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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam 
sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh keluarga dan 
masyarakat Indonesia senantiasa dalam keadaan bahagia 
dan sehat, serta tetap bersemangat mengisi dan 
membangun kehidupan yang Allah berikan, Amiin. 
Pandemi belum berakhir. Kita semua masih harus 
waspada dan disiplin menjaga kesehatan.

Satu tahun sudah berlalu; Ada jeda lebih lama hingga 
Buletin ini terbit. Di tahun 2021, Mitra Netra disibukkan 
dengan rangkaian kegiatan virtual, yang tetap padat di 
masa pandemi. Semua itu tetap kami syukuri. Layanan 
pada tunanetra di Indonesia terus berlanjut dan bahkan 
tumbuh. Di masa pandemi, di saat kegiatan harus 
dilaksanakan secara daring, justru memberikan 
kesempatan pada Mitra Netra untuk memperluas 
jangkauan layanannya.

Ada banyak cerita yang disampaikan; Namun, tidak 
banyak gambar yang disajikan. Kalaulah ada gambar 
tersaji, gambar itu ada di bingkai layar perangkat. 

Tunggu! Ada yang istimewa di tahun 2021. Pada tanggal 14 
Mei 2021, Mitra Netra genap berusia 30 tahun. Memang 
tidak ada perayaan; Saat itu kita berada dalam situasi 
libur Idul Fitri, yang ternyata berdampak gelombang 
COVID 19 yang dahsyat. Namun, rasa syukur tetap 
tercurah berlimpah ruah di hati setiap karyawan, 
pengurus, para klien serta Pembina untuk apa yang telah 
dicapai selama 30 tahun. 

Di tahun ke30 tersebut, Mitra Netra menghadirkan kado 
i s t i m e w a  u n t u k  m a s y a r a k a t  I n d o n e s i a .  
“METAMORFOSIS”; Buku kisah sukses 10 alumni Mitra 
Netra pun diterbitkan. 10 alumni ini dipilih dari lebih dari 
2000 tunanetra di Indonesia yang telah secara kreatif 
menikmati layanan Mitra Netra dan berkarya di 
masyarakat. METAMORFOSIS diharapkan dapat menjadi 
referensi dan sumber aspirasi untuk masyarakat 
Indonesia. Jika para tunanetra diberdayakan dengan 
sungguh-sungguh, mereka akan mampu memberi 
kontribusi di masyarakat melalui karya-karya mereka.

Ucapan terima kasih tak terhingga senantiasa kami 
sampaikan kepada para donatur dan volunteer yang tetap 
setia dan konsisten mendukung Mitra Netra; Karena 
dukungan tersebut, hingga kini layanan Mitra Netra terus 
ada dan tumbuh, serta telah berdampak cukup berarti 
pada para tunanetra yang dengan sungguh-sungguh 
memanfaatkannya.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang 
akan terus membalas kebaikan para donatur dan 
volunteer dengan kebaikan-kebaikan lain yang lebih 
besar, Amin.

Selamat Datang 
New Normal Di Mitra Netra
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Pre Employment Soft Skill Training Untuk Mahasiswa
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Pada bulan Juni 2021, Mitra Netra kembali menyelenggarakan Pre Employment Soft Skill Training 
untuk mahasiswa tunanetra. Di masa pandemi, untuk pertama kalinya pelatihan ini dilaksanakan 
secara daring; Diikuti oleh 9 mahasiswa tunanetra dari pelbagai kota di Indonesia; Tangerang 
Selatan, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, Banda Aceh dan Jakarta. Sebagaimana 
sebelumnya, pelatihan ini juga diselenggarakan melalui kerja sama dengan Fakultas Psikologi 
Universitas YARSI.

