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SERUNYA LOMBA
VIRTUAL
HUT RI KE-76
OLEH FATKUL Y.MANIK

SLB D-D1 YPAC Jakarta sebagai motor
kegiatan hari besar nasional, menyelenggarakan peringatan kemerdekan yang telah
didapatkan 76 tahun lalu dengan Upacara
Bendera virtual tepat dilaksanakan pada
tangal 17 Agustus 2021 dengan diikuti oleh
seluruh warga YPAC Jakarta
>giat disabilitas,h.03
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PRAKATA

PRAKATA

Sahabat YPAC Jakarta,
Kita memang masih berada pada masa pandemi yang disertai dengan ketentuan
pemberlakuan pembatasan kegiatan. Situasi pembatasan kegiatan tetap kami sikapi
dengan positif dan penerapan protokol kesehatan serta vaksinasi lengkap.
Kegiatan-kegiatan virtual masih mendominasi, namun tidak mengurangi kemeriahan dan
kebahagiaan bagi mereka yang menghadirinya. Tutup tahun pelajaran 2020/2021, Masa
Pengenalan Lingkungan Sekolah, Wisuda Angkatan 2019/2020 dan Angkatan 2020/2021
disambut dengan bahagia dan penuh antusias. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke76 pada 17 Agustus 2021 juga dirayakan secara virtual. Kegiatan Upacara Bendera,
dilanjutkan dengan lomba-lomba yang diikuti oleh peserta didik, orangtua dan karyawan
serta undangan. Kompetisi-kompetisi secara virtual yang diselenggarakan oleh
Kemendikbudristek serta Seleksi Pramuka Garuda Berkebutuhan Khusus membuka
kesempatan bagi para siswa SLB D-D1 YPAC Jakarta untuk berpartisipasi dan prestasiprestasi baru pun terukir.
Insan YPAC Jakarta terus menciptakan upaya kreatif untuk tetap eksis melalui
pembelajaran virtual, membuka layanan virtual baik konsultasi maupun asesmen bersama
serta memulai beragam program podcast yang dapat dinikmati melalui channel youtube
dan spotify.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berdonasi dan berkontribusi sehingga YPAC
Jakarta mampu melakukan fasilitasi sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya untuk
mengungkit kapabilitas anak-anak istimewa dengan cerebral palsy.

KUMALA I.SURYO
Ketua YPAC Jakarta

Ikhtisar
Bulan Juli 2021 merupakan momen
tersulit
dan
mungkin
terburuk
sepanjang
pandemi
covid-19
ini,
Namun, mereka, para disabilitas binaan
kami lah yang melecutkan semangat
untuk terus menjalani, terus bergerak
melalui masa-masa sulit ini.
Dengan
ketentuan
PPKM
oleh
Pemerintah, YPAC Jakarta-Jakarta CP
Center pun melakukan beberapa
penyesuaian terkait aktivitas dan
mobilitas dalam pelayanan.
Perlahan, satu demi satu masyarakat
menyapa mengajak berkolaborasi dan
menyemangati kami dalam suasana
HUT Kemerdekaan RI ke-76. Puji syukur
keadaan terus membaik dan tibalah
masa sekolah tatap muka yang telah
dinantikan menjadi fokus kami untuk
mempersiapkan secara maksimal
Selengkapnya, simak potret YPAC
Jakarta pada triwulan Juli, Agustus dan
September dalam Bulietin Vol.1 ini.
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GIAT DISABILITAS

ALBUM JULI

MASA PENGENALAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH (MPLS)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Sekolah

Luar

Biasa

(SLB)

D-D1

Ypac

Jakarta

melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
(MPLS) Tahun Pelajaran 2021/2022. Masa pengenalan
bertujuan untuk mengenali visi misi dan program
kegiatan SLB D-D1 YPAC Jakarta dan merupakan ajang
saling mengenal antara siswa, tenaga pendidik dan
kependidikan.
Selamat Datang kepada tujuh orang siswa baru di YPAC
Jakarta yang keren dan selamat mengukir prestasi
terbaikmu !

