
4/9/2019

TENTANG PERATURAN KEPALA  dinas
pendidikan

kota semarang TENTANG 
PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI

KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN 
KOTA SEMARANG

Oleh : FAJRIAH
KASI KURIKULUM DAN PENILAIAN SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Semarang, 4 April 2019



http://bit.ly/perkadin_inklusi



PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA 
SEMARANG
NOMOR  :  800/3199

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SEKOLAH 
INKLUSI 
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA 

SEMARANG 



•Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah 
Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan 
Kota Semarang adalah pedoman dalam
menyelenggarakan Pendidikan inklusi
pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP)



DASAR HUKUM ABK/INKLUSI
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan 
Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan 
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia nomor 157 tahun 2014 tentang
Kurikulum Pendidikan Khusus

• Surat dari Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan 
Dasar  dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tanggal 2 Mei 2017 nomor
295/D.D6/HK/2017 perihal Ijazah bagi Peserta Didik
Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Umum



PENGERTIAN

•Pendidikan inklusif adalah sistem
penyelenggaraan Pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua
peserta didik yang memiliki kelainan dan 
potensi kecerdasan dan / atau bakat
istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau
pembelajaran dalam satu lingkungan
Pendidikan secara bersama sama dengan
peserta didik pada umumnya



•Satuan Pendidikan Inklusi adalah sekolah
regular yang menerima anak
berkebutuhan khusus dan menyediakan
sistem layanan Pendidikan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan anak tidak
berkebutuhan khusus dan anak
berkebutuhan khusus melalui adaptasi
kurikulum, pembelajaran, penilaian dan 
sarana prasarana



•Satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan inklusi menggunakan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang 
mengakomodasi kebutuhan dan 
kemampuan peserta didik sesuai dengan
bakat, minat, dan potensinya



Tujuan penyelenggaraan sekolah inklusi ini
adalah :

•Memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada peserta didik yang memiliki
kelainan fisik, emosional, mental, 
intelektual dan sosial untuk memperoleh
Pendidikan yang bermutu sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya
•Mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan 
yang menghargai keanekaragaman dan 
tidak diskriminatif bagi semua peserta didik
berkebutuhan khusus



Ruang lingkup penyelenggaran sekolah inklusi
meliputi adaptasi :

•Kurikulum

•Pembelajaran

•Penilaian

•Sarana dan prasarana

•Uraian tentang ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran I peraturan ini



Kriteria penyelenggaraan sekolah inklusi

• tunanetra;

• tunarungu wicara;

• tunagrahita;

• tunadaksa;

• tunalaras;

•kesulitan belajar;

• lamban belajar;

•autis;

•memiliki gangguan motorik;

• cerdas istimewa bakat istimewa



Pendidik terdiri dari :

•Guru Kelas;

•Guru Mata Pelajaran;

•Guru Pembimbing Khusus (GPK).



Pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran di 
sekolah inklusi dapat dilaksanakan dengan sistem
pengelolaan kelas sebagai berikut :

•Kelas Regular Penuh

•Di kelas regular terdapat peserta didik
berkebutuhan khusus belajar bersama-
sama peserta didik regular. Kurikulum
standar nasional yang berlaku bagi peserta
didik regular juga berlaku bagi peserta
didik berkebutuhan khusus. 



• Kelas Regular dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK)

• Di kelas regular dengan guru pembimbing khusus peserta didik
berkebutuhan khusus belajar Bersama-sama dengan peserta
didik regular berkebutuhan khusus memperoleh layanan khusus
dari guru/GPK. Model pengelolaannya adalah : (1) Jika pada saat
pembelajaran di kelas terdapat GPK, maka guru kelas/guru mata
pelajaran melaksanakan pembelajaran klasikal pada umumnya, 
juga menerapkan pembelajaran individual untuk materi tertentu
disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contoh : 
mengajarkan peta Indonesia kepada tunanetra, maka guru harus
menyediakan peta timbul; (2) GPK selama pembelajaran
berlangsung berperan sebagai pendamping (mengarahkan dan 
membimbing) peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat
mengikuti dan berpartisipasi dalam pembelajaran.



