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Abstract 

 

Inclusive education service is one of the special education models that its developments are greatly encouraged by both 

local and central governments nowadays. Inclusive education is one way that highly hoped to eliminate the gap between students 

with special needs (persons with disability) with normal children in schools. Sidoarjo is a one of the regencies in Indonesia that pay 

great attention to the special education sectors, and became a pioneer of the implementation of inclusive education’s services in the 

province of East Java. It’s mainly due to the increasing need for quality special education services that are accessible to the entire 

people of Sidoarjo Regency. This research was conducted to assess the implementation of the policy of inclusive education service 

delivery in Sidoarjo. The purpose of this study is to describe how the course of implementation of the policy of inclusive education 

service in Sidoarjo and the factors that influenced it. Researchers tried to address the above problems, by using descriptive 

qualitative research method, using observation, in-depth interviews and relevant documents. After analysis and interpretation of the 

data, the results obtained the conclusion that the implementation of the policy of inclusive education service in Sidoarjo can be quite 

successful. Sidoarjo Regency Education Services has a very high commitment to education without discrimination in realizing 

through this inclusive service. The number of public schools that organizes inclusive education services continues to grow, so that 

the public needs of education for children with special needs (ABK) which quite affordable can be met. But it’s still encountered 

several obstacles, including lack of budget, lack of competence of teachers inclusive, and yet uneven quality of educational facilities 

in each school. 
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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek 

penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan dapat menjamin terbukanya jalan 

bagi setiap individu manusia untuk mencapai apa yang 

menjadi tujuan hidupnya. Dalam kehidupan berbangsa, 

pendidikan juga memegang sebuah peranan penting, 

yaitu sebagai salah satu sarana pencapaian tujuan 

negara. Pendidikan merupakan pondasi bagi 

terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas. Ketersediaan SDM yang berkualitas akan 

berdampak positif bagi berlangsungnya pembangunan, 

yang merupakan langkah penting tercapainya tujuan 

negara.  

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS), pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas bahwa peran 

pendidikan sangat dibutuhkan manusia sejak ia lahir 

hingga akhir hayat (life-long education). Selain itu 

pendidikan juga memiliki peran yang sangat besar 

dalam memajukan suatu bangsa untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri. 

Pemerintah Indonesia sendiri menaruh perhatian yang 

sangat besar kepada sektor pendidikan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan yang 

dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terus 

mengalami peningkatan. Untuk periode tahun 2013 ini, 

pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 

25% dari total APBN, yaitu sejumlah 345,335 trilyun 

rupiah, atau mengalami kenaikan dari dari tahun 

sebelumnya yang sebesar 336,848 trilyun rupiah. 

Di tengah perhatian yang sangat besar 

terhadap sektor ini, dunia pendidikan masih saja 

menghadapi banyak permasalahan, salah satunya 

adalah pemerataan. Pemerataan pendidikan adalah 

persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat 

menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, 

sehingga pendidikan benar-benar dapat menjadi 

wahana bagi pembangunan sumber daya manusia 

untuk menunjang pencapaian tujuan negara. Masalah 

pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak 

warga negara khususnya anak usia sekolah yang belum 

dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang 

usianya. Selain itu, masih banyak pula warga negara 

usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam 

sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya 

fasilitas pendidikan yang tersedia dan juga 

ketidaksesuaian sistem yang ada dengan fakta empiris.  

Salah satu permasalahan krusial terkait 

dengan pemerataan pendidikan adalah ketersediaan 

pelayanan pendidikan bagi para penyandang cacat atau 

difabilitas (kaum difabel), yang jumlahnya tidaklah 
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sedikit. Menurut data yang dimiliki PBB seperti dikutip 

oleh Hikmawati dan Rusmiyati (2011:17-32), pada 

tahun 2010, terdapat 12% penyandang cacat dari 

jumlah populasi penduduk di dunia atau sekitar 650 

juta jiwa adalah penyandang cacat, dimana hampir 

25% dari jumlah tersebut atau sekitar 163 juta orang 

adalah anak usia sekolah. Di Indonesia sendiri, 

berdasarkan pada survey Badan Pusat Statistik (BPS) 

dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 

jumlah penyandang cacat terus bertambah dari tahun 

ke tahun. Dari survey awal  yang dilakukan oleh BPS 

pada tahun 1998 menjelaskan bahwa jumlah angka 

kecacatan dalam populasi tahun tersebut sebesar 

1.601.005 jiwa yaitu sekitar 0.8% dari total penduduk. 

