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Tema diskusi  : Deteksi Dini dan Intervensi Dini pada Balita 

Pembicara  : Yayasan KARINA KAS 

      Anik Mardiyanti dan Mas Karel 

Tempat  : Limasan 

Waktu mulai  : 09.45 WIB-11.30 WIB 

Jumlah peserta : 51 peserta 

 

Difabilitas pada Balita 

Pertanyaan kepada peserta:  

1. Apakah difable atau disabilitas itu? 

- Kekurangan dalam fisik yang membatasi gerakan organ tubuh 

- Konsep berkembang dimana orang yang impairment  dan korelasinya dengan masyarakat 

- Orang yang berkebutuhan khusus atau ganda sehingga mereka butuh pendamping atau 

penerjemah 

- Orang yang memiliki kemampuan berbeda 

- Orang yang memiliki kemampuan berbeda, misalanya saya pergi kesini naik motor, Anda 

naik bis. caranya berbeda, waktu tempuhnya juga berbeda. 

- Seseorang memiliki keterbatasan fisik atau intelektual untuk beraktivitas. 

 

2. Apakah Deteksi Dini? 

- Cara mengetahui dari awal 

- Pengenalan tanda-tanda 

- Mengamati atau menganalisa 
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3. Apakah Intervensi Dini? 

- Campur tangan 

- Penanganan awal 

- Program khusus untuk meningkatkan mobilitas 

- Berkecimpung di dalamhal tersebut (bertemu)  

Menaggapi jawaban dari peserta tentang difabilitas: seseorang yang mempunyai kemampuan 

berbeda, khusus, kemamnpuan berbeda, hambatan. 

 

Difabilitas: abnormalitas penyimpangan dari kondisi normal yang mengganggu aktivitas 

normal 

Penyebab: kecelakaan, sakit, asupan konsumi gizi, bawa lahir, kena gempa. 

Selanjutnya, penyebab bisa dibagi kedalam tiga point utama, yaitu: 

1. Pra kelahiran  : sebelum dilahirkan – genetik, obat-obatan yang tidak sesuai 

petunjuk dokter, rokok, alkohol, gizi kurang, trauma fisik/psikis- benturan waktu hamil, 

jatuh saat hamil, kekerasan (ditendang); psikis; tekanna batin. ; penyakit ibu hamil. 

2. Proses persalinan : proses kelahiran terlalu cepat/ lama. Sudah pembukaan dua 

namun dalam sehari penuh tidak ada penambhaan pembukaan, tindakan divakum 

berakibat cedera 

3. Pasca kelahiran : penyakit-panas kejang berulang- jatuh, perlakuan lingkungan, 

gizi buruk 

 

Tanya; pernikahan dengan difabel, misal bapak ibunyatunanetra,tapi kenapa kok anaknya 

normal? 

Jawab: yang bersifat genetic atau menurun misalnya pernikahan antar down syndrom atau 

retardasi mental. Yang fisik misal difabel netra, difabel rungu, anaknya tetap normal. Faktor 

hamil usia tua juga berakibat down syndrom. 
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Tanya; Kalau orang tua keduanya difabel, misal rungu, anaknya bagaimana, contohnya meniru 

orang tua.  

Jawab: Difabel rungu-wicara kalau menikah sesama difabel sebaiknya anak usia dibawah lima 

tahun harus diasuh orang lain. Karena dapat mengakibatkan kurang rangsangan, kurang 

stimulasi, tidak ada sosok yang ditiru. Sehingga ada pendamping untuk contoh anak. 

 

Ada tiga katagori difabel; fisik-metal-perilaku. 

1. Fisik ; penglihatan, long distance; rungu, wicara, daksa 

2. Mental; retardasi mental, down syndrom 

3. Perilaku; autis, diperaktif, ADHD 

Pencegahan difabel; diminimalisir dengan; misal selama kehamilan ibu tidak mengonsumsi 

obat-obatsan secara sembarangan, tidak merokok, alkohol, mendapat asumsi gizi yang cukup, 

jaga daya tahan tubuh utk penyakit, berpikir positif, mencegah stres berlebih, melakukan 

pemeriksaan kehamilan yang rutin. 

 

Tanya : Antara perokok, perokok aktif atau pasif mana yang lebih berbahaya mengakibatkan 

difable? 

