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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah di 

Kota Salatiga yang dijadikan sebagai pilot project 

pendidikan inklusif tingkat SD dan SMP di Salatiga 

baik untuk kategori ABK, maupun CIBI. Selain itu 

penelitian juga melibatkan Pokja Pendidikan Inklusif 

Kota Salatiga.  

Pokja (Kelompok Kerja) pendidikan Inklusif Kota 

Salatiga merupakan elemen penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Salatiga 

karena Pokja inilah yang menjalankan kebijakan 

Salatiga sebagai Kota inklusif. Dalam buku Strategi 

Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia 

(2013:33) disebutkan bahwa Pokja inklusif adalah 

“suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang 

bertugas untuk membantu pemerintah dalam 

mengendalikan pelaksanaan pendidikan inklusif di 

suatu daerah/wilayah.” Tugasnya antara lain 

merancang konsep pengembangan pendidikan inklusif, 

memantau pelaksanaannya serta mengkoordinasikan 

berbagai elemen untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

pendidikan inklusif. Adapun Pokja ini terdiri dari Dinas 
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Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kemenag dan 

Dinas Ciptakarya. Karena penelitian lebih berfokus 

pada pendidikan di sekolah, maka penelitian lebih 

berfokus kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga (Disdikpora).  

Data penelitian didapatkan dari wawancara 

narasumber, observasi, kuesioner, dan dokumen 

kebijakan sekolah inklusif. Sekolah yang dipilih 

merupakan sekolah pilot project penyelenggaraan 

sekolah inklusif yang tersebar di 4 Kecamatan untuk 

tingkat SD dan SMP yang ditunjuk untuk menjadi 

sekolah inklusif bagi negeri maupun swasta.  

Kota Salatiga berkomitmen untuk “melayani yang 

tak terlayani” bagi anak berkebutuhan khusus melalui 

pendidikan inklusif. Untuk itu Pemerintah Kota 

mencanangkan Salatiga sebagai Kota inklusif pada 

tanggal 12 Desember 2012 dan diperkuat dengan 

adanya kebijakan melalui Peraturan Walikota No. 11 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusif.  Penyelenggara kebijakan ini, yaitu Pokja 

pendidikan Inklusif dan CIBI mempunyai visi 

“Terwujudnya layanan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi anak 

berkebutuhan khusus”. sedangkan misinya antara lain: 

1. Membangun masyarakat Salatiga yang inklusif 
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2. Menjamin setiap anak berkebutuhan khusus Kota 

Salatiga memperoleh akses pendidikan yang 

bermutu tanpa diskriminatif yang menjalin 

eksistensi kehidupannya baik secara fisik, 

psikologis, ekonomi, sosiologi, hukum, politis 

maupun kultural sesuai dengan potensi dan 

kebutuhannya. 

3. Mewujudkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

sebagai individu yang mandiri, kreatif, maupun 

berinteraksi, cerdas dan berkarakter.  

4.2. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara, 

kuesioner, studi dokumen dan observasi ini akan 

diolah dan divalidasi menggunakan triangulasi teknik 

dan subyek. Hasil dari penelitian yang ada akan 

digunakan untuk membuat penilaian terhadap 

implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Salatiga.    

4.2.1. Proses Implementasi Kebijakan 

Adanya program inklusif di Salatiga ini bermula 

dari tawaran dari Direktorat PKLK (Pendidikan Khusus 

dan Layanan Khusus) Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang tersedianya dana untuk 

penyelenggaraan pendidikan inklusif. Setelah 

mengajukan proposal program, Salatiga merupakan 
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salah satu penerima dana tersebut bersama 20 kota 

lain di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan 

inklusif. Pencanangan program inklusif tersebut 

dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012. Sejak 

itu Salatiga mulai melaksanakan pendidikan inklusif di 

beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project-

nya.  

Namun jauh sebelum dicanangkan tahun 2012 

tersebut, sebenarnya ada beberapa sekolah  yang 

sudah menerima siswa berkebutuhan khusus untuk 

belajar bersama siswa lain di kelas reguler. Salah 

satunya adalah SD Blotongan 03. Wagimin, mantan 

Kepala Sekolah SD tersebut dan juga perintis 

pendidikan inklusif di Kota Salatiga, menjelaskan 

bahwa  

“Pada waktu itu kan belum ada inklusi. Tapi 
kami masuk mulai 2010. Kami sudah tahu dari 
internet, kebijakan pusat, bahwa sudah ada 
inklusi, tapi belum disosialisasikan secara 
resmi. Tapi kami sudah menangkap hal itu, dan 

kebetulan lingkungan sekolah itu ada. Hal itu 
kan wajib diterima.” (wawancara tanggal 3 
November 2016) 

Dengan demikian walaupun inisiatif adanya 

program inklusif ini berasal dari pemerintah, namun 

hal itu juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat 

dunia pendidikan yang ada di Salatiga. Dengan adanya 

program ini, kegiatan inklusif menjadi lebih terarah dan 

berfungsi di masyarakat.  
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Dalam Grand Design Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusif Kota Salatiga tahun 2012-2016 dijelaskan 

bahwa adanya pendidikan inklusif di Kota Salatiga 

dimulai sejak tahun 2010 dengan uji coba di 4 sekolah, 

yaitu SMP 10, SD Pulutan 2, SD Kumpulrejo 2 dan SD 

Blotongan 3. Sekolah-sekolah tersebut mendapatkan 

bantuan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta) 

dari Provinsi Jawa Tengah untuk tes psikologi, 

pengadaan sarana dan prasarana, dan biaya 

transportasi Guru Pendamping Khusus (GPK) dan guru 

kunjung dari SLB. Uji coba dilanjutkan pada tahun 

berikutnya dengan 4 sekolah lain, antara lain SMP 

Negeri 7, SD Dukuh 2, SD Noborejo 2, SD Sidorejo 

Kidul 2. Dana yang diberikan tiap sekolah sama seperti 

uji coba tahun sebelumnya. Program penguatan atau 

pemantapan dilakukan pada tahun 2012 terhadap 8 

sekolah tempat dilangsungkan pelaksanaan uji coba 

program ini sebelumnya. Kali ini Provinsi Jawa Tengah 

memberikan dana sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh 

lima juta rupiah) per sekolah bagi 4 sekolah yang 

melakukan uji coba. Selain itu SMP Islam Raden Paku 

juga menjadi uji coba pelayanan pendidikan khusus 

bagi anak keluarga miskin.  

4.2.1.1. Komunikasi Kebijakan 

Komunikasi dalam proses implementasi 

kebijakan diupayakan agar efisien dan merata agar 
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mendukung kesuksesan implementasi yang 

dilaksanakan.  

Awalnya program ini mendapatkan penolakan 

dari beberapa pihak, khususnya pelaksana kebijakan 

karena konsepnya yang bisa dikatakan out of the box 

dan berbeda dari tatanan pendidikan yang sudah ada 

dan mapan dalam waktu yang lama, yaitu konsep 

pendidikan segregasi dimana ABK selalu bersekolah di 

SLB. Beberapa guru di sekolah inklusif menolak 

kehadiran siswa ABK. Selain dari para guru, penolakan 

juga datang dari kelompok sasaran, yaitu masyarakat 

yang kemudian menganggap sekolah penyelenggara 

inklusif sebagai SLB. Seperti yang dituturkan oleh 

Wagimin, mantan Kepala Sekolah SD Blotongan 3, 

“Awalnya para guru masih menentang saya. 
Akhirnya saya motivasi, mulai dari itu teman 
guru mulai sadar dan akrab dengan anak 
seperti itu. Tantangannya tidak hanya itu, 
masyarakat menganggap SD Blotongan 3 
menjadi SLB.” (wawancara tanggal 3 November 
2016) 

Walaupun begitu, dengan semakin 

disosialisasikannya konsep pendidikan inkusif ini, 

pandangan para pelaksana kebijakan dan kelompok 

sasaran mulai berubah. Pelaksana kebijakan juga 

memiliki persepsi yang tepat terhadap kebijakan yang 

dijalankan. Akan tetapi, komunikasi yang berjalan 

masih belum efektif, sehingga transmisi komunikasi 

dinilai kurang baik dalam pelaksanaanya.  
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Kebijakan tentang pendidikan inklusi ini 

disosialisasikan oleh Pokja Inklusi sebagai pembuat 

kebijakan kepada pelaksana kebijakan, yaitu para 

Kepala Sekolah dan guru penyelengara sekolah inklusi 

melalui rapat dan sosialisasi formal. Selain itu 

sosialisasi juga disampaikan ketika dilakukan seminar, 

kunjungan ke sekolah-sekolah dan kerjasama serta 

sosialisasi ke organisasi lain seperti PKK. Seperti yang 

disampaikan oleh Niken Widagdarini, sekretaris Pokja 

Inklusi Kota Salatiga  

“Kita selalu refresh, selalu sosialisasikan informasi 

tentang program inklusi. Misalnya ada seminar 

tentang pameran pendidikan inklusi. Secara tidak 

langsung akan mengingatkan kembali untuk 

memberikan layanan prima, layanan yang tidak 

membeda-bedakan. Dulu sekolah-sekolah ketika 

penerimaan rapor dan orang tua berkumpul, kita 

memberikan pemahaman juga. MOS juga. Saya 

diminta mengisi untuk memberikan penjelasan 

tentang inklusi. Kadang bersama dengan PKK.” 

(wawancara tanggal 26 Oktober 2016) 

Dari observasi yang dilakukan, memang terdapat 

Seminar Pendidikan Inklusi yang dilakukan pada 

tanggal 22 Desember 2016 di Gedung Sinode dengan 

mengundang beberapa pembicara, antara lain Dr. 

Munawir Yusuf, M.Psi. dari Universitas Sebelas Maret 

Surakarta dan Nanik Sumarviati, S.Pd, M.Pd, Kepala 

UPTD Pelayanan Tunarungu, Wicara, dan 

Autis Sidoarjo. Seminar tersebut dihadiri oleh para 

http://dosen.fkip.uns.ac.id/data/index.php?prodi=p01&id=19550501
http://dosen.fkip.uns.ac.id/data/index.php?prodi=p01&id=19550501
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Kepala Sekolah dan GPK di Kota Salatiga dan praktisi 

pendidikan. Dalam acara tersebut juga diadakan 

pameran pendidikan inklusi yang menampilkan hasil 

karya para ABK di sekolah inklusi dan pentas seni. 

Dalam sambutannya Kepala Dinas selaku Ketua Pokja 

inklusi menyampaikan laporan pelaksanaan program 

inklusi dalam kurun waktu 2012-2016. Acara serupa 

juga telah dilaksanakan pada tahun 2013 untuk 

memperingati setahun pelaksanaan program inklusi di 

Salatiga.  

Dalam perencanaannya, informasi mengenai 

program ini juga akan disampaikan kepada pelaksana 

kebijakan serta kelompok sasaran melalui klinik 

konseling. Klinik ini merupakan sebuah inovasi yang 

hanya ada di Salatiga. Dahulu klinik ini bersifat 

informal karena belum memiliki tempat khusus. Para 

GPK, Kepala Sekolah, orang tua atau pihak lain yang 

ingin mendapat informasi mengenai program inklusi, 

bisa berkonsultasi langsung dengan koordinator Pokja 

inklusi.  

Salatiga memiliki Unit Layanan Konsultasi 

Pendidikan, khususnya untuk inklusi yang pertama di 

Jawa Tengah. Niken Widagdarini dalam harian tersebut 

menyampaikan bahwa  

“unit layanan konsultasi pendidikan yang pertama 

di Jawa tengah ini nantinya menjadi embrio 

terbentuknya resource center bagi pendidikan 
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inklusif di Salatiga khususnya dan Jateng pada 

umumnya.” (koran Wawasan tanggal 2 Desember 

2013) 

Setelah melalui inisiasi pada tahun 2013 akhirnya 

resource center (Pusat Sumber) ini mendapatkan tempat 

untuk operasionalnya. Adanya program Spedanova 

(satu SKPD satu inovasi) oleh Pemerintah Kota Salatiga 

memberi peluang kepada layanan konsultasi 

pendidikan inklusi ini menjadi program inovasi yang 

diunggulkan oleh dinas pendidikan. Bertempat di 

Selasar Kartini No. C2-C3,  Klinik Konseling Pendidikan 

Inklusif ini mulai diresmikan sejak tanggal 22 

Desember 2016. Relawan-relawan hasil kerjasama 

dengan RSUD, RS Ario Wirawan, UKSW, STAIN, 

Puskesmas dll akan bergiliran untuk bertugas di klinik 

ini. Sekolah yang mendeteksi adanya siswa ABK di 

sekolahnya dapat datang ke klinik ini untuk dibantu 

dalam hal assesmen dari ahli. Selain itu, pendeteksian 

adanya ABK didapat dari Puskesmas yang memiliki 

program DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak). 

Ketika Puskesmas menemukan anak yang diduga 

berkebutuhan khusus, bisa dilaporkan ke klinik 

konseling ini untuk dilakukan asessmen. Selanjutnya 

anak tersebut akan dikirim ke psikolog di RS untuk di 

tes. Kalau anak tersebut juga terganggu kesehatannya, 

puskesmas bisa memberi rujukan. Hasil yang didapat 

dari psikolog nantinya akan dilaporkan kepada orang 
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tua sehingga bisa diarahkan hambatan belajarnya dan 

bakat-bakat yang dimiliki sehingga bisa 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak tersebut.  

 Dengan konsep yang bagus dan lokasi klinik yang 

strategis, klinik ini memiliki potensi yang besar untuk 

lebih mensosialisasikan pendidikan inklusi di “Salatiga 

Kota Inklusi”. Sayangnya klinik ini belum pernah 

beroperasi sejak diresmikan oleh Pj. Walikota. 

Selain melalui klinik konseling, sosialisasi yang 

dilakukan kepada masyarakat dilakukan melalui media 

massa. Beberapa media massa lokal memuat informasi 

mengenai pendidikan inklusif di Kota Salatiga setelah 

diadakan acara seminar, pameran dan workshop.  

Sedangkan sosialisasi yang dilakukan kepada 

kelompok sasaran, terutama orang tua siswa selama ini 

adalah melalui guru atau Kepala Sekolah saat rapat 

orang tua ketika pembagian rapor atau sosialisasi yang 

mengundang Dinas Pendidikan untuk memberikan 

pemahaman tentang pendidikan inklusi. Seperti yang 

disampaikan oleh Retno dari SMP 7 Salatiga,  

“Ada paguyuban orang tua. Beberapa kali kita 

sampaikan ke orang tua. Tapi rupanya 

masyarakat sudah tahu mungkin dari Diknas 

yang mengarahkan ke SMP 7.” (wawancara 

tanggal 11 Januari 2017) 

Hal serupa juga disampaikan oleh Asih dari SMP 

Kristen Satya Wacana  
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“Setiap awal tahun masuk orang tua 

dikumpulkan. Pasti dijelaskan kalau ada 

program dari dinas dan sekolah tidak bisa 

menolak. Sampai saat ini tidak ada yang 

menolak” (wawancara tanggal 10 November 2016) 

Di tingkat Sekolah Dasar pun dilakukan hal yang 

serupa seperti yang dituturkan oleh Rianti dari SD 

Kumpulrejo 02 bahwa 

“Di akhir tahun ajaran ada pembagian rapor 

sekalian kita bersosialisasi. Sebelum rapor 

dibagikan saya mengundang wali murid tertentu 

untuk berdiskusi bagaimana anak2 jenengan, 

bagaimana. Sebelum kita menentukan naik atau 

tidak naik kita selalu berkonsultasi dengan orang 

tua. Kita hanya sosialisasi bahwa kita sekolah 

inklusi, gambarannya bagaimana”. (wawancara 

tanggal 10 Januari 2016) 

Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui brosur 

sebagai promosi sekolah untuk program Bakat 

Istimewa yang dilakukan oleh SMP 8. Raji, GPK SMP 8 

dalam wawancara tanggal 1 November 2016 

mengatakan bahwa, 

“sosialisasi kepada masyarakat lewat brosur. 

Menjadi sekolah  Bakat Istimewa dibuat senjata 

menarik siswa dalam PPDB. Dalam brosur 

diperlihatkan bakat yang dipunyai SMP 8. 

Nyatanya disini ada siswa anak dalang yang 

rumahnya Karanggede karena tahu kalau disini 

ada karawitan.” 

Sosialisasi melalui brosur dan formulir 

pendaftaran juga dilakukan oleh SDIT Nurul Hikmah 

yang di dalam formulir pendaftaran orang tua diminta 
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mengisi informasi apakah anak tersebut akan 

mengikuti reguler atau ABK. Dengan adanya hal ini, 

orang tua lain bisa mendapatkan informasi kalau 

sekolah tersebut juga menerima siswa ABK.  