Kegiatan Wisuda SLB D-D1 YPAC Jakarta dua tahun pelajaran, yaitu
2019/2020

dan

2020/2021

dilaksanakan

secara

virtual,

untuk

pertama kalinya. Jumlah wisudawan tahun 2019/2020 sebanyak 22
orang dan tahun pelajaran 2020/2021 sebanyak 17 orang. Untuk
pertama kali dilakukan secara virtual mengingat situasi pandemi
yang belum berakhir di negeri ini. Namun tidak mengurangi esensi
bahagia dan bangga para siswa dan orangtua dalam perayaan
wisuda ini.
Terima Kasih kepada para Donatur, Pejabat Pemerintah, Pengusaha,
Artis,Aktor, Olahragawan, Comedian, Pendongeng, Penggiat Media

WISUDA VIRTUAL

Sosial dan para pihak yang tidak tersebutkan satu persatu atas
dukungan ucapan Selamat Kelulusan serta Motivasi kepada peserta
didik di Sekolah Luar Biasa (SLB) D-D1 YPAC JAKARTA.

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Selamat kepada para siswa wisudawan tahun pelajaran 2019/2020
dan tahun pelajaran 2020/2021.

ALWIN HARIS ALYAJID,
RAIH PRESTASI DALAM AJANG
FLS2N 2021
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) adalah kegiatan akbar di
bidang seni dan budaya yang melibatkan seluruh peserta didik jenjang
pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun ini, Pusat Prestasi Nasional
kembali menyelenggarakan FLS2N guna melejitkan bakat Para talenta
berprestasi. Penyelenggaraan FLS2N tahun ini kembali dilaksanakan secara
daring.
Selamat kepada Alwin Haris Alyajid yang berhasil menjadi Juara 2 Menyanyi
pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus Tingkat
Provinsi DKI Jakarta. Teruslah mengukir prestasi, Bakatmu, Masa depanmu !!
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GIAT DISABILITAS

ALBUM AGUSTUS

SERUNYA LOMBA HUT RI KE-76, MESKIPUN SECARA
VIRTUAL
OLEH : FATKUL Y.MANIK

SLB D-D1 YPAC Jakarta sebagai motor kegiatan hari besar

karena lomba mencocokkan gambar ini disediakan untuk

nasional, menyelenggarakan peringatan kemerdekan yang

mengakomodir penyandang cerebal palsy yang tidak hanya

telah didapatkan 76 tahun lalu dengan Upacara Bendera

memiliki hambatan fisik motorik namun juga hambatan

virtual tepat dilaksanakan pada tangal 17 Agustus 2021 dengan

dalam berkomunikasi. Kondisi tersebut tidak memungkinkan

diikuti oleh seluruh warga YPAC Jakarta, tamu undangan dan

jika mereka “dipaksa” mengikuti lomba menyanyi ataupun

PT. Neptune Energy sebagai salah satu donatur yang turut

membaca puisi yang membutuhkan kemampuan secara

berpartisipasi. Untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan

verbal.

HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, SLB D-D1

Ananda Willy, seorang siswa di jenjang SMALB mengikuti

mengawalinya dengan berbagai lomba, seperti menyanyi,

lomba mencocokan gambar ini. Willy, memberdayakan

membaca puisi, mewarnai gambar dan mencocokan gambar

kemampuan jemarinya dalam mengoperasikan teknologi

yang diikuti oleh para peserta didik. Tahun ini memang masih

menggunakan gawai untuk berpartisipasi memeriahkan

kita lalui dengan keterbatasan jarak dan aktifitas, namun

lomba dalam semangat kemerdakaan. Ya, kemerdekaan

demikian tantangan untuk mengikuti lomba 17-an secara

untuk terbebas dari stigma bahwa penyandang cerebal palsy

virtual menjadi momen berharga dan menjadi pembelajaran

yang tidak dapat berkarya, merdeka

bagi peserta didik, keluarga juga tenaga pendidik.