Jawab : Perokok pasif lebih berbahaya. Bapak-bapak yang merokok sebaikya jangan di dekat 

ibu hamil. 

Tanya: Kita hamil; bapak merokok di luar rumah. Anak balita juga sering asap rokok, bapak jalan-

jalan dengan asap rokok, menyebabkan penyakit, apakah juga dapat difabel? Terutama yang 

tidak terlihat secara fisik, karena jika tidak terlihat secara fisik cenderung diabaikan, misal paru-

paru.  

Jawab : Sekarang bayak anak-anak kena kanker paru-paru, penyebabnya adalah asapan rokok 

karena tumpukan asap rokok, dia menjadi sakit, dia difabel. 
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Pencegahan:  

Proses kelahiran: oleh profesional, tenaga kesehatan, bidan apabila tidak mampu dirujuk ke 

rumah sakit. 

Setelah kelahiran; mendapat vaksinasi yang diperlukan, makan cukup bergizi, menghindari 

kecelakaan, pola hidup bersih dan sehat, pemeriksaan segera apabila sakit. 

Orang tua dan keluarga; menyadari masalah anak, pemberian stimulasi, motivasi, berpikir 

positif, memaksimalkan potensi anak. 

Kader; perujukan oleh kader ke profesional, memberi pengertian kepada keluarga, memberi 

pengertian kepada keluarga, masyarakat, supaya dapat berpartisipasi di masyarakat. 

 

Tanya : Memberi tahu kepada orang tua karena belum tahu. Kadang orang tua menolak. 

Bagaimana cara memahamkannya? Orang tua belum bisa menerima.  

Jawab : Umum sekali, hampir dimanapun orang tua tahu anak berbeda tapi belum mau 

mengetahui. Peran kader adalah menekati secara personal, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit 

menjelaskan kepada orang tua, menunjukkan porster tumbh kembang anak, misal anak ibu usia 

tiga tahun sudah bisa apa saja? Pendekatan yang terus menerus insyaallah dia akan sadar, 

bahwa anak saya mengalami keterlambatan, dibawa ke tenaga medis, bisa diintervensi. 

Tanya : Deteksi dini Tumbuh Kembang balita bisa anak balita/ difabel apakah sama, kartu 

pantau tumbuh kembang ? 

Jawab : ada titik kembang kunci untuk mendeteksi keterlambatan. Misal difabel daksa; usia 6 

bulan tangan belum berfungsi, maka bisa dipantau. Tidak ada kartu khusus untuk difabel. misal 

gangguan motorik halus, bisa dirujuk, distimulasi untuk meningkatkan motoriknya. 

 

Tanya; deteksi dini terhadap usia produktif? 

Jawab : setelah ini kami jelaskan. 
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Tujuan deteksi dini; mengetahui konsep DD-ID pada balita.  

Pentingya mengetahui DD-ID khususnya yang mengalami difabilitas. 

Mampu memberi penanganan yang tepat sesuai manual. 

Deteksi Dini ; pengamatan sejak awal tumbuh kembang balita sehingga jika ditemukan masalah 

bisa dillkukan intervesi dini. 

Intervensi Dini : penganan awal pada balita yang emngalami pgagguan perkembangan 

sehingga dapat diminimalkan dan potensi dioptimalkan. 

Manfaat : mengetahui penyimpangan TK sejak awal sehingga dapat meminimal difabilitas 

lebih awal supaya penga\nan lebih efektif dan efisien. Penganan awal memperbesar 

penyembuhan dan pengoptimalkan potensi, mencegah kompliksi, mengemban sikap ositif 

anak, keluarga, sehingga dapat berpartisipsi di masyarakat. 

Siapa yang melakukan? Kader-keluarga, orang tua, tenaga medis. 

1. Ortu dan keluarga; orang terdekat, terutama dan pemegan peran penting karena yang 

mengenal anak. 

2. Kader kesehatan 

3. Guru dan petugas sosial masyarakat. 

4. Dokter, terapis. 

Screening dilakukan oleh orang tua atau keluarga terdekat. Kader dengan menggunakan form-

form. Kalau memang ada keterlambatan bisa dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau terapis. 