Sementara itu, komunikasi yang terjadi diantara 

para pelaksana kebijakan masih kurang. Hal ini 

ditandai dengan belum adanya forum untuk para GPK 

di Salatiga sebagai wahana untuk bertukar informasi 

mengenai inklusi. Hal ini juga disampaikan oleh 

Dwitjahjo dari SMP 2 dalam wawancara tanggal 2 

November 2016, “tidak ada (komunikasi antar GPK). 

Paling kalau ketemu di penataran, atau pameran”.  

Komunikasi antar pelaksana kebijakan yang ada 

hanya melalui aplikasi pesan kelompok Whats App 

antara para GPK yang dibuat pada akhir Desember 

2016. Sebelum itu belum ada komunikasi intensif yang 

terjadi diantara GPK tersebut. Raji dari SMP 8 

menjelaskan, 

“Ini baru mau dibentuk dalam WA. Nanti dari 

kelompok itu dijadwalkan untuk klinik 

konseling. Belum ada seperti KKG.” (wawancara 

1 November 2016) 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Asih dari 

SMP Kristen Satya Wacana, 

“Kita ada WA grup bagi yang memiliki Hp 

android. Kemarin membuat ketika ada 

pelatihan.” 
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Rencana lebih lanjut dijelaskan oleh Riyanti dari 

SD Kumpulrejo 02, 

“Ada komunikasi antar GPK. Kita punya grup di 

WA, terus kita juga punya klinik konseling di 

selasar. Kita juga nanti bergantian bertugas di 

klinik tersebut. Kita juga rencana mau 

membuat KKG khusus. Disini kita bisa sharing 

tentang sekolah kita, anak-anak kita. Tapi 

selama ini belum ada.” 

Walaupun begitu, komunikasi yang terjadi di 

grup tersebut belum bisa maksimal dan aktif. Seperti 

yang dijelaskan oleh Rianti dari sekolah yang sama, 

“Mungkin info-info tertentu dari dinas lebih 

cepat. Karena kami baru mengenal orang-orang 

di grup waktu pelatihan di Solo, jadi kita belum 

kenal sekali. Setelah 2 kali pelatihan, kami 

sudah mulai kenal akrab. Namun grup WA ini 

belum membahas seperti itu (program inklusi). 

Baru tahun 2017 ini mau membuat KKG.” 

Selain komunikasi antar GPK dan sekolah-

sekolah penyelenggara inklusi yang masih belum 

optimal, komunikasi diantara masyarakat khususnya 

orang tua dalam penyelenggaraan inklusi ini juga 

masih belum kentara. Dibuktikan dengan belum 

adanya forum orang tua dengan anak ABK-CIBI atau 

masyarakat yang peduli akan pendidikan inklusi. 

Dengan demikian bisa dilihat bahwa saluran 

komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dinilai 

masih kurang baik. Hal ini berakibat masih kurang 

lengkapnya informasi mengenai kebijakan pendidikan 
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inklusi yang diterima oleh kelompok sasaran (murid, 

orang tua siswa dan masyakarat), walaupun semua 

kelompok sasaran sudah tersentuh oleh komunikasi 

oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.   

Sementara itu dalam hal clarity (kejelasan), 

kebijakan ini dinilai masih kurang baik dalam 

implementasinya. Walaupun kebijakan ini mudah 

dipahami dan kontroversi mengenai kebijakan ini 

sudah mereda, namun juklak dan juknis yang ada 

dirasa masih kurang jelas bagi beberapa pelaksana 

kebijakan. Informasi yang diterima pun juga kurang 

jelas. Yang terakhir sangat berhubungan dengan 

saluran komunikasi yang kurang baik seperti yang 

telah dituturkan sebelumnya.  

Informasi yang diterima oleh sebagian besar 

pelaksana kebijakan dan bagaimana menjalankannya 

dirasa masih kurang jelas. Hal ini terutama bagi 

sekolah yang menerapkan program CIBI. Dalam 

wawancaranya, Dwitjahjo dari SMP 2 mengatakan 

bahwa 

“Kalau saya ikut pelatihan itu cenderungnya 

untuk yang berkebutuhan khusus. Kita 

tanya narasumber beliau tidak bisa memberi 

jawaban karena memang beliau diundang 

untuk membahas tentang bagaimana 

memberi pembelajaran untuk siswa ABK. CI 

tidak dibahas.” (wawancara 2 November 

2016) 
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Hal yang senada juga diungkapkan oleh Raji, 

GPK dari SMP 8 yang membina anak dengan Bakat 

Istimewa.  

“Informasi masih kurang. Setiap kali ada 

workshop itu yang dibahas selalu yang 

negatif (ABK). Jadi agak kesulitan juga. 

Setiap kali ada workshop saya diam 

mendengarkan. Jaga-jaga kalau nanti SMP 8 

ada anak yang seperti itu. Beberapa kali 

pembahasannya seputar itu. Sebenarnya 

kalau mau sama, kemampuan lebih 

dibuatkan kurikulum modifikasi bisa, tapi 

pelaksanaannya yang tidak mampu. Jadi 

sekadar berjalan apa adanya.” 

 Sebelumnya pelatihan yang diberikan dirasa 

kurang optimal sehingga pemahaman GPK dirasa 

masih kurang dalam menyelenggarakan pendidikan 

inklusif. Namun adanya pelatihan yang lebih intensif 

pada akhir tahun 2016 di Solo selama 3 hari untuk 

persiapan para GPK melakukan tes sertifikasi GPK 

cukup membantu menjembati kekurangan informasi 

yang didapat. Hal ini diutarakan oleh Asih Nuryani dari 

SMP Kristen Satya Wacana pada wawancara tanggal 10 

November 2016. 

“Setelah saya pelatihan di Solo itu saya jadi 

jelas. Sebelum itu  paling ada pelatihan 

beberapa jam, tapi masih nggrambyang. 

Paling seminar sehari sebanyak 2 kali. 

Sebelum itu tidak ada pelatihan juga tidak 

ada masalah. Tahun pelajaran baru ini sudah 

ada 3 kali pelatihan. Sebelum itu belum 

pernah mengikuti.”  
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Sekolah-sekolah swasta penyelenggara sekolah 

inklusi, seperti SDIT Nurul Hikmah dan SD Lebah 

Putih telah menerima pelatihan dari yayasan masing-

masing mengenai program inklusi ini. Sehingga adanya 

pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah dapat 

memberikan tambahan pengetahuan dan keahlian 

serta pemantapan bagi para GPK sekolah tersebut.  

Selain itu ada beberapa informasi yang masih 

kurang jelas disampaikan oleh pembuat kebijakan 

kepada pelaksana kebijakan. Salah satu contoh 

kasusnya adalah mengenai pelaksanaan tes IQ yang 

dituturkan oleh Riyani dari SD Kumpulrejo 02.  

“Dari dinas saya tahunya (tentang 

penyelenggaraan tes IQ) baru tahun 2016. 

Kemarin-kemarin tahunya kita menyeleng-

garakan sendiri. Dari dinas sebenarnya ada 

anggarannya, cuma sekolah-sekolah ini kan 

kurang informasi. Waktu kita tanya Bu Niken 

apakah bantuan bisa untuk tes IQ, katanya 

tidak bisa karena tes IQ diambilkan dari 

anggaran dinas. Nah, saya baru tahu ternyata 

dinas ada anggarannya. Selama ini biaya sendiri 

karena tidak bisa diambilkan dari BOS.”  

Dilihat dari consistency, kebijakan yang 

dilakukan mengalami perubahan di kemudian hari. 

Misalnya tentang konsep inklusi itu sendiri. Di awal, 

Salatiga merupakan satu-satunya Kota yang 

menerapkan inklusi baik untuk ABK dan CIBI dan 

membedakan program di antara keduanya. Namun 
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konsep inklusi ini berubah. Konsep yang dipahami 

sekarang adalah inklusi seharusnya bisa 

mengakomodasi anak-anak, baik yang ABK maupun 

yang memiliki bakat istimewa. Sayangnya perubahan 

konsep ini masih belum dipahami secara luas oleh 

pelaksana kebijakan.  

Adanya perbedaan konsep ini yang paling 

merasakan dampaknya adalah sekolah penyelenggara 

program CIBI. Karena secara tidak langsung program 

ini seperti “dihapus” sehingga menimbulkan 

kebingungan bagi guru dan Kepala Sekolah di sekolah-

sekolah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Yahya 

Kristanto, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 

“Kalau dikaitkan dengan sekarang ini, inklusi 
ini kan lebih kepada melayani semua anak. 
Yang saya dengar dari sosialisasi di tingkat 
kota maupun nasional ini kan lebih melebar. 
Sekat CI dan BI (ABK dan CIBI) tidak ada. Kita 
sebagai pelaksana siap menerima siswa 
apapun kondisinya, baik yang kurang ataupun 
yang lebih. Kami juga ambigu pengertian 
inklusi ini. Tapi kami tetap dengan komitmen 

pertama, yang CI nya yang kami tonjolkan.” 

Dengan informasi yang didapat, sekolah-sekolah 

penyelenggara inklusi melaksanakan apa yang sudah 

diprogramkan. Umumnya sekolah yang menerima anak 

ABK tidak menemui masalah dalam menjalankan 

program ini. Beda halnya dengan sekolah 

penyelenggara CIBI, yaitu SMP 1 dan SMP 2. Kedua 

sekolah tersebut sudah tidak menjalankan program ini 
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lagi. SMP 1 yang menyelenggarakan kelas akselerasi 

terganjal kebijakan pemerintah pusat yang melarang 

adanya kelas akselerasi. Sehingga sekarang ini sekolah 

model tersebut sudah meniadakan program CI ini. 

Sedangkan SMP 2 yang menyelenggarakan program 

pengayaan juga sudah tidak menjalankan program ini 

lagi. Dengan fakta diatas, dapat dilihat bahwa 

consistency dalam komunikasi ini bisa dikatakan 

kurang baik.  

Dari deskripsi di atas, penilaian atas implemen-

tasi kebijakan dalam aspek komunikasi tersebut bila 

dikuantitaskan maka skornya sebagai berikut. 

Tabel 4.1 
Penilaian Untuk Aspek Komunikasi 

 Indikator Nilai 

a.  Pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan 
memiliki pengertian yang sama mengenai 
program inklusi, tidak terdapat pertentangan 
pendapat, dan komunikasi berjalan efektif  

3/4 

b.  Terdapat saluran komunikasi yang baik 
antara pembuat kebijakan, pelaksana 
kebijakan, kelompok sasaran dan di dalam 

kelompok-kelompok itu sendiri 

2/4 

c.  Kebijakan mudah dipahami, tidak ada 
kontroversi, ada juklak dan juknis yang jelas, 
serta informasi mengenai program 
disampaikan dan diterima dengan jelas  

2/4 

d.  Kelompok sasaran mendapatkan informasi 
mengenai program inklusi dengan lengkap. 

2/4 

e.  Informasi dan perintah mengenai kebijakan 
program inklusi ini konsisten dan jelas 

2/4 

Total 11/20 
55% 

Sumber: Data Penelitian Diolah 
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 Tabel 4.1 menunjukkan adanya permasalahan di 

hampir semua aspek komunikasi karena empat dari 

lima aspek yang ada menunjukkan penilaian yang 

kurang baik. Aspek tersebut antara lain dalam hal 

saluran komunikasi, kejelasan informasi yang diterima, 

kelengkapan informasi yang diterima kelompok 

sasaran, dan konsistensi informasi kebijakan. Penilaian 

yang baik terdapat pada aspek adanya persepsi yang 

yang sama antara pembuat kebijakan dan pelaksana 

kebijakan mengenai  kebijakan yang dijalankan. 

4.2.1.2. Struktur Birokrasi Pelaksana Kebijakan 

Kebijakan inklusi merupakan kebijakan yang 

berasal dari pusat, yaitu Direktorat Jendral PKLK 

(Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam implementasinya 

di aras kota, kebijakan ini dikelola oleh sebuah Pokja di 

masing-masing Kota dan Kabupaten. Dalam Strategi 

Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia 

(2013:33) dijelaskan bahwa salah satu strategi kerja 

pembudayaan pendidikan inklusif adalah Pembentukan 

dan Pemberdayaan Pokja Pendidikan Inklusi dengan 

melibatkan beberapa dinas terkait. Dalam Surat 

Keputusan Walikota Salatiga Nomor 420/479/2012 

tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif dan 

Cerdas Istimewa-Bakat Istimewa (CIBI) Kota Salatiga 

diketahui bahwa dinas-dinas yang terkait antara lain 
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Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian 

Agama, Bappeda, SLB, Sekretariat Daerah dan dari 

universitas, antara lain Universitas Negeri Semarang, 

Universitas Kristen Satya Wacana, Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Salatiga.  

Pokja ini bertugas untuk: 

1. Melakukan koordinasi penyusunan program kerja 

Pendidikan Inklusif dan Cerdas Istimewa-Bakat 

Istimewa (CIBI) 

2. Melaksanakan Sosialisasi, advokasi dan 

pembinaan Pendidikan Inklusif dan Cerdas 

Istimewa-Bakat Istimewa (CIBI) 

3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

program Pendidikan Inklusif dan Cerdas 

Istimewa-Bakat Istimewa (CIBI) 

4. Menyusun rancangan kebijakan tentang 

penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Cerdas 

Istimewa-Bakat Istimewa (CIBI) 

5. Menyusun model implementasi Pendidikan 

Inklusif dan Cerdas Istimewa-Bakat Istimewa 

(CIBI) 

6. Melakukan pendataan dan pemetaan Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) 

7. Mendorong komitmen dari pemerintah Daerah 

dan masyarakat terhadap Pendidikan Inklusif dan 

Cerdas Istimewa-Bakat Istimewa (CIBI) 
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8. Melakukan monitoring dan evaluasi program 

Pendidikan Inklusif dan Cerdas Istimewa-Bakat 

Istimewa (CIBI) 

9. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab 

kepada Walikota 

Dibuatnya Pokja ini juga berkaitan dengan 

luasnya pengertian konsep inklusi yang tidak hanya 

berkaitan dengan pendidikan, namun juga segala aspek 

termasuk sarana, prasarana dan fasilitas di ruang 

publik yang ramah akan orang dengan disabilitas. Hal 

ini diungkapkan oleh Niken Widagdarini yang berperan 

sebagai sekretaris Pokja Pendidikan Inklusif.   

“Yang menyelenggarakan program adalah Pokja. 
Klinik konseling juga dimiliki dinas. Pokja 
harusnya independen tapi tetap dengan dinas. 
Kita tidak bisa mengandalkan anggaran dari 
dinas. Pokja yang ada merupakan lintas dinas, 
yaitu DKK, ciptakarya dll. Kalau bicara 
pendidikan inklusi tidak hanya pendidikannya 
saja, tapi harus menyediakan aksesibilitas. 
Yang bisa menyiapkan tentu dinas terkait, 

misalnya trotoar ramah yang ada guidance 
block. Sehingga harus ada kebijakan dari dinas 
terkait.” (wawancara tanggal 26 Oktober 2016) 

Sebagai SOPnya (Standart Operation Procedure), 

program ini dilengkapi oleh Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang dikeluarkan 

oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan. Pedoman inilah yang 

kemudian digunakan sebagai panduan sekolah-sekolah 
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penyelenggara inklusif dalam penyelenggaraan inklusif 

di sekolah masing-masing. Hampir semua sekolah 

sudah menerima pedoman ini dan melaksanakan 

seperti petunjuk di dalam buku tersebut.  

“Disini ada. Saya menerima ketika pelatihan di 

Dinas Pendidikan sebelum di Solo, buku 
terbaru tahun 2015. Baru dapat kemarin, jadi 
mau melaksanakan ya belum bisa, kita sambil 
jalan.” –SMP 10 

Niken dalam wawancara tanggal 26 Oktober 2016 

mengatakan bahwa “panduan pelaksanaan program 

inklusi masih mengikuti panduan dari pusat. Petunjuk 

baku masih menginduk. Namun Salatiga punya grand 

design dan inovasi sendiri misalnya klinik konseling”.  

Panduan yang dimodifikasi dengan inovasi dan 

kebijakan sekolah masing-masing memang selaras 

dengan aturan, yaitu sekolah penyelenggara inklusif 

harus memiliki pengelolaan Managemen Berbasis 

Sekolah. Sehingga program yang ada bisa disesuaikan 

dengan potensi dan kelemahan sekolah tersebut. Rianti 

dari SD Kumpulrejo 02 menjelaskan bahwa panduan 

yang diterima berupa buku. Penyelenggaraannya 

dimodifikasi tergantung sekolah. Hal yang sama juga 

dilakukan di sekolah swasta, SD Lebah Putih. Nita, 

koordinator ABK mengatakan, “model pelaksanaan 

inklusif di sekolah kami bertahap apa yang ada di 
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pemerintah dan sekolah kami. Sejauh ini sinkron, tidak 

berbeda jauh.”  

