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EGRANG

ZAHRA

AMEL, DIA YANG TERLAHIR ...

16 tahun yang lalu...

Dia terlahir
...

Kasihan
sekali!
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TERMINOLOGI = ISTILAH
Dulu, bayi seperti
Amel itu di zaman
Orba disebut cacat ...

Lambat laun,
SEBUTAN cacat dinilai
berkonotasi negatif.
Kemudian ada
istilah tuna ..

Benar itu, Pak Umar. Sekarang sebutan tadi
tidak digunakan! UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat telah diperbarui dengan
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Bijak menyebutnya disabilitas saja!

Zaman sudah berubah!
Yang jelas kita sudah
tambah tua, Pak Umar ...
Wooo ...
itu kamu!
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SETIAP ORANG TERLAHIR MAMPU!
di rumah amel...
Ini Amel usia
5 tahun!

Di usia 1 tahun, Amel
menjalani serangkaian
operasi pada kakinya
supaya ia bisa
menggunakan kaki palsu.

LUCU
KAK AMEL YA...

Seperti anak-anak
pada umumnya. Sayang
banyak yang meragukan
kemampuannya!

pasti
ngomongin
aku ya...

Sekarang malah
bisa balapan!

BALAPAN...
EMANG BALAPAN
KARUNG, MAK?

BALAPAN LARI...
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PENYANDANG DISABILITAS,
SIAPA MEREKA?
Penyandang disabilitas adalah setiap orang
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama
sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi
dengan lingkungannya, termasuk ketika hendak
berpartisipasi secara penuh sebagaimana warga
negara yang lain.*

Jumlah penyandang disabilitas di
Indonesia berdasarkan data berjalan
Biro Pusat Statistik (BPS) mencapai
22,5 juta atau sekitar 5%.**

HAH BANYAKNYA ...!!!

Masih untung
bukan durian ya,
Kak!

* Diolah dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
** https://kemensos.go.id/ar/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandangdisabilitas

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Disabilitas fisik
daksa, terganggu fungsi gerak, amputasi,
lumpuh layu, lumpuh akibat stroke,
paraplegi, celebral palsy (CP), difabel
akibat kusta, dan orang kecil

Disabilitas intelektual
Down Syndrome, Cretinisme, Microcephali,
Macrocephali, Schapochepali, dan
disabilitas intelektual lainnya.

Disabilitas mental
Skizofrenia, Demensia, Afektif Bipolar,
Retardasi Mental

Disabilitas sensorik
netra (low vision & total blind),
rungu, dan wicara
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AKSES KEPADA
PENDIDIKAN INKLUSIF*
Rahma, kamu sudah
mengerjakan PR
Bu Siska?

Sudah
DONG!

Apa? Mau nyontek ya?
kebiasaan!

Jangan diKASIH!

Apa?

MenContek!

Nanti dia dihukum di
depan kelas!

Biarin. Lagian .. punya
otak itu dipakai. Bukan
dikantongi!

* Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan
pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa normal
maupun siswa disabilitas untuk mengikuti proses
pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama.
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Yah...
alamat berdiri
di depan kelas nih!
IG Nova Rahmawati:
@yota_arts

HAK PEKERJAAN BAGI DISABILITAS
Tubuh boleh
terbatas, tapi
kemampuan
tanpa batas!

Kelak aku mau
bekerja di BUMN!

Waaah ...
mantap cita-citamu,
Mel!

Aku dukung!
Menurut Amanat UU
No. 8 Tahun 2016,
salah satu dari 22 hak
Penyandang Disabilitas
adalah pekerjaan!

Jadi, yuk
berkompetisi!

Ayo terus advokasi
diri! Bersuara.
Jangan diam saja!

Ikuuut, Kak!
Siapa yang demo,
Dik? hello!

Ikut ke mana?

Demo!

MENURUT UU NO. 8 TAHUN 2016, Perusahaan swasta wajib menyediakan minimal 1% kuota,
sedang instansi pemerintah dan BUMN/BUMD mesti memenuhi kuota 2% dari jumlah karyawan.
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AKSES & FASILITAS UMUM RAMAH
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
GUIDING BLOCK
Jalur pemandu jalan
disabilitas netra pada trotoar,
berupa ubin kuning bergaris
lurus dan bertekstur bulat
ZEBRA CROSS
ZEBRA CROSS YANG AMAN
BAGI DISABILITAS

RAMP DISABILITAS
Pengganti tangga atau untuk
naik ke transportasi umum

TRANSPORTASI UMUM
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STIGMA*

Eksploitasi disabilitas menjadi
pengemis seperti ini melahirkan
stigma buruk di masyarakat!

Stigma bahwa disabilitas yang
secara fisik tidak sempurna
seringkali digunakan cuma
untuk memunculkan rasa iba.