 

Tanya : DD dilakukan medis. Di lapangan , tuna grahita, rungu, yang seharusnya ia bisa mampu 

didik, medis memaksakan konsumis obat berlebihan sehingga mampu rawat. Keegoisan medis 

malah memperburuk, padahal bisa diselamatkan. Bagaimana kader memberikan pemahaman 

kepada orang tua. Penerimaan oleh keluarga meminimal semuanya. Saya, konsumsi obat tetes 

berlebihan membuat saya buta. Perlakuan medis seharusnya membuat skeptis. Keterlibatan 

keluarga dan terapis yang di kedepankan. 
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Jawab : Medis itu lebih ke rehabilitasi dan terapi. Mengoptimalkan apa yang dimiliki anak. 

Memberi stimulasi untuk mengiotimalkan anak. Medis lebih ke rehabitlitasi medis, memberi 

stimulus berupa aktivi\tas. 

 

Kapan dilakukan; sedini mungkin. 6 kali. Ada 6 usia kunci; 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 

tahun, dan 5 tahun.5 tahun itu apakah usia maksimal; ini usia kunci dimana ada optimalnya 

perkembangan anak (golden age). 

Intervensi dini dilakukan segera setelah ditemukan. 

Misal usia tiga bulan di form seharusnya bisa mengangkat kepala, seharusnya diwaspadai, 

periksa, kemudian ditunjuk ke terapis untuk meningkatkan stimulsi. Meningkatkan otot-ototnya. 

 

Deteksi dini pada usia produktif;  

Banyak disabilitas karena penyakti, misal diabetes harus diamputasi, TB bis alumpuh, maka 

pemantauan kesehatan pada usia produktif sejak dini snagat penting. 

 

Tanya  : apa itu degenaratif? 

 Jawab: penyakit yang timbul setelah menua karena pola konsumsi atau gaya hidup. 

Pencegahannya bisa cek kesehatan, gula darah, kolestrol, asam urat. Pemantauan TB. 

 

Yang melakukan Siapa-kapan-dimana? 

Kader dan petugas kesehatan, lingkup terkecil adalah bidan dan lingkup kesehatan, puskesmas. 

PKD.  

 

Tanya:  di daerah saya ada beberapa yang melakukan deteksi. Tapi setelah tahu mereka malah 

takut. Bagaimana caranya tetap mengajak? 

Jawab : Mengajak berpartisipasi, bagaimana mengajak kader-kader untuk terlibat, kegiatan 

lansia. Di sinilah perlunya sosialisasi. 
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Difabilitas dapat datang kapan saja. 

 

Tanya : yang sering terjadi, kader hanya datang pada acaranya saja, yang lain tidak. Kalau yang 

menyampaikan difabel diremehkan. 

Jawab : Apakah harus merasakan untuk memotivasi; kalau belum merasakan diremehkan. 

Mengajak teman, malah baru kenal. Penyampaian oleh disabilitas malah lebih efektif.  

Kader, tenaga medis harus mengenali potensi dan memberikan rekomendasi untuk 

mengoptimalkan, diajak beraktivitas. Kami ada sanggar belajar untuk anak-anak CP. Orang 

beranggapan mereka dapat apa. tapi kita membuktikan bahwa mereka itu bisa berkarya. 

Bagaimana kita merubah stigma masyarakat itu. Mereka bisa kok. 

 

Deteksi Dini usia produktif; pos yandu lansia, pos kesehatan, pos windu, 

Kader melakukan intervensi, rangsangan. 

Tanya-tanya; 

1. DD kalau difabelnya perilaku;  

Tetap melakukan pertunjukan poster TK. Gangguan perilaku tetap terlihat. Misal anak 

kehilangan fokus. Usia 4-5 anak menyendiri seharusnya bermain kelompok. Jadi di poster TK 

tetap ada perkembangan psikologis anak. 

2. Poster Tumbuh Kembang, mungkin ada kriteria khusus untuk kami untuk mendeteksi 

khusunya yang non fisik;  

Butuh pelatihan tidak cukup tiga jam. Bisa kenali dari tanda-tanda, jenis-jenis. Jadi bisa 

dilakukan intervensi misal bagaimana melatih anak yang kepalanya belum kuat, belum bisa 

merangkak. 

3. Intervensi setelah asasmen atau ketika ditemukan gangguan 

Langsung atau harus ada asasmen ahli; kalau sudah dideteksi kader akan merujuk ke bidan. 