Namun bagi sebagian sekolah, khususnya 

penyelenggara program CIBI, panduan yang 

dikeluarkan pemerintah dirasa masih kurang jelas. 

Dwitjahja dari SMP 2 menjelaskan,  

“Ada panduan dari dinas dan dilaksanakan 
sesuai panduannya. Namun di dalamnya 
yang diutamakan yang khusus (ABK). 
Panduan tersebut campur dengan anak yang 
negatif (ABK) sehingga tidak begitu jelas. Kita 
juga meraba-raba bentuk programnya seperti 
apa, akhirnya dengan cara pengayaan itu 
saja. Tidak jelas programnya mau diapakan.” 
(wawancara tanggal 2 November 2016) 

Namun Pokja Inklusif Kota Salatiga belum 

membuat juknis di tingkat kota sebagai tambahan 

untuk mendukung pedoman penyelenggaraan yang 

dibuat oleh pemerintah pusat.  

Dalam penyelenggaraan program inklusi yang 

dikelola oleh Pokja inklusi ini, terdapat fragmentasi 

dalam pelaksanaannya. Dalam tim Pokja, selain Dinas 

Pendidikan terdapat beberapa dinas lain yang terlibat, 

yaitu SLB dan Kementerian Agama. SLB negeri 

berfungsi berperan dalam bidang pendidikan dan 

pelatihan sebagai sekolah sumber. Sedangkan 

Kementerian agama yang membawahi pendidikan dasar 

yang dikelolanya, yaitu MI dan MTs. Dalam prakteknya 

di lapangan, kedua lembaga tersebut tidak ikut terlibat 
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dalam penyelenggaraan program inklusi di Salatiga. 

Seperti yang dijelaskan oleh Muhlisun, Kepala SLB 

Negeri Salatiga dalam wawancara tanggal 13 Maret 

2017 bahwa, 

“Keterlibatan SLB dalam program inklusi di 
Kota Salatiga ini kurang. Karena memang 

kita tidak pernah dilibatkan dalam program 
ini. Sebenarnya kita siap dan mau untuk 
menyumbangkan tenaga untuk pelaksanaan 
program ini. Saya juga bertanya dengan 
teman-teman di SLB swasta apakah GPK nya 
diminta bantuan di sekolah inklusi. Ternyata 
tidak ada. Harusnya SLB kan menjadi 
sekolah sumber. Dulu sekali saya pernah 
diundang untuk rapat Pokja, hanya satu kali 
saja waktu awal pencanangan program 
inklusi setelah itu tidak pernah lagi.“ 

Keterlibatan SLB hanya pada seminar-seminar 

yang diselenggarakan oleh Pokja Inklusi, namun itupun 

hanya sebagai peserta biasa.  

Niken, sekretaris Pokja Inklusi dalam wawancara 

tanggal 24 Maret 2016 menjelaskan pandangan yang 

berbeda mengenai kesiapan tenaga kerja dan konsep 

pusat sumber. Jika dalam pandangan SLB mereka bisa 

menjadi pusat sumber pelaksanaan inklusi di Salatiga, 

namun Pokja memiliki pendapat yang berbeda.  

“SLB memang sebenarnya diproyeksikan 
seperti itu, tapi kenyatannaya SLB itu juga 
kekurangan guru, maka kita lebih fokus 
kepada GPK kita sendiri. Dengan adanya 
klinik konseling itu pusat sumber tidak 
hanya kewenangannya SLB, kita pusat 
sumbernya diperluas. Di RAB Medis kita ada 
terapi wicara juga. Kita kalau ada kesulitan 
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sekali dan GPK tidak bisa menangani ya kita 
libatkan SLB.” 

Sementara itu Retno Woro, Kepala Bidang 

Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama 

menjelaskan hal yang serupa bahwa di MI dan MTs 

tidak ada program pendidikan inklusi seperti yang 

terdapat di sekolah dasar naungan dinas pendidikan. 

Selain karena memiliki ciri khas sendiri, faktor tidak 

adanya sekolah inklusi di bawah Kementerian Agama 

lebih karena dana.  

“Inklusi di MI dan MTS belum ada, karena ini 
kan butuh tenaga khusus sementara di 
madrasah 90% swasta, jadi  untuk 
menyelenggarakan ini swasta harus kuat di 
pendanaan. Kalau anak-anak biasa (tidak 
berkebutuhan khusus) sekolahnya sederhana 
sudah berani menerima siswa. Gurunya juga 
biasa, dengan swasta juga bayarannya masih 
kurang standar. Kalau inklusif kan kelasnya 
harus representatif, gurunya juga diberi 
pelatihan”. (wawancara tanggal 14 Maret 
2017) 

Walaupun begitu, kebutuhan untuk melayani 

siswa ABK di sekolah-sekolah tersebut ada. Selain itu 

beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pokja Inkusi 

bisa menjadi solusi permasalahan di MI/Mts.  

“Ada anak-anak yang seharusnya masuk 
inklusi/SLB, tapi oleh orang tuanya tetap 
dimasukkan MI karena keterbatasan dana 
dan juga mungkin tempatnya jauh. Ini yang 
kadang membuat dilema. Mau diterima 
keadaannya seperti itu, tidak diterima mau 
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sekolah di mana lagi. Berdasarkan undang-
undang lembaga pendidikan tidak boleh 
menolak siswa. Ini yang menyebabkan 
nilainya MI turun. Yang pintar itu kan 
standarnya SD, jadi rata-rata nilai UN di MI 
jadi rendah karena ada anak ABK”. (Retno 
Woro, wawancara tanggal 14 Maret 2017) 

Menanggapi hal tersebut, Niken memberi 

penjelasan bahwa Pokja Inklusi terbuka dengan MI dan 

MTs, hanya saja ada beberapa regulasi yang berbeda 

antara sekolah di bawah naungan Kementerian Agama 

dan Dinas Pendidikan.  

“Kami sebenarnya terbuka, memang belum ada yang 

secara langsung ke sini. Pokja akan mengarah ke situ. 

Sebenarnya Kemenag pernah mengatakan begitu, 

cuma sekolah agak berbeda. Kadang- 

Standar Pelayanan Mutu antara kita dengan MI dan 

Mts berbeda. Kita akan komunikasikan.” (wawancara 

tanggal 24 Maret 2017) 

Adanya perbedaan pandangan antara SLB, Pokja 

Inklusi dalam memandang Pusat Belajar dan peran 

lembaga masing-masing. Serta belum samanya 

pandangan antara Kementerian Agama dan Pokja 

inklusif dalam melihat keterlibatan MI dan MTs untuk 

menjalankan program inklusi ini memperlihatkan 

adanya miskomunikasi yang terjadi antar lembaga 

tersebut. Bisa juga dikatakan ini adalah sebuah 

fragmentasi diantara pelaksana kebijakan. Padahal di 

dalam rancangan program terdapat adanya keterlibatan 

kedua dinas tadi. Misalnya dalam hal perencanaan 
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program tahunan, disebutkan salah satu capaiannya 

adalah “meningkatnya jumlah SD/MI dan SMP/MTs 

yang menyelenggarakan program inklusi”. Hal ini 

membuktikan bahwa pendidikan di bawah naungan 

Kementerian Agama juga terlibat dalam program ini. 

Hubungan antara struktur birokrasi dan 

komunikasi menjadi masalah di sini. Adanya perbedaan 

informasi yang diberikan antara SLB dan Kementerian 

Agama dengan Pokja Inklusi membuktikan adanya 

hilangnya mata rantai komunikasi dalam penyampaian 

dan penerimaan informasi.  

Dari deskripsi di atas, penilaian atas 

implementasi kebijakan pada aspek struktur birokrasi 

tersebut bila dikuantitaskan maka skornya adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Penilaian untuk aspek Struktur Birokrasi 

 Indikator Nilai 

a.  Terdapat SOP atau pedoman 
pelaksanaan program yang jelas   

3/4 

b.  Fragmentasi (perpecahan) dalam 

pembuat dan pelaksana kebijakan  

2/4 

Total 5/8 

63% 
Sumber: Data Penelitian Diolah 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pedoman 

pelaksanaan kebijakan sudah baik implementasinya 

namun masih mengalami masalah dalam fragmentasi 
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dalam pembuat dan pelaksana kebijakan sehingga 

mendapat penilaian yang kurang baik. 

4.2.1.3. Sumber Daya Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan dapat berhasil dengan 

adanya dukungan terhadap sumber daya yang cukup 

dan tepat. Sumber daya yang diperlukan dalam 

implementasi kebijakan antara lain sumber daya 

manusia, fasilitas, pendanaan dan informasi.  

Dari segi kuantitas, jumlah GPK di sekolah-

sekolah penyelenggara inklusif sudah mencukupi 

secara aturan, yaitu minimal 1 GPK per sekolah. 

Sedangkan Kota Salatiga memiliki standar sendiri, 

yaitu 1 sekolah harus terdapat 2 GPK, sehingga jumlah 

GPK di Salatiga sudah melebihi standar yang 

ditetapkan.  

 Hanya memang di lapangan jumlah tersebut 

dianggap masih kurang memenuhi karena banyaknya 

jumlah ABK yang harus ditangani. Seperti yang 

diungkapkan Suparno, GPK SD Dukuh 02 bahwa 

setiap siswa inklusif membawa permasalahan sendiri-

sendiri. Terdapat 10 siswa inklusif di sekolah tersebut 

dengan hanya 2 GPK yang menangani. Sehingga hal ini 

kurang memenuhi syarat. Berbeda halnya dengan yang 

diterapkan di SD swasta. SD-SD tersebut sengaja 

membatasi murid dengan hambatan belajar karena 

menyadari adanya keterbatasan ketenagaan. Seperti 
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yang diterapkan di SD School of Life Lebah Putih yang 

membatasi hanya 2 siswa inklusif di setiap rombelnya.  

Sedangkan dari segi kualitas, Sumber Daya 

Manusia untuk melaksanakan program ini dinilai 

kurang baik. Banyak dari GPK yang belum 

melaksanakan tupoksi secara optimal. Beberapa 

sebabnya antara lain kurangnya pengetahuan tentang 

tupoksi GPK, dan terbatasnya waktu GPK untuk 

mengajar. Di level SD, karena sebagian besar GPK 

khususnya SD adalah guru kelas, maka waktu GPK 

tersita lebih pada kelasnya masing-masing. Sehingga 

waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan 

secara individual di ruang sumber kepada siswa ABK 

baik di kelasnya maupun kelas lain dirasa masih 

kurang. Hal yang sama juga dialami di level SMP. GPK 

yang juga merupakan guru mata pelajaran tersita 

waktu untuk mengajar mata pelajaran yang diampunya 

dan administrasi guru lainnya sehingga tidak fokus 

untuk memberikan materi tambahan kepada siswa 

inklusi. Sehingga para siswa belum bisa mendapatkan 

layanan yang optimal. 

GPK yang ada memiliki latar belakang PLB 

(Pendidikan Luar Biasa) atau sudah mendapatkan 

pelatihan khusus. Pemahaman GPK tentang 

penyelenggaraan program sebelum tahun 2016 masih 
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sangat minim karena kurangnya pelatihan yang intensif 

bagi mereka.  

Tabel 4.3 

Pelatihan SDM Program Inklusi Kota Salatiga 

No Jenis Pelatihan Inten
sitas 

Waktu 

1.  Kompetensi Kewenangan 
Tambahan (KKT) bagi 5 
Orang GPK di Universitas 
Negeri Surabaya  

1 1 tahun (2013-
2014) 

2.  Pelatihan GPK  3 kali Th 2012, 2013,   
4-8 Okt 2016 

3.  Uji Kompetensi GPK 
(sebanyak 27 GPK) 

1 kali Oktober 2016 

4.  Workshop Manajemen 
Pendidikan Inklusif bagi 
Kepala Sekolah, Pengawas  

1 kali Desember 2016 

5.  Workshop  pusat sumber  1 kali Desember 2016 

Sumber: Laporan Kadinas Pendidikan Kota Salatiga dalam 
seminar Pendidikan Inklusif Kota Salatiga, 22 Desember 2016 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pelatihan yang 

diselenggarakan untuk GPK se-Salatiga hanya 

berlangsung 3 kali, dua kali pada periode 2012-2013 

dan selang tiga tahun kemudian pada tahun 2016 

sebanyak satu kali. Para GPK merasa bahwa pelatihan 

terakhir pada tahun 2016 selama 4 hari di Solo untuk 

mempersiapkan ujian sertifikasi bagi GPK memberi 

pengertian yang lebih baik bagi GPK tentang 

pendidikan inklusif dan bagaimana menjalankannya. 

Namun belum dilakukan penelitian lebih lanjut lagi 

tentang perubahan yang terjadi atas performa GPK 

setelah adanya pelatihan ini.  
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SDM yang ada tersebut juga ditunjang oleh 

fasilitas  yang dinilai baik. Setiap sekolah sudah 

memiliki buku teks sesuai jenis ketunaannya. Selain 

itu adanya bantuan dana yang diberikan untuk sekolah 

penyelenggara inklusif dimanfaatkan sekolah untuk 

mengadakan media pembelajaran seperti alat bantu 

pendidikan (teaching aids) seperti alat peraga, LCD 

projector, langganan internet dan lain-lain. Selain itu 

beberapa siswa juga diberikan bantuan berupa kursi 

roda dan alat bantu.  

Akan tetapi, hampir semua sekolah belum 

memiliki ruang sumber yang dilengkapi fasilitas utama 

layanan kekhususan. Biasanya kegiatan pull out 

dilakukan di ruang yang bisa digunakan. Misalnya SD 

Blotongan 3 memanfaatkan rumah dinas Kepala 

Sekolah untuk memberikan ketrampilan tambahan. 

Sementara itu SMP 7 memanfaatkan gazebo, 

perpustakaan atau ruang konseling BK.  

“Ruangan khusus kami tidak punya. Sementara 

itu anak-anak punya pekerjaan/ketrampilan 
yang harus didokumentasikan secara khusus 
kalau diperlukan untuk pameran. Kalau 
melatih mereka secara khusus ya kami kadang 
di gazebo, perpustakaan, di ruang BK. 
Terkadang saling menganggu, tempatnya 
dimasalahkan. Untuk sementara hasil karya 
siswa dititipkan di perpustakaan.” 
Retno, SMP 7 Salatiga 

Hanya satu sekolah, yaitu SMP 8 yang memiliki 

ruangan khusus sebagai ruang sumber. Seperti yang 
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dituturkan oleh Raji bahwa “fasilitas yang memadai. 

Ada ruangan khusus untuk rebana, karawitan. Untuk 

pedalangan kita belum punya wayang. Kalau latihan 

anaknya bawa sendiri.” 

Sumber daya berupa informasi dirasa masih 

kurang lengkap di awal-awal masa pencanangan 

pendidikan inklusi di tahun 2012 karena masih belum 

tersosialisasinya program ini secara meluas, serta 

pelatihan dan sosialisasi yang kurang masif. Namun 

dengan adanya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi yang 

lebih masif dilakukan pada akhir tahun 2016, 

informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 

mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana 

melakukannya semakin jelas dan lengkap. Sayangnya 

ini belum dibarengi dengan adanya pusat data dan 

informasi (Padati) ABK yang valid dan reliable  untuk 

mendukung kerja pelaksana kebijakan dan masyarakat 

pada umumnya. Di tingkat sekolah sendiri pun 

beberapa sekolah data administrasi tentang siswa ABK 

kurang terdokumentasikan dengan baik. Ada beberapa 

siswa yang seteah diidentifikasi oleh GPK sebenarnya 

tergolong anak ABK, namun tidak terdaftar sebagai 

ABK. Hal ini banyak terjadi pada anak slow learner. 

Seperti yang telah dijelaskan, slow learner hanya bisa 

diidentifikasikan melalui tes intelegensi, dan proses 

tersebut juga harus melalui persetujuan orang tua. 
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Proses ini terkadang terganjal karena tidak 

terselenggaranya tes intelegensi, atau penolakan orang 

tua terhadap kondisi anaknya. Sebagai akibatnya, 

siswa-siswa tersebut secara administratif tidak 

terdaftar sebagai siswa inklusif. Data yang kurang 

akurat dari sekolah juga berdampak pada data ABK di 

tingkat kota yang masih lemah. Hal ini dibenarkan oleh 

Niken Widagdarini, sekretaris Pokja Inklusi, 

“Tidak ada data ABK per tahunnya. Sistem 

penataan kita memang masih terlalu lemah. 

Kita pernah kerjasama dengan UKSW, namun 

keluarnya hanya 1 kecamatan saja, jadinya 

kami kapok. Saya akan kerjasama dengan PKK. 

