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Anak dengan Disabilitas

Anak Dengan Disabilitas adalah anak 
yang mempunyai kelainan fisik dan/
atau mental yang dapat mengganggu 
atau merupakan rintangan dan 
hambatan baginya untuk melakukan 
kegiatan secara layak.

• Anak mengalami proses tumbuh kembang mulai 
dari kandungan, masa bayi, balita, usia sekolah 
dan remaja.  

• Setiap tahapan mempunyai ciri khas tersendiri.

• Jika terjadi masalah pada tahapan akan 
berdampak pada tahapan selanjutnya, 

• Bila terjadi gangguan pada salah satu tahapan 
tumbuh kembang maka anak tersebut 
memerlukan penanganan secara khusus disebut  
Anak dengan Disabilitas

• Terdiri dari: 1. Disabilitas fisik,
  2. Disabilitas mental, dan
  3. Disabilitas fisik dan mental



Karakteristik Anak
Usia Sekolah5

      

      

Karakteristik Anak 
dengan Disabilitas

•  Anak disabilitas dapat digolongkan menjadi: 
tunanetra, tunarungu/tunawicara, 
tunagrahita, tunadaksa, tunasosial, 
Attention Deficit and Hyperactivity 
Disorder (ADHD) atau gangguan Pemusatan 
Perhatian dan Hiperaktifitas (GPHH), 
autisme dan tunaganda

•  Masing-masing memiliki karakteristik berbeda 
dan penanganan serta pelayanan berbeda.

      Tunanetra
• Kesulitan dalam hal pemahaman yang 

berhubungan dengan penglihatan; kesulitan 
penguasaan keterampilan sosial yang ditandai 
dengan sikap tubuh tidak menentu, agak kaku, 
serta antara ucapan dan tindakan kurang sesuai 
karena tidak dapat mengetahui situasi yang ada 
di lingkungan sekitarnya. 

• Umumnya mereka menunjukkan kepekaan 
indera pendengaran dan perabaan yang lebih 
baik dibandingkan dengan anak normal, serta 
sering melakukan perilaku stereotip seperti 
menggosok-gosokkan mata dan meraba-raba 
sekelilingnya.

1.
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       Tunarungu/Tunawicara
Mengalami gangguan komunikasi secara 
verbal karena  kehilangan seluruh atau 
sebagian daya pendengarannya, sehingga 
mereka menggunakan bahasa isyarat dalam 
berkomunikasi, oleh karena itu pergaulan 
dengan orang normal mengalami hambatan. 
Selain itu mereka  memiliki sifat ego-sentris 
yang melebihi anak normal, cepat marah dan 
mudah tersinggung.

        Tunagrahita
Memiliki prestasi sekolah kurang secara menyeluruh, 
tingkat kecerdasan (IQ) di bawah 70, memiliki 
ketergantungan pada orang lain secara berlebihan, 
kurang tanggap, penampilan fisiknya kurang 
proporsional, perkembangan bicara terlambat dan 
bahasa terbatas.

        Tunadaksa 
Anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk 
anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, 
kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan 
dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari 
hari.

2.

3.

4.
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         Tunasosial/Anak dengan                     
 gangguan Perilaku Sosial
Anak melakukan tindak kekerasan bukan karena 
mempertahankan diri, misalnya: pemukulan, 
penganiayaan dan pencurian, serta sering melakukan 
pelanggaran berbagai aturan.

         Attention Deficit                                                                
         Hyperactivity Disorder  
    (ADHD)
Hiperaktif, tidak bisa istirahat, tidak kenal lelah, 
perilaku tidak sabaran dan impulsif, tetapi 
masih punya kemampuan untuk memberikan 
perhatian dan tanggung jawab, serta sering 
menghabiskan waktu untuk mengerjakan 
sesuatu yang menarik perhatian mereka.

         Autisme
Memiliki respon abnormal terhadap stimuli sensori; 
perkembangan kemampuan kognitif terlambat; tidak 
mampu mengembangkan sosialisasi yang normal; 
gangguan dalam berbicara, bahasa dan komunikasi; 
serta senang meniru atau mengulangi kata-kata 
orang lain (egolalia).

5.

6.

7.
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         Tunaganda
Memiliki ketunaan lebih dari satu; 
semakin parah apabila tidak segera 
mendapatkan bantuan; sulit dievaluasi, 
cenderung menimbulkan ketunaan 
baru; memiliki wajah yang khas, 
pertumbuhan dan perkembangannya 
lebih lambat dari usia kalendernya; 
kemampuan orientasi dan 
mobilitasnya terbatas; cenderung 
menyendiri; memiliki emosi tidak 
stabil; perkembangan emosi pada 
umumnya tidak sesuai dengan usia 
kalendernya; dan tingkat kecerdasan 
yang cenderung rendah.

