
Pendahuluan
Pendidikan merupakan kebutuhan

dasar setiap manusia untuk menjamin
keberlangsungan hidupnya agar lebih
bermartabat. Lembaga pendidikan tidak
hanya sebagai wahana untuk sistem bekal
ilmu pengetahuan, tetapi juga sangat
berperan dalam menunjang tumbuh
kembang dalam berolah sistem maupun
cara bergaul dengan orang lain.Lembaga
pendidikan pada perkembangannya tidak
hanya ditujukan kepada anak yang
memiliki kelengkapan fisik, tetapi juga

kepada anak yang memiliki keterbatasan
secara fisik baik dalam hal penglihatan
(tunanetra), pendengaran (tunarungu), dan
keterbatasan fisik lainnya.

Setelah Indonesia merdeka pada
17 Agustus 1945, pelayanan untuk anak
berkebutuhan khusus mendapat perhatian
yang lebih meningkat , sehingga
keberadaan Pendidikan Luar Biasa (PLB)
semakin terjamin.Hal ini dibuktikan
dengan kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah yang mendukung adanya
perkembangan pendidikan di suatu
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Abstract
This article discuss about education development as well as Foundation of
Blind Children Education Surabaya roles in 1957-1982. YPAB Surabaya as the
first blind shool established in Surbaya. Education service for blind children
found by YPAB Surabaya developed gradually, included formal education
(Kindergarten, Elementary and Secondary School) and training education
(Agricultural Education Project). Role of YPAB Surabaya in range of 1957-
1982, among them as education institution and strategic institution in
developing the independence of blind children. The Agriculture Education
Project found by YPAB in 1982, also get in part in produce Human Resource (HR)
ready to be independent in the midst of society life.

Keywords : foundation, blind children, Surabaya

Abstrak
Artikel ini membahas tentang perkembangan pendidikan serta peranan Yayasan
Pendidikan Anak-anak Buta (YPAB) Surabaya tahun 1957-1982.YPAB Surabaya
merupakan sekolah tunanetra pertama yang didirikan di Surabaya.Layanan
pendidikan bagi anak buta yang didirikan oleh YPAB Surabaya dikembangkan
secara bertahap, meliputi pendidikan formal (TK, SD, dan SMP) dan pendidikan
pelatihan (Proyek Pendidikan Pertanian).Peranan YPAB Surabaya dalam
rentang tahun 1957-1982, diantaranya ialah sebagai suatu lembaga pendidikan
dan lembaga strategis dalam mengembangkan kemandirian anak-anak
buta.Adanya Proyek Pendidikan Pertanian yang didirikan oleh YPAB pada
tahun 1982, juga berperan dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang siap berdikari di tengah kehidupan masyarakat.
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daerah.Salah satu Undang-Undang yang
mendukung dalam pendidikan tertulis
dalam pasal 31.Dalam pasal ini,
pemerintah ikut berperan dalam masalah
administrasi dan juga peraturan.

Sekolah-sekolah swasta yang
berdasarkan pada keterbatasan fisik yang
dimiliki oleh anak didik di kota Surabaya
pun banyak bermunculan. Salah satu
bentuk lembaga pendidikan bagi anak
yang memiliki keterbatasan fisik yang
dibuka pada masa tersebut adalah sekolah
Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta
(YPAB) .Seko lah mi l ik Yayasan
Pendidikan Anak-anak Buta (YPAB)
Surabaya merupakan layanan pendidikan
bagi anak buta yang pertama didirikan di
Surabaya.YPAB didirikan oleh Prof. Dr.
M. Soetopo bersama istrinya, G. Soetopo
Van Eijbergen.Tujuan utama dari
didirikannya Yayasan ini ialah untuk
mendidik anak-anak yang mengalami
keterbatasan dalam hal pengihatan atau
buta.

Secara garis besar ruang lingkup
penelitian ini adalah lembaga pendidikan
bagi anak tunanetra, Yayasan Pendidikan
Anak-anak Buta (YPAB) Surabaya.
Periodesasi diperlukan untuk menentukan
waktu yang terus bergerak tanpa henti
menjadi dapat dipahami dengan
membaginya dalam unit-unit waktu,
dalam sekat-sekat, dalam babak-babak,
maupun dalam periode-periode .Tahun
1957 dipilih sebagai batasan awal merujuk
pada telah dimulainya aktivitas pelayanan
pendidikan pada jenjang sekolah Taman
K a n a k - k a n a k ( T K ) u n t u k a n a k
buta.Layanan pendidikan jenjang TK
yang dibuka oleh YPAB pada tahun 1957,
merupakan layanan pendidikan bagi anak
buta yang pertama kali dan menjadi satu-
satunya sekolah tunanetra yang berlokasi
di Surabaya. Tahun 1982 digunakan
sebagai batas akhir penelitian ini adalah
adanya perkembangan dalam sistem
pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan
Pendidikan Anak-anak Buta (YPAB)
Surabaya, dimana pada tahun ini
diresmikan Proyek Pendidikan Pertanian.

Proses belajar mengajar pada Proyek
Pendidikan Pertanian ini dilaksanakan
terpisah dari Sekolah TK, SD dan SMP
milik Yayasan YPAB, yakni berlokasi di
Jl. Gebang Putih no. 5 Surabaya. Proyek
Pendidikan Pertanian yang didirikan oleh
YPAB tersebut berfungsi sebagai pusat
pelatihan kerja.

Topik ini menarik untuk dikaji
karena menurut penulis eksistensi sekolah
partikelir atau non-pemerintah termasuk
di dalamnya sekolah bagi penyandang
ketunaan, dalam perkembangannya
ternyata mempunyai peran yang sangat
besar dalam upaya peningkatan tingkat
pendidikan masyarakat selain sekolah
resmi mil ik pemerintah.Yayasan
Pendidikan Anak-anak Buta (YPAB)
Surabaya sebagai suatu lembaga
pendidikan bagi anak berkebutuhan
khusus tentunya memiliki sejumlah
keunikan dan peranan.Keunikan dan
peranan itu terangkum dalam satu
perjalanan sejarah yang panjang beserta
dinamika yang ada di dalamnya.
Perjalanan sejarah YPAB inilah yang akan
diteliti dan kemudian dipaparkan sebagai
suatu peristiwa sejarah. Apa yang telah
diuraikan di awal kiranya cukup untuk
memberi sedikit gambaran tentang SLB
dan arti penting dari lembaga ini.

Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode

penelitian sejarah yang terdiri dari empat
tahap, yaitu yaitu heuristik, kritik sumber,
i n t e r p r e t a s i , d a n h i s t o r i o g r a f i
(Kuntowijoyo: 2003). Sumber-sumber
yang digunakan dalam penulisan ini
adalah sumber tertulis dan sumber
lisan.Sumber tertulis yang dimaksud
berupa koleksi arsip, dokumen dan foto
Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta
(YPAB), buku serta artikel dari sebuah
penelitian yang terdahulu.Sumber lisan
yang dimaksud berupa wawacara dengan
beberapa orang yang menjadi saksi sejarah
yang terlibat secara langsung maupun
hanya mengetahui peristiwa yang sedang
diteliti, seperti wawancara dengan
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pengurus yayasan, Guru yang berada di
sekolah yayasan tersebut, mantan murid
sekolah yang juga menjadi pengajar di
sekolah yayasan. Serangkaian wawancara
dengan berbagai informan dilakukan
untuk menutup kekurangan sumber
tertulis sekaligus sebagai verifikasi
sumber tertulis.

Pembahasan

Latar Belakang Berdirinya Yayasan

PendidikanAnak-anak Buta (YPAB)

Aw a l p e n d i r i a n Ya y a s a n

Pendidikan Anak-anak Buta (YPAB)

diinspirasikan oleh masalah kebutaan di

Indonesia.Masalah kebutaan di Indonesia,

pada tahun 1950an belum pernah

ditangani secara serius oleh bidang

kesehatan.Sehingga jumlah kebutaan di

Indonesia selain karena penyakit ataupun

karena penghasilan (tingkat kesejahteraan

yang rendah) bertambah (Wawancara

dengan Prof. Dr. H. R. Soedarso

Djojonegoro, AIF). Gagasan untuk

memberikan pendidikan pada anak-anak

buta di kota Surabaya sebenarnya sudah

dicetuskan pada akhir tahun 1957. Pada

waktu itu persoalan anak-anak buta cukup

s e r i u s u n t u k m e n d a p a t k a n

perhatian.Diantara anak-anak yang datang

berobat untuk penyakit mata, sebagian

yang dapat diselamatkan dari bahaya

kematian, menjadi buta.Tiap tahunnya, di

Rumah Sakit Mata Undaan saja,

diketemukan rata-rata 90 anak buta

dibawah umur 16 tahun.Tidak ada usaha

apapun di Jawa Timur yang memikirkan

nasib anak-anak ini (Soetopo, 1974: 1).

Melihat keadaan orang-orang atau

anak-anak terutama tuna netra tersebut,

Prof. Dr. M. Soetopo bersama istrinya (G.

Soetopo atau yang bernama lengkap

Grietje Van Eijbergen), beserta rekan-

rekannya akhirnya memikirkan untuk

mendirikan sekolah bagi anak-anak buta,

supaya anak-anak buta tersebut

ditingkatkan ilmu pengenalan hidupnya,

sehingga nanti akhirnya bisa mandiri

(Wawancara dengan Prof. Dr. H. R.

Soedarso Djojonegoro,AIF).

Yayasan mulai merintis kerja di

Surabaya dengan tanpa bermodalkan

apapun, tanpa gedung, tanpa alat-alat,

tanpa uang, tanpa pegalaman sedikitpun,

hanya dengan seorang Guru Taman

Kanak-kanak yang mendapatkan

pendidikan tambahan di Bandung, sebagai

bekal pertama (Soetopo, 1974: 1). Guru

tersebut bernama Heni Sasabone.

Perhatian dipusatkan pada pendidikan

anak-anak, karena pengalaman di seluruh

dunia memberikan bukti bahwa semakin

muda pendidikan itu dimulai akan lebih

baik hasil yang dicapai. Pembatasan

tersebut bagi Yayasan Pendidikan Anak-

anak Buta dirasa lebih praktis dan

efektif.Dengan demikian Yayasan ini

bukan merupakan Yayasan pemeliharaan

orang buta ( ), melainkanBlindenzorg

sebuah Yayasan Pendidikan bagi Anak

Buta.

Pada tahun 1957, yakni pada bulan

September, yayasan membuka Taman

Kanak-kanak untuk anak-anak buta.Satu

tahun kemudian, yakni 1958, yayasan

menempati gedung di Jalan Tegalsari No.

56, Surabaya.Gedung tersebut pada

awalnya rumah milik seorang keturunan

Belanda, Dr. Piyma.Ia merupakan teman

dari Prof. Dr. M. Soetopo. Rumah beserta

tanah seluas 1000 m2 milik Dr. Piyma

tersebut kemudian diberikan (dihibahkan)

kepada Yayasan, karena ia akan pulang ke

Negeri Belanda. Mulainya Yayasan

pendidikan anak-anak buta, sekolah hanya

memiliki 1 orang guru, yaitu Heni

Sasabone.

Pada tanggal 9 Maret 1959, Prof.

Dr. M. Soetopo bersama istri (G. Soetopo

Van Eijbergen), beserta 5 rekannya,

menghadap ke Badan notaris Anwar

Mahayudin. Kantor notaris tersebut

beralamatkan di jalan Cenderawasih No.

2, Surabaya.Lima rekan tersebut ialah;

Pertama, Muhammad Basoeki, bertempat

tinggal di Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya.

Kedua, Doktor Jacob Pieter Parijs,
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seorang Apoteker yang bertempat tinggal

di Jl. Tjiliwung, Surabaya.Rekan ketiga,

Johanna ten Doesschate, bertempat

tinggal di Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya.

Keempat, Phoa Biauw Hiang. Rekan

kelima adalah Soerti Tirtotenojo,

bertempat tinggal di Jl. Pemuda 19-21,

Surabaya (Akta Pendirian YPAB, tanggal

9 Maret, no 7).

Kedatangan Prof. Dr. M. Soetopo

beserta rekan-rekannya ke kantor notaris

t e r s e b u t g u n a m e l a k u k a n

penandatanganan Akta Pendirian Yayasan

Pendidikan Anak-anak Buta. Sehingga

Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta

resmi berdiri pada 9 Maret 1959 (hari

Senin), dengan akta notaris nomor

17.Akta Pendirian tersebut dibuat dan

diresmikan di Surabaya, dihadapan para

saksi Han Tiong Khwee dan Sie Poo

Tjhiang.Keduanya merupakan pegawai

notaris, dan bertempat tinggal di

Surabaya.

Maksud dan tujuan didirikannya

yayasan tercantum pula dalam akta

pendirian, yakni antara lain: Pertama,

memberi pendidikan kepada anak-anak

buta; Kedua, memberi perumahan (tempat

pemeliharaan) kepada anak-anak buta;

Ketiga, bekerja bersama dengan badan-

badan lain yang bertujuan sama; dan

keempat, memberi petunjuk-petunjuk

kepada siapapun juga yang ingin

mendirikan badan-badan yang bertujuan

sama.

