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REALITA PENCA DI LAPANGAN
 Belum ada data riil jumlah penca di 

Indonesia,

 Diperkirakan 10% dari populasi penduduk,

 Terdidik berkisar 24,7%,  65,3% belum,  

 Terdapat bergai model pendidikan penca, 

 Model segregasi/konvensional – inklusif,

 Kurikulum sekolah cenderung teoritis,

 Umumnya penca terdidik belum mandiri,

 Peluang kerja sangat terbatas.
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PENGERTIAN
Inklusi adalah pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada 

semua PENCA untuk belajar bersama-

sama dengan peserta didik lainnya 

pada satuan pendidikan reguler dengan 

menggunakan kurikulum yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan 

kebutuhan khusus peserta didik.



LANDASAN HUKUM INKLUSI
1. Landasan Spiritual
a. Surat An Nisa ayat 9
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-
anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka 
bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar”.

b. Surat Az Zuhruf ayat 32
“Allah telah menentukan diantara manusia penghidupan 
mereka dalam kehidupan dunia, dan Allah telah 
meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang 
lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat 
saling mengambil manfaat(membutuhkan)”.



2. Landasan Yuridis
a.  Konvensi PBB tentang Hak anak tahun 1989.

b. Deklarasi Pendidikan untuk Semua di  Thailand

tahun 1990.

c. Kesepakatan Salamanca tentang Pendidikan 

inklusi tahun 1994.

4. UU No. 4 tentang Penyandang Cacat tahun 1997.

5. UU No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2003.

6. PP No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional 

tahun 2004.

7. Deklarasi Bandung tentang Menuju Pendidikan     

Inklusi tahun 2004.



3. Implementasi di Lapangan
Deklarasi inklusi tanggal 11 Agustus 2004 di

Bandung, dengan harapan dapat menggalang 
sekolah reguler untuk mempersiapkan 
pendidikan bagi semua anak termasuk 
penca. 

Setiap penyandang cacat berhak 
memperolah pendidikan pada semua sektor, 
jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 6 
ayat 1). 

Setiap penca memiliki hak yang sama untuk 
menumbuh kembangkan bakat, kemampuan 
dan kehidupan sosialnya, (Pasal 6 ayat 6 UU 
RI No. 4 tahun 1997 tentang penca).



MODEL PENDIDIKAN INKLUSI 
DI IDONESIA

1. Kelas reguler (inklusi penuh)
Anak berkelainan belajar bersama anak 
lain (normal) sepanjang hari di kelas 
reguler dengan menggunakan kurikulum 
yang sama

2. Kelas reguler dengan cluster
Anak berkelainan belajar bersama 
anak lain (normal) di kelas reguler 
dalam kelompok khusus.



3. Kelas reguler dengan pull out

Anak berkelainan belajar bersama anak lain 
(normal) di kelas reguler namun dalam waktu-
waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke 
ruang sumber untuk belajar dengan guru 
pembimbing khusus.

4. Kelas reguler dengan cluster dan pull out

Anak berkelainan belajar bersama anak lain 
(normal) di kelas reguler dalam kelompok 
khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu 
ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber 
untuk belajar dengan guru pembimbing 
khusus.



5. Kelas khusus dengan berbagai

pengintegrasian
Anak berkelainan belajar di dalam kelas 

khusus pada sekolah reguler, namun dalam 

bidang-bidang tertentu dapat belajar 

bersama anak lain (normal) di kelas reguler.

6. Kelas khusus penuh
Anak berkelainan belajar di dalam kelas 

khusus pada sekolah reguler.



Dilema Penyelenggaraan Inklusi
1.Harus terpenuhi untuk membangun tatanan 

masyarakat inklusif (inclusive society). 

2.Sebuah tatanan masyarakat yang saling 
menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai 
keberagaman sebagai bagian dari realitas 
kehidupan. 

3.PP.No.19 th 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, pasal 41 mendorong terwujudnya 
sistem pendidikan inklusi

4.Undang-undang tentang pendidikan inklusi, dan 
uji coba pelaksanaan pendidikan inklusi telah 
dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan 
sejauh mana keseriusan pemerintah untuk 
mendorong terlaksananya sistem pendidikan 
inklusi bagi kelompok difabel.



Prinsip Inklusi
1.Menciptakan & menjaga komunitas kelas, 

yang hangat, menerima keanekaragaman, 
dan menghargai perbedaan. 

2.Menuntut penerapan kurikulum yang multi 
level dan multi metodologis. 

3.Menyiapkan dan mendorong guru untuk 
mengajar secara interaktif. 

4.Penghapusan hambatan yang berkaitan 
dengan isolasi profesi. 

