGI
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TERIMA KASIH



S E K R E TA R I AT H W D I


