
METRO 

PROFIL 
KOTAMETRO 

Berada di tengah Provins! Lampung, Kota Metro berjarak ± 45 km dari 
Kota Bandar Lampung. Kota yang berpenduduk sekitar 147.050 jiwa 

ini memiliki total luas wilayah 68,74 km2 dan tingkat kepadatan 
penduduk 2.139 km2

• Secara administratif, Kota Metro terbagi dalam 
5 wi layah kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Pusat, Metro Barat, 
Metro Timur, Metro Se Iatan, dan Metro Utara, serta 22 kelurahan. 

Batas-batas wilayah administrasi Kota Metro adalah sebagai berikut: 
> Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung 

Selatan dan Kecamatan Pekalongan, Ka bu paten LampungTimur. 
> Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan 

Batanghari, Kabupaten LampungTimur. 
> Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten 

LampungTimur. 
> Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung 

Tengah. 
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PENOIOIKAN INKLUSIF KOTA METRO 

Situasi Sebelum lnisiatif 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia paling fundamental yang dilindungi dan 
dijamin oleh hukum nasional dan internasional. U U D RI Tahun 1945 secara tegas 
menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, 
yang diperkuat lagi dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Si stem Pendidikan Nasional 
dan Peraturan Mendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan lnklusif bagi peserta 
didik yang memilki kelainan dan potensi kecerdasan dan/ atau bakatyang istimewa. 

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis 
untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus, termasuk 
anak penyandang cacat. Secara luas ini dapat dimaknai sebagai bentuk reformasi 
pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan akan persamaan hak 
dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan 

mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta 
upaya mengubah sikap masyarakatterhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). 

Jumlah anak berkebutuhan khusus tahun 2012 di Kota Metro adalah sebanyak 292 
anak yang bersekolah dan 81 anak yang tidak bersekolah. Pada tahun 2012, ada cukup 
banyak ABK usia sekolah di Kota Metro yang tidak bersekolah. Ada beberapa faktor 
yang menyebabkan anak-anak ini tidak bersekolah. 

Faktor pertama adalah sikap sebagian orang tua yang masih menyembunyikan 
anak berkebutuhan khusus karena malu mengakui keberadaannya, kedua karena akses 
menuju Sekolah Luar Biasa (SLB) dari tempat tinggal cukup jauh (sementara sekolah 
reguler menolak keberadaan ABK), ketiga adanya beberapa sekolah inklusif namun 
belum menunjukkan keberadaannya yang memiliki visi untuk meningkatkan pendidikan 
anak berkebutuhan khusus dan masih berorientasi pada proyek sementara saja, 
keempat masih kurangnya pemahaman para guru atau tenaga pengajar tentang esensi 
pendidikan inklusif, terkadang hanya kepala sekolah saja yang pa ham. 

Ada beberapa sekolah yang menyatakan memiliki anak didik ABK dalam jumlah 
besar, namun pernyataan ini diberikan dengan maksud tertentu, yaitu hanya untuk 
kepentingan mendapatkan dana saja. Pada saat diverifikasi ternyata bukan hanya anak

anak ABK melainkan anak didik yang bukan kriteria ABK, hal ini terjadi akibat belum 
adamya pemahaman pihak sekolah dan tenaga pengajar akan kriteria ABK. 
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Berdasarkan jenis disabilitasnya, jumlah ABK di Kota Metro ditunjukkan dalam 

Tabel 1 berikut: 

Tabel 
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Metro 

No Jenis Ketunaan Jumlah 
1 Hidrose alus 2 
2 Tuna Netra 3 
3 Tuna Laras 3 
4 Hi eraktif 34 
5 Tuna Run u 8 
6 Cacat Tubuh 18 
7 Tuna Grahita 19 
8 Tuna Wicara 20 
9 Tuna daksa 27 
10 Cerdas lstimewa 30 
11 Kesulitan Dalam Bela'ar 31 
12 Berkemam uan Khusus 38 
13 Autis 58 
14 82 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 