•Kelas Khusus di Sekolah Regular

•Kelas khusus merupakan salah satu system 
layanan di sekolah inklusif dengan cara
memisahkan peserta didik berkebutuhan
khusus di kelas tersendiri dari peserta
didik regular. Sebagian besar pelaksanaan
pembelajaran mereka di kelas tersendiri
tersebut. Untuk beberapa
kegiatan/program pembelajaran tertentu
mereka diikutsertakan di kelas regular.



•Pembinaan
•Untuk menjaga dan meningkatkan mutu

layanan pada sekolah penyelenggara pendidikan
inklusif, maka pemerintah kabupaten/kota
berkewajiban melakukan pembinaan kepada
semua sekolah penyelenggara pendidikan
inklusif, baik negeri maupun swasta. 
Pelaksanaan pembinaan oleh jajaran Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melibatkan
kelompok kerja pendidikan inklusif, asosiasi
pendidikan inklusif, organisasi profesi, maupun
lembaga lain terkait.



• Pelaporan

• Setiap penyelenggara pendidikan inklusif diwajibkan membuat
laporan tertulis kepada atasan langsung dan tembusannya
dikirimkan kepada Direktoran Pembinaan Pendidikan Khusus dan 
Layanan Khusus. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat
tentang: (1) peserta didik; (2) Kurikulum yang digunakan; (3) 
sarana prasarana; (4) tenaga pendidik dan kependidikan; (5) 
proses pembelajaran; (6) hasil evaluasi, serta permasalah-
permasalahan yang dihadapi. Setiap sekolah inklusif dapat
mengembangkan format laporan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku pada lingkungan lembaga setempat.



Ruang lingkup Penyelenggarakan sekolah
inklusi dalam adaptasi kurikulum adalah
sebahgai berikut :

•Kurikulum Akademik

•Kurikulum kekhususan



Kurikulum Akademik

•Satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan inklusif menggunakan
kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 
mengakomodasi kebutuhan dan 
kemampuan peserta didik sesuai dengan
kecerdasan, bakat, minat dan potensinya
dengan cara menyeleraskan atau
mengadaptasi kurikulum.



Model penyelarasan atau adaptasi kurikulum
dapat dilakukan dalam bentuk:

•Eskalasi : Kurikulum standar nasional dinaikan
tingkat materinya baik secara horisontal maupun
vartikal sesuai tuntutan potensi pesertra didik
cerdas istimewa dan/ atau bakat istimewa

•Modifikasi : Kurikulum standar nasional yang di 
sesuaikan dengan kemampuan peserta didik
berkebutuhan khusus. (penyesuaian pada 
tujuan, materi, proses, evaluasi)



•Substitusi : Mengganti isi kurikulum standar
nasional dengan materi yang lain, yang masih
sepadan/nilai yang sama

•Omisi : Menghilangkan sebagian isi kurikulum
standar nasional karena tidak memungkinkan
diberikan pada peserta didik berkebutuhan
khusus karena terlalu sulit atau tidak sesuai.



Kurikulum kekhususan

• Kurikulum kekhususan adalah intervensi khusus berdasarkan
kelainan/kebutuhan khusus peserta didik untuk mengatasi
kelainan yang disandangnya. Bentuk kurikulum/layanan
kekhususan diantaranya sebagai berikut :



• TUNANETRA/A
• Baca tulis Braille

• Orientasi dan mobilitas
• Tunarungu Wicara/B

• Bina komunikasi

• Bina persepsi bunyi dan irama
• Tunadaksa / D (Cacad Tubuh)

• Okupasi

• Bina gerak
• Autis

• Bina pribadi dan social

• Modifikasi perilaku



Ruang lingkup Penyelenggarakan sekolah inklusi
dalam adaptasi Pembelajaran adalah sebahgai
berikut :
1. Dokumen 1
2. Dokumen 2
3. Dokumen 3



INTI DARI 
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DAN 
PENILAIAN  BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)/ INKLUSI 
ADALAH  :

Sekolah Penyelenggara Pembelajaran dan penilaian bagi Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK)/INKLUSI di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2017
mempunyai tugas :