Keuangan Yayasan, berdasarkan

pada pasal 4, yang tercantum dalam akta

pendirian yayasan, terdiri dari: Modal

permulaan yang oleh para pendiri yayasan

dijadikan pokok kepunyaan dan pangkal

kekayaan yayasan; Subsidi dari badan-

badan, baik pemerintah maupun partikelir;

Donasi, sokongan, dan derma; serta

Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Peraturan terkait pengurus

yayasan tercantum pada pasal 5, dalam

akta pendirian yayasan. Dalam akta

pendirian tersebut disebutkan bahwa

yayasan dipimpin oleh suatu pengurus

yang terdiri daripada satu ketua, satu wakil

ketua, satu penulis, satu bendahara serta

sedikit-sedikitnya tiga dan sebanyak-

banyaknya lima komisaris. Berdasarkan

hal itu, maka untuk pertama kalinya oleh

para pendiri yayasan telah diangkat

sebagai: Ketua, Prof. Dr. M. Soetopo;

Wakil ketua , Johanna ten Doesschate;

Penulis, Mohammad Basoeki; Bendahara,

Doktor Jacob Pieter Parijs; Komisaris,

Phoa Biauw Hiang; Komisaris, Soerti

Tirtotenojo; Komisaris, Grietje van

Eijbergen.

Perkembangan Yayasan Pendidikan

Anak-anak Buta (YPAB) Surabaya

1957-1982

Layanan pendidikan sekolah yang

pertama kali dibuka oleh Yayasan ialah

jenjang sekolah untuk anak usia Taman

Kanak-kanak (TK). Jenjang pendidikan

TK dimulai kali pertama pada bulan

September 1957, dengan hanya 1 orang

g u r u p e n g a j a r , y a k n i H e n i

Sasabone.Kegiatan belajar mengajar

tersebut berlangsung di dalam RS.

Indrapura, Surabaya (Wawancara dengan

Maduri). Kegiatan belajar mengajar

tersebut dilaksanakan di sebuah ruangan

yang berada di dalam RS.Indrapura

disebabkan yayasan belum memiliki

gedung sendiri.Minimnya sarana dan

prasarana yang dimiliki pada saat itu tidak

menyurutkan langkah YPAB untuk terus

memberikan layanan pendidikan bagi

anak-anak yang memiliki keterbatasan

dalam penglihatan, baik kehilangan

sebagian daya penglihatan ataupun buta

total.

Pendidikan jenjang Taman Kanak-

kanak (TK) yang dikelola oleh yayasan

bertujuan untuk mempersiapkan anak agar

dapat memiliki dasar perkembangan sikap

dan penyesuaian diri dalam mengikuti

pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar

(SD).Jenjang pendidikan TK ini

berlangsung selama 2-3 tahun. Jam belajar
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dimulai dari pukul 07.30 pagi dan berakhir

sampai pukul 10.30. Setiap harinya

kegiatan mengajar terdiri dari 5 jam

pelajaran, dengan masing-masing mata

pelajaran 30 sampai 35 menit (Wawancara

dengan Nurul Gimawati).

Pada tahun 1958, satu tahun

setelah dibukanya jenjang TK, layanan

pendidikan tidak lagi dilakukan di dalam

Rumah Saki t Indrapura .Yayasan

mendapatkan gedung baru di Jalan

Tegalsari No. 56 Surabaya, yang

kemudian digunakan sebagai tempat

aktifitas belajar mengajar anak-anak

buta.Pihak Yayasan guna menjaring anak

didik, bekerja sama dengan beberapa

Dokter Spesialis Mata yang ada di Rumah

Sakit untuk mensosialisasikan keberadaan

lembaga pendidikan bagi anak-anak buta.

Hal ini guna memudahkan penyampaian

informasi bagi masyarakat umum

m e n g e n a i k e b e r a d a a n l e m b a g a

pendidikan YPAB yang berada di

Surabaya. Selain itu, pihak Yayasan juga

bekerja sama dengan tenaga pekerja

tambahan sukarela yang ada di Rumah

Sakit Mata Undaan yang dinamakan

pekerja sosial atau “ .Sosio Worker” Sosio

Worker atau pekerja sosial ini bertugas

untuk melakukan pencarian dan mendata

anak-anak buta usia sekolah untuk diajak

bersekolah di YPAB Surabaya. Guna

memudahkan dalam melaksanakan

tugasnya, mereka juga bekerja sama

dengan pihak kelurahan atau kecamatan

untuk mendata daerah mana saja yang saat

itu terdapat anak buta usia sekolah

(Wawancara dengan Heni Sasabone).

Proses penerimaan murid dalam

sekolah YPAB Surabaya dilakukan

dengan tidak memandang adanya

perbedaan agama. Sekolah yang dikelola

oleh YPAB ini menerima semua lapisan

agama yang ada di Surabaya dan juga

t i d a k m e m a n d a n g k e k a y a a n

seseorang.Murid YPAB Surabaya tidak

hanya berasal dari Surabaya, melainkan

juga dari beberapa kota sekitar Surabaya.

Sehingga untuk dapat belajar di YPAB,

siswa yang berasal dari luar Surabaya

membutuhkan adanya sarana lain

semacam asrama. Adanya keterbatasan

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

YPAB, menyebakan tidak tersedianya

asrama. Guna mengatasi hal tersebut,

pihak yayasan bekerja sama dengan 2

panti asuhan di Surabaya. Panti Asuhan

Muhammadiyah yang berada di Jalan

Gresikan dan Panti Asuhan Kristen di

Jalan Gatotan, Surabaya. Pihak yayasan

juga bekerja sama dengan Bengkel Bereti,

yang berada di Jalan Tunjungan. Bengkel

Bereti menyediakan mobil yang dapat

digunakan sebagai sarana antar jemput

siswa YPAB, dari asrama (panti asuhan)

ke lokasi sekolah YPAB (Wawancara

dengan Maduri).

Yayasan Pendidikan Anak-anak

Buta (YPAB) Surabaya akhirnya resmi

berdiri pada tahun 1959. Jenjang

pendidikan kedua yang didirikan oleh

YPAB ialah jenjang pendidikan Sekolah

Dasar (SD). Tujuan didirikannya jenjang

pendidikan Sekolah Dasar oleh YPAB

Surabaya yakni untuk member i

p e n g e t a h u a n , k e m a m p u a n , d a n

keterampilan dasar dalam rangka

melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut.

