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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Model pendidikan inklusi merupakan sebuah 

alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk 

melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

Pendidikan ini bukan digunakan untuk menggantikan 

pendidikan segregasi dalam konteks pendidikan luar 

biasa di Indonesia yang selama ini terlayani dengan 

Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Terpadu. Ridwan 

(2012) menyebut sistem segregasi yang sudah 

diterapkan tersebut dapat membentuk tembok 

eksklusivisme bagi siswa berkebutuhan khusus dan 

menghambat proses saling mengenal antara ABK dan 

non ABK sehingga komunitas ini menjadi teralienisaasi 

dari masyarakat. Sedangkan Yusriani (2013:31) 

menyebutkan bahwa pendidikan inklusi ini 

diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kelainan 

(disabilitas, autis, keterbelakangan mental), potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa, tidak mampu belajar 

karena suatu hal (anak gelandangan) dll. Sistem ini 

memungkinkan ABK bersekolah di sekolah reguler 

sehingga dapat memberikan akses pendidikan yang 

lebih luas. Sekolah ini memungkinkan siswa untuk 

masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 
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sehingga diharapkan kehidupan mereka akan lebih 

sejahtera secara ekonomi. Berdasarkan laporan 

UNESCO (2009:13) pada tahun 2008, sekitar 67,33% 

orang berkebutuhan khusus dewasa tidak memiliki 

keahlian dan pekerjaan. Bagi yang memiliki pekerjaan, 

keahlian mereka umumnya berupa kemampuan 

memijat, pertukangan, petani, buruh dan jasa.   

Sekolah inklusi dimaksudkan untuk 

memperpendek akses pendidikan bagi ABK yang 

biasanya bertempat tinggal jauh dari pusat kota 

dimana terdapat Sekolah Luar Biasa (SLB) supaya tidak 

putus sekolah. sedangkan banyak dari siswa ABK 

bertempat tinggal jauh dari pusat kota. Subagya dalam 

Haryono (2015:122-123) menyebutkan bahwa terdapat 

26.568 (79,37%) ABK di Jawa Tengah belum sekolah. 

Para ABK ini tidak mendapatkan pendidikan karena 

beberapa alasan, yaitu tempat tinggalnya jauh dari 

sekolah khusus, ditolak bersekolah di sekolah terdekat, 

banyak orang tua ABK yang menyembunyikan keadaan 

anaknya dan motivasi untuk menyekolahkan anaknya 

rendah. Di sekolah inklusi, anak yang berkebutuhan 

khusus dapat dilayani di sekolah regular yang mungkin 

dekat dengan lokasi tempat tinggal anak, sehingga 

permasalahan yang telah disebutkan diatas terjadi 

maka diharapkan tidak ada anak yang putus sekolah. 

Di lain pihak, ada juga ABK yang telah diterima di 
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sekolah reguler. Namun, kurangnya fasilitas, 

pemahaman dan kemampuan sekolah reguler untuk 

ABK membuat mereka beresiko tinggal sekolah dan 

putus sekolah (Yusraini 2013: 28-29).  

Layanan Pendidikan khusus diatur di Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 32 tentang pendidikan khusus dan 

pendidikan layanan khusus. Hal ini menjadi pijakan 

pemerintah dalam menyukseskan Program Wajib 

Belajar 9 Tahun yang dicanangkan beberapa tahun 

setelahnya, yaitu pada tahun 2008 lewat Undang-

Undang No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 

Selanjutnya Pemerintah sudah mengeluarkan 

kebijakan pendidikan inklusif sejak tahun 2009 melalui 

Permendiknas No.70 tahun 2009 tentang Pendidikan 

Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 

Kebijakan ini sudah dilaksanakan di hampir seluruh 

provinsi di Indonesia. Hal ini memang sejalan dengan 

hasil kesepakatan Konferensi Dunia di Salamanca pada 

tahun 1994 dan Deklarasi Dakar tahun 2000 yang 

berupaya mengakomodasi kebutuhan dasar 

masyarakat tentang pendidikan untuk semua 

(Education for All) tanpa memandang ras, agama dan 

potensi peserta didik.  
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Sambutan masyarakat terhadap model ini pun 

cukup tinggi ditandai dengan jumlah sekolah 

penyelenggara inklusi dan siswanya yang meningkat 

secara signifikan. Saat uji coba program inklusi pada 

tahun 2004, tercatat hanya terdapat 2.573 siswa 

inklusi, dan melonjak menjadi 15.181 siswa pada 2007 

(Sunaryo, 2009:8). Walaupun begitu, implementasi di 

lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan. 

