Informan 1 : Sahata / 25 tahun / Atlit Sepakbola Amputasi
Rame : Sahata sendiri di sosial media itu aktif gak mas, kalau boleh tau biasanya kalau dari mas
sahata sendiri kalau bikin konten tuh apakah memang ada referensinya kah atau pengen ada pesan
tersendiri kah kalau misalnya bikin bikin konten di sosial media?
Saga : Jadi gini mas saha, kegiatan sehari-hari apa aja gitu, coba diceritain aja, apa masih sekolah
atau..
Sahata : Saya itu kebetulan tinggal di yayasan, jadi kita di yayasan cuma biasanya membuat kerajinan
tangan dari kayu, itu aja sih karena masih tinggal di yayasan kan, jadi kita masih diatur dari yayasan
Saga : Kerajinan kayak gimana itu mas?
Sahata: Membuat rumah barbie, membuat kayak puzzle gitu dari kayu
Saga : Umur berapa ya mas?
Sahata: Umur saya 25 tahun mas
Saga : Tinggal di yayasan dari kapan mas?
Sahata: Saya tinggal di yayasan dari 2017
Saga : Saerah mana tuh mas?
Sahata: Di jaksel, jalan wijaya kusuma dekat RS Fatmawati
Saga : Sebelum di yayasan tinggal dimana?
Sahata: Sebelum di yayasan saya masih tinggal di kampung mas di sumatera
Saga : Daerah mana tuh
Sahata: Masih jauh sih dari medan nya
Yuni : Dimana nya saha?
Sahata: Dekat dolok sanggul
Saga : Wah anak medan ini
Sahata: Iya mas
Yuni : Kamu hobinya apa saha?
Sahata: Hobinya main sepak bola di inaf
Yuni : Itu udah join dari kapan?

Sahata: Dari pertama inaf terbentuk dari tahun 2017
Yuni : Oh berarti dari awal inaf terbentuk kamu sudah gabung ya, itu taunya dari siapa?
Sahata: Dari teman satu yayasan sih kak
Yuni : Berarti dia juga sama situasinya
Sahata: Iya kak
Yuni : Terus mulai aktif di IG kapan?
Sahata: Mulai aktif baru-baru ini kak, mulai punya sejak sma
Yuni : Biasanya posting di IG sering gak sih saha?
Sahata: Ga terlalu sering sih kak, paling yang penting-penting aja misalnya habis main sepak bola,
posting foto atau video gitu
Yuni : Ada gak sih yang membuat kamu tuh pengen menunjukkan sesuatu dari postingan kamu?
Sahata: Pastinya ada sih kak supaya yang lain tau saya tuh kegiatannya apa gitu kan
Yuni : Untuk sahata dulu ya, boleh gak diceritakan sedikit awal mula nya bisa sampai ada amputasi?
Sahata: Awalnya saya diamputasi karena ada kecelakan naik motor kemudian kecelakaan sama truk
Yuni : Itu tahun berapa?
Sahata: Tahun 2016
Yuni : Jadi ketabrak truk ya, kemudian langsung ke rs atau ke tempat kesehatan terdekat?
Sahata: Langsung ke rs kak
Yuni : Jadi di saat itu langsung tindakan amputasi?
Sahata: Sebenarnya langsung disuruh untuk amputasi, namun keluarga dan saya tidak setuju untuk di
amputasi jadi hanya di operasi biasa saja, namun 2 minggu kemudian itu kakinya makin parah, makin
membusuk dan infeksi, virusnya katanya sudah naik ke jantung dan sampai sesak napas. Habis itu
akhirnya di opname dan kata dokter harus diamputasi mau tidak mau, yaudah pasrah aja
Saga : Jadi waktu itu kejadian umur 21 tahun kan mas ya?
Sahata: Iya mas, dikurangin aja
Saga : Perasaan nya gimana waktu itu mas? Berkecamuk ya
Sahata: Pastinya iya sih mas, cuma ya daripada virusnya, bakterinya makin parah nanti
ujung-ujungnya tidak selamat juga, yaudah pasrah aja gitu

Yuni : Sekarang kan sahata di jkt, waktu itu bisa ke jakarta nya waktu itu karena apa?
Sahata: Jadi awalnya dinas sosial dari kabupaten kita mengadakan pemberdayaan disabilitas, jadi
dikirim ke jkt utk dilatih dan berkarya, saya terpilih menjadi salah satunya dari 3 orang yang terpilih
Saga : Proses pemilihannya seperti apa itu mas?
Sahata : Daftar sih, kita mendaftar terus kita cek kesehatan, jika bagus udah dibawa gitu
Saga: Untuk yayasan nya sendiri berarti sudah kerjasama sebelumnya ya sama pemda setempat
Sahata: Sebetulnya tidak kerjasama sih mas, cuma bupati daerah saya itu kenal sama orang yayasan
gitu. Jadi bupatinya sering mesen jahitan ke yayasan jadi akhirnya mereka ada inisiatif begitu untuk
disabilitas dari daerahnya gitu
Saga : Tapi di dalam yayasan sendiri itu rata-rata apa difabel atau memang campur sama teman2 yang
yang normal?
Sahata: Memang khusus disabilitas sih mas
Saga: Ada berapa orang disitu mas?
Sahata: Ada kurang lebih ada 26 orang lah mas, karena yayasan nya juga lumayan kecil sih
Saga : Kalau gak ada psbb kita bisa main nih
Sahata: Bisa aja mas, kalau siapa aja yang datang kita sambut kok, boleh2 aja sih mas
Yuni : Sahata, kalau sekarang adaptasi nya seperti apa, setelah 4 tahun untuk sekarang gimana
perasaan nya terhadap kondisinya sekarang?
Sahata: Ya mau gak mau harus menerima sih kak, yang dulunya kita non disabilitas mau gak mau
harus melupakan itu, jadi kita melihat ke depannya jangan melihat ke belakang
Rame : Mas sahata nya sendiri mulai aktif di sosmed per kapan? Boleh juga diceritain alasan mulai
aktif di sosmed kenapa? Apakah ada alasan khusus pengen aktif di sosmed?
Sahata: Saya sendiri aktif di sosmed awalnya aktif di facebook belum di IG, awalnya gak ada buat
mikir biar dilihat orang keren cuma biar tau informasi facebook tu apa, fungsinya apa. Nah awalnya
begitu, cuma lama lama akhirnya namanya juga udah umuran sma ya, kadang lebai dikit lah, kadang
foto selfie, ujung ujungnya tau IG nah baru aktif lah di IG, itu juga paling cuma posting foto, tapi
tidak foto full body. Saya lebih aktif di facebook. Kalau di IG sekarang juga belum terlalu aktif sih
mas
Rame : Memang sebelumnya kenapa ga berani untuk post foto full body?
Sahata : Penyesuaian aja sih, awalnya pasti minder, tapi lama kelamaan udah mulai terbiasa trus juga
punya teman yang sama nasibnya yaudah

