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Pendahuluan 

 

 Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT akan segala nikmat 

yang telah diberikan kepada saya , sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa 

menyelesaikan sebuah makalah dengan judul ‘ Kelemahanmu adalah kelebihanmu ‘. Terima 

kasih juga saya ucapkan kepada kedua orang tua dan adik saya yang telah memberikan kasih 

sayang yang tiada henti, kepada teman – teman saya yang sekarang menjadi keluarga saya, 

juga kepada seluruh manusia yang membuat saya termotivasi untuk menulis makalah ini. 

Matur nuwun nggih . 

Makalah ini merujuk pada sebuah renungan untuk diri saya utamanya dan kepada 

semua teman – teman. Sebuah makalah yang berisi bagaimana kehidupan teman – teman 

yang tidak seberuntung kita, tetapi mereka membuat kelemahan tersebut menjadi suatu 

motivasi diri sehingga mereka bisa menjadi apa yang mereka inginkan. 

Ada harapan yang saya tekankan pada penulisan makalah ini yaitu kita mau melihat 

dan belajar kepada mereka yang mungkin kurang daripada kita dalam hal fisik, tetapi mereka 

lebih memiliki semangat yang bisa membuat mereka sukses. Dan semangat untuk lebih maju 

itu yang sering dilupakan dan disepelekan oleh manusia – manusia yang berpikir mereka 

sudah sempurna, itulah yang akan menjadi batu sandungan untuk cita – cita kedepan. Jadi 

Jika Mereka Bisa Kenapa Kita Tidak??? 

Terima kasih atas perhatian para pembaca, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi 

kita semua, amin. Saya juga manusia yang tidak sempurna, mohon maaf atas segala yang 

kurang dalam penulisan makalah ini. 

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 
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Kenapa Saya Dilahirkan Berbeda ? 
 

     Kelahiran seorang manusia merupakan takdir dari Allah, mau dilahirkan sebagai laki – laki 

maupun perempuan, terlahir kaya atau miskin, bahkan terlahir dengan kesempurnaan fisik 

atau mempunyai kekurangan itu tetap kuasa Allah. Tidaklah bisa kita meminta untuk terlahir 

menjadi orang kaya dengan fisik sempurna, itu merupakan rahasia Allah. 

     Tentunya tidak ada manusia yang ingin dilahirkan dengan kekurangan, mengapa seperti 

itu? Karena manusia memiliki kodrat akal pikiran dan nafsu. Akal mereka berpikir semua hal 

yang ada didunia ini bisa dikerjakan dengan sempurna ya dengan fisik yang sempurna, satu 

lagi karena manusia nafsu manusia yang tidak ada puasnya, sudah diberikan apa yang dia 

butuhkan tetapi masih saja menuntut segala hal. 

 Penyebab Kelahiran Cacat 
     Sebenarnya pada masalah cacat yang 

terjadi pada bayi, tidak bisa terlihat pada saat 

ibu sedang mengandung. Semuanya normal 

tetapi pada saat terlahir bayi, terdapat sesuatu 

yang berbeda. Mengapa demikian? Terdapat 

beberapa faktor yang mempengarui kejadian 

tersebut :  

a. Genetika
1
 

     Mitos yang berkembang pada zaman 

ini yaitu tentang hukuman yang diberikan 

pada sepasang suami istri dengan anak mereka yang terlahir cacat. Tetapi yang 

sebenarnya terjadi yaitu karena faktor genetik yang dibawa oleh keturunan orang 

tua, bukan karena orang tua secara langsung cacat fisik tatapi mungkin saja orang 

tua dari bayi tersebut memiliki riwayat keluarga yang mempunyai gen cacat. Jadi 

itu berpengaruh pada kelahiran bayi mereka, sebanyak 25 dari 100 kasus 

menyatakan bahwa kecacatan fisik terjadi karena faktor genetik ini. 

 

 

 

                                                           
1
 Sebuah sifat bawaan dari keluarga 

Kelahiran seorang 

manusia itu hal yang 

misterius, tidak tahu 

siapa orang tua dan 

lingkungan kita tinggal. 

Syukuri apa yang telah 

Dia berikan, dengan 

bersyukur niscaya akan 

bertambah kenikmatan 

yang Dia berikan.  
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b. Lingkungan 

     Sebanyak 10 % dari kasus bayi terlahir cacat yaitu karena faktor lingkungan 

(rokok, obat-obatan, radiasi, alkohol). Mengapa demikian yaitu karena bila sang 

ibu berdekatan dengan lingkungan yang tidak mendukung kesehatan, maka janin 

yang ada dikandungan juga akan merasakan hal yang sama, bahkan lebih 

menakutkan karena sang janin bergantung penuh pada asupan yang ibu berikan. 

Jadi lebih baik jika sedang hamil, hindari berdekatan dengan zat – zat kimia dan 

hindari terkena sinar matahari secara langsung. 

c. Faktor lain 

     Merupakan faktor yang misterius karena kuasa Sang Maha Pencipta, yaitu 

sebesar 65% dari kasus. 

