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 Penggunaan istilah difable dan disable sebenarnya 
masih menjadi perdebatan. Ketidaksepakatan penggunaan isti-
lah ini muncul dari perbedaan pemahaman sudut pandang. Difa-
bel merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris Different Abil-
ity People yang artinya Orang yang Berbeda Kemampuan. Istilah 
difabel didasarkan pada realitas bahwa setiap manusia dicipta-
kan berbeda dan tidak menutup kesempatan untuk masuk dalam 
masyarakat. Pemahaman difable ―menghilangkan‖ pemaknaan 
negatif dari kecacatan sehingga memungkinkan semua orang 
terlibat dalam kegiatan masyarakat dengan cara mereka masing-
masing. Penggunaan istilah yang lain, yakni disable, berdasar-
kan istilah disability merupakan suatu ketidakmampuan melak-
sanakan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana 
layaknya orang normal akibat ketidakmampuan fisik. 
 
 Perbedaan penggunaan istilah difable dan disable 
berangkat dari sudut pandang yang berbeda dalam setiap 
kelompok. Istilah disable lebih mengarah pada perbedaan 
karena adanya ketidaksempurnaan bagian fisik sehingga tidak 
mampu melaksanakan aktifitas secara normal. Sedangkan istilah 
difable mencakup seluruh aspek tetapi melihatnya hanya seba-
gai sebuah perbedaan semata dan menerima cara bertindak 
yang berbeda tersebut. Walaupun demikian, kedua istilah ini 
telah memberikan sudut pandang yang lebih ramah terhadap 
kelompok difable dibandingkan dengan penggunaan istilah 
penderita cacat atau penyandang cacat. Istilah penderita atau 
penyandang cacat cenderung membangun anggapan bahwa 
kecacatan adalah suatu beban. Penderitaan tersebut dijadikan 
stigma negatif dalam masyarakat yang menutup kesempatan 
bagi kelompok difable untuk ikut berpartisipasi dalam masyara-
kat. 
 
 
Aksesibilitas 
 Perbedaan kemampuan difable tidak boleh menjadi 
hambatan dalam beraktifitas. Jaminan atas kemudahan fasilitas 
difable tersebut harus disediakan pemerintah dalam mewujudkan 
kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan pen-
ghidupan. Aksesibilitas difable telah dijelaskan dalam beberapa 
undang-undang di Indonesia antara lain UU no. 4 tahun 1997 
lewat asal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa ―Penyediaan ak-
sesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan ling-
kungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepe-
nuhnya hidup bermasyarakat.‖ 

Difable Atau Disable 

 Jaminan aksesibilitas difable berupa aksesibilitas fisik 
yang membangun lingkungan agar difable dapat terlibat di 
dalamnya dengan mudah tanpa bantuan. Lebih luas lagi, akse-
sibilitas fisik mencakup akses terhadap berbagai bangunan, alat 
transportasi dan komunikasi, serta berbagai fasilitas di luar 
ruangan termasuk sarana rekreasi. Dengan adanya jaminan 
penyediaan aksesibiltas difable, maka perbedaan tidak lagi 
menjadi hambatan untuk beraktifitas dan bermasyarakat. 
 
Perempuan dan Difable 
 Isu diskriminasi terhadap perempuan berakar diko-
tomi ekstrim perbedaan tubuh antara  perempuan dan laki-laki. 
Perbedaan secara biologis tidak dapat dijadikan perbedaan 
perlakuan dalam masyarakat terhadap perempuan. Namun, 
pada kenyataannya justru perempuanlah yang sering men-
galami perlakuan diskriminatif. Minoritas perempuan semakin 
terasa ketika terkait dengan isu minoritas lainnya, salah satunya 
adalah isu difable. ―Ketidaknormalan‖[2] fisik pada difable dijadi-
kan alasan untuk membedakan dan seakan-akan membatasi 
hak hidup dalam masyarakat. Perempuan difable mengalami 
diskriminasi ganda akibat jenis kelamin dan juga 
―ketidaknormalan‖ dalam masyarakat tersebut. 
 