Dalam Pre Employment Soft Skill Training, para mahasiswa tunanetra belajar pentingnya 
mengembangkan soft skill sebagai salah satu persiapan bekerja secara inklusif; Memahami 
kekuatan dan kelemahan diri sendiri; Mengetahui dengan lebih baik dunia kerja yang inklusif, 
termasuk dunia kerja di era industri 4.0 yang diharapkan mereka ada di dalamnya; Menetapkan 
tujuan karier yang “SMART”, Spesivic, Measurable, Action Oriented, Reachable dan Time 
Constrain; Merumuskan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan yang “SMART” tersebut; 
memahami pentingnya ketrampilan mengelola waktu dalam melaksanakan rencana aksi untuk 
mencapai tujuan; Menyadari pentingnya membangun ketrampilan berkomunikasi, baik 
komunikasi verbal yang assertive maupun komunikasi non verbal; Mengetahui bagaimana 
membuat aplikasi kerja dan CV yang menarik sesuai dengan peluang kerja yang ditawarkan; 
mengerti bagaimana menyiapkan diri untuk mengikuti sebuah wawancara kerja.

Memang belum banyak generasi muda tunanetra yang memahami pentingnya membangun soft 
skill yang unggul sebagai bagian dari proses membangun karier yang berhasil; Terbukti, dari 15 
peserta yang ditargetkan, pelatihan kali ini hanya diikuti oleh 9 orang saja. Namun demikian, 
Mitra Netra meyakini, 9 mahasiswa tunanetra yang mengikuti pelatihan ini kelak akan menjadi 
“pemimpin” di bidang mereka masing-masing; Dan itu karena keunggulan “soft skill” yang 
mereka miliki, yang mereka bangun sejak muda.
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Di masa pandemi yang mengharuskan layanan 
dilakukan secara daring atau virtual, beberapa 
kegiatan kursus kebanjiran peserta. Itu terjadi 
pada bidang-bidang yang diminati tunanetra, yaitu 
kursus komputer dan kursus Bahasa Inggris. Pada 
tahun 2021, ada 80 tunanetra belajar komputer; 61 
tunanetra belajar bahasa Inggris baik kelas tata 
bahasa maupun kelas percakapan. Minat anak-anak 
sekolah dasar belajar bahasa Inggris pun 
meningkat. Untuk merespon keinginan tersebut, 
Mitra Netra telah menyiapkan seorang karyawan 
yang secara khusus menangani kursus bahasa 
Inggris untuk anak-anak sekolah dasar. 
Kursus abakus pun demikian. Di tahun 2021, ada 18 
siswa tunanetra belajar membangun mental 
aritmatika melalui penggunaan abakus. Sungguh 
menggembirakan. Kelas mengaji pun tak kalah 
aktifnya. Ada 9 tunanetra belajar membaca kitab 
suci Al Quran.

Peserta Kursus Daring Yang Bertambah Banyak

Menjalani profesi yang membutuhkan kemampuan “kepenulisan” adalah salah satu bidang yang dapat 
ditekuni tunanetra. Di antara profesi yang membutuhkan kemampuan kepenulisan adalah, wartawan, 
content writer, penulis fiksi dan atau non fiksi, editor buku, serta penerjemah. Saat ini, bahkan, sebagian 
orang yang berkemampuan menulis membangun diri sebagai “writerpreneur”, yaitu kewirausahaan yang 
berbasiskan kemampuan bidang kepenulisan.

Mencermati perkembangan tersebut, Mitra Netra pun merespon dengan kembali memfasilitasi tunanetra 
belajar “menulis kreatif”. Di tahun 2021 lalu, pelatihan dilaksanakan secara daring, diikuti oleh 10 peserta, 
yang terdiri dari mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang memiliki minat bidang kepenulisan.

Ada tiga materi utama yang diajarkan; Dan pengajarnya pun adalah tunanetra alumni Mitra Netra yang saat 
ini telah berkarya di masyarakat. Pertama adalah penulisan artikel dengan perspektif jurnalistik, dan 
sebagai trainer adalah Cheta Nilawati, tunanetra yang berkarier sebagai wartawan di Tempo.co; Kedua 
adalah penulisan artikel dengan standar SEO (Search Engine Optimalization), dengan trainer Juwita Maulida, 
tunanetra yang berkarier sebagai freelence content writer'; Ketiga adalah menulis content di media sosial 
facebook dan instagram, dengan trainer Hadianti Ramadhani, tunanetra yang bekerja sebagai content 
writer di Think.web, sebuah perusahaan “digital branding”.

