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Penyandang Disabilitas Miliki Kemampuan Sama
BANTUL (KR) - Stigma 

menjadi kendala bagi penyan
dang disabilitas untuk menda
pat kesempatan keija layaknya 
masyarakat lain. Padahal, ti
dak sedikit di antara mereka 
yang memiliki kemampuan se
tara dengan khalayak lainnya.

Hal tersebut diungkapkan 
oleh Joyce Bender, Presiden se
kaligus CEO Bender Consul
ting Services saat diskusi 'Pem
berdayaan Ekonomi untuk Pe

nyandang Disabilitas', Selasa 
(3/10). Kegiatan ini hasil keija 
sama Kedutaan Besar Ame
rika Serikat dan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY).

Bender yang merupakan ak
tivis penyandang disabilitas 
mengakui masih banyak insti
tusi yang belum bisa menerima 
difabel menjadi rekan ker
janya. "Stigma dan mitos men
jadi hal yang membuat difabel

tidak memiliki kesempatan 
berkarir seperti yang lainnya. 
Misal ada mitos epilepsi menu
lar, kalau sudah begitu orang 
jadi takut," paparnya.

Ditanya perihal bagaimana 
cara berkomunikasi dengan di
fabel agar tidak menyinggung, 
Bender menekankah untuk ti
dak membedakan dengan te
man-teman yang tidak me
nyandang disabilitas lainnya. 
"Perlakukan mereka seperti ki
ta mau perlakukan orang lain, 
libatkan mereka untuk berak
tivitas dan sapa saja seperti bi
asa," ungkapnya.

Ia berharap, penyandang dis
abilitas tidak lagi merasa min
der dan malu dengan keadaan
nya. Pasalnya, kepercayaan

terhadap diri sendiri penting 
agar bisa bersosialisasi. "Seper
ti saya, saya pirnya epilepsi dan 
saya katakan itu pada dunia," 
ucapnya lantang yang diiringi 
tepuk tangan meriah peserta 
diskusi.

Bender menceritakan, bah
kan pernah ada pegawai front- 
liner yang harus menyapa ta
mu-tamu kepresidenan di Whi- 
te House namun dia penyan
dang disabilitas. "Zaman Presi
den Obama, seorang perempu
an difabel bernama Lea Katz- 
Hemandez beruntung menjadi 
bagian dari pegawai Gedung 
Putih dan itu misi Presiden 
Obama untuk memberitahu ke
pada dunia bahwa difabel bisa," 
kata Bender. (M-l)-f
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