Saat itu hanya anak-anak ABK yang berasal dari keluarga mampu yang dapat 
bersekolah di SLB. Pada umumnya masyarakat belum pa ham bahwa ABK juga memiliki 
hak yang sama dengan anak-anak lainnya terhadap pendidikan, sehingga masih banyak 
ditemui adanya penolakan dari beberapa pihak sekolah serta orang tua siswa reguler 
terhadap ABK. Di samping itu, belum adanya perhatian pemerintah terhadap anak
anak berkebutuhan khusus yangtelah berprestasi. 

lnisiatif 

Berdasarkan kondisi di atas, Kota Metro membangun komitmen untuk 
memperhatikan hak dan kebutuhan anak-anak ABK, khususnya dalam hal pendidikan. 
Komitmen ini kemudian diperkuat dengan pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan 
lnklusif Kota Metro yang dituangkan melalui Keputusan Walikota Metro Nomor 
416/D3/KPTS/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan 
Pendidikan lnklusifKota Metro. 
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Pada tanggal 22 Desember 2017, Pemerintah Kota Metro melalui Din as Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro mencanangkan Kota Metro sebagai 
penyelenggara pendidikan inklusif. Pencanangan ini dihadiri oleh Kementerian 
Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Daerah Kabupaten/ Kota 
Provinsi Lampung, Kepala Sekolah, Guru, organisasi penyandang disabilitas, dan 
sekolah-sekolah mulai dari PAU D, SD, SMP dan SMA/ SM K se-Kota Metro. 

Salah satu alasan dari strategi pendidikan inklusif adalah upaya pemerataan 
kesempatan memperoleh pendidikan, karena pendidikan inklusif dapat menampung 
semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif 
juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif 
menggunakan metodologi pembelajaran yang bervariasi yang bisa menyentuh semua 
anak dan menghargai perbedaan. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pendidikan 
inklusif, adalah: 

1) Prinsip Kebutuhan Individual; setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan 
yang berbeda-beda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk 
menyesuaikan dengan kondisi anak. 

2) Prinsip Kebermaknaan; pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga 
komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai 
perbedaan. 

3) Prinsip Keberlanjutan; pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan 
pada semuajenjang pendidikan. 

4) Prinsip Keterlibatan; penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan 
seluruh komponen pendidikan terkait. Disinilah anak-anak belajar karakter yang 
sesungguhnya, termasuk kemampuan untuk berbaur dan berinteraksi dengan anak 
berkebutuhan khusus, terlepas dari perbedaan yang terdapat dalam satu sekolah. 

Strategi yang diterapkan 

Pemerintah Kota Metro mempunyai visi sebagai kota pendidikan dengan ciri 
pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan 
cara mentransformasikan sistem pendidikan, sehingga dapat merespon 
keanekaragaman pembelajar yang memungkinkan guru dan pembelajar merasa 
nyaman dengan keanekaragaman. Keanekaragaman dipandang sebagai tantangan, 
bukan masalah. 

Pendidikan inklusif adalah filosofi pendidikan dan sosial. Dalam pendidikan inklusif, 
semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaan 
mereka. Semua anak menyatu dalam komunitas sekolah yang sama, terlepas dari 
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kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial ekonomi, 
suku, latar belakang budaya atau bahasa, dan agama. Pemerintah Kota Metro 

berkomitmen untuk memperbaiki layanan pendidikan di sekolah yang mulai kehilangan 
arah dengan harapan pendidikan inklusif mampu mendorong peserta didik untuk 
berbaur antara anak yang baik, pintar, sehat dengan anak yang kurang pandai, cacat, 
atau berkebutuhan khusus lainnya, menciptakan nilai-nilai pendidikan karakter dan rasa 
kemanusiaan bagi pembelajar reguler. 

Penyelenggaraan pendidikan inklusifdidasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 

> Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu; kesempatan memperoleh layanan 
dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses 
pad a semua anak dan menghargai perbedaan. 

> Prinsip keberagaman; perbedaan sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan 
pembelajar diupayakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu 
pembelajar. 

