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M ahasiswa 4 PTM Inisiasi Kampus Ram ah Difabel
YOGYA (KR) - Guna mewujudkan ha

dirnya kampus ramah difabel, mahasiswa 
empat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 
(PTM) bersedia menginisiasi gerakan 
ramah difabel di kampus masing-masing. 
Keempat kampus tersebut Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 
Universitas Aisyiyah (Unisa), Universitas 
Ahmad Dahlan (UAD) dan Universitas 
Muhammadiyah Purworejo (UMP).

Meski penggagas adalah mahasiswa, di
harapkan seluruh dvitas akademika berga
bung dalam komunitas ini. "Gerakan ini 
akan menjadi bagian dalam gerakan 
ramah difabel yang akan terus disosialisas
ikan di seluruh Indonesia,” tandas Ketua 
Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) 
PP Muhammadiyah, Dr M Nurul Yamin, di 
sela peringatan Hari Difabel Internasional 
dan Launching Komunitas Sahabat 
Difabel, Minggu (18/12). Launching kegiat
an yang diinisiasi MPM Pusat di Gedung

Muhammadiyah dilakukan pengurus PP 
Aisyiyah, Latifah Iskandar.

"Besar harapan kami, seluruh kampus 
termasuk PTMZPT Aisyiyah menerima 
kaum difabel sebagai bagian dari kampus 
baik sebagai mahasiswa, dosen, staf 
bahkan pimpinan sekalipun,” tandas 
Yamin. Dengan demikian, secara otomatis 
kampus pastilah akan memberikan akses 
bagi kaum difabel yang menjadi warganya.

Komunitas Sahabat D fabel ungkap Ketua 
MPM PP Muhammadiyah, diharapkan akan 
menjadi sarana sosialisasi terhadap civitas 
kampus untuk lebih tahu tentang isu difabel. 
Bahkan komunitas inilah nantinya yang 
akan meneruskan sosialisasi Gerakan Ra
mah Difabel ke seluruh kampus di Indonesia

"Pemberdayaan difabel tak akan men
dekati tujuannya sebagai perwujudan ma
syarakat yang inklusi, bila mereka dibiar
kan berjuang sendiri. Artinya, seluruh ma
syarakat non difabel pun harus ikutserta

dalam perjuangan tersebut," ujarnya
Tterpisah pengurus MPM PP Muhamma

diyah, Budi Nugroho, menyebutkan de
wasa ini isu pemberdayaan difabel semakin 
banyak diperbincangkan. Di lingkup nasio
nal sudah ada UU No 8-2016 tentang 
Penyandang Disabilitas. Sementara DIY 
merupakan salah satu daerah yang sudah 
memiliki Perda Disabilitas yang telah di
ikuti 3 kabupaten yakni Bantul, Gunung- 
kidul dan Kulonprogo. Hanya Kota Yogya 
dan Kabupaten Sleman yang masih dalam 
pembahasan di DPRD," jelas Budi.

Menurutnya, peraturan tersebut akan 
sia-sia pelaksanaannya bila tidak meli
batkan seluruh masyarakat. Padahal 
masih banyak masyarakat yang belum pa
ham istilah difabel, disabilitas maupun 
inklusi. Pemahaman ini lanjut Budi, pen
ting dimiliki agar perwujudan masyarakat 
inklusi dapat segera didorong dalam kehi
dupan bermasyarakat. (Fsy)-m