5.Melibatkan orangtua secara bermakna 

dalam proses perencanaan.



Implikasi Model Pendd. Inklusi
1.  Bagi SLB yg telah lama ada di Indonesia, 

hendaknya tetap dapat dipertahankan dan

dialih fungsikan sebagai:

(1)  Sekolah pusat sumber; menjadi sekolah pusat

pelatihan; pusat sumber tenaga terampil bagi sekolah

sekolah umum; sebagai penyedia dukungan profesional 
bagi sekolah umum dalam memenuhi kebutuhan 
pendidikan khusus, 

(2)  Menjadi sekolah yang menangani peserta didik dengan 
karakteristik spesifik dengan memper-hatikan metode 
dan program pembelajaran individu sesuai dengan 
kebutuhan setiap peserta didik



2.Lembaga pemerintah yang memberikan 

dukungan pendidikan inklusif (seperti 

Depdiknas, Pemda) seyogyanya mampu 

mengeluarkan kebijakansosial seperti 

meningkatkan integrasi dan partisipasi, 

memerangi eksklusif (keterpisahan). 

Merombak bentuk-bentuk lembaga yang 

khusus dan struktur administrasi dapat 

memberikan pelayanan langsung berkai-

tan dengan pendidikan inklusif.



3. Bagi guru PLB dan guru kunjung, hendaknya 
dapat memfungsikan dirinya sebagai guru 
sumber, dan guru metode pembelajaran 
inklusif. 

Pada pelaksanaannya guru PLB dapat 
kolaborasi dengan guru kelas umum yang 
bertanggung jawab untuk membina guru 
kelas umum dalam upaya meningkatkan 
strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat 
mendukung pendidikan inklusi di kelas 
umum. 

Guru PLB harus mampu menciptakan 
berbagai kegiatan, dalam upaya membantu 
guru kelas memecahkan permasalahan dan 
mampu bekerja melakukan kegiatan layanan 
pembelajaran.



Fungsi guru sumber dan guru model

pendidikan inklusif:
 Pengembang perencanaan pembelajaran. 

 Pengembang implementasi, 

 Mitrakerja guru kelas umum yang mampu 
melakukan assesment 

 Tenaga pendidik yang mampu melakukan 
monitoring program, 

 Orang yang mampu melakukan komunikasi 
dan hubungan dengan pihak-pihak lain, 

 Pendidik yang mampu mengajar secara 
langsung



Dukungan Pendidikan Inklusi
a.   Peraturan perundang-undangan yang lebih 

inklusif, fasilitatif dan non-diskriminatif;

b. Kesadaran dan sikap masyarakat umum 

terhadap kesamaan hak yang sesungguhnya 

bagi setiap warga, termasuk ABK, dalam 

setiap aspek hidup dan kehidupan 

bermasyarakat;

c.   Fleksibilitas kurikulum agar sekolah memiliki 

kebebasan untuk individual setiap anak dalam 

proses belajarnya;



d.   Guru-guru reguler yang memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dasar tentang layanan bagi 

anak berkebutuhan khusus;

e.   Pusat sumber yang menyediakan peralatan 

khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak penyandang kebutuhan 

khusus di sekolah reguler;

f.    Pusat layanan yang menyediakan bantuan 

khusus bagi guru-guru reguler dalam melayani 

anak berkebutuhan khusus.



Bentuk partisipasi dan peran masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif 

antara lain meliputi;
 Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan inklusif 

pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, 

SMA/SMK/MAN. 

 Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga pendidik 

untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan 

proses pembelajaran, pengajaran, bimbingan, dan/atau 

pelatihan peserta didik.

 Berpartisipasi dalam membuat program-program untuk 

dilaksanakan dalam pendidikan inklusif. 



 Pengadaan dana dan pemberian bantuan 

ruangan, gedung, dan tanah untuk 

melaksanakan proses pembelajaran.

 Pengadaan dana dan pemberian bantuan buku 

pelajaran dan peralatan pendidikan inklusif  

untuk pelaksanaan proses pembelajaran.

 Pengadaan dana pemberian bantuan yang dapat 

berupa wakaf, hibah, sumbangan, beasiswa, dan 

bentuk lain yang sejenis.



 Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga 

pendidik untuk melaksanakan atau membantu 

pelaksanaan proses pembelajaran, pengajaran, 

bimbingan, dan/atau pelatihan peserta didik.

 Berpartisipasi dalam membuat program untuk 

dilaksanakan dalam pendidikan inklusif. 

 Pengadaan dana pemberian bantuan yang dapat 

berupa wakaf, hibah, sumbangan, beasiswa, dan 

bentuk lain yang sejenis.