> Prinsip kebermaknaan, dapat menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang 
ramah, menerima keragaman, menghargai perbedaan, dan bermakna bagi 

kemandirian pembelajar. 
> Prinsip keberlanjutan, diselenggarakan secara berkerlanjutan pada semua jenis 

dan jenjang pendidikan. 
> Prinsip keterlibatan, harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. 

Komponen yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajar 

Pembelajar di sekolah inklusif terdiri atas pembelajar pada umumnya normal/ 
biasa dan pembelajar khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial 
atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kategori khusus disini 
diartikan sebagai hambatan penglihatan, pendengaran, komunikasi, kecerdasan, 

motorik, emosi, kesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan 
motorik, atau korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif 

lainnya. 

Syarat penerimaan pembelajar baru di sekolah inklusif: 

a. Memi lki surat keterangan dari tenaga ahli yang menyatakan bahwa 
pembelajar adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau lainnya; 

b. Pembelajar menyertakan surat asesmen dari sekolah sebelumnya; 
c. Diidentifikasi oleh sekolah sebagai ABK. 
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2. ldentifikasi dan Assessment 

ldentifikasi sebagai proses penjaringan untuk menentukan jenis kebutuhan khusus 
pembelajar, yang dilakukan oleh guru atau profesional terkait penggunaan alat/ 
instrumen standar dan non standar yang dikembangkan. ldentifikasi wajib 
dilakukan oleh setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, guna mengetahui 
perkembangan ABK. 

lnstrumen untuk mengidentifikasi kriteria 
Anak Berkebutuhan Khusus 

INSTRUMEN ASESMEN KEMANDIRIAN 

Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pendidikan lnklusif Kota Metro 

1. Apakah Anda selalu diingatkan orang tua dalam belajar? 
2. Apakah dalam belajar di rumah, Anda dibantu orang lain? 
3. Jika Ya. Siapa yang membantu? 
4. Apakah tugas atau PR yang Anda peroleh selalu Anda kerjakan? 
5. Jika Ya. Kapan Anda mengerjakannya? 
6. Jika Tidak. Apa alasan Anda? 
7. Apakah Anda mendapatkan tugas tertentu di keluarga? 
8. Jika Ya. Pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab Anda? 
9. Jika Tidak. Apa yang Anda kerjakan sepulang sekolah? 
10. Apakah setiap Anda bepergiaan selalu mengajak teman? 
11. Jika Ya. Siapa yang menemani? 
12. Apakah anda mengalami kesulitan dalam belajar? 
13. Jika Ya. Bagaimana cara mengatasinya? 

INSTRUMEN ASESMEN SOSIAL_EMOSI 

1. Apakah Anda mempunyai teman sebaya dalam belajar? 
2. Apakah Anda mau menerima kritik dan saran darl teman? 
3. Jika Ya. Apa alasannya? 
4. Jika Tidak. Apa dasarnya? 
5. Apakah Anda mempunyai teman untuk curhat? 
6. Apakah Anda bisa menjadi teman curhat untuk teman Anda? 

INSTRUMEN ASESMEN KESEHATAN 

1. Apakah Anda pernah mengalami riwayat sakit yang serius? 
2. Jika Ya. Penyakit apa yang Anda derita? 
3. Apakah penyakit itu mengganggu aktifitasmu dalam belajar? 
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Asesmen merupakan tindakan menemukenali kondisi pembelajar dari aspek 
potensi, kompetensi, dan karakteristik pembelajar dalam penentuan program 
pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui keunggulan dan hambatan belajar pembelajar, agar nantinya benar
benar sesuai kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Untuk hasil yang optimal dan 
dapat dipertanggungjawabkan melibatkan tenaga ahli terkait, seperti dokter, 
psikolog, pedagog, orthopedagog, dan profesi terkait lainya. Asesmen ini pun 
sangat berguna untuk menentukan Rencana Program Pembelajaran (RPP) individu 
pembelajar, sebagai dasa r evaluasi dan monitoring serta dasar untuk 
mengalihtangankan pada psikiater jika perlu penanganan khusus. 

Form Hasil Assessment 

Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pendidikan lnklusif Kota Metro 

Nama 

HASIL ASESMEN 

Temp.it. Tangal Lahir : ____ ,_.,, ........ , ... N,_, .... ................ ...... .. _ ...... ... ...... ......... _ ,.,, .. , .. - , 

Jenb: Kel-.amln 
Kela! 

