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Kerangka Acuan 
Rekruitmen Kontributor Baru  

Solider.or.id 
 

Tertarik bekerja sebagai penulis? Situs solider.or.id  membuka rekruitmen kontributor 
baru sebagai jurnalis advokasi  gerakan difabel di Indonesia.  

Kami mencari penulis yang dapat menjadi  pewarta dunia difabilitas di berbagai daerah 
di Indonesia. 

Media Solider.or.id untuk pertama kalinya muncul pada tahun 2005 dalam format 
majalah dengan slogan “suara hati nurani difabel”. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), solider memiliki arti ‘bersifat mempunyai atau memperlihatkan 
sesuatu untuk bersatu; rasa setia kawan’. Menurut pandangan SIGAB (Sasana Inklusi 
dan Gerakan Advokasi Difabel, SOLIDER memiliki arti ‘bersatu dan bersama untuk 
memperjuangkan kesetaraan difabel sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang 
telah dituangkan dalam CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)’.  

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pada tahun 2012 Solider berganti 
bentuk dalam format online dengan alamat link solider.or.id. Meski memiliki visi yang 
sama,  solider versi online menjadi lebih berbobot dengan berfokus pada hukum dan 
keadilan. Beberapaa tahun kemudian, isu yang diusung solider semakin melebar dan 
tidak hanya mengangkat isu hukum dan keadilan, namun lebih luas menjadi wadah 
informasi dan pemberitaan gerakan advokasi difabel di Indonesia. 

Website solider merupakan kerja sama antara Australia Indonesia Partnership and 
Justice (AIPJ) dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia. 
Media online solider.or.id adalah sebuah sarana untuk menyuarakan pentingnya 
perspektif difabel dalam berbagai aspek kehidupan.   

Media ini dibuat untuk difabel, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas. 
Media ini bermanfaat untuk mempromosikan bahwa hak kesetaraan difabel dan 
perlindungan  hukum harus terus diperjuangkan karena hal itu sudah dijamin melalui 
UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan untuk mendorong advokasi 
kasus difabel berhadapan dengan hukum. Selain itu, SOLIDER juga hadir sebagai 
penekan penegak hukum dan pemerintah agar memasukkan perspektif difabilitas 
dalam kebijakan hukum maupun kebijakan yang lain. SOLIDER juga tampil sebagai 
wadah sosialisasi kepada masyarakat luas dalam mendorong inklusivitas dalam 
kehidupan bersama. 

Dalam kesempatan ini, SIGAB  mengundang masyarakat, termasuk aktivis difabel yang 
tergabung dalam aktifitas organisasi / gerakan difabel di berbagai daerah di Indonesia 
untuk bergabung sebagai pewarta advokasi inklusi difabilitas. Mari menulis dan 
menjadi pewarta untuk menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih 
inklusif. 

 

http://tirto.id/
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Kualifikasi 

✓ Memiliki pasion dalam menulis dan meliput 

✓ Suka berbaur dengan organisasi difabel 

✓ Memiliki loyalitas dengan difabel 

✓ Ulet dalam kerja 
 

Syarat 

✓ Terbuka untuk semua kalangan baik difabel atau non difabel 

✓ Mandiri dalam mobilitas 

✓ Mengisi formulir yang tersedia 

✓ Memiliki akses internet untuk mengirimkan tulisan/berita. 

✓ Melampirkan daftar riwayat hidup / CV 

✓ Melampirkan tulisan karya sendiri yang berisi opini terkait inklusi difabilitas (bisa 
dikaitkan dengan kebijakan, realitas pemenuhan hak difabel dst) sesuai pengalaman dan 
pengetahuan yang dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut: 

o Format tulisan dalam bentuk esai  500 - 750 kata; 
o Tulisan belum pernah dipublikasikan; 
o Tulisan merupakan karya asli penulis, bukan hasil jiplakan atau plagiasi atau 

copy paste. 

✓ Bersedia mengisi, berkomitmen dan mengembalikan  Surat Pernyataan yang telah 
disiapkan. 

 

Kirimkan aplikasi Anda beserta lampirannya ke sekretariat@sigab.or.id dan cc: 

m.ismail@sigab.or.id  paling lambat tanggal 28 Juli 2017 

 

Lampiran yang disertakan: 

1. Daftar Riwayat Hidup / CV 
2. Formulir aplikasi 
3. Surat Pernyataan 
4. Tulisan esai karya sendiri 
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