Rame : Apakah post foto full body setelah bergabung di INAF?
Sahata : Lalu saya sendiri lebih banyak foto atau video selfie sih, palingan untuk posting yang
seluruh badan memang pas lagi main bola aja
Yuni : kenapa milih media sosial untuk menunjukan kegiatan sehari-hari?
Sahata : Kalo media sosial seru, orang lain bisa tau kegiatan saya.
Yuni : Apakah media sosial menjadi salah satu cara Anda dalam pembuktian diri kepada orang orang, bahwa Anda itu bisa?
Sahata : Sepertinya begitu, nunjukin aja kalo saya masih punya kegiatan walaupun saya punya
kekurangan
Yuni : Tapi apakah tetap ada aja orang-orang yang memandang sebelah mata di media sosial?
Sahata : Ga ada sih, tapi kan namanya orang, kita ga tau apa yang mereka omongin dibelakang kita
Yuni : Di luar media sosial, di kehidupan nyata, apakah ada yang masih mandang sebelah mata karena
kekurangannya?
Sahata : Kayaknya ga ada si, tapi gatau juga, cuma ya itu kadang anak-anak kecil di kampung masih
suka ngomong bisik-bisik dibelakang sama temen-temennya "eh ada orang cacat itu"
Yuni : Kayanya story IG nya terakhir sedang main musik pakai gitar ya saha ya? Berarti hobi main
musik juga?
Sahata: Jadi saya tuh hobinya banyak sih, main gitar, nyanyi, cukur rambut, segala macam, bisa bikin
kerajinan gitu
Yuni : Sahata kan di IG kamu ada Kick Andy, sempet diundang ke kick andy juga ya?
Sahata: Iya pernah sih kak, sebenarnya yang diundang tim INAF kak, jadi kita semua tim inaf
diundang jadi bintang tamu sekalian penyerahan ada bantuan gitu buat kita tim inaf.
Yuni : Terus aku lihat juga di Instagram kamu kan ada update-an main bola INAF terus lagi main
bola pake dua crutches khusus buat main bola ya tu, itu motivasinya apa ya? Boleh diceritain ga
Sahata? Ada foto-foto kayak gitu, ini menarik banget si ketika ada orang kayak aku wah ini keren
banget si ini, ada orang, sekelompok orang, terus main-main kayak gini, main bola pake tongkat, kan
ga semua orang bisa ya kayak gitu, itu gimana maksudnya ada motivasi ga Saha ngeposting kayak
gitu di Instagram?
Sahata: Ya motivasi saya sih biar temen-temen yang non disabilitas yang gak tau disabilitas gitu kan,
nah biar mereka tau ternyata biar mereka itu disabilitas, biasanya kan orang yang belum tau disabilitas
itu kan biasanya ngomongnya cacat gitu
Yuni : Aahh iya

Sahata: Jadi, pasti, mereka bilangnya ternyata orang-orang yang cacat itu bisa bermain bola juga gitu,
biar mereka tau kita itu bisa main bola biar dengan satu kaki gitu dan satu tangan gitu kan
Yuni : Sahata punya pengalaman agak pahit ga misalnya kelakuan-kelakuan kurang baik dari
temen-temen, atau bahkan di keluarga, atau lingkungan terdekat sendiri, boleh diceritain ga ada gak
yang kayak begitu?
Yudha : Atau mungkin, tar dulu, atau mungkin setelah Sahata coba nge-share di Instagram atau di
Facebook, masih ada gak orang-orang seperti itu, kayak ah lo bisa apa sih dengan kondisi gitu,
maksudnya nyinyir itu ga cuma ada di dunia nyata tapi juga ada di dunia sosmed itu ada yang suka
nyinyir ga? Ada gak pengalaman pahit?
Sahata: Kalo pengalaman saya sih, selama saya amputasi ya, belum ada sih yang langsung ke
sayanya gitu, cuman ya pastinya si pasti ada yang ngomong dibelakang kita kan, tapi kalo saya sih,
saya sendiri pengalaman saya sih belum ada sih yang ngomong langsung ke saya kalo saya tu disindir
atau gimana gitu diremehkan, belum ada sih, tapi kan pastinya ada juga orang-orang yang gak suka
sama kita, cuma dulu pernah gitu kita jalan bertiga, yang amputasi dua, yang kayak ada satu teman
lagi kayak stroke gitu, jadi kita pas jalan, ada bocah tuh tiga orang “orang cacat lewat, orang cacat
lewat” gitu doang (tertawa) itu pun masih bocah kan, jadi kita santai aja gitu, namanya juga masih
anak-anak gitu kan, itu aja sih dulu pengalaman saya
Saga : Cuma kalo dari Sahata sendiri, sebenernya kata-kata disabilitas itu menurut lu mengganggu ga
sih sebenernya?
Sahata: Sebenernya kalo cacat itu si ya mengganggu ya makanya sekarang ini jadi diubah menjadi
disabilitas gitu,
Saga : Berati dari lu sendiri setuju ya dengan adanya perubahan kata-kata itu
Sahata: Iya betul karena,
Saga : Atau mungkin menurut lu ada lagi kata-kata yang lebih asik lagi untuk didengar gitu (tertawa)
soalnya kan beberapa orang ada yang menganggap disabilitas, disable, berarti kan ada sesuatu yang
gak bisa gitu, itu kan agak gak asik aja gitu.
Sahata: Jadi setahu saya sih biasanya kita itu dipanggilnya disabilitas ya, kalo disable itu kalo ga
salah pengertiannya kayak orang yang udah marah gitu, udah ga bisa ngapa-ngapain gitu
Saga : Berarti beda ya sebenarnya
Sahata: Iya sementara kita kan masih bisa ini, masih bisa itu walaupun kakinya tinggal satu gitu kan,
masih bisa bebas lah misalnya bergerak kemana gitu
Saga : Soalnya gw agak bingung juga ni sama kata-katanya nih ada yang disable, ada yang disabilitas,
ada yang ini ini, kok kayaknya banyak banget

