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Berawal dari wabah...
Bulan Maret Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus 
pertama pasien yang terjangkit Virus Covid 19. Dari bulan ke 
bulan masyarakat yang terpapar virus ini semakin banyak. 
Pemerintah mengimbau  masyarakat untuk tinggal di rumah
dan menjaga jarak fisik yang bertujuan mencegah
penyebaran Covid-19. 

Imbaun tersebut berimbas  pada aktivitas pekerjaan difabel 
yang mengharuskan mereka berinteraksi langsung dengan 
pengguna jasa  seperti profesi difabel  sebagai pemijat, 
pedagang, seniman, dan penjual jasa servise. Dampak 
pamdemi ini juga mengenai difabel yang bekerja sebagai 
buruh dimana mereka banyak yang dirumahkan sementara 
atau di PHK karena perusahaan tidak bisa berproduksi 
normal.  Keadaan ini membuat Difabel tidak mendapatkan 
penghasilan bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-
hari.

Dari situasi tersebut, Pinilih menginisiasi gerakan galang dana 
untuk membantu mengatasi sedikit masalah ekonomi difabel 
di Sedayu.



PINILIH hadir menemani
Paguyuban Keluarga Difabel Kecamatan Sedayu yang Bernama PINILIH yang berdiri 
sejak 2017. Beranggotakan 300 orang dengan ragam disabilitas. Dari jumlah tersebut 40 
persen adalah difabel mandiri dan mampu latih. 60% adalah difabel yang mampu 
rawat atau hidupnya mengantungkan pada keluarga/kerabat.

Pengurus Pinilih mendata dan menyalurkan bantuan sembako dan makanan dengan 
prioritas tahap pertama adalah yang paling terdampak pandemik Corvid 19. 



Mengapa kegiatan ini ada
 Membantu mencukupi kebutuhan pangan untuk 

beberapa hari

 Memberikan penguatan kejiwaan keluarga 
menghadapi pandemi Corvid 19

 Memberikan edukasi cara pencegahan penularan 
Covid 19

Bahan sembako dan makanan dibeli dari keluarga difabel 
untuk membantu tetap berjalannya usaha mereka.

Jajan Tonggo Nglarisi Konco



Donasi yang terkumpul
Jenis  barang :

 Uang

 Paket sembako (Beras, minyak, gula 
pasir, mie instan, teh celup, telur 
ayam)

 Makanan dan minuman siap santap

 Masker

Jenis Non barang

 Transportasi

 Tenaga

 Pemikiran

 Ilmu Edukasi

 Brosur



Mereka yang bergerak
 MUSPIKA Kec. Sedayu     

(Camat, Kapolsek, Danramil)

 TKSK Kec. Sedayu

 Puskesmas  I dan II Sedayu

 Desa: Seksi pelayanan, 
Bhabinkamtibmas, Babinsa

 Padukuhan 

(Dukuh, kader, relawan)

 Komunitas Peduli Difabel

 Sukarelawan PINILIH

 Media Masa



Report Donasi
 Laporan keuangan per 17 April 2020

 Pemasukan 9.019.509.

 Pengeluaran 8.975.500

 Saldo 45.009

Penerima manfaat
 95 Keluarga Pinilih paling terdampak

Donatur
 Pribadi

 Lembaga/Komunitas Sosial

 CRS Kecantikan

Catatan: 

Pengeluaran untuk membeli sembako, makanan, dan 
membuat masker untuk komunitas Tuli PINILIH dengan 
desain khusus. Termasuk memberikan upah pada Tuli 
yang berhenti bekerja



Pengeluaran 

Rp 1.187.500 
Paket makanan

Rp 266.000 
Masker Tuli

Rp 7.521.000 
Paket Sembako



Distribusi Sembako dan makanan 
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95 paket 
sembako

105 bungkus 
makanan

190 buah 
masker

Sebaran Paket



Sebaran jenis disabilitas
 Daksa 

 Grahita (Lumpuh layu atau CP)

 Rungu wicara

 Mental (gangguan jiwa)

 Netra (total blind)

 Lambat belajar

 Low vision

 Ganda 



Dokumentasi Foto











Selanjutnya apa?
Donasi Sembako ini hanyalah bersifat sementara. Pandemik Corvid 19 ini akan 
berlangsung tidak menentu kapan selesainya. 

PINILIH telah menjadi ruang, rumah, keluarga, sahabat bagi Difabel sedayu. Bukan untuk 
menjadi malaikat penolong, tetapi jika bisa berbuat sesuatu untuk menolong, akan 
dilakukan sesuai kemampuan. 

Pertanyaanya sempai sejauh mana PINILIH bisa tetap mendampingi keluarga-keluarga 
rentan ini agar tetap bertahan dan kuat dalam menjalani masa-masa sulit ini, Menjadi 
PR kita bersama....

Terima kasih kami ucapkan kepada siapa saja yang 
peduli. 

Semoga kebaikan ini tidak berhenti disini, tetapi tersebar 
luas, tumbuh dan tumbuh. 