 Perempuan difable membutuhkan jaminan dari ne-
gara atas hak hidup yang setara dalam masyarakat. Jaminan 
tersebut tidak hanya lewat undang-undang, melainkan juga 
melalui aksesibilitas yang ramah terhadap perempuan difable. 
Jaminan dan aksesibilitas tersebut dapat berupa pelayanan 
yang ramah dalam persoalan kesehatan reproduksi, serta pe-
menuhan hak hidup dalam dunia kerja. Kesempatan harus 
diberikan pada mereka. Stereotipe perempuan yang lemah 
akan semakin dilemahkan pada perempuan difable sehingga 
kesempatan bagi perempuan difable untuk mengapresiasikan 
dirinya dalam masyarakat terbatas. Logika berpikir patriarkal 
mengandaikan bahwa mereka yang ingin terlibat penuh dalam 
kegiatan bermasyarakat, harus mengikuti standar yang telah 
ditetapkan. Syarat pertama adalah mampu bersaing dengan 
standar laki-laki. Pengandaian logika patriarkal tersebut telah 
mengeliminasi keberadaan perempuan, terutama perempuan 
difable. Jaminan undang-undang yang diikuti oleh penyediaan 
aksesibilitas tidak akan berhasil apabila tidak ada penyadaran 
dalam masyarakat. Hak perempuan difable dalam negara sama 
seperti hak warga negara lainnya. Oleh sebab itu, mereka pun 
berhak mendapatkan kehidupan layak dalam hidup ber-
masyarakat. ( totok Rawi ) 
  

http://jurnalperempuan.com/2011/05/difable-disable/#_ftn2
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Puluhan Difable & Tuna Netra Berarung Jeram di Sungai Elo  

 Mental dan keberanian mengalahkan segala-galanya. 
Itulah pujian yang patut disandang puluhan penyandang cacat 
tuna netra dari Persatuan Tuna Netra (Pertuni) dan penderita 
cacat tubuh atau difable (different ability) dari National Praolym-
pic Comitte (NPC) Jawa Tengah yang mengikuti olahraga 
menantang arung jeram di Sungai Elo, Magelang. Mereka men-
garungi sungai dengan jarak tempuh 15 kilometer dalam waktu 
3 jam.Mereka berasal dari berbagai Kabupaten/Kota di Jateng 
seperti Magelang, Temanggung, Salatiga, Kebumen, Sema-
rang, Boyolali, Solo, Purworejo. Mereka didatangkan khusus 
untuk melakukan uji coba olahraga wisata arung jeram di Mage-
lang. 
 
 Puluhan difable dan tuna netra ini melakukan aksi 
arung jeram yang digelar dalam rangka pembentukan Paguyu-
ban Operator Arung Jeram (POAJ) Magelang, sekaligus acara 
'POAJ Peduli Terhadap Tuna Netra & Difable' yang digelar di 
Kawasan Arung Jeram Elo Magelang Minggu(24/4/2011) untuk 
menunjukan bahwa olahraga arung jeram merupakan olahraga 
yang menantang namun aman. 
 
 Dari pantauan detikcom, kegiatan yang berlangsung 
selama sehari itu diawali dengan aksi unik dari puluhan difable 
dan tuna netra. Mereka menggelar pertandingan sepakbola dan 
bola voli di halaman Kampoeng Ulu Jalan Raya Borobudur Km 
2, Pabelan, Magelang, Jateng. Aksi pertandingan bola voli yang 
dilakukan oleh difable berlangsung seru. Kendati beberapa 
peserta melakukan dengan keterbatasan dan kekurangan ang-
gota tubuh mereka. Puluhan penonton berdecak kagum dengan 
aksi bola voli yang mereka lakukan. Bahkan diselingi dengan 
tawa geli dan tepuk tangan meriah.  
 
 Pemandangan yang sama juga terjadi saat penyan-
dang cacat tuna netra melakukan pertandingan sepakbola den-
gan skor 2-1 atas kemenangan tim Tuna Netra berseragam 
putih dari tim berseragam biru.Bola yang digunakan adalah bola 
khusus yang berisi 'klintingan' (bel kecil) yang berada di dalam 
bola yang menjadi rebutan mereka. Jika bola jatuh maka, be-
berapa anggota tuna netra segera mengejar dan menendang 
bola. 

Bahkan, sering terjadi tabrakan antar sesama pemain karena 
keterbatasan pengelihatan mereka. Namun, jalannya pertandin-
gan berjalan dengan meriah. Usai pertandingan, acara dilanjut-
kan dengan kegiatan arung jeram dari Kawasan Kampung Ulu. 
Setelah mengikuti pengarahan tentang cara dan keterampilan 
berarung jeram (rafting) puluhan tuna netra dan difabel lengkap 
dengan perlengkapan seperti pelampung, helm dan dayung 
meluncur ke titik start arung jeram. Tepatnya berada di base-
camp vertical adventure di Desa Blondo, Kecamatan Pabelan, 
Magelang.  
 