1. Foktor Kemandlrian (Deskrip$1) 

2., Faktor sosl:al Dan Emosl 

3. ~ ktor Kesehitan 

4. Faktor Keluarp 

s . Kesimpulan Talcsiran (Ougaan hambatan slswa dan car.a menanganlnya) 

Metro, ..................................... 2015 

Petugas Asesmen 
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3. Kurikulum 

Ada duajenis kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif: 

a. Kurikulum Akademik 

Kurikulum pendidikan inklusif mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan 
pembelajar sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan potensinya. 
Kurikulum standar nasional ditujukan untuk para anak didik umum dan 

berkebutuhan khusus dengan potensi kecerdasan rerata dan di atas rerata, 
sedangkan kurikulum akomodatif adalah kurikulum standar nasional yang 
disesuaikan dengan bakat, minat dan potensi pembelajar berkebutuhan 
khusus, kurikulum ini ditujukan untuk anak didikdengan potensi kecerdasan di 
bawah rerata, sedangkan kurikulum akomodatif di atas standar nasional 
ditujukan untuk anak didik yang memilki potensi kecerdasan atau bakat 
istimewa. 

Penerapan kurikulum akomodatif memanfaatkan model penyelarasan 
kurikulum dalam bentuk: 

> Model Eskalasi, kurikulum standar nasional dinaikkan tingkat kualifikasi 
materinya, baik secara horizontal maupun vertikal sesuai dengan potensi 
pembelajarcerdas istimewa. 

> Model Duplikasi, dapat diterapkan pada empat komponen utama 
kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Model ini berlaku bagi 
para pembelajar pada umumnya sesuai dengan standar nasional. 

> Model Modifikasi, modifikasi kurikulum dikembangkan sesuai dengan 
kemampuan pembelajar berkebutuhan khusus. Modifkasi pada tujuan, 
isi, proses, dan evaluasi. 

> Model Substitusi, mengganti isi kurikulum standar nasional dengan 
materi yang lain. 

> Model Omisi, menghilangkan seluruh isi kurikulum standar nasional 
karena jika diberikan pada pembelajar berkebutuhan khusus akan terlalu 

sulit/tidak sesuai. 

b. Kurikulum Kekhususan 

lntervensi khusus berdasarkan kelainan atau kebutuhan khusus pembelajar 
untuk mengoptimalkan potensi khusus yang perlu dikembangkan. Bentuk 
layanan terse but adalah: 
> Baca tulis Braille; 
> Orientasi mobilitas; 
> Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; 
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> Pengembangan diri; 
> Okupasi; 
> Pengembangan gerak; 
> Pengembangan pribadi dan sosial; 
> Modifikasi perilaku. 

4. Ketenagaan 

Tenaga pendidik yang terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru 
pembimbing khusus (GPK). Guru pembimbing khusus {GPK) adalah guru yang 
memiliki kompetensi sarjana strata satu (S1) pendidikan luar biasa atau pendidikan 
khusus dengan kualifikasi pendidikan khusus. Tujuannya adalah sebagai 

pendukung guru reguler untuk pembelajar berkebutuhan khusus. Guru 
pembimbing khusus mandiri adalah guru yang disediakan dan dibiayai oleh orang 
tua anak kebutuhan khusus untuk membantu proses pembelajaran di sekolah dan 
mendampingi selama pelajaran di dalam kelas, membantu guru mata pelajaran, 
membantu layanan kebutuhan pribadi seperti MCK dan lainnya. 

Selain para guru, tenaga pendukung operasional seperti tenaga administrasi, 
pustakawan, dan lainnya mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. 

5. Pengelolaan Kelasdan Kegiatan Pembelajaran 

Sistem pengelolaan kelas untuk penyelenggaraan pendidikan inklusifterbagi dalam 

kelas reguler penuh, kelas reguler dengan guru pembimbing khusus dan guru 
pembimbing khusus mandiri, dan kelas khusus di sekolah reguler. Kegiatan 
pembelajaran sesuai dengan silabus dan rencana program pembelajaran (RPP), 
mempertimbangkan perbedaan individu serta melibatkan pihak-pihak terkait 
seperti guru pendamping khusus, psikolog, dokter, orangtua, dan lainnya. 