Jenjang ini berlangsung selama kurang

lebih 6 tahun (Wawancara dengan

Sukarniadi).Aktifitas sekolah untuk

jenjang Sekolah Dasar kelas 1, 2, dan 3

dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul

10.30. sedangkan baki kelas 4, 5 dan 6 jam

belajar dimulai pukul 07.30 pagi dan

berakhir pukul 12.30 siang (Wawancara

dengan Nurul Gimawati).

Sekolah Dasar (SD) YPAB

Surabaya dibuka pertama kali dengan

murid yang hanya ber jumlah 3

orang.Tenaga pengajar yang awalnya

hanya 1 orang kemudian bertambah

menjadi 4 orang, yakni Heni Sasabone, Sri

Suparmi, Lilik dan Min Sumini

(Wawancara dengan Maduri).Jabatan

Kepala Sekolah pertama setelah

165

Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta (YPAB) Surabaya Tahun 1957-1982
IdaAriyanti dan Eni Sugiarti



dibukanya Sekolah Dasar, tahun 1959,

dijabat oleh Min Sumini. Pada masa ini

Jabatan Kepala Taman Kanak-kanak (TK)

dan Sekolah Dasar (SD) dipegang oleh

orang yang sama. Hal ini selain karena

terbatasnya jumlah guru yang dimiliki saat

itu, juga dirasa lebih efisien dalam

pelaksanaan tugasnya.

Pada sekolah Yayasan Pendidikan

Anak-anak Buta (YPAB) Surabaya,

pendidikan merupakan individual

education.Dimana jumlah murid yang

dapat dikuasai oleh seorang guru terbatas,

sehingga sekolah dalam keseluruhan juga

hanya dapat menampung murid terbatas.

Jumlah murid dalam satu kelas hanya

terdiri dari 5 sampai 6 orang siswa

(Wawancara dengan Dwi Rahmawati).

Tiap kelas diajar oleh satu Guru yang

didapat dari Subsidi Guru oleh

Pemerintah, dalam hal tersebut Guru yang

mengajar mampu menguasai seluruh mata

pelajaran kecuali pelajaran agama dimana

ada guru tambahan khusus yang

membantu memberikan materi ajar

tersebut.

Awal diselenggarakan layanan

pendidikan di YPAB Surabaya, para guru

SLB YPAB mengadaptasi sendiri

kurikulum nasional untuk sekolah umum,

t e t a p i a d a p t a s i t e r s e b u t t i d a k

didokumentasikan.Pengajaran untuk anak

buta jenjang Taman Kanak-kanak meliputi

pengenalan dasar huruf Brai l le ,

mengenalkan benda dan bentuk,

keterampilan bernyanyi dan olah badan

(olahraga), serta pemberian materi

Orientasi Mobilitas (Wawancara dengan

Sukarniadi).

Materi Pelajaran yang diajarkan

bagi anak-anak buta jenjang Sekolah

Dasar YPAB meliputi membaca, menulis

huruf braille, bahasa Indonesia, berhitung

(aljabar dan ilmu ukur), menulis, ilmu

bumi, ilmu alam, ilmu tumbuh-tumbuhan,

ilmu manusia, sejarah, pekerjaan tangan,

kerajinan dan pendidikan jasmani, agama

serta pelajaran Orientasi Mobilitas

(Wawancara dengan Harsono).Siswa

YPAB jenjang Sekolah Dasar sejak kelas 1

mulai diajarkan materi membaca dan

menulis braille permulaan, dimulai

dengan huruf, kata, dan kalimat pada

papan bacaan.Mata pelajaran ilmu bumi

diajarkan mulai kelas 3, dan sejarah baru

diajarkan mulai kelas 4.Sedangkan mata

pelajaran ilmu alam baru diajarkan di

kelas 5 dan 6.Pada jenjang Sekolah Dasar,

anak didik belum diajarkan materi

pelajaran bahasa inggris. Pelajaran bahasa

inggris baru akan diajarkan pada saat kelas

1 S e k o l a h M e n e n g a h P e r t a m a

(Wawancara dengan Maduri).

Pada Tahun 1965, 3 murid dari

Sekolah Dasar Yayasan, kelas 6,

mengikuti ujian Negara.Ketiganya

kemudian dinyatakan lulus.Kemudian

pada Januari 1966, Yayasan membuka

program pendidikan jenjang Sekolah

Menengah Pertama (SMP), dengan murid

pertamanya berjumlah 3 orang.Pada akhir

tahun sekolah 1966, 2 (dua) murid Sekolah

Dasar YPAB berhasil lulus pada saat

mengikuti ujian Negara.Kedua murid

tersebut akhirnya melanjutkan pendidikan

ke Sekolah Menengah Pertama milik

Yayasan (Commemorative Booklet, 1989:

20).

Pada tahun ajaran berikutnya,

yakni di tahun 1967, 7 (tujuh) murid dari

Sekolah Dasar Yayasan mengikuti ujian

Negara. 4 (empat) diantara murid tersebut

lulus ujian dan masuk SMP. Sedangkan 3

(tiga) murid yang tidak lulus, ditambah 2

orang lain yang tidak bisa mengikuti

pelajaran sekolah tinggi. Kelima murid

tersebut diberi kesempatan mengikuti

pelatihan kegunaan dan keterampilan di

pusat pelatihan kerja (Commemorative

Booklet, 1989: 20).Pelatihan kegunaan

dan keterampilan di Pusat Pelatihan Kerja

tersebut bukan merupakan bagian dari

sekolah milikYPAB Surabaya.

Terkait staf pengajar yang dimiliki

sekolah Yayasan Pendidikan Anak-anak

Buta (YPAB) Surabaya, Pemerintah
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Nasional pada tahun 1961 memberikan 2

guru khusus yang memenuhi syarat untuk

mengajar orang buta. Sampai dengan

akhir dekade pertama, tahun 1968, staf

pengajar untuk TK, SD, dan SMP milik

Yayasan adalah 9 orang guru yang

memenuhi syarat. 8 guru diantaranya ialah

guru tetap dan 1 guru paruh waktu.Guru-

guru ini dibantu oleh seorang guru agama

sebagai part-timer, guru gamelan dan guru

musik, serta satu pekerja sosial

(Commemorative Booklet, 1989: 18).

Selama sepuluh tahun pertama

berdirinya Yayasan (1959-1968), telah

banyak murid-murid buta Yayasan yang

telah lulus dalam mengikuti ujian Negara.