Kader memberi intervensi sederhana, merangsang. Kemudian jika ditemukan kompleks baru 

dirujuk ke tenaga ahli seperti okupasi terapis, fisio terapis. 
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4. Autis itu kan harus ada indikator dan harus menunjuk. Tapi kan kadang sulit membedakan, 

ternyata ada deteksi ganda juga. Harus berapa kali pengamatan, secara efektif 

pendampingannya seperti apa;  

Kalau autis itu kan sangat komplek, tidak cukup guru atau orang tua. Maka harus ada 

kerjasama dengan terapis. Kemudian diberitahukan kepada orang tua. Orang tua mencari 

tahu. Dirujuk ke terapis, misal 6 kali. Tahu ada perkembangan, kemudian lapor ke orang 

tua,guru. 

5. Patokan indikator bisa memakai TK dan indikator difabel? 

Jadi harus digabung. Tidak bisa sendiri-sendiri. Indikator ahli kan sudah ada alat pendeteksi 

sendiri. Kalau ini kan memang masih sangat sederhana yang dapat dilkukan oleh kader. 

6. Isu yang bagus buat Deteksi Dini balita; siapa yang melakukan; orang tua. Seberapa sering 

anda kontrol kesehatan? Padahal orang tua juga jarang untuk kontrol kesehatan. Orang 

tua periksa ketika ada gangguan.  Jarang sekali teman difabel secara rutin dan kontinyu 

melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang terlupakan; apakah teman-teman difabel juga 

sadar akan posyandu mereka? Yang umum kan posyandu lansia, posyandu balita. Yang 

difabel tidak berfungsi optimal. Bagaimana kalau kita membuat posyandu yang khusus? 

Untuk meningkatkan wawasan tentang DD-ID. Dari pengalaman, setelah ada posyandu, 

teamn-teman difabel sebelumnya belum mengetahui, padahal kalau dari awal mereka bisa 

membuat tidak lebih parah. Kurang wawasan sehingga tidak ada DD-ID. Terserah apakah 

dimasukkan atau ekslusif. 

 

Sharing :  Untuk difabel memang tidak terlibat di posyandu karena di setiap desa belum 

ada pos, tidak banyak sehingga malu. Kalau di tempat saya dulu da pendampingan dari 

KARINA KAS juga, jadi sudah ada kegiatan sendiri. Kegiatan maca-macam. Dari 2014-

sekarang. Juga da pemeriksaan sehari penuh dari dokter. Kalau lingkup puskesmas lebih 

banyak daripada lingkup desa. (tambahan) target adalah peran keluarga. Anda ingin menitik 

beratkan pada difabelnya sehingga bisa melkakan DD-ID sendiri, difabel perlu diberdayakan 
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dan tidak tergantung kepad aorang lain. Kader itu kan yang terlibat dengan masyarakat yang 

paling bawah. Jadi difabel juga didorong untuk berkoordinasi dengan sakeholder. Difabel 

juga didorong untuk mengembangkan kemampuan. 

Sharing : Untuk difabel yang belum terkoordinasi harus disuarakan bareng-bareng. Tidak 

bisa datang sendiri-sendiri. Difabel tidak jadi objek terus. Teman-teman yang di daerah 

pelosok belum terkover, beda dengan kita yang sudah terkover oleh LSM atau social agency. 

Jadi ya kita memang harus mengajak kepada mereka. Di tempat saya 1 pedukuhan ada 6. 

Pertumbuhan difabel terus meningkat. CP sampai 150%.  

  Itulah kenapa Workshop ini diadakan karena nantinya berujung rekomendasi. 

 

Kemandirian difabel harus didorong, tanpa dibantu. DD-ID dibingkai untuk itu. Bagaimana 

difabel juga dilibatkan dalam proses rehabilitasi termasuk DD-ID, difabel dan partisipasi 

masyarakat. 

 

KARINA KAS pernah melakukan RBM. Bagaimana ingin mendorong keterlibatan difabel 

sehingga mandiri di segala bidang? Konsep RBM ini sudah kami lakukan, termasuk advokasi 

kepada pemerintah supaya mereka terlibat ke dalam musrenbang. Difabel perlu diberi 

pelatihan. DD-ID harapannya bisa dilakukan oleh awam. Salah satunya dideteksi saat golden age 

dan usia produktif. 