1. Menerima siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/INKLUSI di lingkungan
Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2017

2. Mencantumkan dalam Dokumen satu (KTSP) yang terkait dengan Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK)/INKLUSI di lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Semarang tahun 2017

3. Mengikutkan pembinaan guru pengajar Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK)/INKLUSI di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2017

4. Menyediakan layanan sarana prsarana Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK)/INKLUSI di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2017,
sesuai dengan ketunaannya

5. Memberikan data dan laporan tentang Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK)/INKLUSI sesuai dengan ketunaan siswa inklusi tersebut ke Dinas
Pendidikan Kota Semarang



Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK)

Level Intensif
80%   20%  (A)

Level Transisi
60%    40% (B)

Level Inklusi
20%   80% (C)

Deteksi Awal (C,B,A) Komponen:
1.ABK
2. SDM
3.Sarpras
4. Metode
5. Izin Ortu

Perencanaan

Pelaksanaan

Evaluasi



KETENTUAN UMUM

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan
yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik
yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan/atau
bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran
dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan
peserta didik pada umumnya.

Pemerintah Kota Semarang sebagai penanggung jawab
Pendidikan Inklusi adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.



Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang
mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai
dengan bakat, minat, dan potensinya.

Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kota Semarang, dapat menerima Anak Berkebutuhan
Khusus/inklusi.

Anak Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki
kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Lanjutan …..



• Anak Berkebutuhan Khusus terdiri dari:

• tunanetra;

• tunarungu;

• tunawicara;

• tunagrahita;

• tunadaksa;

• tunalaras;

• kesulitan belajar;

• lamban belajar;

• autis;

• memiliki gangguan motorik;

• menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif
lainnya;

• memiliki kelainan lainnya;

• tunaganda.

Lanjutan …..



Kurikulum

Perencanaan

Pelaksanaan

Penilaian



PEMBELAJARAN

• Perencanaan Pembelajaran
• Silabus

• RPP

• 2. Pelaksanaan Pembelajaran
• Persyaratan Pelaksanaan Pembelajaran

• Pelaksanaan Pembelajaran
• Kegiatan Pendahuluan

• Kegiatan Inti

• Kegiatan Penutup



PENILAIAN

• Pengertian Penilaian

• Sistem Penilaian yang digunakan

• Kriteria Ketuntasan Minimal

• Lingkup Penilaian

• Bentuk Penilaian

• Instrumen Penilaian

• Perencaan Penilaian

• Pelaksanaan Penilaian

• Pengolahan, pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian

• Kriteria Kenaiakan Kelas

• Kriteria Kelulusan



STANDAR SARANA DAN PRASARANA 
ABK/INKLUSI

• Kursi Roda

• Jalur Khusus Kursi roda

• Railing/Handle/Pegangan tangga

• Krak/alat bantu jalan

• Alat bantu dengar

• Huruf Braille

• Tongkat/alat bantu jalan

• Ruang kelas

• Kamar mandi / WC

• Pintu masuk



SOP PENDIDIKAN INKLUSI



Lanjutan ……



Lanjutan . . . .



STANDAR SARANA DAN PRASARANA 
ABK/INKLUSI

• Kursi Roda

• Jalur Khusus Kursi roda 

• Railing/Handle/Pegangan tangga

• Krak/alat bantu jalan

• Alat bantu dengar

• Huruf Braille

• Tongkat/alat bantu jalan

• Ruang kelas 

• Kamar mandi / WC

• Pintu masuk



PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

• Dinas Pendidikan

• Psikolog

• Unsur Kesehatan

• Orang tua siswa

• Masyarakat

• Komite



GTK ABK/INKLUSI

• Guru berasal dari sekolah tersebut

• Guru mendapat pelatihan terkait dengan pembelajaran anak ABK

• Ada guru pendamping dari SLB



KALAU AKU TIDAK BISA BELAJAR 
DENGAN CARAMU MENGAJAR MAKA 
BISAKAH KAMU MENGAJAR DENGAN 
CARAKU BELAJAR ???

L. D. Child dalam Pandey dan Kurian (2016)

“