Surat Tanda Kelulusan (Ijazah) yang

diberikan oleh sekolah YPAB adalah

ijazah yang setara dengan yang

dikeluarkan untuk siswa-siswi pada

sekolah umum, sehingga membuka

peluang untuk terus melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

a t a u u n t u k m e m a s u k i d u n i a

kerja(Wawancara dengan Prof. Dr. H. R.

Soedarso Djojonegoro, AIF).Bagi anak-

a n a k y a n g i n g i n m e n e r u s k a n

pendidikannya ke tingkat yang lebih

tinggi, mereka dapat meneruskan sekolah

ke pendidikan campuran. Adanya sekolah

yang menyediakan pendidikan campuran

tidak lepas dari kerja sama dengan Institut-

institut pendidikan tingkat atas bagi anak-

anak awas.

Hingga akhir tahun 1968, 11

(sebelas) murid Sekolah Dasar dan 3 (tiga)

murid Sekolah Menengah Pertama

Yayasan dinyatakan lulus.2 (dua) diantara

lulusan murid SMP Yayasan kemudian

melanjutkan pendidikan mereka di

Sekolah Pendidikan Guru, Surabaya

(Commemorative Booklet , 1989:

18).Kedua siswa tersebut bernama Maduri

dan Bambang Irawan (Wawancara dengan

Maduri).Tahun berikutnya, dua orang

lulusan Sekolah Menengah Pertama

YPAB mendapat kesempatan untuk

melanjutkan pendidikan dalam latihan

keahlian perkayuan dan logam di

Rehabilitation Centre di Sala.Pada tahun

1974, empat anak lulusan SMP YPAB

diterima di Sekolah Pendidikan Guru

Negeri Surabaya (Soetopo, 1974: 4).

Selama satu dekade pertama

berdirinya Yayasan Pendidikan Anak-

anak Buta (YPAB) Surabaya, yayasan

mulai melengkapi fasilitas sarana dan

prasarana sekolah yang diperlukan oleh

murid-murid. Fasilitas sarana dan

prasarana sekolah tersebut, antara lain:

gedung sekolah, sarana olahraga,

pelatihan dalam seni, rekreasi, kesehatan,

perpustakaan, buku-buku berbicara

(talking-books), rehabilitasi, makanan di

sekolah, angkutan, konsultasi serta

kunjungan rumah (Commemorative

Booklet, 1989: 18-19).Guna menunjang

kegiatan pembelajaran, murid-murid

diberi bantuan buku serta alat-alat tulis

khusus.Bantuan tersebut diberikan dengan

tanpa dipungut biaya bagi semua

murid.Selain itu, pihak yayasan juga

menyediakan fasilitas antar jemput bagi

anak didiknya dan juga menyediakan

fasilitas makan yang diberikan pada saat

jam istirahat sekolah.

Semua layanan serta fasilitas

s e k o l a h t e n t u n y a m e m e r l u k a n

pengeluaran (biaya) yang tidak kecil. Hal

inilah yang kemudian membedakan

Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta

(YPAB) Surabaya dengan Yayasan

Pendidikan lainnya, dimana semua

fasilitas sekolah yang disediakan oleh

Yayasan diberikan kepada para murid

dengan gratis. Pihak Yayasan dari awal

m e n d i r i k a n s a m p a i p a d a

perkembangannya, terus berusaha

memberikan pendidikan kepada anak-

anak buta dengan tanpa memungut biaya

sama sekali.

Pada sepuluh tahun kedua Yayasan

(1969-1978), murid-murid buta Yayasan

yang lulus ujian semakin banyak. Murid-

murid Yayasan yang telah lulus sampai

167

Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta (YPAB) Surabaya Tahun 1957-1982
IdaAriyanti dan Eni Sugiarti



akhir tahun 1978, diantaraya 20 (dua

puluh) murid Sekolah Dasar Yayasan, dan

14 murid Sekolah Menengah Pertama

Yayasan (Commemorative Booklet, 1989:

27-28).

Visi, Misi, dan Motto Yayasan

Pendidikan Anak-anak Buta (YPAB)

Surabaya.

Yayasan Pendidikan Anak-anak

Buta (YPAB) sejak awal diresmikannya

pada 9 Maret 1959 mempunyai visi, yakni

“Unggul dalam prestasi, disiplin dan

mandiri dalam berkarya dalam iman dan

taqwa”. Sedangkan misi yang dimiliki

oleh Yayasan diantaranya ialah:pertama,

menumbuh kembangkan minat belajar

para tunanetra agar sejajar dengan anak-

anak biasa pada umumnya; Kedua,

menggali dan mengembangkan potensi

yang dimiliki oleh penyandang tunanetra

sebagai bekal kehidupan masa depan

tanpa menggantungkan orang lain.

“Yakin Pasti Akan Berhasil”

adalah motto Yayasan Pendidikan Anak-

anak Buta (YPAB) Surabaya.YPAB

sebagai lembaga yang bergerak dalam

bidang kemanusiaan, sangat memegang

teguh sikap optimisnenya bahwa

“Keyakinan yang Pasti untuk Berhasil”.

P e n d i r i a n Pro y e k Pe n d i d i k a n

Pertanian

Pada pertengahan tahun 1978,

Yayasan mendirikan program Pendidikan

Pertanian yang diperuntukkan bagi

dewasa muda muda. Proyek Pendidikan

Pertanian Yayasan dibangun di atas tanah

seluas 1,6 hektar, di Gebang Putih,

Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Program ini mampu terlaksana atas

bantuan dari Dinas-dinas tingkat I Jawa

Timur dan Rotary Club Surabaya

(Soetopo, 1974:18).

Pendirian program Pendidikan

Pertanian ini terdorong atas fakta, bahwa

d a l a m m e n g e m b a n g k a n u s a h a

pendidikannya, yayasan dihadapkan

dengan masalah dewasa buta yang

tersebar di seluruh daerah pedesaan Jawa

Timur. Mereka umumnya tidak punya

kesempatan untuk mengambil pendidikan

formal karena kebutaan yang dialaminya,

kemudian menganggur dan menjadi beban

pada masyarakat di lingkungan masing-

masing.Oleh karena itu, yayasan

mendirikan proyek Pendidikan Pertanian

Untuk Dewasa Muda Buta, yang berfungsi

sebagai Pusat Pelatihan Kerja.