Kalau PKK punya tangan panjang dasa wisma 

dan mereka punya program pendataan yang 

dilakukan dengan door to door.” 

Dari segi anggaran, pemenuhan biaya untuk 

menjalankan program inklusi di Kota Salatiga ini sudah 

baik. Ini dibuktikan dengan adanya anggaran yang 

dialokasikan dari pemerintah Kota Salatiga mulai 

tahun anggaran 2014 sampai sekarang. Sebelum itu, 

anggaran dari APBD berasal dari Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu, Pokja ini juga didukung pendanaannya oleh 

APBN melalui Dirjen PPLK, walaupun anggaran ini 

tidak rutin turun setiap tahunnya.  

Anggaran yang ada selama ini masih berasal dari 

Pemerintah. Belum terdapat partisipasi masyarakat 

berupa bantuan sosial. Dalam Strategi Umum 
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Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia 

(2013:38-39) dijelaskan bahwa bantuan sosial 

merupakan bentuk pembinaan dalam pendidikan 

inklusif dalam bentuk finansial maupun lainnya yang 

tidak mengikat. Selain berasal dari pemerintah baik 

pusat, provinsi maupun kota,sumber bantuan sosial ini 

bisa berasal dari dalam negeri mapun luar negeri yang 

dapat dipertanggung jawabkan. Bantuan sosial ini 

dapat digunakan untuk  melatih guru-guru, memba-

ngun dan mengadakan fasilitas fisik sekolah yang 

aksesibel, membangun ruang sumber dan lain-lain.  

Dari deskripsi di atas, penilaian atas implemen-

tasi kebijakan pada aspek sumber daya tersebut bila 

dikuantitaskan maka skornya adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4 
Penilaian aspek Sumber Daya 

No.  Indikator Nilai 

a.  Jumlah SDM (GPK) untuk melaksanakan 
program inklusi mencukupi 

3/4 

b.  Kualitas SDM (GPK)  untuk melaksanakan 

program inklusi baik 

2/4 

c.  Terdapat fasilitas untuk mendukung kerja 
SDM 

3/4 

d.  Relevansi dan kesesuaian informasi yang 
didapat mengenai program inklusi relevan 
dan sesuai dengan tujuannya 

3/4 

e.   Anggaran untuk menjalankan program 
inklusi yang berasal dari Pemerintah dan  
partisipasi masyarakat tercukupi dengan 
baik  

3/4 

Total 14/20 
70% 

Sumber: Data Penelitian Diolah 
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 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan implementasi  kebijakan dalam hal 

sumber daya sudah terlaksana dengan baik ditandai 

dengan adanya penilaian baik terhadap empat dari lima 

indikator penilaian. Indikator tersebut antara lain 

dalam hal jumlah SDM, fasilitas pendukung, relevansi 

informasi, dan anggaran untuk menjalankan program 

ini. Penilaian yang kurang baik terdapat pada kualitas 

SDM untuk melaksanakan kebijakan ini.  

4.2.1.4. Disposisi Pelaksana Kebijakan 

Dedikasi dan kemauan pelaksana kebijaan untuk 

melaksanakan program  inklusi ini baik, ditandai 

dengan adanya komitmen sekolah untuk 

menyelenggarakan program inklusi serta para guru 

melaksanakan tupoksinya sebagai GPK.  

Komitmen atas program ini disampaikan oleh 

Kepala Sekolah SMP 10, Yati Kurniawati berikut ini, 

“Yang jelas dari pihak sekolah support. Karena 
bagaimanapun di SMP 10 pasti akan dijumpai 
ABK. Kita (guru) disini perhatian, teknisnya 
sudah bisa” (wawancara 14 November 2016) 

Begitu halnya dengan Kepala Sekolah SMP 2, 

Suhirman, yang mengatakan bahwa “Saya mendukung, 

selama itu diprogramkan dan dilaksanakan.“ 

Akan tetapi, beberapa guru kelas atau guru mata 

pelajaran non GPK yang masih kurang mendukung 

pembelajaran bagi siswa ABK. Beberapa sekolah 
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menyerahkan sepenuhnya kepada GPK karena 

menganggap bahwa hal tersebut hanyalah tugas guru 

yang ditunjuk sebagai GPK saja dan kurang memberi 

bantuan. Seperti yang diungkapkan oleh Septin, GPK 

SD Cebongan 2 yang mendapatkan beasiswa untuk 

menempuh pendidikan di Jurusan Pendidikan Luar 

Biasa Universitas Negeri Surabaya selama 1 tahun. 

“Guru lain menganggap bahwa siswa inklusi 

merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya karena 

merasa saya sudah disekolahkan untuk itu”  

Namun hal ini tidak terjadi di semua sekolah 

penyelenggara inklusif. Di beberapa sekolah, para guru 

saling membantu dalam mendidik siswa ABK. Sehingga 

honor yang seharusnya menjadi hak GPK kemudian 

dibagi-bagi dengan guru lain karena merasa bahwa 

guru lain ikut berperan sebagai GPK bagi anak 

didiknya. Seperti yang diutarakan oleh Suparno dalam 

wawancara tanggal 12 Januari 2017, “karena 

penanganan inklusi dilakukan bersama guru lain, 

maka honor kami bagi juga bersama guru lain.” 

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Asih, GPK 

SMP Kristen Satya Wacana 

“Dulu pernah ada honor yang diberikan. 
Sebenarnya kita belum tahu pekerjaan GPK 
seperti apa, akhirnya kita bagi-bagi. Mungkin 
sekarang kalau sudah tahu pekerjaan kita ya 
diberikan ke kita. Saya pernah tanda tangan 2 
kali. Saya bagi-bagi karena saya pikir kan 
membimbing anak bersama-sama. Mungkin 
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sebenarnya untuk GPK cuma saya tidak enak.” 
(wawancara tanggal 10 November 2016) 

Adanya komitmen sekolah dalam 

menyelenggarakan pendidikan inklusi juga dapat 

dilihat dengan tidak adanya sekolah yang menolak 

masuknya siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah 

mereka. Walaupun di beberapa sekolah menerapakan 

kriteria jenis ketunaan yang bisa diterima, yaitu 

kategori ringan dan tidak menganggu teman lainnya. 

Sayangnya komitmen ini belum dibarengi dengan 

lingkungan sekolah ramah ABK, terutama dalam hal 

penyediaan fasilitas yang ramah terhadap ABK.  

Disposisi yang baik biasanya ditunjang dengan 

adanya penghargaan yag diberikan kepada pelaksana 

kebijakan. Sayangnya hal ini dinilai masih kurang 

berjalan dengan baik. Guru (khususnya yang berstatus 

sebagai Pegawai Negeri Sipil) yang merangkap sebagai 

GPK belum mendapatkan angka kredit yang berguna 

untuk kenaikan jabatan/golongan. Selain itu selama 

program berjalan selama 4 tahun, belum ada 

penghargaan yang diberikan kepada pelaksana 

kebijakan yang berperan penting dalam perkembangan 

pendidikan inklusi di Kota Salatiga. Padahal ini bisa 

menambah semangat dan pengakuan dari pemerintah 

akan adanya program ini. Namun hal yang positif 

adalah sudah adanya honor yang diterima bagi GPK 

yang diterima setiap tahunnya.  
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Dari deskripsi di atas, penilaian atas 

implementasi kebijakan pada aspek disposisi tersebut 

bila dikuantitaskan maka skornya adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.5 

Penilaian aspek Disposisi 

 Indikator Nilai 

a.  Dedikasi dan kemauan  pelaksana 

kebijakan untuk melaksanakan 
program baik 

3/4 

b.  Diberikannya insentif bagi pelaksana 
kebijakan berupa penghargaan atau 

lainnya 

2/4 

Total 5/8 
63% 

Sumber: Data Penelitian Diolah 

 Tabel 4.5 menunjukkan masih adanya 

permasalahan dalam hal penghargaan bagi pelaksana 

kebijakan. Walaupun begitu, komitmen pelaksana 

kebijakan untuk melaksanakan program ini dinilai 

baik.  

4.2.2. Hasil Implementasi Kebijakan 

4.2.2.1. Peserta Didik 

Peserta didik berkebutuhan khusus baik dengan 

disabilitas maupun non disabilitas bisa mendaftar ke 

SD manapun di Salatiga. Sekolahpun tidak boleh 

menolak peserta didik dengan kondisi tersebut. Hal ini 

ditegaskan oleh Kapala Bidang Pendidikan Dasar, 

Niken Widagdarini,  
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“Pada prinsipnya semua sekolah harus menerima, 
cuma sekolah masih malu-malu melaporkan. 
Tidak boleh ada sekolah yang menolak, nanti 
akan mendapat teguran. Karena sudah diatur 
Perwali, juknis PPDB harus menerima minimal 1 
siswa di setiap rombongan belajarnya. Pada 
kenyataannya banyak anak-anak ABK, slow 
learner dll. Kalau dulu sekolah memaksakan 
dengan diberi les dan bingung kalau tidak naik 

kelas. Kalau sekarang sudah tenang. Misalkan IQ 
anak rendah, orang tua dipanggil dan nanti anak 
tersebut bisa tidak ikut ujian nasional”. 
(wawancara tanggal 26 Oktober 2016) 
 

Penerimaan peserta didik dari SD ke SMP sedikit 

berbeda. Siswa lulusan dari SD inklusif yang tidak 

mengikuti ujian nasional akan mendapat Surat Tanda 

Tamat Belajar dari satuan pendidikan yang 

bersangkutan, serta surat dari Dinas Pendidikan untuk 

mendaftar ke SMP inklusif di Kota Salatiga, yaitu SMP 

7 atau SMP 10. Dengan bekal surat dan ijazah dari 

sekolah tersebut, anak tersebut bisa diterima di SMP 

yang bersangkutan.   

Siswa ABK non disabilitas yang belajar di sekolah 

reguler semakin banyak jumlahnya di Salatiga. Hal ini 

bisa dilihat dari tabel 4.6. Jumlah sekolah 

penyelenggara program ini juga bertambah. Ketika 

pencanangan pada tahun 2012 terdapat 9 SD dan 5 

SMP yang menjadi Pilot Project program ini. 

Selanjutnya beberapa sekolah melaporkan adanya 

siswa inklusif di sekolah mereka.  
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Tabel 4.6  
Jumlah Siswa dan Sekolah Penyelenggara Inklusif 

 

Pada tahun 2016, sekolah-sekolah tersebut 

sudah tidak mejadi pilot project lagi, karena semua 

sekolah di Salatiga diharapkan menjadi sekolah 

inklusif. Di luar sekolah-sekolah tersebut, ada beberapa 

sekolah lain yang sudah melaporkan adanya siswa 

inklusif di sekolah mereka. Namun pendataan yang 

mencakup semua sekolah di Salatiga belum selesai 

dilakukan.  

Terdapat masing-masing 2 sekolah di setiap 

Kecamatan di Salatiga yang ditunjuk sebagai sekolah 

inklusif untuk kategori ABK. Sekolah negeri yang 

ditunjuk tersebut semuanya terletak di pinggiran kota. 

Hal ini sejalan dengan permasalahan yang ada, yaitu 

lokasi pendidikan khusus (SLB) yang biasanya terletak 

di pusat kota atau kecamatan. Sehingga dengan 

penunjukkan sekolah inklusif di pinggiran kota ini 

diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas 

pendidikan untuk ABK.  

Dari data terbaru pada 2017 yang dilaporkan ke 

Dinas Pendidikan, dari 8 sekolah yang sudah 

Jenjang 2010 2011 2012 2013 

 Jumlah 
Sekolah 

Jumlah 
Siswa 

Jumlah 
Sekolah 

Jumlah 
Siswa 

Jumlah 
Sekolah 

Jumlah 
Siswa 

Jumlah 
Sekolah 

Jumlah 
Siswa 

SD 3 67 6 159 9 215 12 286 

SMP 1 25 2 65 5 272 9 361 

Sumber: Warta: Refleksi Satu Tahun Salatiga Sebagai Kota Inklusif  
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melaporkan keberadaan siswa inklusif di sekolah 

mereka, terdapat 199 siswa dengan 71% diantaranya 

adalah slow learner (keterlambatan belajar). Banyaknya 

siswa yang memiliki hambatan ini di sekolah pinggir 

kota salah satunya disebabkan karena masalah 

keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Suparno, GPK 

SD Dukuh 02 lewat wawancara yang dilakukan pada 

12 Januari 2017, bahwa 70% siswa di sekolah tersebut 

adalah anak broken home. Banyak diantara orang tua 

mereka yang mengalami masalah rumah tangga. Selain 

itu ditunjang dengan kondisi ekonomi yang menengah 

ke bawah sehingga orang tua sibuk bekerja dan kurang 

memperhatikan perkembangan anak mereka. Ditambah 

faktor pendidikan orang tua yang cukup rendah, 

membuat orang tua para siswa ini tidak terlalu 

memperhatikan pendidikan anak mereka. Sehingga 

faktor-faktor tersebut membuat banyak anak di 

pinggiran kota menjadi slow learner.  

 Beberapa sekolah memang membatasi jenis 

ketunaan yang dimiliki calon siswa karena 

keterbatasan ketenagaan, dan prasarana. SD Blotongan 

03 menerima tuna daksa, Down syndrome, slow learner 

dll kecuali autis. SD Lebah Putih juga hanya menerima 

ketunaan yang tidak terlalu “parah” yang masih 

memungkinkan siswa tersebut belajar dan berbaur di 
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sekolah tersebut. Begitupun SDIT Nidaul Hikmah yang 

tidak dapat menerima siswa dengan tuna daksa.  

Di tingkat sekolah menengah, SMP 7 dan SMP 10 

juga berlokasi di pinggiran Kota Salatiga. Selain faktor 

lokasi, sekolah tersebut juga input masuk siswanya 

berdasarkan nilai UN tergolong rendah. Selain menjadi 

rujukan bagi lulusan Sekolah Dasar inklusif, input 

siswa di kedua SMP ini tergolong rendah dibandingkan 

SMP negeri lain di Salatiga. 

Sedangkan peserta didik untuk program CIBI 

dipilih dari siswa yang berprestasi. Siswa yang 

mengikuti program pengayaan di SMP 2 dipilih siswa 

dengan nilai yang bagus sebanyak 20 per kelasnya. 

Sedangkan siswa penerima program di SMP Kristen 2 

dipilih dari siswa-siswa yang menonjol di setiap mata 

pelajaran, khususnya eksakta dan bahasa Inggris.  

Dengan demikian, semakin banyak ABK yang 

terlayani pendidikannya dengan adanya program ini. 

Peserta didik ABK sebagian besar berkategori slow 

learner, sedangkan beberapa sekolah membatasi jenis 

ketunaan siswa ABK dengan menerima siswa dengan 

ketunaan yang dianggap ringan.  

4.2.2.2. Identifikasi dan Assesmen 

Identifikasi menurut Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2007:17-18) 

adalah “upaya penjaringan terhadap anak yang 
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mengalami kelainan/penyimpangan dalam rangka 

pemberian layanan pendidikan yang sesuai”. Setelah 

dilakukan proses ini akan ditemukan ABK yang 

membutuhkan layanan pendidikan khusus. Proses 

selanjutnya yaitu assessmen berupa pengumpulan 

informasi untuk melihat hambatan dan kelebihan siswa 

untuk nantinya digunakan untuk menyusun program 

pembelajaran supaya sesuai dengan kebutuhannya.  

Identifikasi dan assessmen sudah dilakukan di 

sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di 

Salatiga.  

Namun dalam hal ini sekolah masih merasa 

kesulitan dalam assessment. Dalam menentukan 

seorang ABK slow learner atau tidak kebanyakan GPK 

hanya melakukan perabaan saja. Seperti yang sudah 

disebutkan diatas bahwa sebagian besar ABK di 

sekolah inklusif di Salatiga adalah siswa slow learner. 

Sedangkan untuk menentukan ketunaan adalah 

dengan bantuan profesional melalui tes IQ. Sementara 

itu sekolah tidak memiliki dana untuk penyelenggaraan 

tes IQ karena sekolah tidak bisa menggunakan dana 

BOS untuk pelaksanaan tes ini.  Suparno, GPK SD 

Dukuh 02 menjelaskan dalam wawancara pada 12 

Januari 2017 bahwa 

“Kami hanya menduga saja, tidak bisa 
menentukan karena tidak punya wewenang 
untuk tes IQ. Kita bisa menyampaikan 
(kepada orang tua) bahwa anak tersebut 
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tergolong ABK kan butuh tes IQ. Selama ini 
belum diadakan tes IQ. Kalau tuna daksa, 
tuna netra bisa jelas dilihat secara fisik, tapi 
kalau slow learner perlu pendekatan yang 
sebaik-baiknya. Dasarnya hanya satu, tes IQ.”   