Ironisnya, itu
dimanfaatkan oleh orangorang tertentu guna
mengeruk keuntungan!

Tidak mudah melepaskan
diri dari stigma ..
Kami lebih sering
dianggap sebagai beban.

Para disabilitas
seringkali dipandang
sama tak mampunya
dan layak dikasihani!

* Stigma adalah ciri negatif yang begitu melekat pada diri
seseorang karena pengaruh lingkungannya.

Benar-benar
tidak sopan!

CREATIVE DISSABILITIES GALLERY

Kak Rahma lagi
menggambar apa sih?

Pahlawan super!

Tahun 2020 lalu, Kementerian
Sosial meluncurkan situs
Creative Dissabilities Gallery
sekaligus untuk memperingati
Hari Disabilitas Internasional
yang jatuh setiap tanggal 3
Desember!

Situs itu diisi oleh karya dari
teman-teman disabilitas.
Ada 3 galeri, yakni Creative
Disability Exhibition, Creative
Disabilities Show, dan Creative
Disabilities House.

Creativedisabilitiesgallery.com

Semoga tahun ini
ada lagi ya!

Karyamu bisa
diikutsertakan!
Lihat di sini yuk karyakarya mereka!
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PARALIMPIADE

Kak Amel
keren!

Jadi Indonesia juga
mengirim atlet-atlet
paralimpik ke ajang
Paralimpiade ya?

Iya, Kak.

TERIMA KASIH
BIYANI

Wah ..
dan mengharumkan
nama bangsa ...
Auuuu hebatnya!
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ETIKA BERINTERAKSI \
DENGAN DISABILITAS
Duduklah sejajar dengan
teman disabilitas ketika
berbicara!

Biarkan mereka yang
memegang tanganmu!

Beritahu jika barang
mereka kau pindahkan!
Itu di antara
etika ketika kita
berinteraksi dengan
teman disabilitas.

Tapi kalau yang begini,
bagaimana? Apa Kak
Amel mau duduk
sejajar denganku?

Kakak tingginya
keterlaluan!
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KOLEKSI KAKI KAK AMEL!

Tadi pas bangun pagi, aku tuh berencana
untuk melompati sebuah rumah. Jika
kalian membayangkan aku seorang
manusia super, kaki hewan seperti apa
yang bisa kalian berikan untukku?

Kenapa tidak
sekalian saja
Kakak punya
sayap?
Jadi Kak Amel
bisa terbang!

Kodok!
Kanguru!

TADAAAAA
....

Bukan ...
Spiderman.
Laba-laba!

Haha ...
ide yang brilian!
Tunggu ya!

* Kisah ini terinspirasi dari pidato Aimee Mullins, atlet dan artis disabilitas di TED.
Sumber: Youtube, “It’s not fair having 12 pairs of legs”.
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BANG DZOEL, SANG FOTOGRAFER

Saya itu cuman
enggak punya kaki,
tapi badan saya
tidak lumpuh!

Kita difoto dulu
dong, Bang Dzoel!

Eh, itu ‘kan
kata-kata aku!

SIAP!

Yuk pose, Kak!

Aku kok
enggak diajak
sih?

Eh bentar, aku
ada urusan
domestik!
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DISKRIMINASI TIDAK BERAWAL
DARI ORANG LAIN

Keterbatasan sejatinya tercipta
dari pikiran sendiri!
Diskriminasi tidak berawal dari
orang lain, diskriminasi tercipta
oleh pikiran kita sendiri!

Bang Dzoel pede
dan keren loh!

Kak .. Bang Dzoel
saja baru menikah
loh. Kakak kapan
punya pacar?

Haha ..
terima
kasih Bi.

Uhuk ... oke cukup
dulu ya! Teman-teman,
jangan lupa cek IG
Bang Dzoel buat
lihat karya-karya
fotografinya yaNG
super kece!

Kalian juga bisa lihat
liputan tentang Bang Dzoel
dari Al Jazeera (Qatar)
dan The Great Big Story
(Amerika) di Youtube!

IG: @bangdzoel_
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DIFABIKE, OJEK ONLINE DISABILITAS
PERTAMA DI DUNIA

Kata siapa
disabilitas
tidak
berdaya?

Setidaknya disabilitas
mampu membantu
sesama disabilitas!

DIFA BIKE ini adalah
jasa ojek khusus
disabilitas ..

Kami juga adakan Difa City
Tour Yogya sehingga teman
disabilitas benar-benar bisa
mengenal Yogya!
Jangan salah, banyak turis
bule jadi pelanggan juga ...
@DIFABIKE

Wow ... Aku ikut
Difa City Tour nih,
Teman-teman!
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TROTOAR UNTUK DISABILITAS NETRA

Eh .. maaf ya, Nak!