 Arung jeram pun dimulai, sebanyak 23 perahu karet 
mulai turun di Sungai Elo sekitar pukul 14.00 WIB. Total peserta 
sebanyak 50 orang penyandang cacat tuna netra dan 25 orang 
penyandang cacat difable. Di masing-masing perahu berisi 4 
orang tuna netra, 2 orang difable dan 2 pemandu rafting. Usai 
mengarungi riak gelombang dan hempasan arus Sungai Elo 
sepanjang 5 kilometer, sekitar pukul 17.45 WIB puluhan tuna 
netra dan difable bersitirahat sejenak di base camp peristira-
hatan di Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Magelang. Sam-
bil melepas kelelahan mereka menikmati segarnya kelapa 
muda "Awalnya kami merasa sangat khawatir saat akan mengi-
kuti olahraga arung jeram dengan keterbatasan fisik kami. Na-
mun, usai menjalani setengah rute ternyata tantangan yang 
kami rasakan sangat mengasyikan," ujar Rantiman salah seo-
rang pengurus Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Jateng ini. 
 
 Hal yang sama juga disampaikan oleh Riyanti, pen-
yandang tuna netra yang berasal dari Gombong, Kebumen, 
Jateng. Saat memulai untuk mengarungi jeram Sungai Elo, 
dirinya merasa sangat khawatir. Tetapi setelah menjalaninya 
ternyata mengasyikan. "Ini kan saya rasakan untuk pertama 
kali. Kalau bisa bila ada kesempatan yang kedua saya ingin 
melewatinya kembali, ungkap Riyanti dengan senyumnya. M 
Agus Tri Haryanto salah satu pengurus POAJ menyatakan 
olahraga arung jeram ini sengaja diujicobakan kepada penyan-
dang cacat tuna netra dan difable. Terbukti, dengan keterbata-
san dan kekurangan fisik mereka tidak menghalangi untuk men-
gikuti dan melangsungkan olahraga menantang di alam bebas 
ini. "Paling tidak membuktikan bahwa bahaya ancaman banjir 
lahar dingin tidak menjadi halangan untuk melangsungkan olah-
raga wisata arung jeram. Sebab, tidak ada hubungan antara 
bencana lahar dingin di Kawasan Merapi dan arung jeram di 
Sungai Elo, Magelang," ungkap Agus yang sering dipanggil 
Agus Vertical ini. [ DetikNews, Selasa, 21 Juni 2011  ] 
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Difabel kini Dapat Perlindungan  

Hukum Lewat Perda 

 KLATEN – Setelah melalui tahapan pembahasan, 
akhirnya Perda tentang Kesetaraan Kemandirian dan Kese-
jahteraan bagi penyandang cacat ganda (Difabel) ditetapkan. 
Penetapan Perda tersebut menjadi momentum penting bagi 
terwujudnya pengakuan, penghormatan, hak kewajiban dan 
peran difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
 
 Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna 
DPRD Kabupaten Klaten, yang dipimpin Ketua DPRD Agus 
Riyanto. Tujuan Perda ini adalah sebagai upaya peningkataan 
kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan difabel dengan 
sasaran tersedianya peluang dan kesempatan bagi difabel 
untuk mengikuti pendidikan mendapatkan pelayanan kese-
hatan, memasuki lapangan kerja sesuai jenis dan derajat keca-
catan serta kemampuan, tersedianya fasilitas dan aksesibilitas 
yang berbentuk fisik dan nonfisik serta terbangunnya komitmen 
semua perangkat kepentingan untuk mewujudkan kesamaan, 
kesempatan dalam rangka peningkatan kehidupan sosial politik 
difabel.   
 
 Dalam Perda tersebut juga disebutkan kesamaan hak 
dan kesempatan kaum difabel dalam bidang pendidikan, kese-
hatan, politik, ekonomi sosial budaya dan hukum pemerintah 
daerah berkewajiban mendorong terciptanya persamaan hak 
dan kesemapatan tersebut melalui  pelayanan informasi, pen-
yedian sarana dan prasarana, penyediaan aksesibilitas sesuai 
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu Pemerintah 
juga mendorong lembaga-lembaga non pemerintah untuk men-
dorong kepada kaum difabel serta melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan penyelanggaraan kesetaraan kemadirian dan 
kesejahteraan difabel. 
 
 Sementara, Bupati Klaten Sunarno SE M.Hum 
mengemukakan bahwa kaum difabel memiliki kedudukan hak 
dan kewajiban yang sama dalam memperoleh hak-hak 
dasarnya. Sehingga untuk meningkatkan kesetaraan kemandir-
ian dan kesejahteraan kaum difabel perlu dilindungi. Kaum 
difabel berhak mendapat tempat yang wajar di masyarakat 
serta berhak menjadi manusia yang bermartabat dan terjamin 
hak-hak asasinya. Selain itu Bupati juga mendukung bantuan 
sosial bagi kaum dfabel untuk meningkatkan kesejateraannya. 
( Solopos.com  02.04.2011 ) 

Semiloka Pemenuhan Hak Difabel 

 Sukoharjo (Solopos.com) — Sentra Advokasi Per-
empuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta bersama 
Handicap Internasional (HI) menggelar semiloka pemenuhan 
hak difabel di LBK Sukoharjo, Rabu (9/3/2011). 
 