Sahata: Iya sih Mas, saya juga kan karena baru ya disabilitas, makanya saya juga baru belajar
bahasa-bahasa kayak gitu, jadi baru tau sekarang juga waktu di yayasan ini. Saya juga dulunya bilang
orang cacat sebenernya, ya jadi sekarang saya belajar, semenjak di yayasan saya belajar gitu
Yudha : Di yayasan ada kayak motivator nya ga? Misalnya tiap hari gitu, walaupun ada keterbatasan
kita.. Jadi kayak ada dorongan semangat ga sih tiap hari dikasih dari yayasan?
Sahata: Kalo setiap hari si enggak sih mas, ya paling kayak yang bikin kita semangat itu ya kayak
manajer di yayasan, ya kayak gitu-gitu sih, temen-temen yang udah gak disini lagi, maksudnya apa si,
yang udah, residen yang udah keluar dari yayasan yang udah mandiri sendiri, karena kita kan udah
bikin grup sendiri gitu buat temen-temen yang satu nasib gitu
Yudha : Dari saya satu lagi deh, berarti yang saya dengerin tadi pertanyaan dari mbak Yuni ketika
mas Sahata itu nge-share k egiatan di Facebook atau di Instagram itu secara langsung atau tidak
langsung itu mau ngungkapin di media sosial “ni gw walapun dengan keterbatasan, gw bisa lho,
buktinya gw bisa main bola”, mungkin orang yang tidak berketerbatasan pun bisa ngelakuin, kita bisa
ngelakuin hal yang sama seperti ada kayak pengakuan diri, “ini gw lho, walaupun gw dengan
keterbatasan gw masih bisa lho” ada keinginan ga untuk nge-share hal itu di Instagram?
Sahata : ee.. Tergantung topiknya sih mas, tapi kalo kayak misalnya main bola, main gitar, nyanyi
kayak gitu yang kita bisa gitu kan, kemampuan kita gitu ya pastinya iya, kalo misalkan cuma selfie
doang ya kan beda lagi gitu misalnya. Ya kalo kita posting kita lagi main bola ya iya mas, kita pengen
nunjukin kalo kita masih bisa, kita masih bisa berkarya ya kayak gitu mas, bingung gw (tertawa)
Yudha : Gimana respon orang-orang atau followers setelah kalian posting foto kegiatan bersama
INAF di instagram?
Sahata : Jadi lebih banyak temen-temen sekolah dulu yang nanya-nanya sih, jadi kayak temen yang
tadinya jarang komunikasi jadi sering like atau komen
Yudha : Bagaimana reaksi masyarakat dan teman-teman kalian di luar ruang lingkup media sosial
ketika bertemu kalian secara langsung, apakah ada perbedaan dari sebelum kalian aktif posting
kegiatan?
Sahata : Ya mereka jadi lebih positif aja ke saya, yang tadinya mungkin mereka anggap saya gak
bisa, jadi lebih biasa aja, gak dibedain lagi walopun fisik saya udah gak seperti dulu
Yudha : Apa yang kalian rasakan setelah posting kegiatan kalian di media sosial?
Sahata : Seneng aja bisa berbagi kegiatan saya, kebetulan kan emang dari dulu suka selfi-selfi kan
namanya anak muda, sekarang lebih puas aja kalo bisa nunjukin kebisaan
Yudha : Apakah kalian merasa pesan yang ingin kalian sampaikan tentang pandangan terhadap kalian
yang disabilitas akhirnya tersalurkan melalui penggunaan media sosial (instagram)?
Sahata : Kayaknya si iya, saya posting kegiatan saya otomatis temen-temen di facebook atau
instagram lihat saya bisa ngelakuin apa yang orang nomal bisa lakuin, istilahnya orang cacat pun bisa
kayak orang normal

Yudha : Apakah keinginan kalian ke depannya terhadap masyarakat dalam menilai para penyandang
disabilitas?
Sahata : Pengen lebih dihargai aja sih, sama aja lah kita itu sama yang normal, emang kalo dari fisik
pasti keliatan kekurangan, tapi dari skill bisa jadi ga kalah laah sama yang normal, tapi ya dengan cara
kita sendiri
Yuni : Sahata, kan kakak lihat di Instagram juga ikut Kartini Run ya? Bareng sama Agung, itu kalian
lari pake tongkat gitu yah?
Sahata : Iya kak, jadi kita tu lari ,itu sih sebenarnya bukan lari, kayak apa sih namanya, kalo lari kan
kenceng, kalo kita lari pelan-pelan gitu.
Yuni : Waktu itu berapa KM kalo Kartini Run?
Sahata: Waktu itu 2 Km an lah kak
Yuni : Wah keren.. Selain lari pernah ikut kegiatan apa aja? Lari, bola, terus apa lagi, yang lebih
mungkin ke fisik ya
Sahata: Gak ada lagi sih kak cuma itu doang
Yuni : Kayaknya aku lihat pernah ke Malaysia ya?
Sahata: Iya kak itu dulu waktu melawan Malaysia, kita udah tanding ke Malaysia dulu
Yuni : Itu INAF? INAF Yang lawan Malaysia? Keren banget si kalian
Sahata : Kita kan tadinya bulan april ini kita tanggal 10 udah berangkat, cuma karena itu kan dari
surat dari ini kan ga boleh keluar-keluar gitu, jadi diundur lagi dari Malaysia, jadi tadinya kita mau
tanding lagi melawan enam negara di Malaysia, mungkin diundur lagi bulan Juli atau Agustus gitu
nunggu virusnya musnah dulu gitu
Yuni : Pernah ga si main bola campur gitu maksudnya ga sama yang amputasi aja tapi juga sama
misalnya sama mas Yuda bareng-bareng orang yang kakinya belum diamputasi pernah?
Sahata : Belum si kak, belum pernah kak
Yuni : Oke jadi sejauh ini main bola nya masih dengan teman-teman yang amputasi ya?
Sahata : Iya kak betul
Yuni : oo oke
Saga : Kalo di yayasan sendiri yang ikut INAF lu doang atau ada lagi?
Sahata : Ada sih mas, tiga orang lagi, teman yang satu jadi pengurus, jadi dia itu bawaan dari lahir
jadi tangannya dua-duanya ga ada, maksudnya satu ga ada, satu lagi kurang lengkap jadi dia gak bisa
main kan, dia jadi pengurus INAF gitu, yang dua lagi teman main juga yang amputasian juga

Saga : Jadi rata-rata di INAF sendiri pemainnya amputasi ya? Bukan bawaan lahir ya?
Sahata : Sebenarnya si dua-duanya bisa, tapi harusnya nanti ada takarannya si satu tim itu ada
bawaan lahir gitu berapa orang gitu, ada, jadi kalo di satu tim banyak bawaan lahir gak boleh juga
gitu, jadi harusnya amputasi semua, jadi kalo ada satu dua orang bawaan lahir ga apa-apa, jadi yang
amputasi semua, kalo bawaan lahir semua ga bisa
Yudha : Karena mungkin dari sisi ketahanan fisik agak berbeda ya kalo yang amputasi mungkin
karena memang dari awal mereka sehat dan tidak terbiasa dan karena ada kekurangan dari segi
kakinya dan beda sama yang dari lahir ya karena kan kadang yang amputasi sebelumnya fisiknya
sama dengan yang normalnya cuma karena amputasi gitu, sedangkan yang dari lahir dari segi fisik
lebih di bawah yang diamputasi mungkin ya makanya regulasinya lebih banyak yang amputasinya aja
ketimbang yang bawaan lahir gitu ya?
Sahata : Bisa jadi sih Mas, karena kan misalnya kita kan baru nih, kita kan disabilitas gitu ya jadi kita
kan baru penyesuaian juga gitu, jadi pastinya awalnya pasti berat gitu cara pakai tongkat gimana, jadi
penyesuaiannya masih baru, kalo yang dari lahir kan udah terbiasa gitu gimana pake tongkat sama
kaki palsu gitu, kalo kita kan baru penyesuaian sekarang, bisa jadi gitu mas
Yudha : Yuk yang lain
Rame : Apakah ada perbedaan pandangan di tempat lain, di luar INAF atau lingkungan keluarga yang
anggap loe beda, atau perlakuan negatif tentang keadaaan loe?
Sahata : Kalo anggep beda mungkin lebih ke perlakuan aja sih, suka dibedain aja sama pas waktu
kaki masih lengkap atau beda sama orang normal
Rame : Mas Sahata boleh nanya dong, ini di Instagram sendiri mas Sahata kan punya istilahnya
panggilan khusus lah “Jack Sijogal” nah itu emang mas Sahata sendiri yang menamakan atau
temen-temen mas Sahata yang manggil mas Sahata itu?
Sahata : Awalnya si temen, karena dulu kan saya suka ugal-ugalan gitu kan, jadi dulu nama motor
gua itu Jack, gw buat namanya si “Jack” nah “Sijogal” nya itu Si Joki Gagal sebenarnya (tertawa)
Rame : Ooohh
Yuni : Aku kira jogal itu kan bahasa Batak, jogal itu bandel kan? Iya gw kira itu Jak si Bandel gitu
ternyata Jack si apa? Joki Gagal? Yaampun (tertawa)
Saga : Punya motor apa dulu?
Sahata : Sebenernya motornya Supra sih mas, Supra X yang lama kan udah dimodif gitu udah 135cc
lah
Rame : Oo
Saga : Bore up nya gede banget