Pelaksanaan tes IQ terutama di SD negeri belum 

bisa dilakukan dengan partisipasi orang tua. Seperti 

yang dijelaskan di atas, rata-rata keluarga siswa di 

sekolah penyelenggara inklusif di pinggiran kota 

Salatiga ini memiliki keterbatasan ekonomi. Sehingga 

untuk membiayai tes IQ yang relatif mahal susah 

dilakukan.  

Berbeda dengan sekolah swasta penyelenggara 

inklusif, biasanya tes IQ dibiayai oleh orang tua 

sehingga proses assessmen ini tidak menemui kendala. 

Namun pada tahun 2017 direncanakan bahwa tes IQ 

akan dibiayai oleh Dinas Pendidikan melalui anggaran 

APBD Kota Salatiga dengan menggandeng psikolog dan 

Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelaksanaannya.  

Ringkasnya, sekolah sudah menyelenggarakan 

identifikasi untuk siswa ABK namun masih mengalami 

kesulitan dalam proses assessmen, khususnya siswa 

slow learner, karena memerlukan bantuan profesional 

untuk ini. Bantuan untuk assessmen ini telah 

diupayakan oleh Pokja untuk penyelenggaraan tes IQ 

dengan pembiayaan dari Pokja. 
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4.2.2.3. Kurikulum 

Selain tambahan pelajaran sebagai pengayaan, 

siswa ABK dibekali dengan ketrampilan. Ketrampilan 

yang diajarkan antara lain membatik, menganyam, 

membuat barang kerajinan dan lain-lain. Jenis 

ketrampilan yang diajarkan pun disesuaikan dengan 

kondisi siswa. Misalnya yang dilakukan di SD Dukuh 

02, siswa dengan slow learner diberi pelatihan 

membuat batik ciprat yang pengerjaannya relatif 

mudah dan dapat dimengerti oleh para siswa.  

Sementara itu untuk program CIBI kurikulum 

disesuaikan dengan kegiatannya. Setiap sekolah yang 

ditunjuk untuk CIBI ini memiliki program yang berbeda 

satu sama lain. Untuk CI (Cerdas Istimewa), SMP 1 

Salatiga membuat kelas akselerasi untuk 

mengimplementasikan CIBI ini, sedangkan SMP 2 

Salatiga dalam program pengayaan bagi murid 

berprestasi dengan menggandeng lembaga pendidikan 

sebagai mitra, SMP Kristen 2 membina murid-murid 

berprestasi untuk dipersiapkan mengikuti lomba atau 

olimpade. Berbeda halnya dengan CI (Cerdas Istimewa) 

yang mengunggulkan kemampuan akademis, BI (Bakat 

Istimewa) yang diselenggarakan oleh SMP 8 

mengakomodir keberbakatan siswa dalam hal seni dan 

olahraga. 

Singkatnya, kurikulum untuk siswa inklusi 

dibuat oleh masing-masing sekolah dengan 
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mempertimbangkan kebutuhan dan program yang 

dijalankan di masing-masing sekolah. 

4.2.2.4. Ketenagaan 

GPK di SD dan SMP negeri sebagian besar 

merupakan guru kelas atau guru mata pelajaran yang 

diberi pelatihan untuk menjadi GPK. Selain itu ada juga 

GPK yang merupakan guru BK (bimbingan dan 

Konseling), staf TU (Tata Usaha), dan guru yang 

berlatar belakang PLB (Pendidikan Luar Biasa).  

Selain GPK, sekolah swasta penyelenggara inklusi 

juga menyediakan psikolog, profesional yang memantau 

perkembangan siswa inklusif. SD Lebah Putih sengaja 

mendatangkan psikolog setiap 2 minggu sekali dan 

memberikan sesi khusus bagi siswa inklusif. 

Sementara SDIT Nidaul Hikmah memiliki GPK khusus 

yang berlatar belakang psikolog untuk menangani 

siswa-siswa tersebut. GPK ini bukan merupakan wali 

kelas atau guru mata palajaran seperti di sekolah 

lainnya.   

Untuk penyediaan GPK, Dinas pendidikan telah 

melaksanakan pelatihan bagi para guru berupa 

workshop dan seminar. Sebelum tahun 2016 tercatat 

pelatihan hanya dilakukan 2 kali. Pelatihan sebelum 

tahun 2016 ini masih dirasa kurang bagi para GPK 

untuk memahami program inklusi ini. Namun pada 

akhir tahun 2016 dilakukan pelatihan intensif selama 4 
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hari di Solo untuk mempersiapakan uji sertifikasi bagi 

GPK. Pelatihan yang lebih intensif ini dapat memberi 

bekal lebih bagi GPK untuk memahami dan menangani 

siswa di sekolah inklusif.  

Jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) yang 

disyaratkan dalam Perwali yaitu paling sedikit 1 orang 

di tiap sekolah sudah terpenuhi di semua sekolah. 

Berikut adalah data GPK di Kota Salatiga  

Tabel 4.7 

Jumlah GPK Kota Salatiga 
 

Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 

Jenjang 

SD 20 20 24 24 24 

SMP 10 14 24 26 26 

 

  

Dalam Perwali Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa 

“pengalokasian kuota tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan memper-
timbangkan sumber daya yang dimiliki 
sekolah.” 

GPK yang ada hanya mencukupi persyaratan 

yang ada seperti yang disyaratkan, yaitu 1 sekolah 

minimal 1 GPK. Sedangkan kebutuhannya bisa lebih 

dari itu. Namun tidak ada sekolah, khususnya negeri 

yang menambah jumlah GPK diluar guru kelas yang 

telah ada. Namun hal ini masih dirasa kurang bagi 

Sumber: Laporan Kadinas Pendidikan Kota Salatiga dalam 
seminar Pendidikan Inklusif Kota Salatiga, 22 Desember 2016  
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beberapa sekolah karena rasio yang tidak sesuai 

dengan jumlah siswa inklusif yang ada.  

Sedangkan untuk sekolah dengan program CIBI, 

guru GPK lebih bersifat seperti koordinator program 

karena sekolah menggunakan tenaga dari luar untuk 

mengajar siswa. Misalnya SMP 2 mengundang pengajar 

dari lembaga Pendidikan Ganesha Operation untuk 

memberikan pembelajaran di kelas pengayaan, SMP 

Kristen 2 mengundang dosen dari UKSW untuk 

mempersipakan siswa di kelas persiapan lomba dan 

olimpiade, sedangkan SMP 8 menyewa pelatih 

(taekwondo, rebana, dll) untuk penyelenggaraan kelas 

bakat.   

Secara singkat dapat dilihat bahwa SDM untuk 

GPK berasal dari guru mata pelajaran atau guru kelas 

yang mendapatkan pelatihan selama tiga kali. Jumlah 

GPK yang ada telah memenuhi standar yang ada, yaitu 

1 GPK per sekolah. Sedangkan pada program CIBI 

tenaga pengajar berasal dari pihak luar antara lain 

lembaga pendidikan, dosen universitas, dan pelatih 

olahraga/kesenian.  

4.2.2.5. Pengelolaan Kelas dan Pembelajaran  

Semua sekolah inklusif di Salatiga menerapkan 

sistem pull out seperti yang ada di Perwali Pasal 12 ayat 

(4) 
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 “proses pembelajaran peserta didik 
berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama 
dengan peserta didik lainnya dalam satu (1) 
kelas dan dapat memperoleh layanan secara 
individual di ruang sumber”. 
 

 Siswa inklusif mendapatkan materi 

pembelajaran bersama dengan siswa lain di kelas 

reguler. Kemudian pada waktu tertentu siswa tersebut 

akan mendapatkan materi tambahan secara individual 

di ruang sumber atau tempat lain yang difungsikan 

sebagai ruang sumber. 

4.2.2.6. Sistem Kenaikan kelas dan Laporan Hasil 

Belajar 

Jika dahulu siswa ABK yang belajar di sekolah 

reguler banyak yang tinggal kelas, sekarang peraturan 

menyatakan bahwa siswa inklusif tidak boleh tinggal 

kelas. Sejak adanya peraturan tersebut, semua siswa-

siswa inklusif di Salatiga selalu naik ke level 

selanjutnya bagaimanapun hasil belajarnya.   

Yang menjadi kendala di sekolah inklusif adalah 

laporan hasil belajar khususnya saat ujian nasional 

dan pemberian ijazah. Perwali Pasal 14 berbunyi 

(1) “peserta didik yang menyelesaikan 
pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan 
standar nasional pendidikan mendapatkan 
ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh 
Pemerintah” 
 

(2) “Peserta didik yang memiliki kelainan yang 
menyelesaikan pendidikan berdasarkan 
kurikulum yang dikembangkan oleh 
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satuan pendidikan di bawah standar 
nasional pendidikan memperoleh surat 
tanda tamat belajar yang blankonya 
dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

 
(3) “Peserta didik yang memperoleh surat 

tanda tamat belajar  dapat melanjutkan 
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi 

pada satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan inklusif 
atau satuan pendidikan khusus” 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Niken 

Widagdarini pada Seminar Pendidikan Inklusi bahwa 

“untuk ujian nasional sudah diatur, yang memiliki ABK 

dengan tingkat kecerdasan dibawah, bisa tidak 

mengikuti ujian nasional”. 

Beberapa sekolah sudah menerapkan hal 

tersebut pada siswanya, yaitu dengan memberikan 

ujian nasional tersendiri dan memberikan surat tanda 

tamat belajar yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut. 

Namun beberapa sekolah masih kurang yakin untuk 

menerapkan aturan ini dengan berbagai pertimbangan. 

Yang pertama adalah belum adanya Sekolah Menengah 

Atas atau Kejuruan di Salatiga yang menyeleggarakan 

pendidikan inklusif. Hal ini diungkapkan oleh Riani 

dari SD Kumpulrejo 02 pada wawancara tanggal 10 

Januari 2017. 

“Kendalanya kalau masuk ujian nasional. 
Mereka kan tidak diiukutkan UN dan sampai 
sekarang ijazah yang tidak ikut UN dikelola 
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dinas. Itu nanti blankonya dari dinas. SMPnya 
sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan ada 
surat keterangan bahwa anak tersebut dari SD 
Inklusi. Kendalanya adalah bagaimana nasib 
siswa inklusi ke depannya karena di Salatiga 
belum ada SMA/SMK yang inklusi. Apakah 
ijazah ini bisa dipakai untuk di masa depan? 
Keluhan itu sudah kita sampaikan ke dinas 
juga, dinas menanggapinya dengan masih 

berpikir untuk SMA nya.” 

Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan oleh 

GPK dari SMP 8, Retno, berdasarkan wawancara pada 

tanggal 11 Januari 2017. 

“Ijazah itu yang masih menjadi masalah. 

Kemarin kita tanyakan ke kapala sekolah, 

beliau juga masih bingung. Selama ini baru 

dikasih tahu bahwa soalnya beda, standarnya 

beda, dan tidak ikut ujian nasional. Kami 

bingung yang membuat standar sekolah atau 

dinas. kami juga tanyakan tentang 

kelanjutannya ke sma, ijazahnya bagaimana. 

Kalau mereka tidak dapat ijazah dan akan 

mendaftar ke SMA bagaimana? Ada wacana 

kalau penerimaan SMA melalui tes. Ini tambah 

susah bagi mereka.” 

Singkatnya, siswa inklusi akan selalu naik ke 

level selanjutnya bagaimanapun hasil belajarnya. 

Mereka juga diperbolehkan untuk tidak mengikuti ujian 

nasional dengan mendapat Surat Tanda Tamat Belajar 

dari sekolah untuk mendaftar ke level selanjutnya. 

Namun belum adanya sekolah inklusi di level 
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SMA/SMK membuat sekolah masih ragu untuk 

mengikuti kebijakan ini. 

4.2.2.7. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana untuk menunjang proses 

pembelajaran siswa inklusif sudah cukup tersedia. 

Bantuan dana yang diberikan untuk sekolah inklusif 

ini dimanfaatkan untuk pembiayaan pembelian sarana 

pendidikan, yaitu alat bantu pendidikan (teaching aids) 

seperti alat peraga, LCD projector, langganan internet 

dan lain-lain. Selain itu beberapa siswa juga diberikan 

bantuan berupa kursi roda dan alat bantu.  

Beda halnya dengan sarana, prasarana untuk 

program ini dirasa masih kurang. Sekolah-sekolah 

inklusif di Salatiga belum ada yang memiliki ruang 

sumber secara khusus. Biasanya kegiatan pull out 

dilakukan di ruang yang bisa digunakan. Misalnya SD 

Blotongan 3 memanfaatkan rumah dinas Kepala 

Sekolah untuk memberikan ketrampilan tambahan. 

Sementara itu SMP 7 memanfaatkan gazebo, 

perpustakaan atau ruang konseling BK. Selain ruang 

sumber, idealnya sekolah-sekolah dapat 

mengakomodasi kebutuhan siswa disabilitas, misalnya 

tangga dan WC yang memudahkan siswa yang memiliki 

ketunaan. Namun hal ini masih belum ditemui di 

sekolah inklusif di Salatiga. 
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SDIT Nidaul Hikmah membatasi jenis hambatan 

belajar tertentu karena menyadari adanya keterbatasan 

prasarana yang ada. Kondisi sekolah dengan 3 (tiga) 

lantai, serta lingkungan sekolah yang kurang 

mendukung bagi siswa dengan ketunaan tertentu 

membuat sekolah tersebut belum bisa menerima siswa 

dengan tuna daksa.  

Ringkasnya, bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah cukup membantu sekolah untuk 

melengkapi sarana pembelajaran untuk siswa inklusi. 

Tetapi, prasarana sekolah belum aksesibel terutama 

bagi siswa dengan disabilitas.  

4.2.2.8. Manajemen Sekolah 

Pengelolaan sekolah inklusi mensyaratkan 

sekolah menerapkan konsep MBS (Managemen 

Berbasis Sekolah). MBS merupakan program 

desentralisasi bidang pendidikan dengan otonomi luas 

di tingkat sekolah dan tingginya partisipasi masyarakat 

dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Irianto, 

2011:158). 

Dalam prakteknya di lapangan, sekolah-sekolah 

sudah menerapkan hal ini. Misalnya ketika pemilihan 

bentuk kegiatan penerapan sekolah inklusi prgram 

CIBI. Setiap sekolah yang ditunjuk membuat kebijakan 

sendiri tentang program berdasarkan potensi yang ada. 

Seperti yang disebutkan di atas, SMP 1 menerapkan 
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kelas akselerasi, SMP 2 melaksanakan program 

pengayaan, SMP 8 menerapkan program untuk 

menggali bakat olaharaga dan seni para siswanya. 

Walaupun sekolah sudah menggunakan 

otonominya untuk membuat program sendiri, namun 

program ini masih minim partisipasi dari masyarakat.  

4.2.2.9. Pendanaan 

Pada awal pelaksanaan program ini, dana 

bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN 

melalui Direktorat PKLK. Dana tersebut kemudian 

digunakan untuk pembiayaan sekolah-sekolah pilot 

project, pelaksanaan short course dan pelatihan bagi 

GPK. Tahun 2013 dana juga masih berasal dari sumber 

yang sama. Walaupun sudah mencanangkan sebagai 

Kota Inklusi sejak 2012, namun pendanaan dari APBD 

Kota Salatiga baru keluar sejak tahun 2014 sampai 

sekarang, dan tidak mendapat sumber dana lagi dari 

APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN. Dana dari 

APBD ini digunakan untuk pemberian honor GPK, 

pelatihan dll. Baru pada tahun 2016, Pokja Inklusi 

Kota Salatiga mendapat bantuan dana lagi dari Dirjen 

PKLK. Selain dari pemerintah, belum ada sumber 

pendanaan lain untuk program pendidikan inklusi ini. 

Secara lengkap, pendanaan untuk program inklusi bisa 

dilihat pada tabel 4.8 berikut ini. 

 



131 
 

Tabel 4.8 
Jumlah Anggaran Yang Dialokasikan Untuk 

Penyelenggaraan Pendidikan  Inklusif ABK dan CIBI 

 

TAHUN 
SUMBER DANA & JUMLAH DANA 

APBD KOTA APBD 

PROVINSI 

APBN 

2012 - 480.000.000 900.000.000 

2013 - 80.000.000 500.000.000 

2014 120.000.000 - - 

2015 120.000.000 - - 

2016 200.000.000 - 250.000.000 

Sumber: Laporan Kadinas Pendidikan Kota Salatiga dalam 
seminar Pendidikan Inklusif Kota Salatiga, 22 Desember 2016 

 Pendanaan untuk program ini semuanya 

bersumber dari pemerintah, antara lain APBN melalui 

Direktorat Jendral PKLK, APBD Provinsi Jawa Tengah, 

dan APBD Kota Salatiga. Belum ada sumber pendanaan 

lain, baik dari sektor swasta maupun masyarakat sipil.  