Kemudian pada Tahun 2003, BPS melakukan survey 

kembali dengan rincian jenis kecacatan per-provinsi 

yang hasilnya jumlah penyandang cacat mencapai 

2.454.359 jiwa atau sekitar 2% dari total 215.276.000 

jiwa penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2006, 

jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 

mencapai 2.810.212 jiwa. Dan data terakhir tahun 2012 

menunjukkan bahwa jumlah penyandang difabilitas di 

Indonesia mencapai sekitar 2% dari total 244.775.796 

jiwa penduduk Indonesia, atau sebesar 3.654.356 jiwa.  

Besarnya angka penyandang difabilitas di 

Indonesia tersebut menuntut pemerintah untuk terus 

berupaya memberikan hak-hak para penyandang 

difabilitas tersebut sebagai seorang warga negara. Hak 

para penyandang disabilitas secara konstitusional telah 

diatur dalam Undang– Undang Dasar 1945 pasal 27 

ayat (2) dan pasal 34 ayat (3), dan Undang – Undang 

Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Sudah 

disebutkan dengan sangat jelas dalam UU tersebut, 

bahwa kaum penyandang cacat atau difabel juga 

memiliki hak yang setara dengan warga negara 

Indonesia yang lain. Salah satunya dalam hal 

ketersediaan pelayanan pendidikan yang layak bagi 

penyandang difabilitas usia sekolah atau Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK), di mana hal tersebut 

adalah tanggung jawab pemerintah. Anak 

berkebutuhan khusus (ABK) adalah mereka yang 

mempunyai hambatan fisik dan atau mental sehingga 

memerlukan layanan khusus untuk dapat 

mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. ABK 

dapat juga diartikan sebagai anak dengan karakteristik 

khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya 

tanpa selalu merujuk pada ketidakmampuan mental, 

emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara 

lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, 

tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak 

berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan 

tertentu. Terkait dengan jumlah penyandang difabilitas 

usia sekolah atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), 

data dari SUSENAS BPS tahun 2012 menunjukkan 

bahwa jumlah penyandang difabilitas usia sekolah di 

Indonesia sebesar 532.130 jiwa, atau sekitar 14,56% 

dari total penduduk penyandang difabilitas di Indonesia 

pada tahun 2011 sebesar 3.654.356 jiwa. Sementara di 

provinsi Jawa Timur, data terakhir Dinas Sosial tahun 

2011 menunjukkan bahwa jumlah ABK di Jawa Timur 

sebesar 47.286 jiwa yang tersebar di 38 Kabupaten dan 

Kota, atau sekitar 49% dari total penyandang difabilitas 

di Jawa Timur pada tahun yang sama sebesar 95.560 

jiwa. (Sumber: www.kominfo.jatimprov.go.id) Dengan 

jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang sangat 

besar tersebut, pemerintah terus berupaya untuk 

memfasilitasi layanan pendidikan yang sebaik-baiknya 

bagi para ABK tersebut dalam rangka mewujudkan 

pemerataan pendidikan.  

Sudah disepakati oleh seluruh masyarakat di 

dunia, bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk 

mendapatkan pendidikan. Berkaitan dengan hal 

tersebut UNESCO mengadakan sebuah konferensi 

yaitu, The Salamanca World Conference on Special 

Needs Education pada tahun 1994. Pada paragraf 

ketiga dari The Salamanca Statement and Framework 

for Action on Special Needs Education yang dihasilkan 

dari konferensi tersebut disepakati bahwa: 

“…schools should accommodate all children 

regardless of their physical, intellectual, social, 

emotional, linguistic or other conditions. This 

should include disabled and gifted children, street 

and working children, children from remote or 

nomadic populations, children from linguistic, 

ethnic or cultural minorities and children from 

other disadvantaged or marginalized areas or 

groups…” 

Poin tersebut secara langsung memberikan 

kewajiban kepada sekolah untuk mengakomodasi 

seluruh anak termasuk anak-anak yang memiliki 

kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik 

maupun kelainan lainnya. Sekolah-sekolah juga harus 

memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak yang 

berkelainan maupun yang berbakat, serta anak-anak 

yang berasal dari golongan-golongan termajinalkan 

yang lain. Sejalan dengan hal tersebut, UNESCO 

mencetuskan prinsip “pendidikan untuk semua” atau 

Educational for All. Prinsip Educational for All 

tersebut mengandung makna bahwa pendidikan 

tersedia untuk semua tanpa memandang perbedaan, 

atau wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan 

siswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan 

khusus. Filosofi Educational for All lahir sebagai 

konsekuensi logis dari adanya pernyataan Salamanca 

yang menegaskan perlu adanya penyelenggaraan 

pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif. (An 

Efa Flagship, 2004) 

