
 

 

 

KERANGKA ACUAN 

DISKUSI KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK ORANG DENGAN 

DISABILITAS   

        

 

Pendahuluan 

Setiap orang, baik orang tua maupun remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi 

untuk lebih memahami pentingnya pengetahuan tersebut bagi dirinya. Karena 

Kesehatan Reproduksi bukan hanya tentang  hubungan antara laki-laki dan perempuan, 

alat  kontrasepsi dan penyakit.  Akan tetapi, kesehatan reproduksi adalah keseluruhan 

rangkaian sistem dan fungsi reproduksi sehingga sehat secara fisik, mental dan sosial 

dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. 

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh SAPDA pada tahun 2014 diketahui 

bahwa remaja disabilitas banyak yang belum memahami tentang pengetahuan 

kesehatan reproduksi. Apalagi  disabilitas mereka bermacam-macam (disabilitas 

runguwicara/tuli, disabilitas netra, disabilitas grahita, disabilitas daksa dan lain-lain). 

Bagaimana cara mereka mendapatkan pengetahuan tersebut dan  mengerti konsep 

kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sangat kompleks dan 

perlu kerja bareng  seluruh komponen untuk melakukannya. 

SAPDA dan PKBI sebagai lembaga yang konsen terhadap masalah tersebut, mencoba 

melakukan transfer pengetahuan kesehatan reproduksi yang berguna untuk remaja 

dengan disabilitas dan orang dengan disabilitas. Agar mereka memahami tentang organ 

reproduksi mereka, cara merawatnya sehingga nantinya remaja tersebut mampu 

meningkatkan proteksi diri mereka dari pihak-pihak di luar yang mengakibatkan 

pelecehan ataupun kekerasan seksual. Intervensi yang dilakukan oleh SAPDA adalah 

memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dengan metode pelatihan, 

diskusi dan pendampingan bagi remaja disabilitas dan orang dengan disabilitas.  

Tujuan: 

1. Memberikan pemahaman kepada orang dengan disabilitas  tentang kesehatan 

reproduksi 



 

 

2. Memberikan pemahaman mengenai potensi dan melindungi diri terhadap 

pelecehan dan kekerasan seksual kepada orang dengan disabilitas. 

3. Berbagi pengalaman masalah yang dialami terkait dengan kesehatan reproduksi 

4. Menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut diskusi terkait dengan kesehatan 

reproduksi 

 
Output: 

1. Adanya pemahaman orang dengan disabilitas tentang kesehatan reproduksi 

yang lebih mendalam 

2. Orang dengan disabilitas memahami potensi dan perlindungan diri terhadap 

pelecehan dan kekerasan seksual 

3. Adanya dokumen masalah yang dialami oleh orang dengan disabilitas terkait 

dengan kespro 

4. Adanya rekomendasi sebagai tindak lanjut diskusi terkait dengan kesehatan 

reproduksi 