Bagaimana bisa melakukan itu; pelatihan kepada kader dan keuarga, termsuk difabel yang 

mampu dan bisa menerima kehidupan sosialnya. Kita tidak bisa melibatkan difabel yang minder. 

Kalau kita ingin mendorong difabel bisa beraktifitas, seharusnya ya difabel yang bisa menerima 

kehidupan sosialnya, tida malu bertemu dengan orang lain. m\au dikaakan itulah wadah ekslusif 

tidak masalah. Keterlibtan difabel juga semoga bisa membuka mata pemerintah terhadap 

permsalhana yang biasanya merundung difabel, ekonomi, hukum, dll. 

Tetap mendorong keluarga/ difabel supaya tidak tergantung dengan orang lain. Tapi juga tidak 

hanya dilakukan oleh difabel. misal mendirikan difabel tanpa koordinasi dengan pihak lain, itu 
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tidak akan terjadi. Makanya tadi juga menyinggung musrenbang. Bagaimana mendorong 

keterlibatan difabel dan keluarga untuk menghilang permsalahan difabel secara menyeluruh.  

Konsep RBM, yaitu masyarakat didorong untuk berpartisipasi bersama-sama sehingga dapat 

mengatasi permasalahan yang kompleks. 

 

MATRIKS RBM; 

DD-ID untuk balita; ibu hamil dikumpulkan untuk mengonsumsi makanan bergisi, bergizi seperti 

apa. mencegah difabel sejak dini, salah satu contohnya. 

Pemeriksaan kesehatan terhadap difabel usia produktif; tetap terus melakukan pemeriksaan 

kesehaan bisa kena stroke, asam urat. 

Itu harus menjadi perhatian bersama. Tidak terfokus ke dalam difabel itu sendiri. 

Kader dilatih, difabel dilatih, orang tua dilatih. 

 

Sharing; : di bandung RBM sudah besar. Prinsip; mendorong partisipasi masyarakat 

supaya aware terhadap difabel, meski belum kena. Kita semua dapat dikatakan sebagai calon 

atau kandidiat disabilitas. Pemahaman ini harus terus diketahui. 

RBM jadi langkah konkret supaya dapat diketahui sedikit demi sedikit. 

Forum ini akan menjadi disabilitas apabila tidak ada pertemuan pemahaman antara fasilitator 

dan peserta. 

 

Deteksi Dini; 

Adakah ibu-ibu kader di luar sukaharjo? Tidak ada. Atau orang tua difabel yang memriksakan 

anak ke puskesmas tapi tidak tahu tentang ini. 

DD mau tidak mau, semua orang, berpotensi untuk difabel. Menjadi kebutuhan masyarakat, 

bukan hanya difabel dan keluarganya. Merujuk advokasi kepada masayarakat dan sosialisai 

kepada masyarakat. Sehingga difabel jumlahnya bisa ditekan tidak ada difabel yang baru. 
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Tanya :  kami di kecamatan, ada beberapa ibu yang mempunyai keluhan, bagaimana cara 

mengatasi anak saya. Pasrah, diopeni di rumah. ; KARINA siap membantu. 

Guru SLB: kadang-kadang difabel beru diketahui ketika bersekolah. Orang tua tidak tahu, tidak 

peka. Pengalaman KARINA kAS, dilakukan ketika asasmen, pendaftaran. KARINA melakukan 

pendampingan kepada guru-guru. Ketika anak-anak mendaftar, ada tools untuk mendeteksi. 

Misal, kemampuan mata kurang baik, maka anak harus duduk di depan. Yang penting juga 

mendorong di dunia pendidikan. Di KARINA KAS ada sanggar, bagaimana anak-anak dan guru, 

kader-kader harus dilibakan. Dalam bidang pendidikan. 

 

Tanya : kemudahan dalam fasilitas publik. Juga dilalui oleh orang non difabel.  

Jawab :aksesibilitas didesain secara universal.  PUSKESMAS atau fasilitas kesehatan yang 

inklusif. 

 

Tanya : Anak terlalu berlebihan konsumsi obat menjadi difabel. Berasal dari keluarga tidak 

mampu. Akses anak difabel, bagaimana alur pendampingannya? Birokrasi? Pengalaman; terlalu 

rumit, dari kebumen harus ke Jogja, berarti kan belum terfasilitasi. 