6. Sistem kenaikan kelas, laporan hasil belajar dan ujian nasional 

Sistem kenaikan kelas didasarkan kriteria ketuntasan belajar pembelajar. 
Pembelajar ABK di sekolah inklusif tidak diperkenankan tinggal kelas, karena pada 
prinsipnya pembelajaran di sekolah inklusif berdasarkan program pembelajaran 
individu (PPI) sesuai dengan kemampuan pembelajar. 

Bagi ABK yang tidak mampu mengikuti kurikulum standar nasional, maka tidak 

diikutsertakan dalam ujian nasional dengan syarat: 
> Telah menjalani asesmen oleh professional; 
> Mendapatkan rekomendasi dari guru pendampingkhusus (GPK); 
> Ada surat keterangan dari guru wali kelas, dan guru pengampu mata pelajaran; 
> Surat keputusan dari kepala sekolah. 
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Sistem hasil laporan hasil belajar di sekolah inklusif berupa angka-angka dengan 
deskripsi /narasi penguasaan materi. 

Model Rapor Sekolah lnklusif 

lompiron4: 
Pedoman Umum Penyelengg.araan 

Pendidikan lnklusif Kota Metro 

LAPORAN 
HASIL BELAJAR SISWA 

SEKOLAH DASAR PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF 

Nama Peserta Didik: Ramadhan Nur C 
Kelas VI (Enam) 
Nomor lnduk 1038 
Semester 
Nama Sekolah SD N 2 Bendan 
Tahun Pelajaran 2014/2015 
Alamat Sekolah Klumpit, Bendan, Banyudono, Boyolall 

No _,._,.,, Nlal -II a.tljar -Anol<a HuNf - ..... ,. PenclidiQnAot<na 72 Tutuh Puluh Oua 

2. Pendldllcan Kewarganegaraan a 75 Tujuh Puluh Uma 
uan Soelal 

8ahaaa Indonesia (Kemampuan 
3, ~dM Kerr.a,npoan 70 TuJuh Puruti ........ 
•• Matemad'( 76 Tytoh Puluh Enam 

s. ~uanAf.am 73 Tu;.,h Pull.A, Tlga 

6. Ktteine,, T"'9M den KtNniM 76 T ujuh Pult.1h Uma 

7. Pendldbn Jaamanl 60 Oelapan Pl.duh 

8. Muatan Lo.kal: n Tu;.A, Puluh Tujuh 

a, 8ahua Jawa 

b. Senl Soata Jawa 

o. 8lha$9 I ~rts 

•• .._ ....... 75 Tujuh Puluh Uma 

Jumlah 873 
EnamRatusTuju 

Puluh 

7. Sarana dan prasarana sekolah inklusif 

Sarana dan prasarana yang disediakan pada prinsipnya sama dengan sekolah 
umum, dengan memastikan sekolah ramah bagi semua pembelajar, terutama 
akses fisik dan non fisik untuk memudahkan mobilitas pembelajar berkebutuhan 
khusus. Termasuk di sini adalah penyediaan ramp (bidang landai untuk 
mempermudah lalu lintas pengguna kursi roda dan lainnya), handrail (pegangan 
rambat), toilet khusus, simbol penanda dalam huruf Braille pada setiap pintu, dan 
lain-lain. 
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8. Manajemen sekolah inklusif 

Pelaksanaannya sama dengan sekolah pada umumnya, yang meliputi manajemen 

kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidikan, keuangan, lingkungan, dan sarana 
prasarana. 

9. Pendanaan 

Pembiayaannya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, 
dan orang tua. 

10. Penghargaan dan sanksi 

Penghargaan diberikan kepada tenaga pendidik dan pemerintah daerah yang nyata 
memiliki komitmen tinggi dan berprestasi berupa inclusive award. Satuan 
pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang melanggar ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009, akan diberikan sanksi sesuai aturan yang 
berlaku. 