Dari semangat Educational for All itulah 

pemikiran mengenai pendidikan inklusif muncul, di 

mana hak mendapatkan pendidikan merupakan hak 

asasi manusia yang paling mendasar dan merupakan 

sebuah pondasi untuk hidup bermasyarakat. Melalui 

pendidikan inklusif ini muncul harapan dan 

kemungkinan bagi mereka yang tergolong kelompok 

minoritas dan terabaikan untuk memperoleh 
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kesempatan pendidikan bersama dengan teman-teman 

sebayanya secara inklusif (tidak terpisahkan). Di 

Indonesia sendiri, terkait pendidikan inklusif telah 

diatur di dalam Permendiknas Nomor 70  Tahun 2009 

tentang Pendidikan Inklusif  bagi Peserta Didik yang 

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi  Kecerdasan  

dan/atau  Bakat  Istimewa. Di dalam peraturan Menteri 

tersebut, telah disebutkan bahwa pendidikan inklusif 

adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik 

yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti 

pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik 

pada umumnya. Di dalam Permendiknas tersebut juga 

disebutkan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh 

pendidikan, serta mewujudkan penyelenggaraan 

pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan 

tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. 

Dengan konsep pendidikan seperti ini, sekolah 

reguler (non-SLB) diharapkan bahwa sekolah reguler 

selain menyelenggarakan layanan pendidikan bagi 

siswa non-difabel, juga mampu mengakomodasi 

layanan pendidikan bagi para anak berkebutuhan 

khusus dalam bentuk pendidikan inklusif. Sekolah 

inklusif sendiri memilki pengertian sebagai sekolah 

yang memberikan pelayanan pendidikan untuk peserta 

didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang 

kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik 

atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan 

pelayanan pendidikan di sekolah regular, mulai dari 

jenjang pendidikan usia dini (PAUD) hingga jenjang 

SMA atau SMK. Berdasarkan rekapitulasi data 

Dispendik Jatim, jumlah sekolah inklusif yang ada di 

Jawa Timur hingga Desember tahun 2013 sebanyak 

450 lembaga yang tersebar di 25 kabupaten/kota. 

(Sumber: www.kominfo.jatimprov.go.id) 

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu 

daerah di Jawa Timur yang menaruh perhatian besar 

terhadap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus, terutama pendidikan inklusif. Hal tersebut 

salah satunya didorong oleh meningkatnya kebutuhan 

akan adanya layanan pendidikan khusus yang bermutu 

dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat 

Kabupaten Sidoarjo. Semenjak disahkannya 

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang 

Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki 

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan  dan/atau 

Bakat Istimewa, pemerintah daerah Kabupaten 

Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan segera mengambil 

langkah nyata guna melaksanakan apa yang telah 

diamanatkan oleh Permendiknas tersebut. Salah 

satunya adalah dengan menunjuk beberapa sekolah 

menjadi sekolah piloting inklusif. Lalu pada tahun 

2011, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan 

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 

6 Tahun 2011, yang mengatur tentang Pendidikan 

Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, termasuk di 

dalamnya pedoman mengenai pendidikan inklusif, 

pemerintah Kabupaten Sidoarjo sekaligus 

mencanangkan visi jangka panjang menjadikan 

Sidoarjo sebagai Kabupaten penyelenggara pendidikan 

inklusif. Kesungguhan Kabupaten Sidoarjo dalam 

menyelenggarakan pendidikan inklusif juga dibuktikan 

dengan dideklarasikannya Kabupaten Sidoarjo sebagai 

Kabupaten pro-inklusif oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga sempat 

menerima beberapa penghargaan atas komitmen dan 

pencapaiannya dalam penyelenggaran pendidikan 

inklusif, salah satunya adalah Inklusive Award yaitu 

penghargaan bagi pelopor pembudayaan pendidikan 

inklusif di Indonesia yang diberikan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI pada awal tahun 2013. 

Dengan predikat seperti ini maka sudah menjadi 

kewajiban bagi Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan 

perhatiannya terhadap sektor pendidikan inklusif. Hal 

tersebut salah satunya dibuktikan dengan 

dialokasikannya sekitar 25% dari total anggaran sektor 

pendidikan daerah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2013, 

ke dalam pengembangan pendidikan inklusif, termasuk 

di dalamnya pengadaan bantuan fasilitas dan sumber 

daya penunjang bagi sekolah-sekolah yang telah 

ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. 