 Acara tersebut menghadirkan nara sumber, Kabid 
Pembangunan dan Sosial Budaya  Badan Perencanaan dan 
Pengelolaan Daerah (Bappeda) Sugihatmi serta Ketua Sehati 
Sukoharjo Edy Suprianto. Dalam semiloka tersebut, Edy mema-
parkan hasil diskusi yang dilakukan bersama jajaran satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD) selama enam bulan sebagai 
kampanye publik terkait penegakan Perda nomor 7/2009 dan 
Perbup nomor 21/2010 tentang Pemberdayaan Difabel 
(Penyandang Cacat). 
 
 Semiloka juga dihadiri perwakilan dari Dinas Kese-
hatan Kabupaten (DKK), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, TP PKK, Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas 
Setda Sukoharjo, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
 
 Melihat kondisi yang ada saat ini, dikabupaten Suko-
harjo, masih banyak difabel yang belum bisa mengakses jami-
nan kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan, maka adanya 
kesepakatan atau pemahaman bersama, yang perlu dilakukan  
untuk memenuhi hak-hak difabel, agar terciptanya masyarakat 
yang inklusi bagi difabel, kesetaraan, terbukanya aksesibilitas, 
masyarakat yang non diskriminasi terhadap difabel an ke-
mandirian bagi difabel itu sendiri. 
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Menggugat Kebijakan Dan Pengadaan Fasilitas Umum Untuk Difabel 

 Istilah Difabel (difabel) digunakan sebagai pengganti 
istilah penyandang cacat yang terkesan negatif dan diskriminatif. 
Difabel sendiri berasal dari kata different ability. Yang berarti 
manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah itu 
jelas lebih manusiawi. Istilah difabel didasarkan pada realita 
bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada 
sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan. Un-
dang-undang Indonesia No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap 
orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang 
dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 
baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari 
(a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; dan 
(c) penyandang cacat fisik dan mental. Definisi di atas tak jauh 
berbeda dengan definisi dalam Declaration on the Rights of Dis-
abled Persons (1975) yang menegaskan difabel adalah any 
person unable to ensure by himself or herself, wholly or partly, 
the necessities of a normal individual and/or social life, as a re-
sult of deficiency, either congenital or not, in his or her physical 
or mental capabilities. 
 
 Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa 
difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga 
memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. 
Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam 
segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelas-
kan bahwa setiap difabel berhak memperoleh : (1) pendidikan 
pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) 
pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat 
kecacatan , pendidikan, dan kemampuannya; (3) perlakuan yang 
sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-
hasilnya; (4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5) 
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kese-
jahteraan sosial; dan (6) hak yang sama untuk menumbuhkem-
bangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama 
bagi difabel anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 
 
 Menurut data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Na-
sional) tahun 2000, prevalensi difabel di Indonesia mencapai 
1,46 juta penduduk atau sekitar 0,74 % dari total penduduk Indo-
nesia (197 juta jiwa) pada tahun itu. Presentase difabel di daerah 
pedesaan adalah sebesar 0,83 % lebih tinggi dibanding dengan 
persentase di daerah perkotaan sebanyak 0,63 %. Data tersebut 
tampak kontras dengan estimasi yang dilakukan oleh Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) yang memprediksi bahwa satu dari 10 
orang Indonesia adalah difabel. Temuan SUSENAS tersebut 
juga dianggap terlalu kecil bila dibandingkan dengan hasil quick 
survey WHO tahun 1979, yang menyimpulkan bahwa prevalensi 
difabel di Indonesia mencapai 3,11 persen.  

 Sebagai warga negara yang baik, kita wajib memper-
tanyakan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mem-
berikan jaminan kesejahteraan dan aksesibilitas bagi difabel ini. 
Untuk menilai apakah pemerintah sudah menjalankan amanat 
hati nurani rakyat atau belum khususnya kepada difabel. Alat 
ukurnya kita bisa menilainya dari ketersediaan peraturan dan 
pelaksanaan peraturan tersebut. Salah satunya adalah masalah 
aksesibilitas bagi difabel terhadap fasilitas publik. Ketersediaan 
aksesibiltas bagi difabel haruslah tersedia di fasilitas umum 
seperti sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, tempat beri-
badah, pasar, gedung perkantoran serta lainnya. Menurut pub-
likasi Country Study Report pada tahun 2005, salah satu penye-
bab kenapa persoalan rehabilitasi sosial dan aksesibilitas para 
difabel di Indonesia penuh keterbatasan karena hanya tersedia 
0,5 persen dari total anggaran nasional bagi rehabilitasi dan 
aksesibilitas bagi difabel.  
 