Tuh ‘kan, Pak .. jangan
berjualan di sembarang
area. Ini jalan dibuat khusus
untuk teman-teman disabilitas
netra dan pejalan kaki!

Terima kasih, Dik!

Sama-sama, Kak!
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DUH, MALU SENDIRI!

Kementerian PUPR mestinya
kasih penghargaan tuh BUAT
kota ramah disabilitas.

Jadi setiap daerah bisa
berlomba-lomba menciptakan
sarana dan prasarana umum
ramah disabilitas!

Malu dikit lah. Sudah jelasjelas ramp dibuat untuk teman
disabilitas. Kalau mau main ...
sana di Taman Safari!

Kadang aku merasa malu
sendiri. Kok ada manusia
mengaku normal berbuat
seperti itu!
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BAHASA ISYARAT

BISINDO
Tahukah kamu, di Indonesia
ada dua sistem bahasa
isyarat yang berlaku:
Bahasa Isyarat Indonesia
(BISINDO) dan Sistem
Isyarat Bahasa Indonesia
(SIBI).

SIBI

Apa sih?
aku enggak
ngerti!

Kak, itu artinya
... aku cinta
kamu!

Kamu bisa belajar mandiri
bahasa isyarat melalui
aplikasi Hear Me!

Huaaa ... Noel
hentikan ..
hentikan!
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SEJAUH KU MELANGKAH*,
FILM INKLUSIF
Di Virginia, Amerika Serikat ..

DI JAKARTA...

Kita itu sebenarnya bisa
bercanda dan berbaur. Tapi
teman non disabilitas kadang
takut mau mulai mengajak
ngobrol kita!

Andai semua televisi dan
film di Indonesia memakai
audio description tentu
akan sangat berguna
untuk mereka!

Sedih ..

Ini film keren, kok sedih sih!
Film Kak Ucu menggunakan audio
description loh! Jadi ada keterangan
gambar yang bisa membangun imajinasi
teman disabilitas netra pas mereka
nonton.
* Film tentang persahabatan dua disabilitas yang tinggal di dua negara yang berbeda dengan
fasilitas bagi disabilitas yang juga beda: Salsa (Indonesia) dan Dea (Virginia, Amerika Serikat).
Mereka bercerita tentang keseharian dan lingkungan sekitar, termasuk kemandirian. Film ini
menerima penghargaan Piala Citra pada 2019 dalam kategori Film Dokumenter Pendek Terbaik.
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BELAJAR BAHASA ISYARAT
Kak Adhi ini peneliti
di Laboratorium
Riset Bahasa
Isyarat,
Universitas
Indonesia!

Kak...
bagaimana caranya
berkomunikasi
dengan teman
disabilitas rungu?

Belajarlah
bahasa isyarat!

Bahasa isyarat
apa yang paling
umum digunakan
di Indonesia?

BENAR
BISINDO.
Bagi orang tua
dengan anak
disabilitas tuli,
mereka juga perlu
belajar bicara
bahasa isyarat.

O .. seperti di
berita-berita di
tv ya, Kak?

T

V

Bagus ..
Nah, kamu bisa mulai
belajar bahasa isyarat
dengan ikut kelas di
Pusat Bahasa Isyarat
Indonesia melalui www.
pusbisindo.org !

AKU BISA!
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BIYANI BELAJAR SEPATU RODA

Aku tidak bisa!

YAKINLAH!

BISA!

YES...
AKU BISA!
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LITERASI BUAT DISABILITAS NETRA

Bagi teman-teman disabilitas netra,
sekarang ada cerita yang dibacakan
oleh teman-teman khusus untuk
menambah literasi

Kak...bukannya
ada abjad
khusus bagi
teman disabilitas
netra!
Benar, ada
huruf braile!

Namanya Difalitera
yang didirikan oleh
Kak Indah Darmastuti

Huruf braille diciptakan
oleh Louis Braille. Pada usia
3 tahun, Braille mengalami
kecelakaan yang membuat
matanya tertusuk jarum
dan menyebabkan kebutaan.
PADA usia 15 tahun, Braille
mengembangkan hurufhuruf untuk disabiltas netra
dengan sistem sederhana
menggunakan enam titik.
Huruf ini kemudian dikenal
dengan huruf braille

Jadi pingin
bobok...

Ngomong-ngomong,
mendengarkan Difalitera
rasanya seperti didongengi
ya, Kak!

@difalitera

KUNJUNGI difalitera.org
atau sastranusantara.difalitera.org
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BALAPAN EGRANG

Menurut kalian,
siapa yang paling cepat ?

Aku jadi ingat kisah balapan
antara kura-kura dan kancil.
Hikmahnya, jangan pernah
anggap remeh siapa pun!
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Termasuk
Kak Amel!

YUK, JALAN-JALAN
SAMA MBAK RADE BUNGA!