11. Stakeholder pendidikan inklusif 

Pihak-pihak yang terlibat menjadi pemangku kepentingan, adalah pembelajar, 

orangtua, guru, kepala sekolah dan komponen sekolah lainnya, komite sekolah, 
pengawas sekolah, pusat sumber (SLB/SDLB), lembaga swadaya masyarakat lokal, 
nasional dan internasional, universitas, profesional, pemerintah, dan masyarakat. 

Pokja Pendidikan lnklusif Kota Metro terbentuk sesuai dengan Keputusan Walikota 

Metro Nomor 416/D3/KPTS/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja 
Penyelenggaraan Pendidikan lnklusif Kota Metro dan memiliki tu gas, sebagai berikut: 

1. Menyusun Program Kerja Pendidikan lnklusif dan akselerasi dalam rangka 
percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun. 

2. Melaksanakan sosialisasi, lokakarya, advokasi, dan pembinaan implementasi 
pendidikan inklusif dan akselerasi dalam rangka percepatan penuntasan wajib 

belajar sembilan tahun. 

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif dan akselerasi dalam 

rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. 

4. Merumuskan dan membuat program pendidikan inklusif dan akselerasi dalam 
rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun. 

5. Melaksanakan sosialisasi promos!, lokakarya, dan advokasi kebijakan pendidikan 
inklusif dan akselerasi sebagai cara untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar sembilan tahun. 
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6. Melakukan penyusunan pedoman/ model implementasi penyelenggaraan 
pendidikan inklusif dan akselerasi dengan menggabungkan berbagai sumber daya 
yangsudah tersedia. 

7. Pengembangan dan penyebaran materi lnklusif dan akselerasi dalam bentuk studi 
kasus (brosur, poster, buklet dan atau film VCD/DVD) untuk kegiatan pendidikan 
dan pelatihan guru atau sosialisasi. 

8. Mengusulkan kepada Walikota untuk memberikan penghargaan kepada sekolah, 
pendidik, dan tenaga kependidikan serta masyarakat yang peduli dan berhasil 
dalam pengembangan pendidikan inklusifdan akselerasi. 

9. Mensosialisasikan pendidikan inklusif dan akselerasi kepada semua pihak. 

10. Membantu proses pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum dan telah 

bersekolah. 

11. Membantu pemetaan sekolah umum dan kejuruan dalam implementasi 
pendidikan inklusif dan akselerasi. 

12. Terlibat aktif dalam penyusunan program/ kegiatan, rapat rakyat, rapat koordinasi, 
workshop, sosialisasi, program pendamping, pendidikan, pelatihan termasuk in 
house training, pembinaan (supervisi), dan monitoring/ evaluasi mengenai 
pendidikan inklusif dan akselerasi. 

13. Menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan sistem 
layanan dalam implementasi pendidikan inklusif dan akselerasi. 

14. Menjadi fasi litator dan mediator bagi semua pihakdalam implementasi pendidikan 
inklusif dan akselerasi. 

15. Membantu pengintegrasian data anak berkebutuhan khusus dalam sistem dan 
SIM pendidikanserta SIM sekolah. 

16. Mendukung pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan untuk semua, serta upaya-upaya 
dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif dan akselerasi. 

Ada pun bidang-bidangnya, adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Penyusunan Program Pendidikan lnklusif dan Akselerasi serta Program 
Cl/Bl 
a. Kabid Sosbud pada Bapeda Kota Metro 
b. Kasi Dikmas pada Dinas Dikbudpora Kota Metro 
c. Kepala SMA Negeri 4 Metro 
d. Kepala SM P Negeri 9 Metro 
e. Kepala SLBN Kota Metro 
f. Kepala SLB Dharma Wiyata Kota Metro 
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2. Bidang Pengadaan dan Pengembangan Media Adaptif 
a. Kasi Kelembagaan Dikmen Dinas Dikbudpora Kota Metro 
b. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Dikbudpora Kota Metro 
c. Kasubag Keuangan Dinas Dikbudpora Kota Metro 

