
OLEH : YAYASAN WAHANA INKLUSIF INDONESIA 



INKLUSIf adalah menyatukan keberagaman 

 

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan 

semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan 

proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak 

dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa 

membeda-bedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi 

sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis 

(keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan 

perbedaan kondisi fisik atau mental 



Manfaat Pendidikan Inklusif 
  Bagi siswa : meningkatkan pemahaman terhadap 

keberagaman, sikap empati, saling menghormati, 

mengurangi stigma dan labeling terhadap abk, 

meningkatkan sikap kolaboratif.  

 

 Bagi guru : menambah pengetahuan dan kemampuan, sikap 

empati, terjalin komunikasi dengan ahli berbagai bidang. 

 



KARAKTERISTIK PENDIDIKAN 

INKLUSIF 
 Keberagaman,  

 Fleksibel 

 Dukungan 

 Kooperatif 

 Partisipasi 

 Kehadiran Bersama 

 Pencapaian 

  Adaptasi 

 Penyesuaian  



KONSEP UTAMA PENDIDIKAN 

INKLUSIF 
1. Kehadiran bersama 

2. Berpartisipasi 

3. Capaian  

 



CIRI SEKOLAH INKLUSIF 
1. Ada beragam siswa dengan segala perbedaannya, termasuk 

siswa berkebutuhan khusus (ABK).  

2. Ada layanan pendukung 
 Guru kelas/mata pelajaran : kreatif, inisitif, mengerti 

karakteristik anak 
 Guru pembimbing khusus /GPK : jembatan guru 

kelas/mata pelajaran & anak 
 Sarana, prasarana 
 Pusat sumber : sumber informasi, asesmen, konseling, 

peningkatan kapasitas 
 Keterlibatan masyarakat : komite, orang tua 

 

 



LANJUTAN CIRI SEKOLAH 

INKLUSIF 
3. Lingkungan fisik sekolah: 

mudah dijangkau 

bangunan yang  memberikan: 
 kegunaan, kemudahan, kemandirian dan keselamatan bagi setiap 

penggunanya. 

4. Lingkungan sosial sekolah: 
  nyaman,ramah,menyenangkan, menarik, memudahkan, 

saling mengupayakan bantuan, saling memberikan 

peluang berhasil dengan melihat setiap perbedaan 

siswa sebagai suatu yang wajar untuk dirangkul, 

diikutsertakan bukan untuk diejek dan ditinggalkan 



KEBIJAKAN TERKAIT 

PENDIDIKAN INKLUSIF 
PERMENDIKNAS NO 70 TAHUN 2009 : 

Permendiknas No. 70 Tahun 2009 terkait:  

1. Tujuan pendidikan inklusif (pasal 2),  

2. Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota (pasal 4, 6, 11, 

dan 12),  

3. pengakomodasian peserta didik (pasal 7, 8, 9, dan 10). 

UU DISABILITAS TAHUN 2016 tentang PI 

Pasal 10, Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas 

Pasal 40, 41, 42, 43 dan 44. 

 

 

 



Sumber : 

1. Hellen Keller International Indonesia  

2. Sumber literatur  
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