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►►►3. Aksesibilitas
Layanan bahasa isyarat

►►► 1 . Admisi
Dalam proses penerimaan mahasiswa baru, PLD difabel 
memberikan layanan sejak dari masa pendaftaran. Bantttan itu 
berupa pen  han dalam pemilihan jurusan dan rogistrasiوو٢و
Online.
Pendampingan selanjutnya adalah pada saat ujian masuk dari 
berbagai jalur. Pendampingan secara khusus diberikan untuk 
calon mahasiswa tunarungu dan tunanetra.

- Terhadap kedua kelompok tersebut, PLD bekerjsama 
dengan kantor admisi UIN Sunan Kalijaga untuk 
memberikan waktu tambahan menit.

- khusus untuk mahasiswa tunenetra, PLD menyediakan 
tenaga pendamping untuk mentoacakan soal bagi mereka 
yang mendaftarmelaluijalurno-reguler.

- Sedang kanuntukjalurreguleryang diselenggarakan sendiri 
oleh ٧١̂  Sunan Kalijaga, PLD bekerja sama dengan kantor 
Admisi menyediakan soal dalam bentuk Braille.

►►►2. Kuliah
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سه ال الا ايم1س
Pada tahun 2014, Pusat Studi dan Layanan Difabel berumur 
tujuh tahun dan telah berubah menjadi Pusat Layanan Difabel 
(PLD). Perubahan nama ini menyertai perubahan status Pusat 
Studi dan Layanan Difabel (PSLD) dari lembaga kajian non- 
struktural menjadi lembaga layanan struktural di bawah 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LP2M).
Perubahan yang didasarkan pada peraturan Organisasi dan 
Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga ini secara resmi ditandai 
dengan dilantiknya Kepala Pusat Layanan Difabel pada 
tanggali? Juli 2013.

B^KEPENGIIRIISAN
Perubahan status Pusat Layanan Difabel (PLD) membawa 
dampak Langsung terhadap struktur kepengurusan PLD. Saat 
ini PLD dipimpin oleh seorang Kepala Pusat, dibantu dengan 
dua orang staf sekretariat dan layanan, serta para manajer 
program.
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Kepala Pusat
Manajer Prog. Kerjasama dan Jaringan 
Manajer Prog. Penelitian dan Publikasi 
Manajer Prog. Relawan 
Manajer Prog. Kajian 
Manajer Prog. Pendidikan Inklusi 
Manajer Prog. Advokasi 
Staf Sekretariat 
Staf Layanan Difabel

LAYANAN
Saat ini, Pusat Layanan Difabel melayani 37 mahasiswa 
difabel dengan tiga jenis difabilitas: tunanetra, tunarungu, dan 
tunadaksa. Kepada mereka PLD menyediakan berbagai 
layanan dan fungsi advokasi. Di antaranya adalah sebagai 
berikut;

Aksesibilitas dan inklusi adalah dua sisi mata uang yang saling 
terkait, karena untuk menjadi inklusif, aksesibilitas adalah 
syaratnya. Inclussive education menekankan pada prinsip 
keterlibatan difabel dalam setting pendidikan umum, tanpa 
pemisahan. Karena setting umum ini seringkali mengabaikan 
kebutuhan khusus para difabel, program-program aksesibilitas 
dirancang untuk memastikan agar setting umum yang terwujud 
sedapat mungkin ramah difabel dan menyediakan akses untuk 
mereka.
Hingga tahun 2014, program aksesibilitas yang dilaksanakan oleh 
PLD meliputi:
- Bekerjasama dengan U PT Perpustakaan dalam mengelola 

Difabel Corner(yang diresmikan sejak November201 ٦). Tahun 
ini, perpustakaan menambah lagi satu fasilitas berupa 
kepustakaan aksesibel berbasis web yang memuat koleksi 
buku-buku digitalaksesibel.

- Melaksanakan kegiatan “Gerakan 1000 buku" untuk sosialisasi 
dan produksi 200 buku aksesibel bagi tunanetra untuk 
memperkaya koleksi Difabel Corner.

- Melakukan advokasi penempatan KKN untuk mahasiswa 
difabel agar bisa berbaur dengan mahasiswa lain dan di 
masyarakat/komunitas non-difabel.

