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PEDULI: Wabup Moh. Qosim saat mendampingi siswa ABK sambung ayat di RC, sebagai bentuk kepedulian Pemkab terhadap pendidikan
inklusi.
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KOTA – Proses kabupaten
Gresik menjadi kabupaten la-
yak anak sedikit lagi berhasil.
Ini ditandai dengan semakin
banyaknya sekolah regular
yang berkomitmen menjadi
sekolah inklusi. Tahun 2017
ada 13 sekolah yang berkomit-
men sebagai sekolah inklusi.
Kini, sudah ada 178 sekolah
yang berkomitmen menjadi
sekolah inklusi.

Kepala Dinas Kesehatan
Gresik Mahin mengatakan
dinas Pendidikan Gresik terus
mendorong seluruh sekolah
agar bisa memberikan pela-
yanan pendidikan yang ra-
mah anak, khususnya untuk
anak berkebutuhan khusus.
Sehingga seluruh anak di Gre-
sik merasakan layanan yang
nyaman dan berkualitas, sesu-
ai dengan kebutuhan mereka.

Peningkatan layanan dan
kua-litas pendidikan inklusi
sendiri dimulai dari sekolah
negeri. Ia menyebut, ada 389
sekolah dasar negeri dan 32
SMP Negeri menumbuhkan
budaya inklusi dari lingku-
ngan terdekat.. “Jadi kita hi-
langkan diskrimansi, dengan
membangun budaya itu dulu,
selain kita berikan pelatihan

bagi tenaga pengajar juga
pada penguatan sarana,”
lanjut Mahin.

Di tempat terpisah, Kepala
UPT Dinas Pendidikan Resou-
rce Center Innik Hikmatin
menyebut banyak inovasi
Pemerintah Kabupaten Gre-
sik untuk menjadikan sekolah
inklusi di Gresik. Mulai dari
pemberian pelatihan tenaga

pengajar atau guru pendam-
ping kelas, pendampingan, pe-
mantaua, rekomendasi, hing-
ga pembuatan kurikulum un-
tuk inklusi sendiri.

Ada beberapa hal yang
perlu disiapkan�sekolah�in-
klusi�baru. Yakni kesiapan,
tenaga pendidik dan sarana
prasarana penunjang. �Se-
bab selama ini untuk mem-

bentuk�sekolah�inklusi, kare-
na terkendala tenaga pendi-
diknya. “RC masih bisa me-
lakukan pendampingan un-
tuk jenjang TK hingga SMP,”
terangnya.

Ia menerangkan, untuk me-
nguatkan�sekolah�inklusi�di
jenjang SD dan SMP, pihak-
nya berperan langsung dalam
memberi terapi dan bim-

bingan pendidikan. Menurut-
nya, penambahan siswa�in-
klusi�ini sebagai bentuk pe-
ningkatan pelayanan bagi
siswa berkebutuhan khusus,
terlebih bagi siswa tidak
mampu. “Untuk anak SD kita
berikan pantauan terus, un-
tuk pekan ini masih dalam pe-
mantapan kebutuhan,” te-
rangnya. (est/rtn)

Bisa Bersinergi
dengan SLB

KEPALA� Seko-
lah� Luar Biasa AB
Kemala Bhayang-
kari Siti Fatimah
mengatakan, ke-
beradaan� seko-
lah�inklusi�yang
semakin banyak
justru berdampak
baik.�Menurutnya,
semakin ban-
yak�sekolah�re-
guler yang mena-
ngani ABK, arti-
nya membuka ke-
sempatan bagi
ABK untuk men-
dapat pilihan la-
yanan.�

Ia menambah-
kan, peningkatan
jumlah� sekolah�in-
klusi�tak memberi
dampak apapun
bagi SLB. Sebab,
keberadaan SLB
sendiri merupakan
sumber dari�seko-
lah�inklusi. Justru,
pihaknya akan te-

rus bersinergi de-
ngan�sekolah� in-
klusi, agar seluruh
ABK di Gresik
m e n d a p a t
pendidikan yang
bagus. Di Gresik
sendiri, terdapat 7
SLB Swasta dan 1
SLB Negeri.

“Khususnya bagi
ABK yang kurang�
mampu, mereka
masih bisa menge-
nyam pendidikan
dengan layanan
khusus yang ba-
gus,” imbuh dia.
(est/rtn)
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