Rame : O berati emang itu penamaan dari temen-temennya ya? Terus akhirnya istilahnya tu jadi
branding nya mas Sahata lah di sosial media?
Sahata: Iya bisa jadi
Yuni : Saha aku kan lihat juga tuh di tahun 2018 di Instagram kamu ikut andil di pembukaan
paragame eh asian paragames yah?
Sahata : Iya kak kebetulan kita tu diundang karena kita kan tinggal di yayasan jadi mereka tu
langsung datang ke yayasan gitu kan kebetulan mereka datang ke yayasan kita akhirnya diundang
beberapa orang di dalam yayasan biar bisa ikut pembukaannya gitu
Yuni : Gimana perasaannya Saha? Berpartisipasi di Asian Paragames
Sahata : Ya pastinya seneng si kak, kita kan gatau kapan lagi karena Asian Paragames kan cuma
sekali dua tahun gitu kan, itupun di negaranya ganti-ganti gitu kan
Yuni : Akhirnya di posting di Instagram ya kayaknya ya?
Sahata : Iya
Yuni : Haha mantab
Yudha : Ada keinginan gak untuk ikutan asian para games?
Sahata : Pastinya ada keinginan sih mas cuma tergantung mereka perginya ke yayasan mana karena
gak tentu juga mereka datang kesini lagi
Yudha : Emang bukan yayasan untuk bisa mengajukan diri atau daftar diri gitu? Emang sistem nya
dari nasional gitu, oh coba nanti ke yayasan ini atau mungkin nanti ada pemandu bakat yang dia nyari
di yayasan yayasan di indonesia gitu?
Sahata : Ya, kalau dari cerita mereka kemarin sih, mereka lihat di google kan, mereka ketemu
yayasan kita, yayasan wisma cesir, akhirnya mereka datang. Gitu mas.. Mereka nyari di google saja
bukan karena kenal sama yayasannya
Yuni : Sahata, Ada gak sih yang paling kamu banggakan dari diri kamu sendiri?
Sahata : Sebenarnya untuk saat in belum sih kak
Yuni : Kenapa gitu?
Sahata : Karena belum bisa buat lingkungan dan keluarga senang gitu, bahagia karena prestasi kita
gitu
Yuni : Apa impian yang masih ingin dikejar? Boleh diceritain gak saha?
Sahata: Untuk saat ini sih, impian saya biar bisa jadi pemain sepakbola yang jadi bisa sukses yang
bisa banggain nama Indonesia di sepakbola amputasi. Itu aja sih untuk saat ini

Yuni : Postingan terakhir itu kan tentang INAF, apakah keputusan yang kebanyakan posting kegiatan
seperti ketika bermain bola di INAF itu jadi bikin jadi lebih percaya diri ketimbang posting kegiatan
lain di luar INAF?
Sahata : Iya lebih pede aja sekarang karena banyak juga teman-teman yang punya kondisi sama
seperti saya, dan bisa juga buat nunjukin ini kegiatan saya yang belum tentu orang tau
Yuni : Jadi belum ada hal lain yang bisa kamu banggain sampai sekarang udah bisa seperti ini kan
banyak tuh daritadi aku lihat di IG nya bagus-bagus banget. Kick andy pernah, ikut tanding di luar
negeri di malaysia kemudian ikut asian para games, dll. Perasaan nya gimana sih setelah mem posting
hal-hal tersebut di IG? Apa strategi atau motivasi yang ingin kamu tunjukkan mungkin ke
teman-teman kamu, ke lingkungan atau bahkan ke keluarga. Ada gak pesan-pesan khusus dari IG itu?
dari sosial media yang kamu share ?
Sahata: Pesan khusus saya sih kembali ke yg tadi lagi sih kak biar teman2 yang lain tau kalau kita tuh
bisa banggain nama Indonesia bertanding di Malaysia, paling itu aja sih kak
Yuni : Apakah ada strategi dan pesan khusus yang mau disampaikan ke followers?
Sahata : Gak ada sih, cuma posting apa yang saya suka aja sebagai hobi mulai dari main gitar, nyanyi,
main bola atau kerjain kerajinan. Kalo untuk pesan yang ingin disampaikan sebenernya pengen aja
mereka tau saya juga bisa punya kegiatan kayak orang normal
Rame : Kalau boleh tau mas sahata ada gak kayak klub sepakbola di Indo atau diluar yang jadi favorit
mas sahata? Karena mas sahata bisa dibilang juga sebagai atlit amputee football
Sahata: Ada sih mas, ini dari klub inggris, liverpool
Rame : Suka psms medan ?
Sahata: Dulu nya sih suka cuma sekarang psms lagi kacau jadi gak pernah nonton lagi, kalau
liverpool biarpun jam 3 pagi pasti nonton
Rame : Mas sahata, apakah semenjak bergabung sama inaf rasa kepercayaan diri dari mas sahata itu
naik? Soalnya kan kayak merasa punya banyak teman-teman seperti mas sahata karena tidak sendiri,
apakah inaf sendiri jadi media pembuktian diri
Sahata: Iya betul, semenjak gabung ke INAF rasa percaya diri saya naik sih mas, yang tadinya masih
ada rasa malu dikit tiba tiba udah gabung sama teman-teman yang satu nasib, yg tadinya kita malu
nunjukin kaki palsu sama teman-teman, sekarang kita tidak ada rasa malu lagi gitu jadi santai aja gitu,
bodo amat sama orang-orang gitu.
Saga : Jadi di komunitas sendiri membawa hal yang positif buat lo sendiri ya?
Sahata: Iya betul mas
Yuni : Kalian kalau di Inaf sering cerita gak sih satu sama lain?