membangun masa depannya. Berbagai bentuk interaksi

Terlihat bagaimana para orangtua dan anak berkolaborasi
untuk

menyelesaikan

tantangan

disetiap

lomba

berdiri sendiri untuk

yang terjadi dalam perayaaan HUT Ke-76 Kemerdekaan

seperti

Republik Indonesia menjadi suatu kemeriahan sekaligus

misalnya pada lomba mewarnai, orangtua membantu anak

pelepas kejenuhan tersendiri bagi anak-anak YPAC Jakarta

memegang pensil warna untuk menggoreskannya pada

yang

gambar. Bantuan seperti itu sudah biasa dilakukan guru

pembelajaran dari rumah. Disisi lain, belajar dari rumah

disekolah namun kondisi saat ini “memaksa” orangtua atau

diakui

pendamping secara langsung aktif berkolaborasi dari rumah.

keluarga lebih dekat. mengetahui kemampuan dan potensi

Aktifitas mewarnai gambar mungkin terdengar mudah untuk

anak dari rumah secara nyata, bukan menggantikan posisi

anak-anak pada umumnya namun tidak untuk anak-anak

guru tetapi menjadi partner untuk bisa bersama menyiapkan

dengan cerebal palsy. Mereka mempunyai hambatan gerak

penerus bangsa.

yang berkaitan erat dengan perkembangan kognitif dan
intelektualnya.
terkadang
namun

Perkembangan

belum

disinilah

selaras

kemampuan

sesuai

keistimewaan

motoriknya

perkembangan
mereka

yang

sudah
mampu

dua

tahun

menciptakan

berturut-turut
hubungan

melakukan

anak

dengan

YPAC Jakarta sebagai pusat pembinaan kemandirian bagi
anak-anak dengan hambatan fisik motorik yang mayoritas

usianya

disertai cerebal palsy terus memberikan layanan yang terbaik

menjadi

sesuai dengan potensi dan kemampuan anak walaupun

tantangan bagi pendamping, keluarga dan guru untuk

masih dalam kondisi pandemi.

meningkatkan potensinya.
Bentuk lomba lainnya adalah lomba mencocokkan gambar

Terima kasih kami atas upaya para orangtua dan keluarga

yang diikuti peserta didik hingga di jenjang SMA. Ya, jenis

dalam berkolaborasi mendukung kemajuan potensi putera

lomba yang jarang ditemukan di jenjang SMA pada umumnya

puteri tercinta.
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GIAT DISABILITAS

ALBUM AGUSTUS
Bapenas melalui Konek Indonesia mencari talent anak
disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam pembuatan
materi video pembacaan ikrar bersama, yang akan
ditayangkan di salah satu zona dalam area Paviliun
Indonesia di Dubai World Expo 2020. Salah satu siswa
SDLB YPAC Jakarta, ananda Alwin Haris Alyajid terpilih
untuk mengisi peran dalam pembuatan video tersebut.
Perhelatan Dubai Wolrd Expo 2020, digelar mulai
1 Oktober 2021 sampai dengan 31 maret 2022. Dubai
World Expo merupakan ajang ke-3 terbesar di dunia
setelah Olimpiade dan Piala Dunia. Setelah sempat
tertunda di tahun 2020 akibat pandemi, Expo 2020
Dubai digelar tahun ini dan diikuti 192 negara dari
seluruh dunia. Bagi Indonesia, partisipasi di Expo 2020

IKRAR ANAK INDONESIA DALAM
PAVILIUN INDONESIA DI DUBAI
WORLD EXPO 2020

Dubai merupakan yang ke-8 dari keikutsertaan di
World Expo.
Seperti apa area pameran Paviliun Indonesia, simak
salah

satu

video

tour

Paviliun

Indonesia

dan

penayangan video ananda Alwin pada link youtube
www.youtube.com/watch?v=zRPJ6XipCTg.