 Aksesibilitas Difabel : Menurut Undang-Undang No-
mor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 ayat 4 
disebutkan "Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan 
bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesem-
patan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan." 
Pemaknaan ‗aksesibilitas‘ dalam UU No. 4 tahun 1997 sudah 
sangat jelas bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang dis-
ediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan 
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan Hal tersebut 
diperjelas dalam Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi, "Penyediaan 
aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan ling-
kungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepe-
nuhnya hidup bermasyarakat." 
 
 Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan aksesibili-
tas fisik adalah lingkungan fisik yang oleh difabel agar dapat 
dihampiri, dimasuki atau dilewati, dan dapat digunakan wilayah 
dan fasilitas yang terdapat di dalamnya tanpa bantuan. Dalam 
pengertian yang lebih luas, aksesibilitas fisik mencakup akses 
terhadap berbagai bangunan, alat transportasi dan komunikasi, 
serta berbagai fasilitas di luar ruangan termasuk sarana rekreasi. 
Memang dapat menimbulkan frustrasi bagi difabel dalam 
menghadapi kenyataan bahwa berbagai hambatan arsitektural di 
dalam bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas yang dis-
ediakan bagi kepentingan umum ternyata tidak selalu mudah 
atau bahkan sering tidak memungkinkan bagi para difabel untuk 
berpartisipasi penuh dalam situasi normal, baik dalam bidang 
pendidikan, pekerjaan maupun rekreasi.  
 
Ke Hal : 6 
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Dari Hal :5  
 
 Beberapa contoh hambatan arsitektural adalah tidak 
adanya trotoar, permukaan jalan yang tidak rata, tepian jalan 
yang tinggi, lubang pintu yang terlalu sempit, lantai yang terlalu 
licin, tidak tersedianya tempat parkir yang sesuai, tidak tersedia 
lift, fasilitas sanitasi yang terlalu sempit, telepon umum yang 
terlalu tinggi, tangga yang tidak berpagar pengaman, jendela 
atau papan reklame yang menghalangi jalan, dan masih banyak 
lagi. Hal-hal tersebut di atas menjadi masalah bagi difabel dari 
jenis dan derajat kecacatan tertentu sehingga mereka tidak da-
pat merealisasikan kesamaan haknya sebagai warga masyara-
kat. Sesungguhnya para difabel tidak mengharapkan dan tidak 
pula memerlukan lebih banyak hak daripada orang-orang pada 
umumnya. Mereka hanya menghendaki agar dapat bergerak di 
dalam lingkungannya dengan tingkat kenyamanan, kemudahan 
dan keselamatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, 
memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan yang normal, dapat semandiri mungkin dalam batas-
batas kemampuannya.  
 
 Tersedianya bangunan dan fasilitas yang dapat diak-
ses oleh semua orang merupakan persoalan kesamaan kesem-
patan dan keadilan sosial. Akses terhadap fasilitas-fasilitas 
umum merupakan hak, bukan pilihan semata. Lebih dari itu, 
penataan lingkungan yang sesuai dengan kaidah aksesibilitas 
akan juga memberikan lebih banyak kenyamanan bagi warga 
masyarakat pada umumnya. 
 
 Declaration on the Rights of Disabled Persons /
Deklarasi Hak Penyandang Cacat   (1975) menegaskan 
bahwa difabel berhak untuk memperoleh upaya-upaya (dari 
pihak lain) yang memudahkan mereka untuk menjadi mandiri/ 
tidak tergantung pada pihak lain. Mereka juga berhak mendapat-
kan pelayanan medis, psikologis dan fungsional, rehabilitasi 
medis dan sosial, pendidikan, pelatihan ketrampilan, konsultasi, 
penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang memung-
kinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas dan ketrampi-
lannya secara maksimal sehingga dapat mempercepat proses 
reintegrasi dan integrasi sosial mereka. 
 

 Selanjutnya, pasal 5 Standard Rules on the Equaliza-

tion of Opportunities for Persons with Disabilities 1993 menjelas-

kan bahwa Negara harus mengakui dan menjamin aksesibilitas 

melalui (1) menetapkan program-program aksi untuk mewujud-

kan aksesibilitas fisik, dan (2) melakukan upaya-upaya untuk 

memberikan akses terhadap informasi dan komunikasi. 