 

 Bentuk – Bentuk Kecacatan Pada Bayi 
 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

     Kecacatan pada bayi tidak sekedar cacat tangan ataupun kaki, ada berbagai macam. 

Berikut ini spesifikasinya :  

a. Cacat anggota badan, jantung dan saraf tulang belakang merupakan bentuk cacat 

yang paling banyak dialami oleh bayi yang lahir dengan kondisi cacat. 

b. Cacat pada organ kaki dan tangan, hal ini termasuk kekurangan jumlah jari atau 

kelebihan jumlah jari, kaki kurang panjang, dan kelainan posisi kaki dan tangan. 

c. Cacat pada organ jantung, cacat jantung umumnya adalah kondisi dimana di 

jantung terdapat lubang. Hal ini mungkin tidak semua terdeteksi saat lahir. 

d. Masalah bayi cacat berikutnya adalah cacat pada sum-sum tulang belakang. 

Gambar 1 Gambar 2 
Gambar 3 
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e. Cacat lain yang bisa diketahui langsung adalah yang mempengaruhi wajah (seperti 

bibir sumbing dan bentuk hidung tidak sempurna), masalah dengan perkembangan 

usus dan perut, dan masalah yang mempengaruhi organ-organ seksual. 

f. Down Syndrom, permasalahan seperti ini adalah yang terjadi pada mental dan 

kecerdasan anak. 
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Kisah Manusia – Manusia Super 
 

 Dan dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak terlewatkan juga manusia – manusia 

ciptaan Sang Maha Sempurna. Bahkan ada manusia yang diciptakan lebih kurang dari kata 

normal, tetapi dibalik kekurangan yang Allah berikan dia menjadikan itu sebagai modal 

untuk menjadi manusia yang mempunyai kelebihan. Berikut ini sebagian kecil contoh 

manusia yang memiliki kekurangan tetapi sudah menjadi manusia super. 

 Nick Vujicic 

Inilah cerita dari seorang pria tampan dan cerdas, serta bersuara indah, yang 

dilahirkan tanpa kedua lengan dan kedua kaki. Namun ia tetap bersemangat dan 

bahagia dalam menjalani hidupnya. Ia jago main golf, berselancar, dan berenang. 

Terlebih, ia juga sukses dalam karirnya. Nick Vujicic (26 tahun), pria Serbia 

kelahiran Australia itu, memang luar biasa!! 

Nick lahir di sebuah rumah sakit di Kota Melbourne pada tanggal 4 Desember 

1982. Orangtuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir 

tanpa dua lengan dan dua kaki. Menurut dokter yang menanganginya, Nick terkena 

penyakit Tetra-amelia yang sangat langka. Kondisi ini kontan membuat ayah Nick 

(seorang pemuka agama dan programmer komputer) dan ibu Nick (seorang perawat) 

bertanya-tanya dalam hati, kesalahan besar apa yang telah mereka perbuat hingga 

putranya terlahir tanpa anggota-anggota tubuh. Tak jarang, mereka menyalahkan diri 

sendiri atas keadaan Nick. 

Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Ayah dan ibu 

Nick melihat putranya, biarpun cacat tubuh, tetap tumbuh kuat, 

sehat, dan ceria - sama seperti anak-anak lainnya. 

Dan, Nick kecil terlihat begitu tampan serta 

menggemaskan! Matanya pun sangat indah dan 

menawan. Maka, mereka mulai bisa menerima 

keadaan putranya, mensyukuri keberadaannya, dan 

segera mengajarinya untuk hidup mandiri.  

Gambar 4 

Gambar 5 
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Nick memiliki sebuah telapak kaki 

kecil di dekat pinggul kirinya. Sang ayah 

membimbingnya untuk berdiri, 

menyeimbangkan tubuh, dan berenang sejak Nick 

berusia 18 bulan. Kemudian, dengan tekun 

dan sabar, sejak usia 6 tahun, Nick belajar 

menggunakan jari-jari kakinya untuk menulis, 

mengambil barang, dan mengetik. 

Kini, Nick menyebut telapak kakinya yang 

berharga itu sebagai "my chicken drumstick."  

 

Agar bisa hidup lebih mandiri, kuat secara 

mental, dan bisa bergaul dengan luwes, ibu Nick 

memasukkan putranya ke sekolah biasa. Segera 

saja, Nick menyadari bahwa keadaannya sangat 

berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia juga mengalami berbagai penolakan, ejekan, 

dan gertakan dari teman-teman sekolahnya. Hal ini 

membuatnya merasa begitu sedih dan putus asa. 

Pada usia 8 tahun, Nick sempat berpikir untuk 

mengakhiri hidupnya. Namun, kasih dan dukungan 

orangtuanya, serta hiburan dari para sahabatnya, 

mampu membuat Nick mengenyahkan pikiran 

tersebut. Ia menjadi lebih bijaksana dan berani 

dalam menjalani kehidupan.  

Pada suatu pagi, saat usia 12 tahun, Nick mendapat pengalaman tak 

terlupakan. Saat bangun dan membuka matanya, tiba-tiba saja ia menyadari betapa 

beruntungnya dirinya. Ia sehat, serta punya keluarga dan para sahabat yang 

menyayanginya. Ia juga hidup dalam keluarga yang berkecukupan.  