Meski singkat, pelatihan ini cukup padat dan intensif. Dimulai dengan penyampaian materi dan diskusi di 
grup WA; Kemudian dilanjutkan dengan kelas secara daring menggunakan aplikasi zoom; Lalu ada tugas yang 
harus dikerjakan dan disampaikan peserta kepada para trainer untuk masing-masing topik pelatihan; 
Diakhiri dengan umpan balik untuk masing-masing tugas dari masing-masing trainer. 

Di antara semua tugas, satu-satunya yang mengharuskan peserta turun ke masyarakat adalah “liputan 
jurnalistik dengan tema kuliner”. Tugas ini telah mengasah kemampuan peserta dalam berinteraksi dengan 
masyarakat yang menjadi nara sumber mereka. 

Pada pelatihan ini, peserta tidak hanya mendapatkan hard skill berupa “keterampilan kepenulisan untuk 
ketiga topik pelatihan, juga soft skill yang diperlukan untuk menjadi wartawan dan content writer yang 
unggul.

Tunanetra, Belajar Menulis Kreatif Yuk!

Edisi Februari 2022
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Tunanetra Jadi Programmer? Tentu Bisa!
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Pembaca Buletine yang terhormat. Di bidang tenaga kerja, Mitra Netra memiliki program besar bertajuk 
“diversifikasi atau penganekaragaman peluang kerja untuk tunanetra”. Tujuan program ini adalah 
mencari dan menemukan peluang-peluang karier yang dapat ditempuh, ditekuni, dan dikembangkan oleh 
tunanetra, baik secara mandiri sebagai pekerja lepas maupun sebagai karyawan di suatu 
lembaga/perusahaan. Tentu ini bukan program yang mudah; Banyak tantangannya; Terutama saat 
meyakinkan para pemberi kerja bahwa penyandang tunanetra juga dapat bekerja bersama mereka yang 
tidak tunanetra secara inklusif. 

Salah satu peluang karier yang Mitra Netra sedang uji-cobakan untuk tunanetra adalah “karier sebagai 
programmer”. Untuk mewujudkannya, Mitra Netra mulai dengan meningkatkan kapasitas instruktur 
kursus komputer agar mampu melatih calon programmer tunanetra. Pelatihan untuk para instruktur pun 
secara bertahap mulai dilakukan sejak tahun 2015. Tidak hanya itu, insturktur kursus komputer Mitra 
Netra pun dibantu agar dapat menempuh pendidikan jenjang S 1 pada program studi teknik informatika di 
Universitas Pamulang. Setelah instruktur memiliki kapasitas yang diperlukan, dan setelah beberapa kali 
melakukan uji coba menyelenggarakan pelatihan programmer tingkat dasar, pada Januari 2022, pelatihan 
programmer tunanetra yang lebih komprehensif pun dimulai. Ada 12 peserta yang dibagi menjadi tiga 
kelas, masing-masing belajar dua kali seminggu. Pelatihan programmer ini dibagi menjadi tiga jenjang; 
Level 1 belajar bahasa C++; Level 2 belajar bahasa HTML, PHP dan MYSQL; Sedangkan level 3 belajar 
bahasa Java Script. 
Pada bulan Oktober 2021 lalu, salah satu alumni pelatihan programmer Mitra Netra telah diterima bekerja 
sebagai “back end programmer” di BAZNAS. Ini merupakan awal yang menggembirakan! Untuk itu, pada 
tanggal 29 Januari 2022, Mitra Netra mengundang M. Adi Nugraha (Nugi), sang programmer tunanetra, 
bersama Ahmad Setio Adi Nugraha (Thio), Direktur Inovasi Teknologi BAZNAS hadir pada Bincang Daring 
Mitra Netra, yang membahas potensi tunanetra berkarier sebagai programmer.

Tahun 2022 telah berjalan. Masih banyak hal baru yang harus Mitra Netra lakukan, untuk membuat 
tunanetra lebih berdaya di masa depan. Informasi kepada para donatur akan terus disampaikan, termasuk 
laporan keuangan tahunan Mitra Netra yang diaudit oleh akuntan publik independen, sebagai bentuk 
laporan pertanggungjawaban Mitra Netra kepada publik atas semua dukungan yang telah diberikan.
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