 Untuk mewujudkan langkah tersebut, negara harus 

melakukan tindakan-tindakan seperti menghilangkan hambatan-

hambatan fisik difabel, termasuk dalam hal ini adalah menetap-

kan kebijakan dan hukum yang mengatur dan menjamin akses 

terhadap perumahan, gedung, transportasi publik, jalan dan 

semua lingkungan fisik lainnya. 

 Kemudian, negara juga harus menjamin bahwa dalam 

perencanaan suatu bangunan, konstruksi, dan desain fisik, uta-

manya yang bersifat publik, adalah mempertimbangkan akses 

para difabel dan para perencana pembangunan haruslah mema-

hami kebijakan pembangunan fisik yang ramah terhadap difabel. 

Untuk keperluan tersebut, difabel harus dilbatkan dalam proses 

konsultasi perencanaan bangunan. 

 Setidaknya aksesibilitas memiliki empat azas yaitu: 

Pertama, azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai 

semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan. Kedua azas kegunaan, artinya semua orang harus 

dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang ber-

sifat umum dalam suatu lingkungan. Ketiga azas keselamatan, 

artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun ha-

rus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk 

difabel. Keempat azas kemandirian, artinya setiap orang harus 

bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau 

bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan 

bantuan orang lain.( Redaksi & berbagai Sumber ) 

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/echoes/pictures/seuledet.gif&imgrefurl=http://www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/echoes/echoes-19-02.html&usg=__ut5CNO1PPtL34Ri8YZbzwlefmxw=&h=353&w=250&sz=55&hl=id&start=0&zoom=1&tbnid=
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://i.ehow.com/images/a07/if/m4/commonwealth-disability-discrimination-act-1992-200X200.jpg&imgrefurl=http://www.apcdfoundation.org/ecafe/ru/node/1040&usg=__6FOjyImTHqWiYeXq1F9x_KQ-sC4=&h=200&w=200&sz=44&hl=id&sta
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://milasnotes.files.wordpress.com/2010/03/difable.jpg%3Fw%3D240%26h%3D180&imgrefurl=http://milasnotes.wordpress.com/category/interesting-issue/&usg=__22EsuNOb9K3NgV-gaOrGmWHOUns=&h=180&w=240&sz=19&hl=id&start=200
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.solopos.com/dokumen/2011/06/10difabel.jpg&imgrefurl=http://www.solopos.com/2011/feature/akses-difabel-2-101971&usg=__IqIAbVtw8zcKcoggD-4cnRw17C0=&h=427&w=640&sz=44&hl=id&start=47&zoom=1&tbnid=haKvaM8-8e0VG
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Deteksi Dini Kecacatan 

Pengertian Deteksi 

 Deteksi dini merupakan sebuah upaya untuk menemu-
kan sedini mungkin kecacatan maupun potensi kecacatan pada 
anak-anak usia dibawah lima tahun ( Balita ). Dengan demikian, 
memperhatikan kondisi fisik dan tahapan tumbuh kembang 
balita adalah focus utama dalam kegiatan ini. 
 
Pentingnya Deteksi Dini : 
 Deteksi dini kecacatan sangat diperlukan sebagai 
tanda bahaya awal pada anak balita yang mengalami kecacatan 
maupun berpotensi cacat, sehingga melalui deteksi dini ini dapat 
menjadi titik awal untuk secara sungguh-sungguh dapat mem-
berikan perhatian dan mengupayakan penanganannya. Karena 
penting diingat bahwa ; “ Penanganan secara lebih dini akan 
dapat mengembangkan kemampuan, mengurangi penderitaan, 
bahkan menyembuhkan secara total anak yang mengalami ke-
cacatan maupun berpotensi cacat “ 
 