4.2.2.10. Monitoring evaluasi 

Selama dicanangkan sejak tahun 2012 sampai 

tahun 2016, belum ada monitoring dan evaluasi secara 

struktural yang dilakukan oleh pengawas atau Dinas 

Pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Dwitjahyo 

Kusharyanto, GPK dari SMP 2, dalam wawancara pada 

2 November 2016 yang menjelaskan bahwa tidak ada 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas. 

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Pokja Inklusif yang 

juga Kabid Dikdas, Niken Widagdarini bahwa Pokja 
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dalam hal ini khususnya Dinas pendidikan hanya 

memantau secara informal tentang keberlanjutan dan 

jalannya program inklusif di sekolah. Tahun 2017 ini 

baru akan disusun indikator dan syarat lain untuk 

pelasanaan monitoring dan evaluasi.  

4.2.2.11. Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam Pokja Pendidikan inklusi, Dinas 

Pendidikan menggandeng beberapa stakeholder yang 

berkompeten untuk terlibat dalam struktur organisasi 

ini, baik dari universitas untuk perencanaan, 

pengembangan kurikulum; rumah sakit dan psikolog 

untuk identifikasi, asessmen dan pengobatan dan 

tenaga ahli dan profesional lainnya. Namun belum ada 

dukungan pembiayaan dan sarana prasarana, 

penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan 

diterapkan dalam program ini.  

4.2.3. Hambatan-hambatan dalam Implementasi 

Kebijakan 

Komunikasi 

Komunikasi menjadi permasalahan utama dalam 

implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Salatiga 

ini. Lemahnya sosialisasi ke masyarakat menjadikan 

program inklusi ini belum bergaung dan menjadi isu 

penting di masyarakat. Sehingga pemahaman 

masyarakat akan program inklusi masih sangat 

kurang. Hanya masyarakat di lingkup tertentu saja 



133 
 

yang mengetahui akan hal ini. Karena masih lemahnya 

pemahaman masyarakat, maka peran dan 

pemberdayaan masyarakat untuk program ini masih 

sangat kurang.  

Komunikasi antar GPK dan sekolah-sekolah 

penyelenggara inklusi di Kota Salatiga juga masih 

kurang. Forum antara GPK yang berfungsi untuk 

berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman belum 

terbentuk sehingga perkembangan pendidikan inklusi 

di sekolah-sekolah juga sulit dipantau. Padahal forum 

semacam ini (seperti KKG) sangat bermanfaat bagi para 

guru. Adanya grup di aplikasi pesan juga baru 

terbentuk akhir tahun 2016 (setelah 4 tahun 

berjalannya program inklusi) yang itupun belum aktif 

berfungsi sebagai media penyampaian informasi dari 

pembuat kebijakan, bertukar informasi dan 

pengalaman.  

Komunikasi dari pembuat kebijakan dan 

pelaksana kebijakan dirasa masih lemah dibuktikan 

dengan beberapa kasus dimana banyak informasi yang 

kurang jelas tersampaikan oleh pelaksana kebijakan. 

Misalnya dalam hal tes IQ dan perubahan konsep 

pendidikan inklusif yang mencampurkan ke ABK an 

dan CIBI. Saluran komunikasi yang digunakan kurang 

efektif untuk menyampaikan pesan ke semua 

pelaksana kebijakan.  
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Struktur biokrasi 

Jaminan kepastian pendidikan ke jenjang 

selanjutnya juga masih menjadi hambatan. Salah satu 

kasusnya adalah status ijazah sekolah inklusi dan 

keberlanjutan siswanya ke SMA/SMK karena belum 

ada SMA/SMK inklusi di Salatiga. Sekolah inklusi di 

Salatiga masih sebatas di tingkat pendidikan dasar, 

yaitu SD dan SMP. Banyak sekolah yang masih ragu 

untuk tdak mengikutkan anak didiknya di ujian 

nasional dan memeberikan surat tanda tamat belajar 

yang dikeluarkan oleh sekolah, karena hal ini hanya 

laku bagi sekolah lanjutan yang bertitel inklusi.  

Kurangnya keterlibatan dinas terkait seperti SLB 

Negeri dan Kementerian Agama membuat implementasi 

program ini terhambat. SLB yang berfungsi sebagai 

sekolah sumber tidak difungsikan sebagai mana 

mestinya, sehingga tidak ada guru kunjung yang bisa 

membantu para GPK dalam pelaksanaan program 

inklusif ini karena pengalaman yang dimiliki oleh guru 

SLB untuk mengahdapi siswa ABK menjadi bekal yang 

sangat baik untuk menjadi pengetahuan bagi GPK yang 

berlatar belakang pendidikan biasa. Selain itu belum 

tersentuhnya pendidikan di bawah Kementerian 

Agama, yaitu MI dan MTs menjadikan program ini 

belum mewujudkan tujuannya, yaitu pemerataan 

pendidikan. Seharusnya kedua lembaga pendidikan 
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tersebut ikut dirangkul dalam program sehingga 

program ini bisa diaplikasikan di semua sekolah.   

Sumber daya 

Dalam masalah sumber daya, anggaran menjadi 

masalah utama terutama sekolah penyelenggara 

program CIBI. Ketergantungan akan dana begitu besar, 

hingga salah satu sekolah yaitu SMP 2 hanya dapat 

menjalankan program CI selama 1-2 tahun saja ketika 

mendapatkan dana block grant yang berasal dari pusat. 

SMP 8 yang menyelenggarakan program BI juga 

terpaksa mensiasati program tersebut agar tetap 

berjalan dengan menjalankan beberapa strategi, 

misalnya mengurangi jadwal pembinaan siswa dll, 

sehingga dana operasional masih bisa tercukupi dari 

dana BOS untuk ekstrakulikuler. Sama halnya dengan 

SMP Kristen 2 yang menjalankan program CI, terpaksa 

melakukan beberapa strategi agar program tersebut 

bisa tetap berjalan, misalnya dengan mengurangi 

jumlah mata pelajaran yang dibina, mengurangi jadwal 

pembinaan bagi siswa. Sekolah swasta ini masih 

bertahan dengan program ini karena pembiayaan 

masih bisa ditopang oleh yayasan. Selain itu program 

ini merupakan unggulan sekolah tersebut yang 

diharapkan dapat menggaet banyak siswa berprestasi 

lain.  
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Selain itu, salah satu penyebab kurang 

berkembangnya pendidikan inklusi di Salatiga adalah 

masalah dana. Dana yang berasal dari pemerintah 

masih belum mencukupi pemenuhan standar 

pendidikan inklusi, misalnya ruang sumber dan 

peningkatan aksesibilitas bagi siswa ABK penyandang 

disabilitas dan lain-lain. Partisipasi masyarakat dari 

sektor swasta baik dari dalam negeri dan luar negeri  

terutama dalam hal finansial belum ada di Kota 

Salatiga ini. Sehingga pendidikan inkusif bisa lebih 

berkembang dan dapat melayani siswa ABK-CIBI 

dengan lebih optimal.  

Disposisi 

Penghargaan bagi pelaksana kebijakan masih 

kurang diperhatikan. Penambahan angka kredit bagi 

GPK belum diperhitungkan disini. Diperlukan adanya 

kebijakan dari pemerintah untuk mengeluarkan 

kebijakan semacam ini. Selain itu belum adanya 

penghargaan bagi pelaksana kebijakan yang dianggap 

berperan penting dalam pendidikan inklusif di Kota 

Salatiga sehingga program ini dirasa kurang urgensinya 

di mata masyarakat.  

Selain itu peran guru kelas dan atau mata 

pelajaran selain GPK perlu mendapat perhatian karena 

walaupun GPK ditunjuk untuk bertugas membina 
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siswa ABK, namun diperlukan kerja sama semua pihak 

untuk pembelajaran ABK yang optimal.  

4.2.4. Pengukuran Terhadap Perubahan 

Kemajuan atau keberhasilan program inklusi 

dapat dilihat dari meningkatnya jumlah peserta didik 

ABK di sekolah reguler dari tahun ke tahun. Dari 

pertama kali dilakukan uji coba pada tahun 2010, 

jumlah siswa inklusif sebanyak 92 siswa sedangkan 

jumlah siswa pada tahun 2017 adalah sebanyak 199 

siswa (data masih berasal dari 8 sekolah). Ini 

menujukkan bahwa konsep pedidikan inklusif sudah 

mulai dikenal oleh masyarakat. Perubahan juga bisa 

dilihat dari torehan prestasi para siswa yang 

mendapatkan pendidikan inklusif. Dari tabel 4.9 

terlihat bahwa SMP 8 Salatiga yang menerapkan 

program Bakat Istimewa dalam bidang olahraga dan 

seni dapat mendulang berbagai prestasi. Selain itu SMP 

Kristen 2 yang berfokus membina siswa untuk 

persiapan lomba dan olimpiade berhasil mendapatkan 

prestasi atas program yang telah dilakukannya. 
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Tabel 4.9 

Prestasi dan Penghargaan oleh Sekolah Inklusif 

 

Sekolah Jenis Prestasi 

SMP 8 Salatiga 1. Juara I Lomba Rebana Modern tingkat 
Umum se-Kota Salatiga, 2014 

2. Juara I Lomba Lari Popda tingkat Kota 
Salatiga, 2014 

3. Juara I Taek kwondow Tingkat 
Karesidenan Kab. Semarang, 2014 

4. Juara I Sepak Takraw Putri Popda tingkat 
Karesidenan Kab. Smg tahun 2014 

5. Juara II FLS2N (Musik Tradisional) 
tingkat Kota Salatiga, 2015 

6. Juara III Cheerleader tingkat 
Nasional tahun 2015 

7. Juara III Tinju amatir tingkat SMP se 
Jateng tahun 2015 

8. Juara II Lari Popda tingkat Propinsi 
Tahun 2015 

9. Juara I Bola Volly Putra Putri Tingkat 
Kota Salatiga tahun 2015 

10. Juara I FLS2N (Musik Tradisional) tingkat 
Kota Salatiga, 2016 

11. Harapan II Festival dalang Cilik tingkat 
Nasional di UNY 2016 

12. Juara I Lari tingkat Nasional 2016 
13. Juara III Lari tingkat Internasional di 

Thailand 2016 

 

SMP  Kristen 2 
Salatiga 

1. Juara Olimpiade Biologi Provinsi Jateng 
2013 

2. Juara harapan II Lomba MSI 
(Matematika, Sains dan Bahasa Inggris) 
dan LKIS (Lomba Karya Inovasi Pelajar)  
Tingkat Nasional SMA Taruna Nusantara 
2016 

SMP Kristen 
Satya Wacana 

Juara II Tk. Provinsi Jawa Tengah FLS2N 
Story Telling 

Sumber: Data penelitian diolah 

 



139 
 

4.2.5. Perubahan Akibat Kebijakan atau Penyebab 

Lain 

Adanya kebijakan tentang program inklusi 

membuat lingkungan sekolah sadar akan adanya 

siswa-siswa special di sekitar mereka.  Selama ini para 

siswa yang berkebutuhan khusus tidak dikenali. 

Dengan adanya pengetahuan akan siswa berkebutuhan 

khusus di sekolah ini, para siswa tersebut bisa 

mendapat perlakuan khusus sehingga dapat terpenuhi 

kebutuhan dan dideteksi bakatnya. Lingkungan sekitar 

siswa ABK pun menjadi sadar bahwa anak-anak 

tersebut bisa skeolah berdampingan dengan siswa yang 

lain.  

Suparno, GPK dari SD Dukuh 02 berkata bahwa 

“secara psikologis orang tua yang punya anak ABK 

disekolahkan di sekolah inklusi dan di SLB pasti 

gengsinya lebih tinggi kalau di sekolah inklusi.”  Hal ini 

membuktikan bahwa adanya skeolah inklusi membuat 

siswa lebih percaya diri dalam hal pendidikan dan 

adanya kesadaran orang tua untuk memasukkan 

anaknya ke sekolah inklusi, bukan ke sekolah segregasi 

menumbuhkan harapan bahwa anak mereka sama 

seperti siswa-siswa normal lainya. Dengan demikian 

diskriminasi yang dialami oleh siswa ABK dari 

lingkungan baik itu teman sebaya, guru, masyarakat 

juga semakin berkurang.  
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Tabel 4.10 
Penilaian Implementasi Kebijakan Program Inklusi  

Kota Salatiga 
Aspek Indikator Nilai  

Tujuan 

Program 

1. Kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat 
3 

3/4 

75% 

Komuni 

kasi 

2. Pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan memiliki 

pengertian yang sama mengenai program inklusi, 

tidak terdapat pertentangan pendapat, dan 

komunikasi berjalan efektif  

3 

11/20 

55% 

3. Terdapat saluran komunikasi yang baik antara 

pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kelompok 

sasaran dan di dalam kelompok-kelompok itu sendiri 

2 

4. Kebijakan mudah dipahami, tidak ada kontroversi, 

ada juklak dan juknis yang jelas, serta informasi 

mengenai program disampaikan dan diterima dengan 

jelas  

2 

5. Kelompok sasaran mendapatkan informasi mengenai 

program inklusi dengan lengkap. 
2 

6. Informasi dan perintah mengenai kebijakan program 

inklusi ini konsisten dan jelas 
2 

Struktur 

Birokrasi 

7. Terdapat SOP atau pedoman pelaksanaan program 

yang jelas   
3 

5/8 

63% 8. Tidak ada Fragmentasi (perpecahan) dalam pembuat 

dan pelaksana kebijakan  
2 

Sumber 

daya 

9. Jumlah SDM (GPK) untuk melaksanakan program 

inklusi mencukupi 
3 

14/20 

70% 

10. Kualitas SDM (GPK)  untuk melaksanakan program 

inklusi baik 
2 

11. Terdapat fasilitas untuk mendukung kerja SDM 3 

12. Relevansi dan kesesuaian informasi yang didapat 

mengenai program inklusi relevan dan sesuai dengan 

tujuannya 

3 

13. Anggaran untuk menjalankan program inklusi yang 

berasal dari Pemerintah dan  partisipasi masyarakat 

tercukupi dengan baik  

3 

Disposisi 14. Dedikasi dan kemauan  pelaksana kebijakan untuk 

melaksanakan program baik 
3 

5/8 

63% 15. Diberikannya insentif bagi pelaksana kebijakan 

berupa penghargaan atau lainnya 
2 

Dampak 16. Terdapat kesempatan peserta didik untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu (perluasan akses 

pendidikan) 

3 

9/12 

75% 
17. Bertambahnya sekolah penyelenggara sekolah inklusi 

di Kota Salatiga 
3 

18. Tidak ada diskriminasi terhadap peserta didik 

berkebutuhan khusus 
3 

Total 47/72 65% 
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Penilaian Skor 

Tidak Baik 18-31 

Kurang Baik 32-45 

Baik 46-58 

Sangat Baik 59-72 

 

Secara keseluruhan pencapaian implementasi 

kebijakan program inklusi di Salatiga ini dikategorikan 

baik. Seperti yang dipaparkan pada tabel 4.10. Total 

skor implementasi program ini adalah 47 poin dari total 

keseluruhan 72 poin atau sebesar 65%. Namun jika 

tidak mempertimbangkan tujuan dan dampak dari 

program ini, implementasi program ini oleh pelaksana 

kebijakan dikategorikan masih kurang baik dengan 

skor 35. Hal ini memperlihatkan bahwa tujuan dari 

program sudah sesuai dengan kebutuhan, dan program 

ini sudah memperlihatkan dampaknya di masyarakat, 

yaitu dapat memperluas akses pendidikan bagi siswa 

ABK serta mengurangi diskriminasi yang diterima. 

Walaupun begitu, pelaksanaan program ini masih 

kurang baik terutama di tingkat sekolah dan Pokja 

Inklusi dan butuh banyak perbaikan.  

4.3. Pembahasan 

Dalam visi Kota Salatiga tahun 2011-2016 

pendidikan menjadi prioritas utama untuk 

mewujudkan Salatiga Sejahtera, Mandiri dan 

Bermartabat (SMART). Dewan pendidikan juga 

berkomitmen mendukung program pendidikan untuk 
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peningkatan akses, pemerataan dan mutu pendidikan. 

Alokasi anggaran pendidikan Kota Salatiga rata-rata 

lebih dari 37,85% walaupun sebagian besar 

dialokasikan untuk belanja operasional berupa gaji 

pendidikan  dan tenaga kependidikan. Pendidikan 

inklusif juga masuk dalam arah dan kebijakan 

pengembangan pendidikan di Salatiga dalam hal 

keterjangkauan dan kesetaraan. Adanya Perwali 

mengenai pendidikan inklusif semakin menguatkan 

komitmen Kota Salatiga untuk menyelenggarakan 

pendidikan inklusif. Berbagai kemajuan dalam 

perwujudan konsep penididkan yang mendukung 

Education for All ini telah dicapai. Namun begitu masih 

banyak juga celah implementasi yang harus ditutup 

untuk meningkatkan kualitas dan membuatnya sesuai 

standar.  