PELANTIKAN PRAMUKA
GARUDA UNTUK PRAMUKA
BERKEBUTUHAN KHUSUS

PRESTASI
RAHMI FITRIANI
Affan

Amru,

satu

dari

delapan

belas

Anggota

Pramuka

Berkebutuhan Khusus – siswa SLB D-D1 YPAC Jakarta kelas XI,
mengikuti

Seleksi

Pramuka

Berkebutuhan

Khusus

Angkatan

pertama yang diikuti oleh berbagai SLB wilayah Jakarta Selatan dan
diselenggarakan oleh Kwartir Cabang Jakarta Selatan secara daring
dan luring. Puji Syukur Alhamdulillah, Affan lolos semua rangkaian
seleksi dan terpilih pada golongan Penggalang mewakili Gugus
Depan yang berpangkalan di SLB D-D1 YPAC Jakarta.

Peserta

didik

berkebutuhan

khusus

memiliki

kesempatan mengikuti Kompetisi Olahraga Siswa
Nasional (KOSN) PDBK tahun 2021.
Tahun ini, SLB D-D1 YPAC Jakarta patut bangga
dengan keberhasilan Rahmi Fitriani yang mengikuti
kompetisi tersebut untuk cabang olahraga Lomba
Kursi Roda. Rahmi berhasil meraih juara Lomba Kursi
Roda tingkat provinsi.

Pelantikan Pramuka Garuda untuk Pramuka Berkebutuhan Khusus
dilaksanakan secara langsung di Sekretariat Kwartir Cabang Jakarta

Selamat untukmu, Rahmi..! Terus semangat dalam

Selatan dan turut dihadiri Ibunda Affan Amru yang sekaligus

berlatih untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi.

menyematkan
tercintanya.

tanda

Pramuka

Garuda

kepada

buah

hati
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GIAT DISABILITAS
ALBUM SEPTEMBER

PERSIAPAN PEMBELAJARAN
TATAP MUKA TERBATAS (PTMT)
SLB D-D1 YPAC JAKARTA

Dalam rangka persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), SLB D-D1
YPAC Jakarta @slb_d_d1_ypac_jakarta mulai melakukan berbagai
persiapan. Salah satunya, asesmen persiapan PTM terbatas yang
melibatkan tenaga pendidik, peserta didik dan orangtua.
Asesmen ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan
infra struktur untuk mendukung PTM Terbatas, kesiapan para
peserta didik, orangtua dan kemampuan tenaga pendidik dalam
menerapkan Pembelajaran campuran (blended learning). Para
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, harus mendapatkan sertifikasi
pelatihan dari 8 module pelatihan yang harus diikuti.
Sedangkan, para peserta didik pun harus mengikuti pelatihan
bagaimana

cara

orangtua/wali

belajar

murid

blended

learning

mendapatkan

sementara

pelatihan

para

bagaimana

mendampingi belajar blended learning.
Semoga dengan segala upaya persiapan ini dapat mendukung
keamanan dan kenyamanan proses belajar dalam masa pandemi.

PARTISIPASI
KETUA YPAC JAKARTA
DALAM TALKSHOW
HARI FISIOTERAPI SEDUNIA
"INDONESIA BEBAS LONG
COVID"
Long COVID merupakan gejala berkelanjutan yang
masih dirasakan oleh penyintas COVID -19. Hal tersebut
dapat mempengaruhi gangguan gerak hingga kualitas
hidup.
Maka, dalam rangka memperingati World
Physiotherapy Day 2021, Pengurus Pusat Perkumpulan
Fisioterapi Indonesia, menyelenggarakan talkshow
Indonesia Bebas Long Covid bersama Dirjen Rehsos
Kemensos RI: Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si, Ketua Satgas
COVID-19 Nasional Brigjen TNI (Purn.) dr. Alex Ginting,
Sp.P (K) FCCP, Wakil Ketua Perhimpunan Fisioterapi
Kardio Respirasi: Isnaini Herawati, S.Fis., M.Sc dan Ketua
YPAC Jakarta Ir. Kumala Insiwi Suryo.
Seperti apa peran dan bentuk dukungan Fisioterapi
bagi masyarakat, lansia dan disabilitas dalam masa
pandemi Covid 19 selama ini, simak Talkshow tersebut
di channel YouTube https://youtu.be/i_AFfOATuhA.

