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BIDANG KESEHATAN
 Setiap difabel mempunyai hak yang setara dan kesempatan yang sama

untuk mengikuti setiap kegiatan upaya kesehatan pada semua

penyelenggara pelayanan kesehatan yang meliputi :

 promotif :

 upaya pelayanan keesehatan dalam bentuk kegiatan yang lebih

mengutamakan promosi kesehatan bagi difabel;

 preventif :

 upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan pencegahan terhadap
masalah kesehatan dan/atau penyakit bagi difabel;

 kuratif :

 upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan atau rangkaian

kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, 

pengurangan penderitaan akibat penyakit dan/atau pengendalian
kecacatan;



 rehabilitatif :

 upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan mengoptimalkan

fungsi tubuh difabel sehingga dapat beraktivitas secara mandiri dan 

berpartisipasi sosial sebagai anggota masyarakat sesuai dengan

kemampuannya.

 Peraturan Daerah juga memberikan jaminan ketersediaan fasilitas

pelayanan kesehatan bagi difabel yang wajib diberikan oleh 

Pemerintah Daerah.

 Selain jaminan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, setiap

difabel mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

dengan biaya yang terjangkau serta Pemerintah Daerah melalui Badan 

Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial menjamin biaya kesehatan bagi

difabel yang tidakmampu.



Empat Langkah Konkret Mendorong

Peningkatan Layanan Kesehatan Difabel di 

Kota Malang
 Meski secara perundangan Pemerintah kota Malang melalui pasal 55 Perda Nomer

2 tahun 2014 (Perda Disabilitas) menjamin bahwa setiap penyandang disabilitas

berhak mendapat layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan individu penyandang disabilitas.

 Terdapat empat langkah kongkrit yang bisa dilakukan untuk mendorong

peningkatan layanan kesehatan bagi difabel di Kota Malang yaitu,

1. sosialisasi Perda Disabilitas ke seluruh lapisan masyarakat,

2. mengawal implementasi anggaran kesehatan,

3. menetapkan standar layanan kesehatan bagi difabel bekerjasama dengan pusat

layanan kesehatan dan Dinas Kesehatan serta

4. membangun partisipasi aktif warga difabel secara langsung.
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