Tingkat Untuk Mendeteksi Adanya Suatu Kecacatan Pada 
Anak : Pengamatan 
 Pengamatan awal dapat mulai dilakukan oleh orang 
tua, mengingat hamper setiap hari orang tua bertemu dan meli-
hat  anaknya. Hal ini mudah dilakukan, karena didasarkan pada 
tingkah laku, apakah anak dapat melakukan sesuatu pada usia 
tertentu atau tidak. Adapun berikut ini adalah perkembangan 
anak balita normal dan sejumlah aktivitas yang seharusnya bisa 
dilakukan berdasarkan tingkat perkembangan. 
3 Bulan : Tengkurap, mengenggam, dapat membalas senyu-
man ( ketika digoda ), menangis saat terkejut, menirukan suara 
dengan konsonan atau vocal ( m, w, a, i, u…), bermain dengan 
jari-jarinya. 
6 Bulan : Dapat menahan kepala ketika dibantu bangun, dapat 
berguling, berlatih berdiri, bermain dengan dua tangan, menoleh 
kearah suara, menoleh untuk melihat, mengucapkan suku kata 
( pa, ma, ba…) bisa bercanda dengan sang ibu. 
1 Tahun : Merangkak, dilatih duduk, berdiri dengan berpegan-
gangan, memasukan sesuatu, melihat sesuatu yang bergerak, 
mendengarkan suara-suara, mengucapkan kata-kata sederhana 
( bapa, papa, ibu, mama )menirukan tepuk tangan. 
2 Tahun : Kepala tegak bila bermain, duduk dilantai dan ber-
main, berdiri tanpa berpegangan, memegang sendok, ingin tahu 
akan sesuatu benda yang tidak terlihat, mengikuti arah suara, 
mengabungkan kata ( makan nasi, minum susu ) bermain 
sendiri. 
 

3 Tahun : naik kursi, dapat berjalan dan berlari, memunggut 
benda kecil, mencari sesuatu, mengikuti perintah, berbicara se-
derhana, bermain dengan kelompok sebayanya. 
5 Tahun : meloncat dan berlari, memakai dan melepas pakaian 
sendiri, mengenal nama benda dekat dan jauh, memberikan 
suatu perintah atau ajakan , berbicara kalimat panjang, terlibat 
dalam satu permaianan kelompok. 

 
Pemeriksaan : 
 

 Dalam hal ini, anak diperiksa lebih teliti oleh orang yang 
sudah dilatih kecacatan ( kader posyandu ) yakni, untuk menge-
cek apakah kecurigaan orang tua terhadap anaknya itu benar 
atau tidak. Pemeriksaan ini, tidak bertujuan untuk memberi-
tauhkan tentang penyebab kecacatan atau bagaimana kecacatan 
akan berlangsung dikemudian hari, hanya bertindak untuk mem-
berikan saran. 
 

Evaluasi Tenaga Ahli : 
 

 Bila pemeriksaan  sederhana menyarankan orang tua 
anak untuk melakukan pemeriksaan, maka itu berarti memerlukan 
pemeriksaan professional dan memakai diagnose. Ini sering dila-
kukan oleh dokter, tenaga perawat ataupun physiotherapy. Pada 
tingkat ini para professional tersebut mencoba menentukan pen-
yebab dan membuat rencana, bagaimana anak itu akan berkem-
bang dan memperoleh penanganan. Bila kita sudah mengetahui 
masalahnya maka : “ Kita dapat memulai memberikan penanga-
nan atau pertolongan secepatnya dengan kegiata khusus untuk 
membantu perkembangan anak “ 
( Redaksi & berbagai Sumber ) 
 

Sekitar  Kita 

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://yananur.files.wordpress.com/2009/07/anak-c.jpeg%3Fw%3D128%26h%3D111&imgrefurl=http://yananur.wordpress.com/2009/07/12/nasib-orang-cacat-difabeldi-negeri-ini/&usg=__r-OOTVWW7BJqMyg06NuUqVpZZug=&h=116&w=67&sz=3&
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7Tgj5_kKeE0/TPJcH3e6CWI/AAAAAAAAARo/CVe-X28SdvA/s400/hypraktif.jpg&imgrefurl=http://www.dunia-unik.com/2010_10_31_archive.html&usg=__YLnUZRygqg-GoAsJlIoyTW2ZMaQ=&h=197&w=256&sz=11&hl=id&star
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_pYRQ9OOVjxY/S_EYzl2ql1I/AAAAAAAAAAU/t-DNC29m86A/s1600/bintang.jpg&imgrefurl=http://diary-bintang.blogspot.com/2010/05/bintang-menemukan-bintang.html&usg=__UQqIZSDdrrBMkOHqcQqNj3LVVqg=&h=540&
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_pYRQ9OOVjxY/S_EYzl2ql1I/AAAAAAAAAAU/t-DNC29m86A/s1600/bintang.jpg&imgrefurl=http://diary-bintang.blogspot.com/2010/05/bintang-menemukan-bintang.html&usg=__UQqIZSDdrrBMkOHqcQqNj3LVVqg=&h=540&
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_pYRQ9OOVjxY/S_EYzl2ql1I/AAAAAAAAAAU/t-DNC29m86A/s1600/bintang.jpg&imgrefurl=http://diary-bintang.blogspot.com/2010/05/bintang-menemukan-bintang.html&usg=__UQqIZSDdrrBMkOHqcQqNj3LVVqg=&h=540&
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Tentang Celebral Palsy 