Berdasarkan penilaian UNESCO yang dikutip Sunaryo 

(2009) dalam Kompas, penyelenggaraaan pendidikan 

inklusi di Indonesia tahun 2007 berada pada rangking 

58 dari 130 negara, namun terus menurun ke 63 pada 

2008 dan 71 pada 2009. Hal tersebut terutama 

dikarenakan kurangnya komitmen dan dukungan 

pemerintah. Cak Fu dalam Sunaryo (2009:10) 

berpendapat bahwa pemerintah masih belum serius 

dan kurang memberi perhatian dalam pendidikan 

inklusi ini baik dalam hal sosialisasi, penyiapan 

sumber daya, maupun uji coba metode pembelajaran, 

sehingga berkesan seperti program eksperimental. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bagaskorowati 

(2013:535) tentang evaluasi implementasi pendidikan 

inklusi di Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa 

kesulitan dalam penyelenggaraannya dalam 

managemen sekolah inklusi.  



5 
 

Supriyanto (2013:8-9) dalam Majalah Hatti 

Beriman menjelaskan bahwa Salatiga ditunjuk sebagai 

Kota inklusi sejak tahun 2012. Pemerintah telah 

menujuk beberapa sekolah untuk menjadi pilot project 

penyelenggaraan inklusi dengan pola menjadikan SLB 

sebagai pusat sumber belajar. Piloting melibatkan SMP 

10 dan SMP 7 untuk kategori siswa ABK, SMP 2 dan 

SMP Kristen untuk kategori Cerdas Istimewa (CI), serta 

SMP 8 untuk kategori Bakat Istimewa (BI). Di tingkat 

SD juga dilakukan piloting untuk kategori ABK yang 

terdiri dari 6 SD, yaitu SD Blotongan 3, SD Pulutan 2, 

SD Noborejo 2, SD Kumpulrejo 2, SD Sidorejo Kidul 2, 

SD Dukuh 2. Sedangkan untuk kategori Cerdas 

Istemewa adalah di SD Lab Satya Wacana. Selain 

sekolah-sekolah tersebut, pada Juni 2013 banyak 

sekolah yang juga melaporkan keberadaan banyak ABK 

di sekolahnya. Data yang didapat dari Dinas 

Pendidikan Kota Salatiga tahun 2015 terdapat 431 

siswa ABK yang bersekolah di 15 sekolah regular 

jenjang SD dan SMP dengan program inklusi, dan 213 

siswa dengan dengan program CIBI (Cerdas Bakat 

Istimewa) di 5 sekolah di jenjang yang sama. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah 

SDN Blotongan 3 pada bulan Mei 2016 dan koordinator 

program akselerasi di SMP 2 pada bulan yang sama 

terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada 
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program inklusi ini. Pemerintah seperti kurang serius 

menangani sekolah inklusi di Salatiga ini, mulai dari 

pendanaan, Guru Pendamping Khusus dan lain-lain. 

Program inklusi di SMP 2 untuk kategori Cerdas 

Istimewa dihentikan karena tidak adanya dana dari 

pemerintah. Selain itu banyak sekolah inklusi yang 

tidak berjalan sebagai mana mestinya karena tidak 

adanya Guru Pendamping Khusus seperti yang 

dipersyaratkan. Sehingga dipertanyakan masihkah 

Kota Salatiga pantas disebut sebagai Kota Inklusi, dan 

efektifkah model inklusi diterapkan untuk menjawab 

kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus.  

Berdasarkan masalah yang ada maka perlu 

didalami dan dicari solusi untuk permasalahan 

tersebut melalui penelitian evaluasi terhadap 

penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif, 

khususnya di kota Salatiga ini sebagai Kota Inklusi.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

berusaha merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penilaian implementasi kebijakan 

pendidikan inklusi di Kota Salatiga dilihat dari 

komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan 

disposisinya? 
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2. Apa perubahan atau dampak yang terjadi dengan 

adanya kebijakan pendidikan inklusi di Kota 

Salatiga? 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian evaluasi kebijakan inklusi di 

Kota Salatiga adalah 

1. Mengetahui penilaian implementasi kebijakan 

pendidikan inklusi di Kota Salatiga dilihat dari 

komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan 

disposisinya 

2. Apa perubahan atau dampak yang terjadi dengan 

adanya kebijakan pendidikan inklusi di Kota 

Salatiga 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik 

secara teoritis maupun praktis.  

1.4.1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah bahan kajian dalam bidang 

Manajemen Pendidikan khususnya tentang 

implementasi kebijakan publik dalam bidang 

pendidikan inklusi serta dapat menjadi rujukan bagi 

penelitian sejenis di masa yang akan datang.  

1.4.2. Manfaat praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi Pokja Pendidikan Inklusi Kota 
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Salatiga sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan untuk perbaikan kebijakan terkait 

pelaksanaan program inklusi dan bagi sekolah-sekolah 

inklusi di Kota Salatiga sebagai masukan bagi 

penyelenggaraan program inklusi di sekolah masing-

masing. 
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