Setahun kemudian, ketika membaca surat kabar, Nick dan ibunya menemukan 

sebuah artikel yang sangat menggugah jiwanya. Artikel itu, berkisah tentang seorang 

pria cacat tubuh yang mampu melakukan hal-hal hebat, termasuk menolong banyak 

orang. "Pada saat itulah, saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita 

untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya 

“ Jika kamu tidak bisa 

memegang Tangan 

orang yang kamu 

sayangi karena suatu 

hal, COBALAH 

PEGANG HATINYA :) “ 
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marah, atas keadaan diri sendiri! Saya juga berharap, suatu saat bisa menjadi 

seperti pria luar biasa itu-yakni bisa menolong dan menginspirasi banyak orang!" 

demikian ujar Nick, dalam sebuah wawancara.  

Untuk meraih mimpinya, Nick belajar dengan giat. Otak yang encer, 

membantunya untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dan 

Perencanaan Keuangan pada usia 21 tahun. Segera setelah itu, ia mengembangkan 

lembaga non-profit ‘Life Without Limbs' (Hidup Tanpa Anggota-Anggota Tubuh), 

yang didirikannya, pada usia 17 tahun, untuk membantunya berkarya dalam bidang 

motivasi.   

Kini, Nick Vujicic adalah motivator/pembicara internasional yang gilang-

gemilang. Ia sudah berkeliling ke lebih dari 24 negara di empat benua (termasuk 

Indonesia), untuk memotivasi lebih dari 2 juta orang-khususnya kaum muda. Berkali-

kali, ia diwawancarai oleh stasiun televisi dengan jangkauan internasional, seperti 

ABC (pada 28 Maret 2008). Produknya yang terkenal adalah DVD motivasi "Life's 

Greater Purpose", "No Arms, No Legs, No Worries", serta film "The Butterfly 

Circus."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Saya telah memberikan 

berbagai jenis motivasi kepada 

orang-orang, berdasarkan pengalaman 

hidup saya," pungkas Nick di akhir wawancara. "Namun, ada satu hal 

yang selalu saya katakan pada mereka: ‘Terimalah dan cintai diri kamu sendiri.' 

Jika satu orang saja bisa melakukannya, kemudian merasa lebih bersemangat dalam 

menjalani hidup serta ingin berguna bagi orang lain, saya merasa bahwa sebagian 

tugas saya di dunia ini telah terselesaikan."  

Gambar 8 

Gambar 9 

Gambar 10 
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 Gabriel Muniz 
 

Barcelona memutuskan 

mengundang Gabriel Muniz, seorang 

bocah tanpa kaki setelah melihat 

penampilannya yang luar biasa saat 

mengolah si kulit bundar di televisi.  

Adalah seorang bocah Gabriel 

Muniz yang berasal dari Brasil yang sudah 

memesona para petinggi Barcelona. Brasil 

memang memiliki banyak talenta berbakat 

soal sepak bola, tapi berbeda dengan 

Muniz. Bocah berumur 11 tahun ini ahli 

mengolah bola kendati tak memiliki kaki 

layaknya orang normal. Bahkan dibanding 

teman-temannya yang normal, Muniz 

adalah pemain bintang di timnya. Ia juga 

menjadi kapten pada kelas gym di 

sekolahnya. Muniz harus menggunakan 

kaki palsu saat ia bermain bola bersama 

teman-temannya karena ia tak memiliki kaki di bagian bawah lututnya sejak 

dilahirkan. 

Barca memutuskan menerbangkan Muniz 

untuk berlatih di La Masia serta bertemu sang 

idolanya Lionel Messi setelah melihat siaran 

televisi yang memperlihatkan kehebatannya. Muniz 

bakal berlatih di akademi sepak bola Barca La 

Masia selama musim panas ini.  "Ia sudah mulai 

belajar berjalan bahkan sebelum genap berumur satu tahun. Kami 

akan berusaha mengejarnya, berharap cemas kalau ia bakal jatuh, tapi ia 

justru tak pernah jatuh," ungkap sang ibu Sandra Muniz. 

"Cacat yang dideritanya hanya ada dalam pikiran kita saja dan ia menunjukkan itu ke 

Gambar 11 

Gambar 12 

Gambar 13 
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Sebuah pohon yang 

tidak mempunyai 

sebatang ranting, 

bukan berarti pohon 

itu tidak bisa 

berkembang dan 

menjadi kuat. Tetapi 

itu membuat ranting 

lain lebih terlatih 

untuk menjadi lebih 

semua orang. Saat ia tiba di sana (akademi Barcelona di Rio), tak seorangpun yang 

mempercayai kemampuannya," kenang guru olah raga Muniz Jose Lopes.  

"Tapi ia menunjukkan kepada semua orang disana kalau ia mampu menyaingi semua 

anak. Talentanya begitu hebat sehingga ia diundang ke Spanyol bulan depan, untuk 

mempertunjukkan talentanya itu."  

Gambar 15 

Gambar 14 
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