 Disabilitas Celebral Palsy ( CP ) atau lumpuh otak 
adalah suatu kondisi terganggunya fungsi otak atau jaringan saraf 
yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran, pengeli-
hatan, kemapuan berpikir. Istilah lainnya, spastic paralysis, spastic 
hemiplegia, spastic diplegia atau spastic quadriplegia.penyebab 
lumpuh otak sampai saat ini belum dapat dipastikan. Ada yang 
beranggapan CP karena bayi lahir premature, sehingga bagian 
otak belum berkembang dengan sempurna. Penyebab lain, bayi 
lahir tidak langsung menangis, sehingga otak kekurangan oksigen 
( hypoxia 0. Kemungkinan lain adanya cacat tulang belakang dan 

pendarahan di otak. 

 Ciri-ciri : gejala lumpuh otak sudah bisa diketahui saat 
bayi berusia 3-6 bulan, yaitu saat bayi mengalami keterlambatan 
perkembangan. Cirri umum dari anak lumpuh otak adalah perkem-
bangan motorik yang terlambat. Reflex yang seharusnya menghi-
lang masih tetap ada, seperti reflex mengenggam yang mestinya 
hilang saat bayi berusia 3 bulan, atau bayi yang berjalan jinjit atau 

merangkak dengan satu kaki diseret. 

 Jenis-jenis : secara umum lumpuh otak atau CP 

dikelompokkan dalam empat jenis yaitu : 

Spastic ( tipe kaku-kaku ) : biasanya dialami saat penderita le-
mah. Ini jenis yang paling banyak ditemui. Sekitar 65 % penderita 

lumpuh otak masuk dalam tipe ini. 

Atetoid : kondisi penderita tidak bisa mengontrol gerak ototnya. 

Biasanya gerakan atau posisi tubuh mereka aneh jika dilihat. 

Kombinasi : campuran antara Spastic dan Atetoid. 

Hipotonis : otot-otot sangat lemah sehingga seluruh tubuh selalu 

terkulai. Biasanya terjadi pada anak-anak, dan umumnya berkem-

bang menjadi Spastic atau Atetoid. Lumpuh otak juga bisa ber-

kombinasidengan epilepsy, gangguan mental, penglihatan, 

pendengaran, bicara atau belajar. 

 Terapi : sampai saat ini belum ada obat yang bisa 
menyembuhkan lumpuh otak. Namun tetap ada harapan untuk 
mengoptimalkan kemampuan anak lumpuh otak dan membuat-
nya mandiri dengan terapi. Terapi yang diberikan pada penderita 
lumpuh otak biasanya disesuaikan dengan uisa anak, berat / 
ringan penyakit, dan jenis atau bagian area pada otak mana 

yang rusak. 

 Meski ada bagian otak yang rusak, sel-sel yang bagus 
akan bisa menutupi sel-sel yang rusak, dengan cara mengopti-
malkan bagian otak yang sehat. Caranya dengan memberikan 
rangsangan agar otak anak berkembang baik. Rangsangan / 
stimulasi otak secara rutin bisa dilakukan melalui panca indera. 
Salah satu cara dengan Compensatory Dendrite Sprouting 
( kompensasi tumbuh ) yaitu rangsangan agar dendrite tersebar 

dengan berimbang. 

 Beberapa orang tua yang memiliki anak penderita CP 
mengaku berhasil mengoptimalkan kemampuan anaknya lewat 
metode Gleen Doman. Metode ini digunakan untuk anak dengan 
cedera otak berupa patterning ( pola ) untuk melatih : gerakan 
kaki dan tangan ( merayap dan merangkak ). Menghirup oksigen 
( masking ) untuk melatih paru-paru agar membesar. Sejak tahun 
1998, lebih dari 1.700 anak cedera otak mengalami perbaikan 
cukup berarti setelah melakukan terapi ini. Semoga dengan 
dampingan khusus dan perlakuan khusus pula bisa menjadikan 

semuanya bermanfaat.  

( Redaksi & berbagai sumber ) 

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://diarydiarytoo.files.wordpress.com/2009/11/seorang-anak-kecil.jpg&imgrefurl=http://diarydiarytoo.wordpress.com/2009/11/22/seorang-anak-kecil%25E2%2580%25A6/&usg=__oipc6oT_o7QoYZNFkFrBNYOBwqQ=&h=429&w=397&sz=11&
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://punyaranee.files.wordpress.com/2010/01/children.gif&imgrefurl=http://punyaranee.wordpress.com/2010/01/19/anak-kecil/&usg=__1n_LkSmEJKoWgd-tSD4bPo9Scdg=&h=465&w=600&sz=7&hl=id&start=28&zoom=1&tbnid=J71SL6We0hMD