Hingga bulan Desember 2013, Kabupaten Sidoarjo 

memiliki total 133 lembaga sekolah reguler yang telah 

ditunjuk sebagai penyelenggara layanan pendidikan 

inklusif yang terdiri dari 29 TK/PAUD, 69 SD, 30 

SMP, serta 5 SMA-SMK, jumlah tersebut merupakan 

yang paling besar di Jawa Timur. Sekolah 

penyelenggara inklusif yang berjumlah 133 lembaga 

tersebut menyelenggarakan layanan pendidikan 

inklusif bagi 1.226 peserta didik berkebutuhan khusus 

dari seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 

pendidikan merupakan salah satu sektor publik yang 

menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun daerah. Adanya pendidikan  inklusif  

diharapkan  dapat  memecahkan persoalan dalam  

penanganan  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan 

khusus yang selama ini masih menjadi salah satu 

concern utama dalam sektor pendidikan. 

Penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif 

merupakan sebuah kebijakan yang memiliki skala 

cukup besar dan melibatkan banyak pihak, karena 

itulah pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo perlu 

memberikan perhatian yang ekstra bagi proses 

pengimplementasiannya. Beberapa data yang telah 

diungkapkan sebelumnya menunjukkan bahwa 

Kabupaten Sidoarjo telah cukup berhasil dalam 

implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini, salah 

satunya dengan menjadi Kabupaten dengan jumlah 

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 

terbanyak di Provinsi Jawa Timur dan juga menerima 
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beberapa penghargaan terkait pencapaiannya dalam 

pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut 

memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk 

menganalisis bagaimana implementasi layanan 

pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo, serta 

faktor-faktor yang berpengaruh di dalam proses 

implementasi tersebut. Penelitian ini memandang 

layanan pendidikan inklusif sebagai sebuah kebijakan 

publik yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan memfokuskan diri 

untuk mengkaji bagaimana jalannya implementasi 

kebijakan tersebut. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat serta informasi kepada pihak-pihak yang 

terkait pendidikan inklusif khususnya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sidoarjo, dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan inklusi. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai 

rujukan bagi peneliti lain sehingga dapat berkontribusi 

untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai 

pendidikan inklusif di masa yang akan datang. 

Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten 

Sidoarjo 

Istilah inklusif memiliki makna yang sangat 

luas. Inklusif dapat dikaitkan dengan adanya 

persamaan atau kesetaraan hak individual dalam 

pembagian sumber-sumber tertentu, seperti politik, 

pendidikan, sosial, dan ekonomi. Menurut Reid 

(2005:18), aspek-aspek tersebut tidaklah berdiri 

sendiri-sendiri, melainkan berkaitan satu sama lainnya. 

Berdasarkan pandangan Reid ini dapat dilihat bahwa 

istilah inklusif berkaitan dengan berbagai aspek hidup 

manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, 

keadilan, dan pengakuan atas hak individu. Sementara 

apabila dikaitkan dengan ranah pendidikan, Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 

70 Tahun 2009  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  

dengan  pendidikan  inklusif  adalah  sistem  

penyelenggaraan  pendidikan  yang  memberikan  

kesempatan  kepada  semua  peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau  bakat  istimewa  untuk  mengikuti  

pendidikan  atau  pembelajaran  dalam  lingkungan  

pendidikan  secara  bersama-sama  dengan  peserta  

didik  pada umumnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

Dinas Pendidikan, Kabupaten Sidoarjo memandang 

pendidikan inklusif sebagai sebuah layanan pendidikan 

yang dimaksudkan untuk memberikan  kesempatan  

kepada  semua peserta didik yang memiliki kelainan 

atau memiliki potensi kecerdasan/bakat (penyandang 

difabilitas), untuk  mengikuti  pendidikan  atau  

pembelajaran  dalam lingkungan  pendidikan  secara  

bersama-sama  dengan  peserta  didik  pada umumnya 

tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pendidikan 

inklusif juga diharapkan dapat secara tepat dan efektif 

mengoptimalkan potensi individual yang dimiliki Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal tersebut senada 

dengan apa yang diungkapkan oleh Smith (2006: 18), 

bahwa konsep inklusi memberikan pemahaman 

mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang 

memiliki hambatan tersebut ke dalam kurikulum, 

lingkungan, dan interaksi social lain yang ada di 

sekolah, sama dengan anak-anak yang tidak memiliki 

hambatan. Selain itu, pendidikan inklusif juga 

diharapkan dapat secara tepat dan efektif 

mengoptimalkan potensi individual yang dimiliki Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK), sesuai dengan 

pernyataan Baihaqi dan Sugiarmin (2006:75), bahwa 

hakikat sesungguhnya dari iklusif adalah mengenai hak 

setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan 

intelektual. Para peserta didik atau siswa harus 

diberikan kesempatan untuk mencapai potensi mereka. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, 

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang menaruh 

perhatian sangat besar terhadap sektor pendidikan 

khusus dan menjadi salah satu pionir penyelenggaraan 

layanan pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Timur. 