Barusan siapa
yang lewat, Kak?
Mau ikut
jalan-jalan, Bi?

Mbak Rade...
mauuu!

Ini mobil modifikasi
untuk disabilitas!
Kita ke
museum ya!

* Mbak Rade Bunga, disabilitas fisik. Mbak Rade pandai menyetir loh,
ia juga punya SIM. Ia mengelola JBFT (Jakarta Barrier Free Tourism).
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KISAH MBAK RADE BUNGA

Dulu aku mengalami
kecelakaan di usia 9 tahun.
Sejak itu, aku memakai kursi
roda untuk aktivitas seharihari, setelah dirawat hampir
setahun di rumah sakit.

Dulu belum ada
istilah sekolah
inklusi, tapi aku
bersyukur masih bisa
sekolah di tempat
yang sama ...

Aku mengelola JBFT,
Jakarta Barrier Free
Tourism. Teman disabilitas
atau bukan bisa ikut
jalan-jalan bareng JBFT!

Mbak Rade
benar-benar
bikin iri!
Itu postingannya di IG
jalan-jalan terus ..
sedang aku, Emak tentu
tidak akan mengizinkan
...

KENAPA?

Nanti ada yang culik
kamu, kamu ‘kan
gemesin!

@rb.journey
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INFORMASI LAYANAN DISABILITAS
Ini di antara layanan disabilitas di Indonesia:

1

Balai Rehabilitas Terpadu
Penyandang Disabilitas (BRTPD)
biasanya ada unit (a) Medis; (b) Sosial,
dan (c) Ketrampilan.
Di sini para disabilitas bisa belajar
di berbagai bidang ketrampilan yang
disesuaikan dengan disabilitas mereka!
Disabilitas juga disiapkan memasuki
dunia kerja, baik yang formal maupun
kewirausahaan!
Sekarang sudah diciptakan Buku Bicara,
yang memiliki kemampuan mentranskripkan
teks menjadi media audio dan bisa diakses
di beberapa balai rehabilitasi yang ada
untuk meningkatkan literasi.

2

Komisi Nasional Disabilitas (KND)
Anggota Komisi Nasional Disabilitas bertugas
memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi
pelaksanaan penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

3

4

KARTU PENYANDANG
DISABILITAS

DINAS SOSIAL
Dinas Sosial Ini
ada di setiap daerah!

Cari informasi di daerahmu.
Jika sulit, silakan menghubungi
Kementerian Sosial untuk
akses lebih lanjut!
Di sini: www.kemensos.go.id
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TENTANG TOILET DISABILITAS,
BERSAMA KOMIKA DANI ADITYA*
Aku sebagai orang disabilitas
jarang memakai fasilitas disabilitas.
Contohnya, toilet. Aku pernah masuk
dan aku punya keresahan di toilet
disabilitas, Enggak semua gedung
menyediakan kunci.

ku sadar sih, siapa
yang mau mengintip
anak disabilitas ..
tapi kan itu privasi.
Pernah ada ibu
nyelonong masuk
dengan kursi roda.

kebanyakan
gedung-gedung
itu toilet buat
disabilitasnya
enggak bisa
dikunci.

Akhirnya kursi roda kami
terjebak. Iya ... terjebak berdua
di dalam toilet. Bayangkan!

Memang ada toilet
khusus disabilitas?
Ada.

Hihi .. kebayang
kikuknya terjebak
berdua ya, Kak?

Eh .. kok Kak Dani-nya
enggak di TV! Malah di
sebelah Kak Noel .. Lah!

Husss .. masak
diulang lagi. Ogah ah!

* Komika Disabilitas Pertama di Indonesia

Diolah dari Youtube
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SEHARI MENJADI DISABILITAS NETRA

Apa sekarang kamu bisa
lebih menghargai temanteman disabilitas?

Iya, Kak. Itu tindakan yang
sangat tidak terpuji!

Dengan merasakan ... kita
tahu kadang kita terlalu
kejam karena sering
merebut akses mereka!
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CITA-CITA INDONESIA INKLUSI,
DISABILITAS UNGGUL
Setiap orang harus
bergerak, mulai dari hal
kecil... seperti melihat
disabilitas setara.
Masyarakat disabilitas
juga aset bangsa, jadi
jangan dipandang beda!

Jangan patah
arang ya kalau
diejek atau
dibully!

Berpelukan ...

Pr kita masih
banyak untuk
mencapai cita-cita
Indonesia inklusi!
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ABJAD DALAM

BISINDO

ABJAD DALAM

SIBI

TERIMA
KASIH

Mbak Lucky Ida Yudhistira
Achmad Zulkarnain (Bang Zoel)
Mbak Rade Bunga
Mas Adhi Kusumo Broto
Nova Rahmawati

