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Sejarah CBR/RBM 
1. Perawatan dan penanggulangan secara 

tradisional 
 Penyandang disabilitas atau difabel sudah ada sejak 

dahulu kala. Pada masa dahulu disabilitas selalu 
dihubungkan dengan kedosaan. Oleh karena itu 
penyandang disabilitas/difabel selalu ditempatkan dan 
diperlakukan sebagai pendosa. Namun demikian ada 
juga penanganan medis yang diusahakan oleh 
penyembuh tradisional. Pada masa ini penyandang 
disabilitas/difabel dipandang sebagai orang yang perlu 
dikasihani. 

 



Sambungan ........... 
2. Institution Based Rehabilitation (IBR)  
 Pada perkembangannya, ketika dunia medis 

sudah mulai berkembang, wacana disabilitas 
mulai dilihat sebagai kasus kesehatan bukan 
keagamaan atau sosial. Oleh karenanya 
penanganan yang dilakukan juga bersifat medis. 
Penyandang disabilitas/difabel dikirim atau 
direhabilitasi pada panti-panti atau pusat-pusat 
rehabilitasi penyandang disabilitas. Pada masa 
ini penyandang disabilitas/difabel dipandang 
sebagai orang yang perlu disembuhkan. 
 



Sambungan ....... 
3. CBR/RBM Konvensional 
  Pada fase ini, sistem pelayanan rehabilitasi yang diberikan 

kepada penyandang disabilitas/difabel yaitu top down dan 
berfokus kepada sektor medis. Para pelayan rehabilitasi 
mendatangi penyandang disabilitas/difabel ke rumah-
rumahnya. Biasanya lebih dikenal dengan outreach. 

4. New CBR/RBM 
 Pada fase ini, kecacatan atau disabilitas mulai dilihat 

sebagai permasalahan sosial dan bukan masalah 
medis semata. Pada masa ini penyandang 
disabilitas/difabel dipandang sebagai orang yang perlu 
diterima, dilibatkan dan diberdayakan.  
 



Definisi CBR/RBM  
 "CBR adalah sebuah strategi dalam pengembangan 

masyarakat untuk rehabilitasi, kesamaan 
kesempatan, dan integrasi sosial bagi penyandang 
disabilitas/difabel"  (WHO,1994) 

 

 "CBR adalah strategi untuk meningkatkan kualitas 
hidup penyandang disabilitas/difabel dengan 
meningkatkan layanan, dengan memberikan 
peluang yang lebih adil dan dengan mempromosikan 
dan melindungi hak asasi mereka".  

 (Einar Helander,ahli internasional di bidang CBR) 



Matriks CBR/RBM 
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Prinsip CBR/RBM 
Prinsip-prinsip CBR didasarkan  kepada CRPD (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities). Selain itu ada dua prinsip CBR yang tidak terdapat di  

dalam CRPD yaitu Pemberdayaan (Empowerment) termasuk advokasi mandiri (Self  

Advocacy) dan keberlanjutan (Sustainability). Prinsip-prinsip CBR yang didasarkan  

kepada CRPD adalah :  

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk 

    kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemandirian orang-orang.  

2. Non diskriminasi 

3. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat 

4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang  disabilitas/difabel  
sebagai bagian dari keberagaman manusia dan rasa kemanusiaan 

5. Kesetaraan kesempatan 

6. Aksesibilitas 

7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

8. Penghormatan terhadap kapasitas yang berkembang dari penyandang 

     disabilitas/difabel anak  dan penghormatan atas hak penyandang  

     disabilitas/difabel anak untuk melindungi identitas mereka. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan utama CBR/RBM 

 Inklusifitas penyandang disabilitas/difabel dalam 

struktur sipil, sosial, politik dan ekonomi masyarakat 

 Orang dengan penyandang disabilitas/difabel 

memainkan peranan penuh sebagai warga Negara 

atau sebagai anggota komunitas/masyarakat yang 

setara dan mempunyai hak dan kewajiban seperti 

orang lain dalam peransertanya yang bermanfaat 

dalam masyarakat. 

 



Metode kunci CBR/RBM 

  Melibatkan seluruh masyarakat 

  Melibatkan pemerintah daerah dan para pemimpinnya 

  Memenuhi kebutuhan dasar 

  Pengembangan kapasitas 

  Menciptakan peluang untuk mata pencaharian, 
kesehatan dan pendidikan  

  Pengorganisasian penyandang disabilitas/difabel dan    
melibatkannya kedalam DPO (Disabled People 
Organization) 

  Kolaborasi lintas sektor  - Kemitraan 



 

 

Keunggulan CBR/RBM 

 Menekan pembiayaan. 

 Mampu menjangkau lebih banyak penyandang 

disabilitas/difabel yang membutuhkan 

 Tidak mengisolasi/mengasingkan penyandang 

disabilitas/difabel dari masyarakatnya 

 Mengurangi ketergantungan 

 



Kekurangan CBR/RBM 

Menurut pengalaman implementasi CBR : 

1. Masih kurangnya para ahli/pakar CBR/RBM 

2. Masih bergantung kepada lembaga implementor    

      program CBR/RBM (pendanaan) 

 

 



Stakeholder CBR/RBM 
LSM, 

ORGANISASI 
DIFABEL 

MASYARAKAT, 
KADER 

PEMERINTAH 
(Dinkes, 

Dinsos, dll) 
SWASTA 

PROFESIONAL 

DIFABEL 

KELUARGA 
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