4.3.1. Komunikasi 

Komunikasi berupa sosialisasi yang dilakukan 

satu arah kepada pelaksana kebijakan dan kelompok 

sasaran dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 

rapat dan sosialisasi formal ke sekolah-sekolah, 

seminar, pameran, klinik konseling, media massa, 

rapat orang tua, brosur dan formulir pendaftaran. 

Walaupun begitu, penyampaian informasi tentang 

kebijakan program inklusi kepada implementator dan 

kelompok sasaran masih dirasa kurang sehingga 
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banyak terjadi kekurang pahaman dan ketidaktahuan 

tentang program ini. Masyarakat umum masih banyak 

yang belum mengetahui mengenai program ini selain 

dari pihak sekolah sendiri. Hal ini ditandai dengan 

masih sedikitnya jenis ketunaan siswa di sekolah 

reguler. Masih banyak orang tua siswa yang belum 

mengetahui jika anak dengan disabilitas bisa 

bersekolah di sekolah reguler bersama teman yang 

normal. Menurut Nagakaki (2013:4) salah satu 

penyebab adanya implementation gap adalah faktor 

sosial budaya. Adanya warisan budaya yang tertanan 

selama beberapa generasi menyebabkan stereotipe 

budaya. Dengan ini paradigma masyarakat akan susah 

dirubah dengan sesuatu yang baru. Begitu halnya 

dengan pendidikan segregatif yang sudah lebih dari 

seabad ada di Indonesia. Sekolah untuk siswa ABK 

dimulai sejak jaman sebelum kemerdekaan pada tahun 

1901 di Bandung untuk para tunanetra, sedangkan 

setelah kemerdekaan pendidikan untuk ABK dijamin 

oleh UU Pendidikan No 12 tahun 1954 tentang 

pendidikan dan pengajaran luar biasa. Adanya UU 

tersebut muncullah SLB sebagai layanan pendidikan 

bagi penyandang disabilitas (Sunanto:6). Untuk itulah 

diperlukan suatu terobosan untuk memperkenalkan 

konsep pendidikan inklusif ke masyarakat sehingga 
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dapat merubah paradigma masyarakat bahwa ABK 

tidak harus bersekolah di SLB.  

Seperti yang sudah disebutkan diatas, sebagian 

besar siswa ABK adalah slow learner. Menurut Agustin 

(2011, 38-39), siswa slow learner memiliki kemampuan 

akademik terbatas dengan skor IQ antara 70-90 

walupun bukan tergolong anak terbelakang mental.  

Mereka juga memiliki kekurangan pada kemampuan 

lain, misalnya kemampuan koordinasi dan sosial 

(pendiam, sulit berteman kurang percaya diri), serta 

memiliki rentang perhatian yang pendek. Walupun 

memiliki fisik normal, namun mereka sulit menangkap 

materi dan merespon lambat.  

 Siswa slow learner di tingkat sekolah dasar ini 

biasanya “ditemukan” setelah mengikuti pelajaran. 

Sehingga adanya siswa ABK slow learner ini sebagian 

besar bukan karena kesadaran orang tua yang mau 

memasukkan ke sekolah inklusi atau mendapatkan 

informasi tentang sekolah inklusi, tapi memang karena 

anak-anak tersebut terdeteksi setelah mengikuti 

pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Namun 

beberapa siswa tersebut masuk ke sekolah inklusi 

berdasarkan inisiatif orang tua yang menyadari 

anaknya yang spesial. Melalui informasi dari guru, 

anak spesial tersebut diarahkan untuk bersekolah di 

sekolah reguler yang menerima siswa inklusif. Sehingga 
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beberapa siswa inklusif bertempat tinggal jauh dari 

sekolahnya.  

 Selama ini sosialisasi yang dilakukan kepada 

kelompok sasaran, terutama orang tua siswa, adalah 

melalui rapat orang tua ketika pembagian rapor. Itupun 

tidak semua sekolah menginformasikan hal ini kepada 

semua orang tua, hanya orang tua ABK saja yang 

diberikan informasi ketika konsutasi dengan sekolah 

berlangsung. Sehingga informasi tentang sekolah 

inklusi ini terbatas kepada orang tua siswa yang 

bersekolah di sekolah tersebut saja, belum mencakup 

masyarakat luas.  

 Contoh sosialisasi kepada kelompok sasaran 

yang cukup efektif diakukan oleh salah satu sekolah di 

Sidoarjo. Dalam Seminar Pendidikan Inklusi yang 

diselenggarakan oleh Pokja Pendidikan Inklusi tanggal 

22 November 2016, dijelaskan oleh pembicara Nanik 

Sumarviati dari Sidoarjo bahwa ketika menjabat 

sebagai Kepala Sekolah SDN Lemahputro 1, beliau 

memasang spanduk  yang bertuliskan bahwa sekolah 

tersebut merupakan sekolah inklusi yang menerima 

siswa disabilitas di sekolah tersebut untuk balajar 

bersama siswa reguler lain. Dengan adanya spanduk 

tersebut, banyak siswa dengan hambatan belajar mulai 

mendaftar dan bersekolah di sana dengan berbagai 

macam ketunaan. Masyarakatpun mendapat informasi 
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bahwa siswa disabilitas bisa belajar berdampingan 

dengan siswa normal lain dan tidak perlu ke SLB. Hal 

ini dapat mengurangi diskrimasi yang terjadi terhadap 

ABK.  

Adanya Klinik Konseling merupakan suatu 

langkah yang bagus dan inovatif karena selain sebagai 

pendukung program inklusi, hal ini juga berfungsi 

sebagai saluran komunikasi bagi pelaksana kebijakan 

dan masyarakat. Sayangnya fasilitas ini belum 

dioperasikan secara optimal sebagaimana fungsinya. 

Dari pantauan di lapangan, instansi lain yang juga 

mengeluarkan inovasi dan menempati ruko-ruko di 

selasar Kartini hanya sebagian yang difungsikan secara 

optimal, diantaranya Perpustakaan Daerah, dan PMI. 

Ruko lain yang berlabel inovasi-inovasi setiap SKPD 

tidak pernah dibuka untuk masyarakat umum. 

Diharapkan unit-unit tersebut bukan hanya sebagai 

prasarat adanya kebijakan Spedanova oleh Pemerintah 

Kota Salatiga saja.    

 Selain kurangnya komunikasi satu arah, program 

ini juga masih mengalami kelemahan dalam 

komunikasi dua arah atau lebih pada kelompok 

sasaran dan pelaksana kebijakan. Tidak adanya 

saluran komunikasi yang efektif diantara para GPK 

mempersulit pembuat kebijakan untuk menyampaikan 

informasi. Sehingga informasi  tidak diterima secara 
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jelas, konsisten, merata ke semua pelaksana kebijakan, 

dan terjadi information gap. KKG/MGMP bisa menjadi 

saluran komunikasi yang efektif daripada sekadar 

sebuah grup di aplikasi pesan di telepon genggam. 

Selain bertujuan sebagai saluran komunikasi diantara 

GPK/sekolah penyelenggara inklusi, KKG/MGMP juga 

dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme 

GPK. Seperti yang dijelaskan dalam Standar 

Pengembangan KKG dan MGMP (2008), beberapa 

tujuan KKG/MGMP adalah  

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam 

berbagai hal, khususnya penguasaan substansi 

materi pembelajaran, penyusunan silabus, 

penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, 

memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana 

belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.  

2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok 

kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi 

pengalaman serta saling memberikan bantuan dan 

umpan balik.    

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta 

mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam 

pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta 

kelompok kerja atau musyawarah kerja.  



148 
 

4. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-

kegiatan di tingkat KKG/MGMP. 

Selain diperlukan adanya forum guru, forum 

untuk orang tua atau masyarakat juga sangat penting 

keberadaannya seperti yang telah dituangkan dalam 

Progam Pendidikan Inklusif Kota Salatiga di tahun 

ketiga (2014) yaitu “terbentuknya forum dan atau 

asosiasi orang tua dan pemangku kepentingan 

pendidikan inklusi”. Tidak hanya di Kota Salatiga saja, 

penelitian oleh Haryono (2015:124) yang menjangkau 

Provinsi Jawa Tengah juga menemukan hal yang 

serupa, yaitu banyak sekolah yang belum melibatkan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusif. Komunikasi dan kerjasama dengan 

masyarakat dan beberapa stakeholder sangat penting 

bagi pendidikan ABK agar mendapat pendidikan yang 

berkualitas dalam lingkungan yang inklusif dan ramah 

terhadap pembelajaran (LIRP). Keterlibatan keluarga 

dan anggota masyarakat lain sangat penting dalam 

implementasi pendidikan inklusif. Kerjasama bisa 

dilakukan dengan kemitraan antar Dinas, misalnya 

Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas 

Kesehatan. Selain antar dinas, kemitraan juga harus 

menjangkau masyarakat, orang tua, para pengusaha, 

tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan. Hal ini 

dapat dilakukan secara individual atau level organisasi, 
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baik organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh 

Pemerintah (GO) maupun non pemerintah (NGO) 

(Wasliman, 2009:137-138). Seperti yang  dikemukakan 

Nagakaki (2013:7) dalam bab sebelumnya bahwa peran 

aktif dari masyarakat dapat mengurangi adanya 

kesenjangan implementasi, salah satu yang bisa 

dilakukan adalah bekerjasama dengan organisasi yang 

lebih besar dan berpengalaman. Plan Indonesia 

merupakan salah satu NGO yang membantu 

penyelenggaraan inklusi di beberapa kota di Indonesia, 

antara lain Kabupaten Lembata (NTT) dan Kabupaten 

Rembang (Jawa Tengah) (Kabar24, 28 Januari 2014 & 

Pos Kupang, 6 Mei 2011). 

Yang telah dilakukan oleh Pokja Inklusi adalah 

mengadakan kemitraan dengan Dinas Kesehatan untuk 

membantu siswa inklusi dalam hal asesemen dan 

identifikasi serta penanganan kesehatan bila 

diperlukan. Kerjasama dengan dinas tenaga kerja 

diperlukan dalam hubungannya dengan Dunia Usaha 

dan Dunia Industri (DUDI) untuk membuka 

kesempatan bagi siswa ABK setelah menempuh 

pendidikan di sekolah/universitas. Selain itu GO 

maupun NGO juga perlu dijalin untuk meningkatkan 

kualitas program baik dari segi dana maupun 

kerjasama lainnya.  
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4.3.2. Struktur Birokrasi 

Menurut Nagakaki (2013: 2) salah satu penyebab 

adanya implementation gap adalah faktor politik. 

Birokrasi merupakan salah satu penyebab adanya 

implementation gap dalam program inklusi ini yaitu 

terdapat ketidakjelasan atau tanggung jawab yang 

tumpang tindih pada struktur birokrasi. Pokja yang 

melibatkan beberapa instansi belum semua terlibat 

dalam pelaksanaan program. Porsi utama dalam Pokja 

adalah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 

namun dinas lain yang terkait juga harusnya bisa 

dilibatkan karena peran dinas lain juga harusnya tidak 

kecil, antara lain SLB melakukan tugas di bidang 

pendidikan dan pelatihan bagi para GPK yang berlatar 

belakang bukan PLB (Pendidikan Luar Biasa) sehingga 

para GPK di SD reguler mendapatkan wawasan 

bagaimana sebenarnya menangani siswa ABK. Selain 

itu peran Kementerian Agama yang membawahi MI dan 

MTs juga tidak kecil. Tercatat pada tahun 2010/2011 

terdapat 12 MI dan 3 MTs. Diantara siswa-siswa 

tersebut, pastilah ada beberapa yang tergolong ABK, 

baik yang teridentifikasi atau yang belum. Jika program 

inklusi juga diterapkan di dua lembaga tadi, siswa-

siswa ABK pastilah tertangani dengan lebih baik. Selain 

itu instansi ini bisa mendapatkan fasilitas berupa dana, 

atau bantuan pendidikan bagi guru untuk penanganan 

siswa ABK. Selain itu birokrasi dimana pendidikan 
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dasar yang meliputi SD dan SMP merupakan wewenang 

Pemerintah Kota, sementara SMA/SMK berada di level 

Provinsi membuat sekolah inklusi di tingkat sekolah 

menengah atas belum dapat dilaksanakan. 

Kesenjangan antara komunikasi dan struktur birokrasi 

bisa dijembatani untuk mempermudah siswa ABK di 

Salatiga melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih 

lanjut.  

Pusat sumber sangat penting peranannya sebagai 

sistem pendukung implementasi pendidikan inklusif. 

Menurut Saepul (2013, 30-33), pusat sumber adalah 

“suatu unit atau institusi yang berfungsi memberikan 

pelayanan pendukung bagi sekolah-sekolah reguler 

yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik 

secara teknis (operasional) maupun konsultatif.” Pusat 

sumber ini berfungsi sebagai pusat pendidikan dan 

layanan kepada siswa ABK, pusat asesmen, penyediaan 

sumber belajar, pusat penyediaan alat bantu belajar 

dan mengajar serta pusat penelitian dan 

pengembangan. Salah satu tugasnya adalah 

menghadirkan GPK profesional sebagai guru kunjung 

(iteneren teacher). Guru ini akan membantu guru di 

sekolah reguler untuk memberikan pendidikan kepada 

siswa ABK. Pusat sumber juga bertugas untuk 

memberikan media belajar yang diperlukan, 

memberikan pelatihan tertentu bagi GPK sekolah 
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reguler, maupun orang tua. Untuk memberikan 

dukungan kepada sekolah reguler, diperlukan satu 

atau dua pusat sumber untuk setiap kota/kabupaten. 

Pusat sumber ini dapat berupa lembaga baru atau 

pengembangan peran dan fungsi SLB. Idealnya 

memang sebuah pusat sumber memiliki bangunan 

sendiri yang dibentuk oleh pemerintah atau 

masyarakat dengan managemen yang dikelola sendiri, 

serta sekolah umum sebagai pusat sumber. Dalam 

kasus di Indonesia, banyak daerah yang menggunakan 

SLB sebagai pusat sumber untuk mempercepat 

keberadaanya serta untuk efektifitas.  

Di Salatiga, Pokja inklusif rupanya ingin 

membuat UPTD pusat sumber berupa Klinik Konseling, 

bukan bekerjasama dengan SLB sebagai pusat sumber. 

Menurut Subagya (2011:4) kelemahan UPTD pusat 

sumber ini diantaranya adalah mahalnya proses 

pembentukannya, pendiriannya memerlukan proses 

yang lama. Sedangkan keuntungan dari SLB sebagai 

pusat sumber adalah memiliki tenaga terdidik untuk 

melayani ABK, memiliki sarpras, alat media untuk 

ABK. Dalam kasusnya di Salatiga, strategi pusat 

sumber ini penulis anggap kurang efektif karena 

kelemahan yang dimiliki UPTD pusat sumber seperti 

dijelaskan di atas, yaitu memakan waktu yang cukup 

lama. Keberadaan pusat sumber ini baru diwujudkan 
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pada tahun keempat dari pencanangan, yang dirasa 

cukup terlambat. Sehingga pelaksanaan program 

inklusi di Salatiga ini dalam jangka waktu 2012-2016 

dianggap jalan ditempat.  

Adanya pusat sumber ini harusnya bisa disiasati 

dengan bekerjasama dengan SLB di awal. Misalnya 

dengan adanya guru kunjung bisa memberikan 

pengetahuan dan pelatihan kepada GPK di sekolah 

reguler. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

pelatihan yang diberikan sebelum tahun 2016 belum 

memberi bekal yang cukup bagi para GPK untuk 

memberikan pelayanan kepada siswa inklusi. 

Selanjutnya secara bertahap pusat sumber bisa 

dikembangkan berupa lembaga sendiri yang 

independen. Sehingga tidak ada mata rantai yang putus 

dalam memberikan dukungan kepada sekolah inklusif. 

Seperti yang dilakukan oleh Kota Sidoarjo sebagai 

salah satu kota yang bagus dan memiliki 

perkembangan yang cepat dalam menyelenggarakan 

program inklusi, 3 SLB ditunjuk untuk menjadi Pusat 

Sumber, yaitu SLBN Gedangan, SLB DWP Sidoarjo, dan 

SLB Veteran Wonoayu. Pusat Sumber ini menyediakan 

informasi bagi para sekolah mengenai hal teknis, dan 

diproyeksikan untuk deteksi dini dan penyelenggaran 

pendidikan transisi (Sulistyadi, 2014:5). 
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 Selain birokrasi, faktor politik lain yang juga 

berpengaruh adalah adanya  Agenda politik yang 

berbeda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

Klinik Konseling merupakan program inovasi yang 

diunggulkan oleh Dinas Pendidikan. Hal ini agak rancu 

karena klinik tersebut merupakan hasil dari program 

inklusi yang ditangani oleh Pokja Inklusi dimana 

(harusnya) terdapat beberapa dinas lain yang terlibat. 