Pendidikan Pertanian yang

dikelola Yayasan merupakan proyek yang

tidak selesai dengan segera, tetapi

membutuhkan proses bertahap. Hal

tersebut terutama terkait dengan persiapan

perangkat keras dan perangkat lunak yang

dibuat tahap demi tahap. Guna menunjang

program Yayasan untuk Pendidikan

Pertanian, yayasan melalukan kerja sama

dengan Fakultas Kedokteran Hewan dari

Unversitas Airlangga. Kerja sama tersebut

tercantum dalam sebuah perjanjian yang

ditandatangani oleh perwakilan kedua

belah pihak pada tanggal 26 Januari 1980.

Perjanjian tersebut melibatkan Dokter

Hewan Junior untuk mengambil bagian

akt i f dalam pendidikan sebagai

konsultan(Commemorative Booklet,

1989: 31).

Berbagai persiapan pun dilakukan,

diantaranya dengan membangun fasilitas

sarana dan prasarana, salah satunya ialah

membangun ruang-ruang kelas yang akan

digunakan dalam proses pembelajaran

anak didik pada Proyek Pendidikan

Pertanian. Menjelang akhir tahun 1981,

proyek Pendidikan Pertanian yang

dikelola pihak yayasan telah dilengkapi

dengan sega la macam fas i l i t a s

operasional.Kelengkapan sarana dan

prasarana yang telah selesai dipersiapkan

sejak tahun 1978, menjadikan kegiatan

pembelajaran yang berlangsung berjalan

dengan lancar.Proyek Pendidikan

Pertanian milik YPAB Surabaya akhirnya

diresmikan pada tanggal 9 Maret 1982

oleh Prof. Dr. M. Soetopo.
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Sekolah Pendidikan Pertanian

yang dikelola oleh YPAB, berlokasi di

jalan Gebang Putih no.5 Surabaya,

memiliki fasilitas lain yang tidak tersedia

di lokasi sekolah YPAB yang berada di

jalan Tegalsari 56, Surabaya. Fasilitas

yang dimaksud adalah adanya bangunan

asrama bagi siswa tunanetra. Tujuan

didirikan asrama YPAB dalam lingkungan

sekolah adalah untuk memudahkan siswa-

siswi YPAB yang berasal dari luar kota

Surabaya, atau yang rumahnya jauh dari

sekolah dan transportasi yang ada tidak

bisa dijangkau dengan cepat. Mereka

kemudian dapat menggunakan fasilitas

asrama sebagai tempat tinggal sementara

menempuh pendidikan di sekolah luar

biasa YPAB (Wawancara dengan Ninik

atau Ibu Pardi).

Proyek Pendidikan Pertanian

dibuka bagi para tunanetra dewasa muda

yang ingin melanjutkan pendidikan dan

pelatihan, terutama bagi anak didik

Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta

(YPAB) lulusan jenjang Sekolah

Menengah Pertama.Mereka-mereka

tunanetra yang tidak mampu meneruskan

ke pendidikan yang lebih tinggi bersama-

sama dengan anak awas umumnya, baik

karena persoalan akademik maupun

ekonomi.Pendidikan dimulai tanpa

meneliti bakat dan minat, hanya siapa

yang masih bermaksud meneruskan

pendidikannya pada YPAB diterima

(Soetopo, 1974: 13).Proyek Pendidikan

Pertanian yang dikelola YPAB ini

semacam Pusat Pendidikan dan

Pengajaran Kegunaan Tunanetra, tetapi

pada tingkat yang lebih tinggi.

Guru-guru yang mengajar di

Pendidikan Pertanian diambil dari

pegawai yang sudah ada.Guru-guru

tersebut terdiri dari 2 guru buta dan tiga

guru bisa melihat.Sedangkan karyawan

yang dimiliki berjumlah tujuh belas

karyawan. Periode pendidikan dan

pelatihan adalah dari 1 sampai dengan 2

tahun. Mata pelajaran yang diajarkan

terbagi dalam 2 kelompok.Yakni

kelompok keterampilan dan kelompok

pengetahuan(Commemorative Booklet,

1989: 25).

Evaluasi berkala dalam proses

pembelajaran dilakukan secara berkala,

pada akhir setiap 4 (empat) bulan

(Commemorative Booklet, 1989: 27).Hal

ini dilakukan dalam rangka untuk

merangsang pembelajaran atau kerja

aktif.Para siswa menjalani tes untuk

mengevaluasi pekerjaan mereka dalam

semua mata pelajaran.Semua tes yang

diberikan sesuai dengan teori dan praktik.

Hal yang sama juga dilakukan setiap akhir

tahun pelajaran, evaluasi mencakup

semua mata pelajaran yang telah

dipelajari. Sertifikat kelulusan diberikan

bagi para siswa yang lulus ujian tersebut,

sebagai bukti bahwa mereka telah

mengikuti kursus dan bahwa mereka

mampu.

Jumlah siswa yang telah lulus

menjalankan pendidikan dan pelatihan di

Pendidikan Pertanian, dari tahun ke tahun,

dan jumlah mereka yang sudah kembali ke

masyarakat adalah sebagai berikut: Tahun

pertama (1978-1979), 1 orang murid;

tahun kedua (1979-1980), 6 murid; tahun

ketiga (1980-1981), 3 murid; dan tahun

keempat (1981-1982) sebanyak 3 murid

(Commemorative Booklet, 1989: 34).

Bagi para siswa yang telah berhasil

menyelesaikan pendidikan dan lulus dari

Pendidikan Pertanian milik Yayasan

Pendidikan Anak-anak Buta (YPAB),

selama 6 bulan, mereka diberikan bantuan

berupa uang dan asset dalam bentuk

p e r a l a t a n p e r t a n i a n a t a u

peternakan(Commemorative Booklet,

1989: 39).Hal ini dimaksudkan agar dapat

membantu mereka untuk menyesuaikan

diri di tengah-tengah komunitas

masyarakat umum sebagai tenaga kerja

yang mampu mendukung ekonomi secara

mandiri.
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Kepengurusan Yayasan Pendidikan

Anak-anak Buta (YPAB) Surabaya

Sejak awal diresmikannya

Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta

(YPAB) Surabaya, kantor kesekretariatan

Yayasan berada di jalan Tegalsari no. 56.

Sedangkan struktur organisasi yayasan,

sampai pada akhir tahun 1978, terdapat

beberapa perubahan diantaranya terdiri

dari: Penasehat, Grietje Soetopo van

eybergen; Ketua, Prof. Dr. M. Soetopo;

Wakil Ketua, Dr. Mohammad Basoeki;

Sekretaris, Dr. Ngurah Oka; Anggota,

terdiri dari 3 orang, yakni Ibu Soeyatno,

Ibu Soewarno dan Dr. Soerti Tirtotenojo

G o n d o s o e b a r j o ( A r s i p D o k u m e n

Yayasan).