3. Bi dang Bina Program dan Kompetensi Siswa 
a. Kasi Kelembagaan Dikdas Dikbudpora Kota Metro 
b. Kepala SMP Negeri 5 Metro 
c. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Dikbudpora Kota Metro 

4. Bi dang Hubungan Kerjasama 
a. Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Dikbudpora Kota Metro 
b. Kepala SMP Negeri 10 Kota Metro 

5. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan Pendidikan lnklusif dan Akselerasi serta 
Program Cl/Bl 
a. Ketua PGRI Kota Metro 
b. Kasi Kurikulum Dikdas Dinas Dikbudpora Kota Metro 
c. Kasi Tenaga Pendidik Dikmen Dinas Dikbudpora Kota Metro 

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan lnklusif dan Akselerasi serta 
Program Cl/Bl 
a. Kepala SMA Negeri 2 Metro 
b. Kepala SMA Negeri 6 Metro 
c. Dra. Ratna Dewi, M.Pd. (Pengawas Dinas Dikbudpora Kota Metro) 

7. Bi dang Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan lnklusif dan Akselerasi Serta 
Program Cl/Bl 
a. Korwas Dinas Dikbudpora Kota Metro 
b. Kepala Bidang PAUD/PNFI Dinas Dikbudpora Kota Metro 
c. Kepala SKB Kota Metro 

Susunan Kelompok Kerja 
Pendidikan lnklusif dan Akselerasi Kota Metro 

Pelindung Wallkota Metro dan Wakil Walikota Metro 
Penasihat Sekretaris Daerah Kota Metro, Asisten Bidang 

Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Metro, Kepala Oinas 
Oikbudpora Kota Metro, Kepala Bapeda Kota Metro, 
Kepala BPKAD Kota Metro, Kepala BKD Kota Metro, 
Ketua Dewan Pendidikan Kota Metro 

Ketua Umum : Sekretarls Oinas Oikbudpora Kota Metro 
Ketua I KabagAdministrasl KesraSetda Kota Metro 
Ketua II Kabid Dikdas Dinas Olkbudpora Kota Metro 
Ketua Ill Kabid Dikmen Olnas Dikbudpora Kota Metro 
Sekretarls Kasubag Perencanaan Olnas Dikbudpora Kota Metro 
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Hasil yang dicapai 

Masyarakat Kota Metro saat ini mulai mengetahui bahwa penyandang disabilitas 
atau ABK memiliki hak mendapatkan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. 
Penyandang disabilitas cukup belajar di sekolah umum yang menjadi penyelenggara 
pendidikan inklusif dan tidak perlu banyak biaya di Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Secara kualitatif program pendidikan inklusif dapat menumbuhkan kesadaran 
orang tua penyandang disabilitas untuk terbuka memberikan kesempatan pada putra

putrinya dalam pemenuhan pendidikan tanpa rasa malu dan tertutup. Munculnya 
paradigma masyarakat yang positif terhadap penyandang disabilitas, bahwa 
kemampuan dan kapasitas mereka diakui setara dengan pembelajar pada umumnya. 
Secara kuantitatif program ini dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah anak 
berkebutuhan khusus. 

Pemerintah Kota Metro memberikan kuota terhadap 150.000 jiwa penduduk Kota 
Metro atau 5% yang merupakan anak berkebutuhan khusus, untuk dapat mengenyam 
pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di sekitar mereka. Pemerintah Kota juga 
menunjuk 18 sekolah percontohan untuk melakukan pendidikan inklusif, mendidik 30 
orang guru untuk menjadi guru pembimbing khusus dan saat ini terus bertambah seiring 
dengan kebutuhan tenaga pendidik, serta sudah terdapat 1 (satu) SLB Negeri dan 2 
(dua) SLB swasta. Saat ini semua sekolah menjadi penyelenggara pendidikan inklusif 
Kota Metro. 

Penompilon juoro boco puisi nosionol, 
Adi Kurniawan (penyondong disobilitos), 

podo penconongon Penyelengaroan 
Pendidikon lnklusi di Kota Metro tohun 2012 

Peringotan hari Autis Nasional Kota Metro 
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Keberlanjutan 

Program penyelenggaraan pendidikan inklusif ini memiliki keberlanjutan sesuai 
dengan kebijakan dan aturan yangtelah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
lnklusif, atas Perubahan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan lnklusif. 