Sahata: Sering sih kak, jadi biar kita tau oh awalnya Agung gini ternyata. Yah, kita sering ngobrol2
jadi kadang bawa bercandaan. Ketawa aja jangan jadi bawa sedih
Yuni : Interaksi di komunitas INAF jadi seru ya ngobrol-ngobrol nya ya. Ada visi misi gak sih dari
kalian untuk ditunjukkan keluar?
Sahata: Ada sih kak, kita sudah punya rencana untuk buat usaha, jadi teman-teman INAF yang belum
punya kerja bisa kerja di usaha kita itu
Yuni : Usaha seperti apa, boleh tau gak?
Sahata: Tadi sih kita rencananya mau bikin potong rambut
Yuni : Barber shop gitu?
Sahata: Iya, kebetulan teman-teman INAF ada beberapa yang bisa, jadi kalau masih menganggur bisa
kerja disitu
Yuni : Tapi sudah dibuatkan rancangan mau bikin usaha itu?
Sahata: Sekarang sih belum kak, sekarang masih fokus untuk event di malaysia yang ada 6 negara itu
Yudha : Di INAF usia nya rata-rata berapa?
Sahata: Rata-rata diatas saya, rata-rata sudah berkeluarga, setengah sudah berkeluarga setengah
belum
Yuni : Masih sering interaksi sesama anggota INAF misalnya di WA grup?
Sahata: Ya kita ada grup, pastinya tiap hari Rame. Kita sudah tau sifatnya jadi tiap hari bercanda biar
Rame aja. Kadang kita video call Rame Rame sesama anggota INAF
Yuni : Pengaruh INAF dalam hidup kamu seberapa besar sih sahata?
Sahata: Yang pertama keluarga, bisa dikatakan kelompok INAF itu jadi yang kedua
Yuni : Kenapa gitu?
Sahata: Karena kita sudah seperti keluarga semua di dalam INAF
Yuni : Kamu kalau keluar naik transportasi apa?
Sahata: Kebetulan saya belum punya kendaraan, saya pinjam sama teman sih kak, minjam motor
Yudha : Motor khusus gitu kah mas?
Sahata: Motor biasa sih mas, karena yang amputasi bawah lutut masih bisa bawa motor gigi sih mas,
yang kopling gitu masih bisa. Tapi yang atas lutut gak bisa dan harus matic

Saga : Yang di amputasi yang kiri atau yang kanan?
Sahata: Kaki sebelah kiri bawah lutut
Saga : Selama bawa motor sendiri lu ngerasa ada orang yang liatin apa engga?
Sahata: Kadang sih ada, pastinya cuma sekitaran yayasan udah biasa liat kita kondisi kita seperti ini.
Yuni : Kamu risih gak sih saha misalnya lagi bawa motor dilihatin sama orang-orang gitu lama? Risih
atau biasa aja?
Sahata: Kalau sekarang sih udah biasa aja kak, kalau dulu masih malu liatin kaki palsunya. Tapi
sekarang udah biasa aja
Yuni : Dengan kondisi yang sekarang ini bagaimana kamu pengen dianggap sama orang-orang
disekitar kamu? Secara detail
Sahata: Kalau dari saya sih, pengennya mereka menganggap kita tuh sama gitu. Jangan kayak
dikucilkan gitu
Yuni : Pernah dianggap gak sama kah sahata?
Sahata: Kalau saya sih belum, cuma teman-teman yang lain pernah karena mereka pernah cerita pas
mau melamar kerja kami dianggap tidak bisa apa-apa, padahal kan kami fisiknya saja yang lemah
otaknya tidak. Kadang orang mikirnya kayak gitu kalau yang sudah disabilitas itu tidak bisa
ngapa-ngapain lagi makannya kita kan sekarang lagi berusaha gitu biar kita itu disamain sama
teman-teman semua, sama pemerintah, sama perusahaan-perusahaan biar gampang nyari kerja. Yang
gak normal itu kan fisik kita bukan pikiran kita
Saga : Berarti sosial media sebenarnya juga jadi cara lu untuk menunjukkan “eh kita tuh bisa, gw tuh
sama kayak kalian sebenarnya” gitu ya gak sih?
Sahata: Iya, betul mas
Saga : Berarti dari postingan-postingan lu juga paling engga ada makna-makna tersendiri yang ini
tujuannya akan seperti ini ya gak?
Sahata: Ya mas betul, ya itu tadi biar orang-orang bisa melihat “oh mereka meskipun punya kaki satu
bisa main bola” yang tadinya mereka gak tahu, jadi mereka tahu
Saga : Berarti lebih ke gambar dan video ya daripada kata-kata?
Sahata: Iya betul, jadi lebih nyata gitu ada bukti yang real gitu

INTERMEZZO --- Makasih Sahata

Informan 2 : Agung / 21 Tahun / Mahasiswa / Atlit Sepakbola Amputasi
Yudha : Kita sapa mas agung dulu ya, mas sahata sebentar ya.halo mas agungAgung
Saga : Posisi dimana?
Agung : Dirumah
Saga : Palembang?
Agung : Iya
Saga : Disana psbb gak?
Agung : Engga, saya di kampung
Saga : Sehat semua?
Agung : Alhamdullilah, sehat semua. Perkenalkan juga gw agung mungkin paling muda disini
Saga : Agung sama sahata udah kenal lama atau kenal di inaf?
Agung : Kenalnya di INAF
Saga : Kirain sebelumnya follow2 an gitu
Agung : Belum sama sekali
Rame : Mungkin agung boleh diceritain sedikit kehidupan sehari-hari agung itu seperti apa?
Agung : Kalau di jkt gw di depok kegiatan sehari hari kuliah, kalau di pagi sama malamnya itu ada
kegiatan di yayasan tempat tinggal. Kalau di pagi hari abis subuh sampe jam setengah 7, kalau malam
nya abis isya sampe setengah 10. Sedangkan di siang harinya dari jam 8 sampai setengah 5 sore ada
jadwal kuliah, kadang ada liburnya juga. Untuk kuliah sendiri paling padat ada 5 hari dalam
seminggu. Sekarang udah 4 hari paling longgar
Yudha : Semester berapa?
Agung : Semester 6
Yudha : Ambil apa?
Agung : Sistem informasi
Yudha : Agung umur berapa?
Agung : 21

Yudha : Kampung nya dimana?
Agung : Muara enim
Yuni : Mas agung waktu itu kayaknya di hasil wawancara kita dapat informasi bahwa kejadian nya di
palembang tahun 2007 saat usianya 7 tahun ya gung, boleh diceritain agak lebih dalam?
Agung : Jadi waktu itu pas mau mudik dari rumah ke kota palembang (ke tempat kakek). Pas mudik
ada ortu (ibu-bapak) sama adik satu dan aku satunya. Waktu itu naik motor rx king yang ada tangki
nya itu. Nah terus aku duduk di tangki paling depan, di belakang ada bapak adik lalu ibu paling
belakang. Nah waktu kejadian itu aku ketiduran di motor, tiba-tiba bangun udah gak sadar di mobil,
tiba-tiba kakinya itu udah gak ada udah putus. Terus pas sadar lagi udah di rs. Lebarannya jadi di rs
terus keluarga udah ngumpul semua di rs
Yudha: Itu kecelakaan sekeluarga apa gimana?
Agung : Kecelakaan sekeluarga
Yudha: Itu ketabrak mobil, apa jatuh apa gimana?
Agung : Itu keserempet mobil nya itu mobil carry
Yudha: Aman semua?
Agung : Kalau bapak kaki sebelah kirinya patah tulang dan sudah dipen, kalau adik tidak apa apa,
kalau ibu tangan nya yang patah tapi udah dipen dan aman semua
Yuni : Agung waktu itu kan umur 7 tahun kan ya, perasaannya waktu itu gimana?
Agung : Ya kan sempat biasa aja, awal-awal juga masih dalam pengobatan, ganti perban masih
merasa sakit jadi tidak mau dipegang-pegang lagi kaki nya karena sakit. Pas udah sembuh mikirnya
kakinya bisa tumbuh lagi kayak tenang, itu pemikiran aku sendiri waktu itu. Seiring berjalannya
waktu kok tdk ada perubahan kayak gini terus sampai sekarang, yaudahAgung
Yudha: Pas umur brp kira-kira akhirnya agung mikir iya oke gw harus terima ini kenyataan yang
harus dijalani?
Agung : Waktu itu pada saat kelas 5 sd terus sejak kelas 6 sd udah belajar biologi tentang
pertumbuhan akhirnya mikir sendiri wah benar ini tdk akan ada pertumbuhan udah berapa tahun
Yudha: Agung punya hobi gak?
Agung : Hobi sebelum kecelakaan banyak masih sering main sama teman-teman main petak umpet,
lari-larian, untuk bola belum hobi banget waktu itu, setelah kecelakaan melihat teman-teman setiap
sorennya udah pada main bola semua kalau melihat kan gak enak, pengen rasanya diajakin tapi gak
diajakin waktu itu cuma liat liat doang terus ketika bisa main sepakbola itu aku minta beliin bola sama
ortu itu lewat sms ke bapak karena bapak kerja di luar kota. Aku sms agung pengen main bola juga