Prof. Dr. M. Soetopo meninggal

pada tanggal 15 Desember 1982.Setelah

beliau meninggal, kembali terjadi

perubahan dalam struktur kepengurusan

Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta

(YPAB) Surabaya. Perubahan juga terjadi

pada kantor kesekretariatan yang awalnya

berada di jalan Tegalsari no. 56 Surabaya,

pindah ke kantor kesekretariatan baru di

jalan Embong Kenongo no. 14 Surabaya.

Struktur Organisasi yayasan yang baru

tersebut diantaranya ialah: Penasehat,

Grietje Soetopo van Eybergen; Ketua, Dr.

Mohammad Basoeki; Wakil Ketua dijabat

oleh F.B.A. Oetoro, Dipl. Psych;

Sekretaris, Dr. S. Sudibyo; Anggota,

Ariantoro Adimulyo dan Gusti M, Jusuf

(Arsip DokumenYayasan).

Peranan Yayasan Pendidikan Anak-

anak Buta (YPAB) Surabaya

Yayasan Pendidikan Anak-anak

Buta memiliki peranan penting, pertama

yakni sebagai lembaga pendidikan bagi

anak-anak buta baik di Surabaya maupun

mereka yang berada di kota lain. Dalam

mendukung usaha tersebut, YPAB

Surabaya dimulai sejak tahun 1957 telah

membuka layanan pendidikan Taman

Kanak-kanak.Dua tahun berikutnya,

tahun 1959, YPAB kembali membuka

lembaga pendidikan jenjang Sekolah

Dasar.

Perkembangan Pendidikan pada

Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta

(YPAB) semakin bertambah dengan

dibukanya Sekolah Menengah Pertama

(SMP) pada tahun 1966. Pihak Yayasan

dapat memenuhi permintaan masyarakat

terutama yang berasal dari Surabaya akan

adanya lembaga pendidikan yang

menerima dan memberikan layanan

pendidikan bagi anak-anak buta

sebagaimana anak awas lainnya. Sekolah

yang didirikan oleh YPAB tersebut

memiliki masa studi 3 tahun sama dengan

sekolah regular. Lulusan sekolah YPAB

d i h a r a p k a n d a p a t m e n g i k u t i

pe rkembangan pendid ikan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Surat Keputusan menteri P dan K

No. 2/SK/B/II tangga 13 Maret 1962

menyatakan antara lain: Adanya Sekolah

Luar Biasa dipandang perlu sebagai salah

satu perwujutan yang lebih nyata dari

perhatian Pemerintah terhadap Sekolah

Luar Biasa. Selanjutnya diterangkan

bahwa Sekolah Luar Biasa merupakan

Taman Pendidikan yang bersifat

menyeluruh, meliputi pendidikan di

Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar,

S e k o l a h l a n j u t a n , P e n d i d i k a n

kelengkapan.Usaha pre-vocationa

training sebelum placement dan usaha

bimbingan dan penyuluhan.

Sekolah Yayasan Pendidikan

Anak-anak Buta (YPAB) sampai dengan

tahun 1974 masih merupakan usaha

tunggal di Jawa Timur, bahkan sudah

merupakan object study-tour untuk siswa

S.G.P.L.B. di luar daerah Jawa Timur dan

menjadi Techschool bagi siswa-siswi

S . G . P . L . B . d i S u r a b a y a .

perkembangannya berlangsung begitu

rupa, sehingga pada perkembangannya

juga dapat dipergunakan sebagai latihan

praktik untuk guru-guru yang dibutuhkan

dan untuk pendidikan kader bagi

pendidikan para tunanetra.
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mengembangkan usaha pendidikannya,

dihadapkan oleh masalah masih

banyaknya remaja atau dewasa muda buta

yang tidak mempunyai kesempatan untuk

mengenyam pendidikan formal karena

kebutaan yang di alaminya.Mereka

kemudian menganggur dan secara tidak

langsung menjadi beban pada masyarakat

d i l i n g k u n g a n m a s i n g - m a s i n g .

Menanggapi hal itu, YPAB Surabaya

mendirikan proyek Pendidikan Pertanian

sebagai pusat pendidikan serta pelatihan

kerja bagi anak-anak buta usia remaja atau

dewasa muda. Tujuan utama didirikannya

proyek Pendidikan pertanian yakni untuk

memberikan bekal pengetahuan dasar

membaca dan menulis braille, serta

pengetahuan tentang bidang kerja.Anak

didik diberikan sarana untuk dapat

mandiri, berdiri di atas kaki sendiri dalam

perjalanan hidup mereka.

Kedua, YPAB Surabaya memiliki

peranan sebagai lembaga strategis dalam

mengembangkan kemandirian siswa.Hal

ini dituangkan pada beberapa mata

pelajaran pembentukan kemandirian yang

terdapat pada pendidikan khusus untuk

anak-anak buta.Materi pendidikan

kebiasaan sehari-hari (Attitude Daily Life)

dalam rangka pendidikan kesejahteraan

keluarga (PKK), diajarkan sejak siswa

masuk jenjang Taman Kanak-kanak

(TK).Materi yang diberikan sesuai dengan

jenjang pendidikan dan kondisi anak.Mata

pelajaran yang membentuk kemandirian

siswa diantaranya ialah Orientasi dan

Mobilitas (OM) dan Keterampilan

(pendidikan prakarya).

Materi orientasi dan mobilitas

menjadi salah satu mata pelajaran khusus

tambahan yang diberikan pada setiap

jenjang pendidikan sekolah YPAB.

Adanya ketrampilan atau latihan-latihan

awal mengorientasi lingkungan dan

melakukan mobilitas secara baik ini,

diharapkan anak tersebut akan memiliki

kemampuan bergerak yang luwes,

seimbang, dan aman bagi dirinya.

Sehingga membantu murid tunanetra

nantinya dalam berinteraksi dan

berkomunikasi dengan masyarakat di

lingkungannya, terutama di lingkungan

tempat tinggalnya.

Tu j u a n u t a m a p e n g a j a r a n

Orientasi dan Mobilitas adalah untuk

memberikan keterampilan anak didik buta

YPAB agar dapat memasuki berbagai

lingkungan baik yang sudah dikenal

maupun yang belum dikenal, tanpa

m e m i n t a b a n t u a n d a r i o r a n g

s e k i t a r n y a . S e d a n g k a n m a t e r i

keterampilan diajarkan kepada siswa

dengan tujuan memberikan beberapa

bekal keterampilan demi kelangsungan

kehidupannya di kemudian hari.