Semangat untuk bapak ibu guru, para orangtua dan anak-anak
istimewa..!!

Selamat Hari Fisioterapi Sedunia untuk para sejawat
Fisioterapis Indonesia.

Dalam Rangka Hari Batik Nasional tahun ini, Alumni FEUI Angkatan 1990 menyerahkan
donasi melalui Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta untuk membantu biaya
pendidikan 6 orang siswa penyandang Celebral Palsy.
Donasi ini dikumpulkan dalam rangkaian reuni 30 tahun FEUI 90 melalui peluncuran
Batik Tulis edisi terbatas yang dinamai Batik Makara Parang Lereng Krisan Tengguli.
Batik berwarna dominan kuning dan abu-abu ini pembuatannya dilakukan oleh UKM
pengrajin batik dari Pekalongan, Jawa Tengah.
Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan atas segala upaya para Alumni FE UI
Angkatan 90 dalam menggalang dana guna membantu biaya pendidikan siswa/i
YPAC Jakarta.

LAYANAN KAMI

ASESMEN BERSAMA
SECARA VIRTUAL

YPAC Jakarta sebagai satu-satunya Pusat Pelayanan Cerebral
Palsy di Jakarta (Jakarta CP Center) menyediakan pelayanan
yang komprehensif, seperti Layanan Pendidikan dan
Kesehatan yang terintegrasi bagi penyandang Cerebral Palsy.
Calon pasien atau siswa baru dapat melakukan pendaftaran
untuk selanjutnya akan diarahkan mengikuti asesmen terlebih
dahulu.
Kegiatan Asesmen Bersama adalah sebuah layanan
pemeriksaan yang dilakukan dengan konsep Inter Professional
Colaboration (IPC) dengan keterlibatan dokter umum,
fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, guru, psikolog,
tenaga ahli orthotic prostetic. Sasaran dari layanan
pemeriksaan ini adalah klien dengan masalah gangguan
tumbuh kembang dan anak dengan disabilitas.
Melalui asesmen bersama ini dapat diperoleh penentuan level
of function serta rekomendasi layanan dan program terapi
yang dibutuhkan. Khusus untuk layanan pendidikan, anak
akan menunggu dimulainya tahun ajaran baru, dan kemudian
menjalani masa observasi guna menentukan jenjang
pendidikan yang tepat baginya.
Meskipun dalam masa PPKM, YPAC Jakarta tetap melakukan
kegiatan asesmen baik offline dengan menetapkan protokol
kesehatan maupun secara virtual bagi mereka dengan kondisi
rentan untuk datang langung ke YPAC Jakarta.
Kegiatan asesmen baik offline maupun online dilakukan
dengan perjanjian terlabih dahulu.
Segera hubungi YPAC Jakarta dan lakukan segera
pemeriksaan dan deteksi dini kondisi putera-puteri anda.
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REVITALISASI
KOLAM
HIDROTERAPI
Layanan hidroterapi yang tersedia di YPAC Jakarta merupakan
suatu bentuk layanan terapi dengan dasar layanannya adalah
pool therapy dan dilaksanakan oleh seorang fisioterapis.
Terapi yang dilakukan oleh pasien,
berdasarkan hasil
rekomendasi hasil asesmen dengan program hidroterapi.
Air yang berada di kolam renang tersebut harus sesuai
dengan suhu tubuh agar proses terapi lebih efektif.
Penggunaan air hangat mempunyai kelebihan, antara lain
Memberikan efek sedatif (rasa nyaman) terhadap pasien,
terutama anak-anak, Air akan menghilangkan gravitasi
sehingga kekuatan otot yang terbatas dapat diperbesar untuk
menghasilkan
gerakan
yang
lebih
baik
dengan
mengapungnya tubuh didalam air, Mengendurkan otot dan
mengurangi nyeri, Daya perlawanan terhadap gerakan
didalam air dapat digunakan sebagai dasar untuk rangkaian
latihan yang lembut dan bertahap.
Layanan Hidroterapi dilakukan selama 30 - 45 menit,
disesuaikan dengan kondisi pasien.
Revitalisasi kolam hidroterapi baru saja kami lakukan yakni
perbaikan kondisi lantai, paralel bar, penyaring skimer, karat
pada pondasi paralel, ventilasi udara serta instalasi water
heater. Revitalisasi ini terwujudu berkat berkat bantuan
tanggung jawab sosial perusahaan yakni Bank Mandiri serta
WIKA Water Heater.