soalnya gak diajakin kalau disini, terus pas bola mereka udah pecah udah rusak baru bisa ikut main
bola juga karena mereka gak ada bola lagi.
Yudha: Mulai aktif di sosmed per kapan? Boleh juga diceritain alasan mulai aktif di sosmed kenapa?
Apakah ada alasan khusus pengen aktif di sosmed?
Agung : Kalau di social media gua mulai aktif di tahun 2017, itu juga karena mulai memberanikan diri
buat share kegiatan gw. Sebenernya gw suka malu kalo share2 soal sesuatu... Dan seringnya gua
upload ga full body, karena malu ditanya. Tapi semenjak join di INAF gw mulai aktif dan
memberanikan diri untuk foto full badan, contohnya pas gw lagi main bola bareng teman - teman
INAF.
Yudha : Terus mulai aktif di IG kapan?
Agung : Gua mulai tahun 2017 sih kak
Yudha : Biasanya posting di IG sering gak?
Agung : Ga terlalu sering sih kak, tapi kalo ada momen yang bagus pasti gw update.. Contohnya pas
gw naik gunung atau lagi main bareng teman - teman INAF
Rame: Agung dilihat instagramnya sudah mencapai seribu followers, sosial media khususnya
instagram menurut agung gimana?
Agung: Awalnya bikin sosial media khususnya instagram tidak terlalu sering untuk upload foto, tapi
lama kelamaan ketika ada foto bagus akhirnya dicoba untuk upload, dan lewat instagram juga bisa
lihat perkembangan teman-teman yang sudah lebih dulu aktif di instagram, untuk masalah followers
itu bertambah setelah posting foto full body, dan ada juga teman-teman yang tag foto tentang gua,
jadinya followers makin lama makin bertambah. Gua sendiri orangnya jarang untuk follow duluan,
apalagi follow perempuan karena gua masih agak malu, jadi lebih baik mereka follow gue duluan aja.
Paling banyak setelah teman-teman post foto saat naik gunung, followers makin bertambah banyak.
Awalnya juga gua masih ga berani buat posting foto full body, biasanya cuma foto setengah badan
aja, tapi lama kelamaan akhirnya ngerasa daripada nyembunyiin terus akhirnya kuberanikan aja,
apalagi setelah melihat teman-teman di INAF yang post foto seluruh badan, akhirnya berani.Agung
Saga: Memang sebelumnya kenapa ga berani untuk post foto full body?Saga
Agung: Ya awalnya masih malu untuk menunjukan keadaan diri, karena di keluarga dan lingkungan
sekitar yg seperti gua ga ada lagi, cuma gua aja yg begini.Agung
Saga: Berarti agung baru berani post foto full body setelah bergabung di INAF?Saga
Agung: Iya akhirnya berani, karena banyak juga kegiatan yang dilakuin jadi sekarang karena semua
orang udah tau jadi ya biasa aja, ga peduli orang mau komentar apa.Agung
Saga: tapi apakah tetap ada aja orang-orang yang memandang sebelah mata sama agung di media
sosial?Saga

Agung: Sebenarnya sih ga ada, tapi masih mikir aja, masih suka nyembunyiin keadaaan fisik
sebenarnya, supaya kalo nanti mau chat orang, jadinya mereka ga tau gua seperti ini.Agung
Yudha: Di luar media sosial, di kehidupan nyata, apakah ada yang masih mandang agung sebelah
mata karena kekurangannya?Yudha
Agung: Masih ada beberapa, di keluarga juga masih dibedain, misalnya kalo mau pergi jauh, gua
dilarang ikut karena keterbatasan ini.Agung
Saga: Tapi disini kan agung kuliah di Gunadarma yang notabene nya jauh dari Palembang ke Jakarta,
apakah itu jadi ajang pembuktian agung kalo agung itu sebenarnya bisa walaupun dengan keadaan
sekarang? Gimana ceritanya?Saga
Agung: Awalnya mau kuliah di Jogja, tapi sendirian ga ada teman. Awalnya ketika ada kerja bakti di
dekat rumah, ternyata ada teman yang mau kuliah, akhirnya ngobrol tentang kuliah awalnya mau
kuliah di Lampung tapi ternyata ga diterima dan milih buat kuliah di Jakarta. Gua sempat mikir kalo
masih maksa buat kuliah di Jogja kan ga ada teman, Agung itu ga suka kalo sendirian, sukanya ada
teman jadinya ga susah kalo ada apa-apa atau mau kemana-mana minimal ada satu orang teman.
Ketika teman gua udah mantap mau kuliah di Jakarta akhirnya gua ngomong ke orang tua untuk minta
izin, bapak kasih izin dan ikutin apa mau gua sekalipun mau kuliah di Jakarta. Akhirnya gua ikut
teman kuliah di Jakarta, di Gunadarma.Agung
Saga: berarti dari keluarga sudah sangat menerima keadaan agung yang sekarang ya?Saga
Agung: iya, dari keluarga sudah menerima, mau kemanapun gua, pasti dikasih.Agung
Saga: ya selayaknya anak laki-laki pada umumnya ya?Saga
Agung: ya gua disini juga anak laki-laki satu-satunya dari empat bersaudara, kakak perempuan satu
dan adik perempuan dua, gua anak kedua.Agung
Rame: postingan terakhir agung itu kan tentang INAF, apakah keputusan agung yang kebanyakan
posting kegiatan seperti ketika bermain bola di INAF itu jadi bikin Agung jadi lebih percaya diri
ketimbang posting kegiatan lain di luar INAF?
Agung: iya sekarang lebih percaya diri karena mau nunjukin ke semua orang, terlebih siapa tau kalo
ada followers gua yang melihat dan ternyata followers gua itu punya teman yang kondisi fisiknya
sama kaya’ gua, mungkin aja bisa sekalian kasih tau ke temannya itu kalo ada lho ini sepakbola
khusus orang-orang disabilitas amputasi.Agung
Yudha: kenapa agung milih media sosial untuk nunjukin kegiatan agung?Yudha
Agung: lebih gampang untuk nunjukin ke semua orang tanpa terkecuali, jujur gua sendiri orangnya
grogian, kalo main bola sendiri tanpa dilihat orang, Agung bisa nunjukin kualitas tanpa beban, tapi
kalo dilihat banyak orang pasti grogi karena ga bisa banget dilihat banyak orang.Agung
Yudha: tadi kita sempat bahas sama sahata kalo dia pernah ke malaysia buat main bola dan dilihat
banyak orang, waktu itu agung ikut?Yudha