- Pembuatan ram bu-ram bu jalur aksesi bel dan parkir difabel.
- Edukasi parkir ramah difabel di depan kantor PLD
- Program Khutbah Berbahasa Isyarat di Masjid Kampus UIN 

Sunan KalijagaSetelah mahasiswa mendaftar-ulang, usaha-usaha yang 
dilakukan oleh PLD untuk membantu para difabel saat kuliah 
meliputi:
- Note-taking (asistensi pencatatan kuliah) untuk mahasiswa 

tunarungu
- Reading texts (Membacakan bahan-bahan kuliah) untuk 

mahasiswa tunanetra.
- Konsultasi akademik terkait dengan hambatan-hambatan 

dalam kuliah maupun penulisan skripsi.
- Pendampingan saat ujian placement-test di Pusat Bahasa dan 

Budaya, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

►►► ٠. Peningkatan Kapasitas
Sebagai upaya untuk menerus meningkatkan layanan PLD, 
beberapa program telah diselenggarakan dengan melibatkan 
berbagai pihak:

- Penerbitan buku best pratices layanan difabel dan pedoman 
penyelenggaraan pendidikan inklusi.

- Pelatihan Bahasa isyarat untuk para relawan PLD
- Training Relawan Inklusi
- Workshop dan FGD Pengajaran Inklusi untuk para dosen 

yang sedang mengajar difabel.
- Mendapatkan support SDM dan resources dari Academics 

Wtihout Boorder Canada (AWBC)
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Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Pusat 
Layanan Difa bel.
Gd.Rektorat Lama, Lt.ل U؛NSunanKalijagaYogyakarta 
Jl. MarsdaAdisucipto Yogyakarta 55281
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G► INFORMASI
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PUSAT LAYANAN DIFABEL

Seminar, Diskusi, Kajian, Menjadi Agenda Rutin

D ^ K A J I A N
PL□ memiliki dua kegiatan rutin terkait dengan kajian ini:

- P e n ^ it i^ a ta m ^ a d it ity s tu d ie s
- Diskusi Bulanan dengan issu-isu yang terkait dengan 

masalah disabilitasdan pendidikan inklusi.
Setiap tahunnya, Pusat Layanan Difabel selalu melakukan 
penelitian-penelitian terkait dengan masalah-masalah difabel 
pada umumnya (disabilitystudiesj maupun yang secara khusus 
terkait dengan isu pendidikan inklusi. Untuk tahun 2013 ini, 
penelitianyang dilaksanakan adalah:
٦. Aksesebilitas Ibadah bagi Difabel di majid-masjid Yogyakarta, 

2013
2. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta, 2013
3. Model-model Pembelajaran inklusi di Perguruan Tinggi, 2012
4. Akses ke Lapangan Pekerjaan, Studi Komparasi Yogyakarta

dan L o s A n g e le s , 2012
5. Pembelajaran Aksesibel untuk Tunarungu, 201 2
ه . Menuju Yogyakarta inklusif: Kajian Akademik RAPERDA 

Penyandang Disabilitas DIY, 201 ١
7. Challenge and Dpportuniy: Acces of People with Disability to 

Higher Education,201 ٦
8. Strategi Pembelajaran Adaptif untuk Mata Kuliah Statistik dan 

Bahasa ArabdiUlNSunan Kalijaga,2010
9. Studi Kebijakan ٧٧  No4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

dan Implementasinya di UN Sunan Kalijaga, 2007
10.Eksklusi Sosial Mahasiswa Difabel di Lingkup Sosial dan 

Akademikdi UIN Sunan Kalijaga, 2004

Gd. Rektorat Lama, Lt. 1 UIN Sunan Kalijaga togyakarta 

 Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, ^elp. 0224-7141040, Email: pld@uin-suka.ac .ل1

W ebsite: http://pld.uin-suka.ac.id ا F e b o o k :  h ttp ://fe b o o k .co m /p ld .u in

م  ► P R E ^ S l
- inclussive Education Award 2013, Kemendikbud, untuk 

Rektor^NSunan Kalijaga
- Juara 3 Lomba Menyanyi dalam Rangka Hari Penyandang 

 sabiljtas Internasional tingkat Provinsi DIY, a.n. □iah؛□
Pitasoka.2013 ص

E  ^  ADVOKASI
- Advokasi di level individu.
- Kampanye Hari Difabel Sedunia setiap tanggal 3 Desember
- Advokasi persyarat diskriminatif dalam SNMPTN 2014
- Promosi pendidikan Inklusi lewat talkshow di radio maupun 

televisi
- Penerbitan website dan facebook untuk meningkatkan 

awa reness terhadap issu-issu difabilitas.
- Bekerjasama dengan LSM-LSM di DIY, melakukan advokasi 

kasus-kasus penolakan calon siswa difabel di sekolah inklusi.
- Sosialisasi kampus inklusi bagi calon mahasiswa, orang tua, 

danguruSMAinklusi.
- Aktif dalam jariangan nasional gerakan difabel, Koalisi 

Nasional Difabel (Konas Difabel)
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