Pendidikan prakarya yang

diberikan pada siswa oleh sekolah YPAB

Surabaya merupakan bagian dari latihan

k e t e r e r a m p i l a n d a n k e g u n a a n .

Keterampilan tangan diajarkan dengan

harapan siswa dapat berkreasi dengan

berbagai kegiatan keterampilan sehingga

dapat berguna sebagai bekal belajar lebih

lanjut untuk mencari nafkah kelak.

Keterampilan tangan yang diajarkan

diantaranya membuat anyam-anyaman,

keranjang, kipas, keset dan beberapa

k e t e r a m p i l a n l a i n n y a d e n g a n

menggunakan bahan-bahan mentah

(rotan, bamboo, serabut kelapa dan

plastik).

Kesimpulan

Yayasan Pendidikan Anak-anak

Buta (YPAB) Surabaya adalah sebuah

lembaga sosial yang berkecimpung dalam

bidang pendidikan anak-anak buta.YPAB

d i d i r i k a n o l e h P r o f . D r . M .

Soetopo.Layanan Pendidikan pertama

yang dirintis ialah sekolah Taman Kanak-

kanak (TK) tahun 1957.Yayasan dengan

segala keterbatasan yang dimiliki hanya

mampu membayar 1 (satu) orang Guru.

Seiring perkembangannya, dibukalah

jenjang pendidikan selanjutnya yakni
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Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1959 dan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada

tahun 1966. Semua itu dibangun agar

dapat membantu anak tunanetra untuk

mempero leh pend id ikan fo rma l

sebagaimana anak-anak awas lainnya.

YPAB Surabaya resmi didirikan

pada tanggal 9 Maret 1959, setelah

dilakukannya penandatanganan Akta

Pendirian Yayasan Pendidikan Anak-anak

Buta (YPAB).Dengan akta notaris ini

sekolah YPAB Surabaya sudah tercatat

sebagai lembaga pendidikan dibawah

naungan Departemen Pendidikan

Pengajaran dan Kebudayaan (PP &

K).Sehingga secara tidak langsung dalam

prosesi pelaksanaan kegiatan pendidikan

yang dilakukan oleh sekolah YPAB

tersebut mengikuti regulasi dan kebijakan

yang dibuat oleh pemerintahan.

Sarana prasarana yang dimiliki

sekolah YPAB Surabaya mengalami

perubahan dan perkembangan yang sangat

signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan

dengan adanya perubahan cara serta

proses pengajaran kepada murid-

muridnya yang tergabung dalam sekolah

ini, yang pada mulanya menggunakan

sistem pengajaran yang disusun sendiri

dengan menyesuaikan kurikulum nasional

untuk sekolah umum, menjadi sistem

pengajaran yang dibuat oleh pemerintah

Indonesia. Kurikulum bagi SLB baru

diresmikan pada tahun 1977. Pemenuhan

akan kebutuhan tenaga pengajar di

sekolah YPAB Surabaya, pihak pengelola

Yayasan mendapat bantuan dari

Pemerintah. Pemerintah membantu

menyalurkan atau menempatkan Guru

(PNS) yang dipekerjakan di Sekolah

Swasta.Hal ini tentu meringankan beban

Yayasan dalam hal pemberian gaji para

tenaga pengajar.

Yayasan Pendidikan Anak-anak

Buta (YPAB) Surabaya memiliki peranan

penting.Pertama, peranan sebagai

Lembaga Pendidikan yang ditujukan bagi

anak-anak yang mengalami hambatan atau

keterbatasan dalam penglihatannya.

Kebutuhan pendidikan bagi anak-anak-

anak tunanetra sama pentingnya seperti

anak-anak awas (normal) lainnya. Sebagai

Lembaga Pendidikan, YPAB mempunyai

peran penting dalam pembentukan

karakter anak didiknya, agar setelah

mereka lulus dapat langsung bersosialisasi

dengan masyarakat dan menjadi pribadi

yang mandiri dan kuat di dalam

menghadapi kehidupan bermasyarakat.

Adapun peranan dari sekolah YPAB

Surabaya sebagai lembaga pendidikan,

antara lain: mengembangkan intelektual

d a n a k a d e m i k , m e n i n g k a t k a n

perkembangan emosi dan penerimaan diri

anak , men ingka tkan mora l dan

keagamaan, dan meningkatkan ekspresi

diri.

Peranan YPAB yang kedua, ialah

sebagai lembaga strategis dalam

mengembangkan kemandirian anak

tunanetra.program pengembangan

kemandirian disampaikan melalui

keterampilan Orientasi dan Mobilitas

siswa tunanetra. Pelatihan dalam hal OM

ini diharapkan anak didik tunanetra akan

memiliki kemampuan bergerak yang

seimbang dan aman bagi dirinya. Hal ini

membantu siswa tersebut berinteraksi dan

berkomunikasi dengan masyarakat di

lingkangannya.Pelatihan OM merupakan

salah satu materi ajar khusus tambahan

yang diajarkan pada siswa YPAB di semua

jenjang pendidikan.

Ketiga, YPAB juga berperan

dalam menghasilkan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang siap berdikari di

tengah kehidupan masyarakat.Hal ini

dibuktikan dengan dirintisnya Proyek

Pendidikan Pertanian pada tahun 1978,

dan diresmikan pada 9 Maret 1982. Proyek

Pendidikan Pertanian dibuka bagi anak-

anak usia dewasa muda atau lulusan SMP

YPAB yang ingin melanjutkan pendidikan

dan pelatihan, ataupun anak-anak

tunanetra yang terhalang oleh kondisi

ekonomi ataupun akademik yang dimiliki
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sehingga tidak dapat meneruskan

pendidikan lebih tinggi bersama-sama

dengan anak awas lainnya.

Lulusan siswa sekolah formal

YPAB Surabaya sampai dengan tahun

1982, diantaranya meneruskan pendidikan

ke jenjang lebih tinggi bersama dengan

anak awas lainn, salah satunya ke sekolah

pendidikan guru.Sedangkan sebagian

lulusan lainnya, masuk ke pusat pelatihan

keterampilan baik yang dikelola oleh

YPAB (Pendidikan Pertanian) maupun

diluar yayasan.Lulusan siswa Pendidikan

Pertanian diharapkan mampu menjadi

tenaga kerja yang mampu mendukung

ekonomi secara mandiri. Para lulusan

diharapkan mampu mengaplikasikan apa

yang telah mereka pelajari saat menempuh

pendidikan dan pelatihan dapa Pendidikan

Pertanian, sehingga saat lulus dan kembali

di tengah masyarakat, mereka dapat

membuka usaha pertanian atau peternakan

secara mandiri
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