Agung: belum, waktu itu gua belum ikutan, tapi waktu malaysia kesini, gua ikutan bulan april
2019.Agung
Yudha: nah, waktu itu gimana? Grogi?Yudha
Agung: ya sempat grogi, apalagi posisi gua di depan, mainnya waktu beda lah pokoknya kaya’ takut
lakuin kesalahan, kalo dapet bola harus cepat oper ke teman, tapi alhamdulillah bisa cetak goal juga
walaupun ga sengaja, tendangan pelan.Agung
Saga : Di IG kamu ada Kick Andy, sempet diundang ke kick andy juga ya?
Agung : Iya pernah, saat itu INAF yang diundang kesana. Gua pengen nunjukin kalo di INAF ini gua
melakukan aktifitas yang positif, dan mau nunjukin ke teman - teman kalo INAF ini positif
Saga : Di lihat di Instagram juga ikut Kartini Run ya? Itu kalian lari pake tongkat gitu yah?
Agung : Iya, gua pernah ikut Kartini run. Dan bener kita pakai tongkat pas acara itu.. Engga lari kaya
orang - orang sih, tapi kita pengen nunjukin aja kalo kita pun bisa ikut berpartisipasi dalam event yang
pada umumnya diikuti oleh teman - teman yang normal
Saga : Waktu itu berapa KM kalo Kartini Run?
Agung : Kita berhasil mencapai 2 km
Saga: waktu terakhir ketemu, katanya mau bikin website INAF, apakah udah jadi?Saga
Agung: sekarang masih proses karena baru buat profil, visi misi, nama para pemain, dan prestasi
pemain.jadi nantinya gua mau websitenya itu bisa diedit sama pemain INAF supaya mereka bisa
nambahin profil dan prestasi-prestasi mereka di website itu, jadinya website itu bisa dilihat secara
umum dan diedit secara khusus sama para pemain atau member INAF.Agung
Yuni: apakah website itu untuk skripsi?Yuni
Agung: insyaallah nanti mau diajuin juga ke skripsi.Agung
Yuni: ada hobi lain selain sepakbola?Yuni
Agung: hobi lain biasanya renang, tapi semenjak ada wabah ini semua kolam renang ditutup jadi
susah buat renang.Agung
Yudha: selain renang, di pandemi ini, ada kegiatan lain yang dilakuin tiap harinya?Yudha
Agung: biasanya lari-lari sendiri di depan rumah.Agung
Yuni: larinya gunain tongkat?Yuni
Agung: iya gunain tongkat larinya. Dan biasanya tiap sore main bola aja.Agung
Saga: main sepakbola bareng teman sesama amputasi atau normal?Saga

Agung: main sepakbola sama teman-teman masa kecil, mereka normal semua.Agung
Yudha: di INAF sudah tanding kemana aja?Yudha
Agung: baru sama malaysia aja kemarin, rencananya kita mau ke malaysia untuk tanding melawan 6
negara tapi masih dipending karena pandemi.Agung
Saga: apakah nantinya ada kemungkinan tetap berlanjut pertandingannya setelah pandemi?Saga
Agung: iya panitia sudah bilang akan ada pemberitahuan lebih lanjut setelah pandemi.Agung
Yuni: apakah ada perbedaan pandangan di tempat lain, di luar INAF atau lingkungan keluarga yang
anggap loe beda, atau perlakuan negatif tentang keadaaan loe?Yuni
Agung: ga ada sih, paling cuma merhatiin aja. Biasanya yang ngomong langsung begitu, anak kecil
karena mereka bingung kemana kaki gua kok ga ada, paling itu aja.Agung
Saga: berarti pernyataan anak kecil itu dianggap angin lalu ya?Saga
Agung: iya, tapi dulu sempat sih bikin minder dan malu, ga nyaman aja.Agung
Yuni: kenapa minder? Apakah risih?Yuni
Agung: iya, risih sih karena biasanya mereka suka langsung ngomong. Kadang ke orang tuanya, “mah
kok kaki orang itu ga ada?” Atau nanya langsung ke gua, “eh itu kakinya kemana?” Tapi ya setelah
dijawab akhirnya biasa aja.Agung
Yuni: sampai sekarang masih minder atau risih ga ketika orang yang baru liat agung, apa sudah
biasa?Yuni
Agung: udah biasa aja sekarang.Agung
Yuni: agung memandang diri agung seperti apa? Apakah agung ngerasa kalo agung punya kelebihan
yang bisa ditunjukin ke orang-orang?Yuni
Agung: paling nunjukin ketika kuliah, gua bisa dateng tepat waktu walaupun keadaan gua begini, dan
bahkan mereka yang normal masih males kuliah. Mikirnya aneh aja mereka masih aja ga mau kuliah,
padahal gua yang begini aja tetap kuliah.Agung
Yuni: agung bete ga sih liat mereka telat?Yuni
Agung: iya bete sih, dan mereka biasanya emang sengaja juga buat telat.Agung
Yuni: berarti agung mau nunjukin dan jadi contoh buat teman-teman ya.Yuni
Agung: iya, seperti itu.Agung
Yuni: dengan kondisi yang ga sempurna sekarang ini, agung mau orang-orang memandang agung
seperti gimana sih?Yuni