Kurang terlibatnya dinas-dinas lain dalam pelaksanaan 

program ini bisa membuat Klinik Konseling “dipunyai” 

oleh Dinas Pendidikan. Walaupun memang Dinas 

Pendidikan berperan utama dalam program ini.  

Salatiga merupakan satu-satunya 

Kota/Kabupaten yang menyelenggaran CIBI dengan 2 

kategori, yaitu ABK dan CIBI. Hal ini disesuaikan 

dengan amanat yang ada dalam Peraturan Menteri 

bahwa yang disebut inklusif bukan saja anak yang 

memiliki hambatan, namun juga kecerdasan dan 

keberbakatan tertentu. Sebenarnya anak dengan 

hambatan belajar dan anak dengan kecerdasan 

istimewa sangat bertolak belakang penangannya, 

sehingga panduan dan konsep penangannya 

seharusnya dibedakan.  

Mekanisme merupakan salah satu aspek dalam 

struktur birokrasi yang memuat pedoman langkah-

langkah atau pola dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini 
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untuk membuat standar baku dalam pelaksanaannya. 

Namun dalam prakteknya panduan yang berupa 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 

yang dikeluarkan oleh Direktorat PPK-LK yang 

disediakan dari pemerintah hanya satu untuk kedua 

jenis tersebut. Dalam panduan tersebut lebih banyak 

penjelasan yang hanya dapat diterapkan pada 

sekolah/kelas inklusi dengan siswa ABK yang memiliki 

keterlambaan belajar. Sedangkan panduan untuk siswa 

dengan kecerdasan dan keberbakatan istimewa masih 

dirasa kurang.  

Kalau konsep untuk sekolah inklusi dengan 

siswa ABK sudah cukup jelas, berbeda halnya dengan 

sekolah inklusi dengan program CIBI. Tidak adanya 

juknis yang khusus untuk program CIBI ini juga 

merupakan hambatan dalam hal struktur birokrasi. 

Sedangkan Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pendidikan Inklusif yang dikeluarkan oleh DIrektorat 

PPK-LK kurang bisa mengakomodir kebutuhan 

penyelenggaraan untuk program CIBI, karena lebih 

banyak membahas inklusif dengan murid ABK. 

Program kegiatan yang dijalankan berbeda setiap 

sekolah sesuai kebijakan sekolah masing-masing. Hal 

ini cukup membingungkan pihak sekolah karena tidak 

adanya panduan yang menyebutkan bagaimana 

program CIBI seharusnya diimplemetasikan. Hanya 
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diinformasikan ketika sosialisai bahwa program CIBI 

bisa dilaksanakan dengan pengayaan, kelas OSN 

(Olimpiade Sains Nasional) atau akselerasi. Sehingga 

sekolah meraba-raba sendiri cara melaksanakan 

program tersebut.  

Karena Salatiga menyelenggarakan inklusif 

dengan dua hal yang berbeda, yaitu program inklusif 

dengan ABK dan CIBI, juknis khusus untuk Kota 

Salatiga diperlukan dan bukan hanya bergantung pada 

pedoman yang diberikan dari pusat supaya sesuai 

dengan kondisi kota dan kearifan lokal yang ada. 

Namun pada akhir tahun 2016 konsep inklusif di kota 

Salatiga yang memisakan antara “positif” dan “negatif” 

ini berubah. Sehingga juknis yang dimaksud di atas 

bisa jadi akan berubah isinya. Yang perlu dilakukan 

juga adalah memberi kepastian “nasib” sekolah-sekolah 

penyelenggara CIBI mengenai program inklusi di 

sekolah mereka. Apakah sekolah-sekolah tersebut 

masih harus tetap membuat program anak-anak 

berbakat atau tidak. Karena dengan tidak adnaya 

kejelasan, sekolah akan mengalami kebingunan seperti 

yang telah terjadi sebelumnya dimana sekolah inklusi 

dengan program CIBI yang sudah berhenti programnya 

beberapa tahun yang lalu merasa kesulitan untuk 

membuat laporan, karena memang tidak ada program 
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kegiatna yang dilaksanakan. Disini hubungan antara 

komunikasi dan struktur birokrasi perlu diperbaiki lagi.  

4.3.3. Sumber Daya 

Peran GPK merupakan faktor penting dalam 

keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah karena 

GPK terlibat langsung dan berhadapan dengan siswa 

ABK. Pemenuhan GPK dalam program inklusi 

merupakan dilema. Dalam idealnya menurut Subagya 

(2011:9) GPK seharusnya bukan guru kelas, bukan 

guru mata pelajaran, bukan guru pembimbing dan 

penyuluhan, melainkan “guru yang memiliki 

kualifikasi/ latar belakang pendidikan luar biasa yang 

bertugas menjembatani kesulitan ABK dan guru kelas/ 

mapel dalam proses pembelajaran serta melakukan 

tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada 

umumnya. Tugas khusus itu adalah tugas yang 

berkaitan dengan  kebutuhan khusus  ABK”. 

Sedangkan untuk memenuhi persyaratan ideal tersebut 

pada prakteknya di sekolah umum merupakan hal yang 

sangat sulit. Selain karena minimnya sumber daya 

yang ada, dana juga masalah lain yang akan muncul. 

Sehingga dalam kebijakan disebutkan bahwa selain 

guru yang berlatar belakang PLB, GPK bisa berasal dari 

guru yang diberi pelatihan. Guru-guru tersebut 

merupakan guru kelas, guru mata pelajaran atau guru 

BK yang sudah ada di sekolah itu sebelumnya. 
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Sehingga persoalan yang muncul lainnya adalah 

keterbatasan waktu yang dimiliki para GPK untuk 

membina siswa ABK disamping peran utamanya di 

sekolah tersebut sebagai guru utama. Kasus ini ditemui 

hampir disemua sekolah inklusi di Salatiga. Selain itu 

penelitian lain oleh Zakia (2015:114-115) di sekolah-

sekolah inklusi di Kabupaten Sukaharjo juga 

menemukan hal yang serupa, yaitu “GPK masih 

bertugas seperti guru pada umumnya yaitu berdiri di 

kelas dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. 

GPK ini mengajar layaknya guru kelas dan bahkan ada 

juga yang menjadi guru kelas karena permasalahan 

kekurangan guru yang dialami pihak sekolah.” Selain 

itu, pelatihan yang kurang memadai dalam membentuk 

GPK dari guru kelas/guru mata pelajaran/guru BK 

sebelum program inklusi dijalankan, membuat GPK 

sulit menjalankan fungsinya karena karena kurangnya 

kompetensi yang dimiliki.  

Dilema yang muncul adalah jika GPK berasal dari 

GPK khusus yang berlatar PLB. Dana merupakan 

persoalan yang utama, karena pembiayaan inklusi 

tidak dapat diambilkan dari dana BOS, sehingga 

sekolah harus mengupayakan sendiri untuk hal ini. 

Sekolah-sekolah swasta tidak mengalamami kesulitan 

dalam hal ini. Shadow teacher untuk siswa yang 

memerlukan dampingan biasanya didanai oleh orang 
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tua siswa yang bersangkutan. Sedangkan siswa ABK di 

sekolah negeri biasanya memiliki latar belakang 

ekonomi lemah yang tidak memungkinkan melakukan 

hal yang serupa. Konsep shadow teacher ini belum 

menjadi pilihan bagi sekolah negeri inklusi di Salatiga.  

Dengan diterapkannya konsep GPK yang berasal 

dari guru kelas, guru mata pelajaran dan guru BK 

maka adanya pelatihan yang intensif secara terjadwal 

dan berkala sangat penting. Berdasarkan data yang 

ada, pelatihan hanya dilakukan pada tahun 2012,2013 

dan 2016 ketika terdapat dana dari APBN melalui 

Dirjen PKLK. Ketika dana tersebut tidak turun pada 

2014 dan 2015 maka tidak diadakan peningkatan 

kapasitas oleh Pokja bagi GPK. Sebenarnya dengan 

dialokasikannya program inklusi dalam APBD Kota 

Salatiga merupakan suatu langkah besar, karena hal 

ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam 

penyelenggaraan program. Namun alokasi anggaran 

sebagian besar masih digunakan untuk honor GPK, 

bukan untuk peningkatan kompetensi SDM. Walaupun 

honor tidak kalah penting, namun jika hal ini tidak 

dibarengi oleh upaya peningkatan profesionalisme GPK, 

maka kualitas pendidikan inklusif sulit untuk 

berkembang.  

Salah satu penyebab adanya kesenjangan 

implementasi adalah faktor ekonomi. Disebutkan oleh 
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Nagakaki (2013:3) bahwa biaya untuk 

mengimplementasikan suatu aturan memang mahal, 

namun yang lebih penting bukan jumlahnya namun 

bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan. 

Sehingga dibutuhkan asesmen kebutuhan dan 

pengalokasian anggaran yang sangat tepat sehingga 

anggaran yang ada bisa digunakan secara efisien dan 

tepat sasaran.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haryono 

(2015:124) tentang program inklusi di Jawa Tengah, 

komponen utama yang menjadi prioritas 

terselenggaranya program inklusi adalah pembiayaan 

dan infrastruktur. Dalam temuannya didapat bahwa 

sarana dan prasarana untuk membantu proses belajar 

dan pengembangan bakat dan minat masih disamakan 

dengan siswa normal. Aksesibilitas di sekolah-sekolah 

inklusi di Salatiga juga masih diupayakan untuk 

dikembangkan. Aksesibilitas diartikan sebagai 

lingkungan dan fasilitas yang mudah dan sebaiknya 

tersedia bagi siswa terutama bagi siswa berkebutuhan 

khusus, misalnya jalan di lingkungan sekolah atau 

toilet yang bisa digunakan oleh anak yang berkursi 

roda. Sekolah-sekolah inklusi di Salatiga hampir semua 

tidak memiliki ruang sumber karena terkendala dengan 

masalah pendanaan.  Dalam pengembangannya untuk 

mencapai standar, sekolah perlu memperhatikan faktor 
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keamanan, kenyamanan dan kemudahan bagi yang 

menggunakannya (Saepul, 2013:23-24). 

Selain itu hubungan antara sumber daya 

(pendanaan) dan komunikasi menjadi permasalahan. 

Perbedaan persepsi antara sekolah penyelenggara CIBI 

dan Pokja membuat implementasi kebijakan ini tidak 

berjalan sebagai mana mestinya. Pokja menganggap 

dana yang diberikan hanya stimulan dan ketika hibah 

berhenti diharapkan sekolah bisa menjalankan 

program sendiri. Ketika dana diperlukan, maka 

dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, orang tua. 

Sedangkan sekolah hanya menjalankan program ini 

selama mendapatkan dana hibah saja. Partisipasi 

masyarakat belum dijalankan disini.  

CIBI memerlukan sumber daya yang lebih, baik 

itu dana maupun SDM. Oleh karena itu, hanya sekolah 

inklusi swasta CIBI yang dapat terus menjalankan 

programnya karena adanya partisipasi dari orang 

tua/masyarakat. Sekolah inkusi negeri yang masih 

bertahan dengan programnya dilaksanakan seperti 

halnya ekstrakulikuler biasa dan kurang optimal 

seperti ketika mendapatkan dana. Informasi mengenai 

penanganan ABK dengan CIBI yang masih kurang baik 

dari pelatihan maupun petunjuk teknis juga 

menghambat kerja GPK untuk membina anak CIBI. 

Adanya konsep terbaru dimana tidak dipisahkan antara 
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siswa ABK dengan hambatan belajar dengan siswa 

dengan CIBI membuat siswa CIBI semakin tidak 

tertangani kebutuhannya.  

4.3.4. Disposisi 

Di tingkat sekolah, keberhasilan program inklusi 

di suatu sekolah tidak terlepas dari seberapa besar 

komitmen pemimpinnya. Peran Kepala Sekolah sangat 

penting disini. Dibutukan komitmen Kepala Sekolah 

yang tinggi sehingga dapat mengeluarkan kebijakan-

kebijakan tingkat sekolah yang membuat lingkungan 

ramah terhadap inklusi. Diharapkan para kepala 

sekolah mendayagunakan potensi yang ada. Adanya 

Managemen Berbasis Sekolah dapat memberikan 

keleluasaan Kepala Sekolah untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, 

mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen 

pendidikan dalam sekolah tersebut agar pendidikan 

inklusif berjalan optimal. Kepala Sekolah juga 

diharapkan pro-aktif dalam mensosialisasikan program 

ini ke masyarakat, mencari adanya ABK di lingkungan 

sekitar, ataupun mencari bantuan dari masyarakat 

untuk mendukung program di sekolah.  

Dalam disertasi oleh Yuliastutik (2011) dijelaskan 

bahwa pemimpin pembelajaran sekolah inklusif 

memiliki sifat “familiar, low profile, bijaksana, suportif, 

humoris, penuh kasih dan peduli dan menjaga 
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keterlibatan para orang tua siswa, pemerintah, dan PT 

dalam pengembangan profesional guru”. Dia juga 

memberi saran agar Dirjen PMPTK dan Kepala P4TK 

mengembangkan pendidikan dan pelatihan kepala 

sekolah inklusif, khususnya bidang kepemimpinan 

pembelajaran serta Kepala Dinas Pendidikan dan 

Pengawas membuat sosialisasi pendidikan inklusif 

secara intens, memilih kepala sekolah yang mengerti 

manajemen pembelajaran sekolah inklusif. 

Berdasarkan testimoni Septin Pujiati, salah satu 

GPK yang mendapat beasiswa PLB di Universitas Negeri 

Surabaya, dalam wawancara tanggal 11 Februari 2017 

bahwa ketika sedang praktek di beberapa sekolah 

inklusi di Surabaya, sekolah yang maju program 

inklusinya memiliki Kepala Sekolah yang kreatif, 

inisiatif dan aktif serta tidak menunggu bantuan dan 

perintah dari Dinas/Pokja saja. Hal inilah yang belum 

terjadi di Salatiga. Selama ini pihak sekolah hanya 

mengandalkan apa yang diperintah dan diberi oleh 

Dinas. Memang diperlukan pelaksana kebijakan yang 

memiliki semangat dalam menjalankan program ini, 

bukan hanya “robot” yang melaksanakan apa yang 

diperintah dan berhenti ketika perintah dihentikan. 

Selain itu Kepala Sekolah juga harus berperan 

sebagai manager, motivator dan teladan bagi warga 

sekolah untuk bagaimana seharusnya memperlakukan 
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dan melayani siswa ABK. Sebagai manager, Kepala 

Sekolah sebaiknya membuat program di sekolah terkait 

inklusi baik fisik berupa bangunan, media 

pembelajaran dan lainnya serta non fisik, yaitu 

menyiapkan mental warga sekolah agar menerima 

keberadaan siswa ABK dan sosialisasi kepada 

masyarakat.  Peran Kepala Sekolah sebagai motivator 

untuk menumbuhkan kesadaran warga masyarakat 

juga penting. Program inklusi di sekolah ini dilakukan 

secara bertahap  sesuai kemampuan dan kesiapan 

pihak sekolah.   

Selain komitmen dari pihak sekolah, dibutuhkan 

juga komitmen dari Pokja Inklusi selaku pelaksana 

kebijakan dengan melakukan tugas dan fungsinya, 

salah satunya melaksanakan monitoring dan evaluasi. 

Evaluasi sangat penting peranannya dalam managemen 

yaitu untuk mengetahui ketercapaian dan efektifitas 

program. Sehingga dapat diketahui keberhasilan dan 

kekurangan serta hal-hal yang tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Sehingga dapat diketahui apa 

yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, diteruskan 

ataupun dihentikan pelaksanannya. Belum adanya 

evaluasi yang terstruktur pada program ini membuat 

Pokja sulit untuk melihat perkembangan implementasi 

program ini di lapangan dan memperbaiki kekurangan 

yang ada pada program. Evaluasi program idealnya 
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dilakukan rutin secara periodik, pertahun atau per 

empat tahun bergantung pada desain atau rencana 

yang telah dibuat sebelumnya.   

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan 

yang terjadi dalam tempo tahun 2012-2016, pada 

tahun 2017 ini telah diupayakan beberapa perbaikan 

dalam pelaksanaan program inklusi. Misalnya 

mensosialisasikan program ini melalui website Dinas 

Pendidikan, membentuk Struktur Organisasi Inklusif 

dengan beberapa divisi antara lain, divisi layanan 

masyarakat, divisi layanan identifikasi, asesmen, dan 

PPI, divisi layanan terapi dan kesehatan, serta divisi 

layanan psikologi dan konseling.  
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