8.
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Dasar Hukum tentang
Perlindungan Anak

1. Konvensi Hak Anak PBB  (Child Right 
Convention  tahun  1984)

 Adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis 
dan politis diantara berbagai negara yang 
mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak 
anak, yaitu:
•	 Hak atas kelangsungan hidup
•	 Hak untuk berkembang
•	 Hak atas perlindungan
•	 Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat 

INFORMASI UMUM
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INFORMASI UMUM
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2. Konvensi Hak Anak PBB  (Child Right 
Convention  tahun  1984)

Bagian Kedua  Pasal 44
(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang 
komprehensif bagi anak, agar setiap anak 
memperoleh derajat kesehatan yang optimal 
sejak dalam kandungan

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraaan 
upaya kesehatan secara komprehensif  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung 
oleh peran serta masyarakat

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan 
dasar maupun rujukan

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi 
keluarga yang tidak mampu

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Kedua Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab 
menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak 
dalam kandungan.

(2) Dalam hal orangtua dan keluarga yang tidak 
mampu melaksanakan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku

Pasal 46

Negara, Pemerintah, keluarga dan orang tua wajib 
mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari 
penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan /
atau menimbulkan kecacatan.
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UU No 36  Tentang Kesehatan 

Pasal 132

1)  Anak yang dilahirkan  wajib dibesarkan dan 
diasuh secara bertanggung jawab sehingga 
memungkinkan anak tumbuh dan berkembang 
secara sehat dan optimal

2)  Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku

Pasal 133

(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan 
terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan 
tindak kekerasan yang dapat mengganggu 
kesehatannya

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya 
perlindungan bayi dan anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 
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Apa itu Kekerasan terhadap Anak (KtA) ?

KtA adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan 
yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata  ataupun 
potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan 
hidup anak, tumbuh kembang  anak, atau martabat 
anak yang dilakukan dalam konteks hubungan 
tanggung  jawab, kepercayaan atau kekuasaan
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Jenis-jenis KtA
KEKERASAN FISIK
Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata 
ataupun potensial terhadap anak, sebagai akibat dari 
interaksi atau tidak adanya interaksi, yang layaknya 
berada dalam kendali orang tua atau dalam posisi 
tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

KEKERASAN SEKSUAL
Pelibatan anak dalam kegiatan seksual, sementara 
ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak 
mampu memberi persetujuan, atau oleh karena 
perkembangannnya belum siap atau tidak dapat 
memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum 
atau pantangan masyarakat.

KEKERASAN PSIKIS/EMOSIONAL
Suatu perbuatan terhadap anak yang 
mengakibatkan atau sangat mungkin akan 
mengakibatkan gangguan kesehatan atau 
perkembangan	fisik,	mental,	spiritual,	moral	dan	
sosial misalnya pembatasan gerak, sikap yang 
meremehkan, mencemarkan, mengkambing 
hitamkan, mengancam, menakut-nakuti, 
mendiskriminasi, mengejek atau menertawakan 
anak atau perlakuan kasar lain atau penolakan.

      

Informasi Umum Tentang
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PENELANTARAN
Kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu 
yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak 
(ASIH, ASAH, ASUH)

EKSPLOITASI ANAK
Penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas 
lain untuk keuntungan orang lain
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Dampak Kekerasan terhadap 
Anak
•	Dampak langsung: 5% kematian; 25% komplikasi 

serius (patah tulang, luka bakar, cacat menetap dsb)
•	Terjadi kerusakan menetap pada susunan syaraf, 

keterbelakangan mental, masalah belajar/kesulitan 
belajar, buta, tuli, masalah perkembangan motorik

•	Pertumbuhan	fisik	anak	lebih	lambat	dibandingkan	
anak-anak sebayanya.

•	Gangguan perkembangan emosi/perilaku
•	Adanya rasa salah, malu, menyalahkan diri sendiri, 

perilaku membahayakan atau menyakiti diri sendiri
•	Gangguan perasaan seperti cemas atau depresi
•	Kehilangan minat untuk bersekolah
•	Stres paska trauma
•	Masalah dalam menjalin hubungan dengan orang 

lain (interpersonal) 
•	Perilaku regresif seperti mengompol, mengisap jari.
•	Menggunakan narkotika dan zat adiktif lainnya.
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Apa yang dilakukan tenaga 
kesehatan terhadap anak yang 
mengalami kekerasan ?

•	Kasus yang mengancam jiwa anak ditangani 
secara medis

•	Kasus yang tidak mengancam jiwa anak ditangani 
melalui :

•	Wawancara
•	Pemeriksaan	fisik	dan	laboratorium
•	Pengobatan dan 
•	Konseling
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