Agung: gua sih maunya orang-orang anggapnya gua biasa aja, ketika ada kegiatan maunya dilibatkan,
ga mau dibedain sama yang lainnya. Ga mau cuma disuruh duduk atau absen aja, gua mau ikut
berkontribusi juga jadi panitia dalam sebuah kegiatan apa aja yang ada di kampus. Agung
Saga: berarti anggaplah orang-orang yang mikir agung ga bisa karena mereka ga tau ya bahwa
sebenarnya agung bisa walaupun agung pemalu. Nah apakah media sosial itu jadi salah satu cara
agung buat nunjukin ke orang-orang kalo agung bisa ya?Saga
Agung: iya, bisa dibilang seperti itu, walaupun saat ini baru sepakbola aja dan pernah waktu itu juga
ada yang saat lari, karena pandemi ini kegiatan lain belum bisa dilakuin.Agung
Yuni: apakah ada sosok yang jadi motivator?Yuni
Agung: ada beberapa, biasanya dengan kata-kata motivasinya agung bisa dapet feel dan terinspirasi
dari itu semua.Agung
Yuni : ada gak pesan-pesan khusus dari IG itu? Dari sosial media yang kamu share ?Yuni
Agung : Gua pengen menyampaikan pesan bahwa ya gua pun bisa berakatifitas kak kaya orang orang pada umumnya, dan menunjukan juga bahwa permainan yang biasanya dilakukan sama teman teman yang normal bisa juga dilakukan oleh kita makanya ada beberapa konten soal INAF
Yuni : berarti dari postingan-postingan lu juga paling engga ada makna-makna tersendiri yang ini
tujuannya akan seperti ini ya gak?
Agung : Benar kak, beberapa postingan gua ini merupakan aktifitas gua seperti naik gunung, aktif di
kegiatan kemahasiswaan karena saat ini gua juga kuliah dan selebihnya tentang aktifitas gua pas main
bola
Yuni : berarti lebih ke gambar dan video ya daripada kata-kata?Yuni
Agung : Gua lebih seringnya foto aja sih kak, gw jarang selfi gitu - gitu karena kadang gua orangnya
pemalu gitu
Yuni: dari postingan agung sejauh ini, ada postingan yang pake baju orange main bola, disitu agung
ceritain sedikit tentang kondisi agung dan mencoba memotivasi orang-orang. Apakah ada strategi dan
pesan khusus yang mau disampaikan ke followers?Yuni
Agung: strategi dan tujuan posting di instagram buat kasih tau ke orang-orang kalo gua itu bisa main
bola dan naik gunung, bahkan ada juga yang nge dm buat main bola bareng. Dan juga gua bisa main
ga cuma bareng teman-teman disabilitas, tapi juga main bola sama teman-teman normal biasa. Karena
ada perbedaan main bola sama teman disabilitas dan sama teman-teman normal.Agung
Saga: apa bedanya?Saga
Agung: kalo main sama teman-teman disabilitas, tongkat ga boleh nyentuh bola. Kalo sama
teman-teman normal boleh gunain tongkat. Jadi kalo main sama teman-teman normal biasa, tongkat

itu ibarat kaki kanan, kalo main sama teman disabilitas gua dilatih untuk gunain satu kaki, jadi tongkat
itu cuma untuk keseimbangan, untuk olah bola dan nendang tetap harus gunain kaki. Agung
Saga: gimana respon orang-orang atau followers setelah kalian posting foto kegiatan bersama INAF
di instagram?Saga
Agung: waktu itu tiba-tiba foto gua banyak di like sama temen gua pas gua posting foto naik gunung.
Nah sempet juga followers gua naik karena postingan itu. Semenjak itu ketika gua posting foto
tentang INAF, gua jadi banyak dapat like dan komentar positif dari followers guaAgung
Saga: bagaimana reaksi masyarakat dan teman-teman kalian di luar ruang lingkup media sosial ketika
bertemu kalian secara langsung, apakah ada perbedaan dari sebelum kalian aktif posting
kegiatan?Saga
Agung: temen gua sempet bilang kalau gua hebat bisa main bola meskipun dalam kondisi kaki yang
diamputasi. Perbedaannya penonton yang melihat gua dan teman-teman INAF bertanding semakin
bertambah kalau dibandingkan duluAgung
Saga: apa yang kalian rasakan setelah posting kegiatan kalian di media sosial?Saga
Agung: sebenernya gua merasa senang saat memposting kegiatan INAF di instagram karena jadi
semakin banyak yang tau tentang INAFAgung
Saga: apakah kalian merasa pesan yang ingin kalian sampaikan tentang pandangan terhadap kalian
yang disabilitas akhirnya tersalurkan melalui penggunaan media sosial (instagram)?Saga
Agung: gua merasa pesan gua cukup tersalurkan dari media sosial apalagi dari instagram karena foto
yang sering gua posting yah itu pas lagi main bola di INAF Agung
Saga: apakah keinginan kalian ke depannya terhadap masyarakat dalam menilai para penyandang
disabilitas?Saga
Agung: gua ingin masyarakat melihat penyandang disabiitas sama dengan orang normal
lainnyaAgung
Yudha: cita-cita agung ke depan apa setelah lulus kuliah, setelah gabung di INAF, apa cita-cita
jangka panjangnya?Yudha
Agung: maunya setelah kuliah, waktunya tetap ada buat INAF, dan maunya bekerja di INAF nantinya
ketika INAF sudah memiliki manajemen di dalamnya, kalopun belum ada ya paling mau tetap
bantu-bantu aja di INAF misalnya jadi admin di websitenya. Agung juga mau sih kerja di bagian IT di
kantoran kalo memang INAF nantinya belum ada manajemennya karena memang pemerintah
sekarang belum bantu INAF, semoga aja setelah turnamen yang di Malaysia nantinya bisa diakui
pemerintah dan INAF bisa berkembang di segala provinsi ada.Agung
Yudha : kalian kalau di Inaf sering cerita gak sih satu sama lain?Yudha

Agung : Lumayan sih kak, kita suka saling cerita masing - masing mengenai pengalaman yang kita
alami, beberapa ada yang cerita bagaimana bisa sampai amputeeAgung
Yudha : masih sering interaksi sesama anggota INAF misalnya di WA grup?
Agung : Kita ada grup bersama teman - teman INAF sih kak, ya ini jadi salah satu platform media
buat kita untuk aktif saling berkomunikasi
Yuni: berarti agung nantinya emang punya keinginan buat berkontribusi di INAF ya kalo nantinya
ada manajemen?Yuni
Agung: iya maunya begitu.Agung
Yuni : jadi di komunitas sendiri membawa hal yang positif buat diri sendiri ya?Yuni
Agung : Bener banget kak, buktinya gua mulai memberanikan diri untuk aktif di sosial media ya
karena gua mulai aktif di INAF
Yuni: ada ga sih harapan agung dari pemerintah terhadap teman-teman disabilitas, seperti disediakan
pekerjaan?Yuni
Agung: semoga seluruh olahraga untuk disabilitas diberikan akses untuk kami berkembang apalagi di
bidang sepakbola karena hingga saat ini belum ada bantuan real dari pemerintah untuk INAF.Agung
Yudha: di luar sepak bola, setelah agung lulus dan dapet gelar, gimana pun juga kan agung mau gelar
itu ada manfaatnya, ada ga keinginan untuk kerja di perusahaan?Yudha
Agung: ada sih keinginan itu dan pemerintah memang udah kasih akses itu, banyak perusahaan yang
memberdayakan teman-teman disabilitas. Saya juga ngikutin disabel entreprise, supaya dapet
informasi untuk teman-teman seperti gua.Agung
Yudha: Berarti menurut agung, pemerintah tetap kasih wadah untuk teman-teman disabilitas seperti
Agung?
Agung: Iya ada.Agung
Yuni: Menurut agung, pemerintah kita bagaimana terhadap kaum disabilitas untuk masalah
pekerjaan? Apakah teman-teman pernah bercerita mengenai itu semua? Adakah kesulitan untuk ikut
pelatihan-pelatihan atau training yang biasanya banyak untuk orang-orang IT?Yuni
Agung: Sejauh ini sih belum ada kesulitan untuk ke arah situ, teman-teman INAF juga sepertinya
belum ada yang kuliah IT, kebanyakan ga sampai kuliah, ada juga yang komunikasi, ada juga yang
pendidikan bahasa, banyak juga teman-teman yang cuma SMP atau SMA akhirnya buka usaha
sendiri.Agung
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