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PTM Kampanyekan 
Gerakan Ramah Difabel

JO G JA , B E R N A S -P er-
guruan Tinggi Muhammadiyah 
(PT) perlu ikut berperan dalam 
m engkam panyekan gerakan 
ramah difabel. Salah satunya me
lalui pengembangan komunitas 
yang memiliki kepedulian ter
hadap kaum difabel di kampus.

''Perjuangan mencapai ma
syarakat inklusi hams juga dido
rong dari organisasi masyarakat 
khususnya M uham m adiyah. 
“Sebagai bentuk konsen M u
hammadiyah terhadap difabel 
maka dibuatlah sebuah gerakan 
untuk membantu para difabel," 
papar M Nurul Yamin, Ketua 
M ajelis Pem berdayaan M a
syarakat (MPM) PP Muham
m adiyah disela peluncuran 
Komunitas Sahabat Difabel di 
Kantor PP M uhamm adiyah, 
Minggu (18/12).

Menurut Yamin, gerakan ini 
bertujuan untuk mengajak ma
syarakat agar dapat bersosiali
sasi dengan kaum difabel. Sebab 
selama ini kaum difabel masih 
sulit mengakses layanan publik.

MPM PP Muhammadiyah, 
lanjutnya mengajak para maha
siswa dari PTM dan Perguruan 
Tinggi Aisyiyah (PTA) untuk 
membuat komunitas yang kon
sen dengan difabel. Empat PTM

dan PTA yang saat ini sudah 
memiliki komunitas tersebut 
yakni Universitas Ahmad Dah- 
lan (U AD), Universitas Aisyiyah 
Yogyakarta (UNIS A), Universi
tas Muhammadiyah Purworejo, 
dan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY).

"Kami menggagas gerakan 
bersama mahasiswa, agar nanti
nya menjadi sarana sosialisasi 
terhadap,civitas akademika kam
pus untuk lebih mengetahui 
tentang isu difabel," ujarnya.

Yamin berharap komunitas 
tersebut dapat mengedukasi 
lingkungan kampus untuk me
nerima kaum difabel sebagai 
manusia yang memiliki hak 
yang sama dengan manusia 
umumnya.

"Selain itu mam pu m e
nerima kaum difabel sebagai 
bagian dari kampus, baik sebagai 
mahasiswa, dosen, staf,'bahkan 
pimpinan sekalipun," ujarnya.

Sementara Sardjito, Wakil 
Bendahara MPM PP Muham
madiyah mengungkapkan, M 
PM berupaya konsisten dalam 
melakukan pemberdayaan serta 
selalu progresif dalam men- 
ciptakan program yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
Komunitas tersebut diharapkan

dapat menjadi wadah untuk 
meningkatkan derajat para difa
bel yang selama ini dipandang 
sebelah mata.

"Tiap manusia diciptakan 
dengan kekurangan dan kelebi
han masing-masing, termasuk 
difabel. Difabel juga memiliki 
potensi untuk maju," tandasnya.

W akil R ektor U niversi
tas Muhammadiyah Surakarta 
(UMS) tersebut menambahkan, 
program itujuga bertujuan untuk 
membantu membesarkan hati 
para difabel agar tidak merasa 
kecil hati karena kekurangan 
dan keterbatasan yang dimil
iki. Terkait Undang-Undang 
Difabel, kata Sardjito, MPM 
PP Muhammadiyah sudah men
gaturnya, dan sudah diturunkan 
ke tingkat wilayah dan daerah, 
hingga ranting Muhammadiyah. 
Hanya saj a penggerak di tingkat 
wilayah dan daerah belum bisa 
masif seperti di tingkatan pusat.

"Sehingga gerakan konsen 
difabel di wilayah dan daerah 
belum bisa digerakkan secara 
optimal. Kami akan berusaha 
mendorong tingkat wilayah dan 
daerah agar bisa aktif atgar Mu
hammadiyah menjadi gerakan 
pelopor yang menghargai kaum 
difabel," imbuhnya. (ptu)