2. Proses pengesahan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Hak Penyandang Disabilitas. Proses ini melibatkan semua stakeholder (eksekutif, 

legislatif, perguruan tinggi, asosiasi/LSM peduli penyandang disabilitas, dan akan 
dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas). 

3. Komitmen Pemerintah Kata Metro sebagai kota inklusif sudah masuk dalam 
Dokumen RPJ M Kata Metro tahun 2016-2021. 

4. Keputusan Walikota Metro Nomor 416/D3/KPTS/2012 tentang Pembentukan 
Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pendidikan lnklusif Kata Metro masa bakti 2012-
2016 (sudah direvisi). 

Pelajaran yang dapat diam bit 

Progam pendidikan inklusif di Kata Metro dapat terselenggara karena komitmen 
dan kepedulian pemerintah kota terhadap penyandang disabilitas/ ABK untuk 
mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan. Komitmen seluruh tenaga pendidik 
terhadap kesetaraan sumber daya manusia, sehingga sekolah-sekolah di Kata Metro 
menerima semua pembelajar menjadi manusia seutuhnya dengan kapasitas dan 
kemandirian yang optimal. Pendidikan tanpa diskriminasi menjadi paradigma baru 

terhadap semua masyarakat, memanusiakan manusia tanpa membedakan suku, ras, 
agama, dan kecacatan manusia. Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap 
pemenuhan pendidikan dan peningkatan kapasitas dirinya demi kelangsungan hidup 
yang mandiri. 

Kemampuan untuk ditransfer 

Setiap kota di Indonesia mampu menyelenggarakan program pendidikan inl karena 
tugas dan fungsi yang dilakukan pemerintah untuk membangun manusia yang cerdas 
dan mandiri. Di samping itu, adalah hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. 

Kondisi yang dibutuhkan untuk menerapkan program ini adalah membangun komitmen 
bersama baik di Pemerintah Kata Metro dan semua stakeholder serta tenaga pendidik di 
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seluruh sekolah, sosialisasi kepada masyarakat agar wawasan terhadap pemenuhan 
pendidikan dipahami sebagai kebutuhan manusia, membangun basis data penyandang 

disabilitas yang belum bersekolah, membuat modul petunjuk teknis pendidikan inklusif, 
menyiapkan SDM tenaga pendidik, menambah fasilitas-fasilitas pendidikan di sekolah 
umum yang dapat membantu kemudahan penyandang disabilitas, misalnya adalah 
toilet yang ramah dan sesuai standar bagi penyandang disabilitas, serta menyusun 
peraturan kepala daerah dan peraturan daerah. 

Pihak-pihak yang sudah melakukan proses belajar ke Kota Metro atau riset tentang 
penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, 
Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Pemerintah 
Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur. Kota Metro juga menjadi 
narasumber pada pertemuan tingkat tinggi kota inklusif yang diselenggarakan oleh 
UNESCO di Kota Yogyakarta, Kota Banda Aceh, dan Kota Banjarmasin. 

KONTAK PERSON 
1. Rifian Hadi, M.Pd 

Ketua Pokja Pendidikan lnklusif 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 
JI.Ki Hajar Dewantara, Kamp us lSA, lringmulyo Metro Timur, METRO 
No. Telp (0725} 42400 
Email : rifianhadi@ymail.com 

2. Supriyono,S.Pd. 
Koordinator Pembelajaran pada Pokja Pendidikan lnklusif, 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 
No.Hp 082180687781 
Email : supriyonolestari78@gmail.com 

3. Heffy Octaviani 
Manager Pengembangan Kapasitas Kota, APE KS I 
Rasuna Office Park 111, WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum 
JI. Ta man Rasuna Selatan, JAKARTA 12960 
No.Telp/Fax : {021) 8370 4703 / 8370 4733 
Email : info@apeksi.or.id octaviani.heffy@apeksi.or.id 
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