Jawab : Perujukan ini sangat penting. Masyarakat desa bayak yang tidak tahu karena belum 

sampai informasi. Di RBM juga berbicara tentnag sistem rujukan; kader-bidan-puskesmas 

(tingkat dasar)- RS daerah- RS pusat. Informasi ini harus dimiliki oleh ornag umum. Sehingga 

orang yang mau berobat mengerti, harus lewat berapa pintu. Tidak hanya dalam masalah medis, 

tapi juga pendidikan (misal akses bahasa isyarat). Paling tidak di puskesmas harus ada infomasi 

tentang ini. Anak difabel rungu butuh alat bantu dengar, maka juga harus ada informasi kemana 

ia dapat mengakses itu. 
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RBM di KARINA KAS, 

Pendidikan ; kerjasama dengan PAUD inklusi. Mengembangkan PAUD inklusi. Anak-anak dapat 

berinteraksi secara heterogen. Membantu perkembangan emosi dan sosial semua anak. Juga 

ada Sanggar inklusi. 

 

REKOMENDASI; (melibatkan difabel dan non difabel; MASYARAKAT) 

1. Masyarakat dan Kader :  

Membangun kesadaran, perspektif,  masyarakat kepada difabel sehingga tidak ada stigma; 

Lakukan KAMPANYE POSITIF untuk awareness raising. Bisa lewat leaflet, sekolah-sekolah, 

momentum gerakan hari disabilitas nasional. Yang penting terstruktur dan massive. 

Program disable equality training; umtuk memahamkan orang-orang, misal dinas. Lakukan 

MUDAH-MURAH-DEKAT. BERGERAKLAH. 

Contoh; melibatkan anak ke dalam pendidikan inklusi, mengurangi stigma. DESA MAWA 

CARA ; jangan terlepas dari konteks, budaya setempat.  

2. Konteks desa atau kelurahan;  

Melibatkan difabel dalam rebug desa atau diskusi komunitas. Melibatkan dalam rencana 

pembangunan. Mulai dari musyawarah RT-MUSRENBANGDUS-MUSRENBANG. Sehingga 

ada anggaran-anggaran, kebijakan untuk difabel. 

3. Di PUSKESMAS; 

Transfer pengetahuan, pelatihan di lingkup puskesmas. Peningkatan kapasitas staff 

Puskesmas; misal pelatihan untuk  

4. Peningkatan kapasitas masyarakat umum,  

5. Peningkatan kapasitas kader 

6. Peningkatan kapasitas pegiat pendidikan ;  

Sharing : sudah ada kurikulum baru di tingkat-tingkat pendidikan.  

Respon : di juklak-juknis, anggaran dibebankan kepada APBD. Harus ada kesadaran dari 

pihak lokal. Retifikasi UU baru, semua daerah, kabupaten/kota harus ada pendidikan inklusi. 
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Yang harus digaris bawahi; upaya dari bawah, advokasi, mendorong kepada para pemangku 

kepentingan untuk BENAR-BENAR Menjalankan. Tidak sekedar aturan. HARUS DIBARENGI 

SDM yang ada 

Contoh; guru pendamping khusus terhalang oleh anggaran padahal sudah ada anggran dari 

daerah. Tanggung jawab masyarakat; advokasi masyarakat supaya niat baik itu benar-

benar terealisasi. Menyeimbangkan dan menjembatani kebijakan masyarakat yang pro 

difabel dan masyarakat dari bawah. Misal RBM, tim advokasi difabel (SK Bupati untuk 

mendapat anggaran dari pemerintah). 

 

Sharing Pengalaman Posyandu desa Klaten, desa Jeblog. 

Awalnya kader-kader posyandu juga belum mengerti kemudian masuk KARINA KAS memberi 

pembekalan. Kita tahu, misalnya anak umur tiga bulan belum bisa angkat kepala, kita kasih tahu 

cara menggenong. Lanjutan, intervensi dini; mencari tahu penyebabnya, kenapa anak belum 

bisa angkat kepala. Kemudian kami mendata berapa difabel dalam satu desa. Bekerjasama 

dengan kades. Pengalaman; anak sampai 19 tahun tidak dikeluarkan, akhirnya masuk PAUD. 

Anak dengan gagguan mental disembunyikan. KADER harus membantu. Akhirnya menebus 

dana desa untuk difabel, satu tahun 5 juta. 

 

 RBM; Gotong Royong, tidak bisa bekerja sendiri. 