Segera hubungi YPAC Jakarta untuk kebutuhan layanan
terapi dan lakukan segera pemeriksaan dan deteksi dini
kondisi putera-puteri anda.
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KENALI LEBIH DEKAT

Cerebral Palsy adalah kelompok gangguan permanent pada gangguan perkembangan, perkembangan gerakan dan postur,
menyebabkan terbatasnya kemampuan aktifitas, ditandain penyimpangan non progressive yang terjadi dalam perkembangan janin atau
otak bayi. Gangguan motorik pada cerebral palsy sering disertai penyimpangan pada sensasi, persepsi, kognisi, komunikasi dan perilaku
serta masalah kejang.

Melalui beragam media, YPAC,Jakarta, akan senantiasa berbagi tips, solusi dan saran preventif yang sangat penting dan orangtua
butuhkan dalam mengetahui tumbuh kembang anak, merawat anak dengan kebutuhan khusus dan menumbuhkan potensi-potensi
mereka.

Yuk, langsung check kanal-kanal media YPAC Jakarta, follow akun instagram, facebook kami, subscribe youtube YPAC Jakarta
dan Spotify Podcast YPAC Jakarta dengan link sebagai berikut :

jakartacpcenter_ypacjakarta
jakartacpcenter_ypacjakarta
ypacjakarta.org
YPAC Jakarta
YPAC Jakarta
Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi kebutuhan layanan penanganan secara dini bagi cerebral palsy dan kondisi
kekhususan lainnya melalui nomor 0813-1922-0095
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APRESIASI

NEPTUNE ENERGY

TERIMA KASIH DONATUR

Pengurus, Manajemen dan khususnya anak-anak binaan YPAC Jakarta mengucapkan terima kasih kepada
para donatur yang telah berdonasi. Semoga kebaikan Bapak Ibu menginspirasi berbagai pihak untuk
bersama-sama menyiapkan kemandirian disabilitas.
DANAREKSA INV. ANAGEMENT

NEPTUNE ENERGY

KEMENSOS & BANK
SAHABAT SAMPOERNA

PT. ASTRA WELAB
DIGITAL ARTHA

DINAS SOSIAL
DKI JAKARTA

WIKA
WIKA
WATER HEATER

CT ARSA FOUNDATION

ALUMNI FE UI ANGK.90

Mari kita bersama-sama mengembangkan kemandirian dan potensi terbaik mereka. Mulai langkahbaik kita
melalui website LangkahBaik.com dengan cara memilih kategori profil donasi dan kepada siapa dukungan
bantuan akan diberikan dengan klik pada foto profil anak. Setiap dukungan dan beragam bantuan, akan sangat
berarti. Kepedulian anda juga dapat disampaikan melalui rekening donasi :

Bank Mandiri
Cabang Melawai
A/C No. 126 006 000 1301
A/N Yayasan Pembinaan Anak Cacat

Bank BCA
KCP Wahid Hasyim
A/C No. 478 811 8811
A/N Yayasan Pembinaan Anak Cacat