Hal tersebut salah satunya didorong oleh meningkatnya 

kebutuhan akan adanya layanan pendidikan khusus 

yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Semenjak 

disahkannya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 

tentang Pendidikan Inklusif  bagi Peserta Didik  yang 

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan  

dan/atau Bakat  Istimewa, pemerintah daerah 

Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan segera 

mengambil langkah nyata guna melaksanakan apa yang 

telah diamanatkan oleh Permendiknas tersebut, salah 

satunya adalah dengan menunjuk tiga sekolah, yaitu 

SMP Negeri 4 Sidoarjo, SMA Negeri 1 Gedangan, dan 

SDN Lemahputro 1 Sidoarjo, sebagai sekolah 

percontohan atau piloting pendidikan inklusif. Lalu 

pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur 

mengenai pendidikan inklusif ini, yaitu Peraturan 

Bupati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pendidikan 

Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, sekaligus 

mencanangkan visi jangka panjang menjadikan 

Sidoarjo sebagai Kabupaten penyelenggara pendidikan 

inklusif. 

Saat ini, Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas 

Pendidikan telah menunjuk total 133 sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif, terdiri dari 17 

PAUD, 22 TK, 69 Sekolah Dasar, 20 Sekolah 

Menengah Pertama, 4 Sekolah Menengah Atas, dan 1 

Sekolah Menengah Kejuruan, yang tersebar di 18 

kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Jumlah 

tersebut menjadi yang terbesar di provinsi Jawa Timur, 

namun apabila dibandingkan dengan jumlah total 

sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo, jumlah 

sekolah yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara 

pendidikan inklusif dapat dibilang masih belum terlalu 
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maksimal, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel I. Perbandingan Jumlah Sekolah 

Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten 

Sidoarjo

 

Sumber: Diolah dari hasil penelitian 

Dari data di atas, terlihat bahwa apabila 

dibandingkan dengan jumlah total sekolah negeri yang 

ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 676 lembaga, 

jumlah sekolah yang telah ditunjuk menjadi 

penyelenggara pendidikan inklusif dapat dibilang 

masih belum terlalu maksimal. Hampir di semua 

jenjang pendidikan, jumlah sekolah yang telah ditunjuk 

sebagai sekolah inklusif belum mencapai 50%, hanya 

pada jenjang PAUD dan TK yang sekolah inklusifnya 

mendekati separuh jumlah total lembaga PAUD dan 

TK di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 82 sekolah. 

Sementara dari segi wilayah, sebaran sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif juga belum optimal, 

di mana belum semua Kecamatan memiliki sekolah 

inklusif dengan jenjang pendidikan tertentu.  

Tabel II. Sebaran Sekolah Penyelenggara 

Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo

 

      Sumber: Diolah dari hasil penelitian 

 Belum merata-nya sebaran sekolah 

penyelenggara layanan pendidikan inklsuif di 

Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain; jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

di Kabupaten Sidoarjo yang membutuhkan layanan 

pendidikan inklusif adalah peserta didik dari jenjang 

usia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), sehingga sebagian besar 

sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara layanan 

pendidikan inklusif tersebut adalah SD dan SMP yang 

bertujuan untuk mengakomodir besarnya jumlah 

peserta didik dari jenjang pendidikan tersebut. 

Sementara untuk jenjang yang lain, mulai dari usia pra-

sekolah (TK dan PAUD) serta SMA, Dinas Pendidikan 

menyatakan bahwa jumlah yang ada saat ini masih 

sangat memadai, sehingga tidak terlalu banyak 

dilakukan penambahan. Selain itu, belum meratanya 

sebaran sekolah penyelenggara layanan pendidikan 

inklusif tersebut juga disebabkan oleh faktor kesiapan 

sekolah yang bersangkutan, dimana tidak semua 

kecamatan memiliki sekolah dengan jenjang tertentu 

yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan 

inklusif.  

Selain menunjuk sekolah reguler sebagai 

penyelenggara layanan pendidikan inklusif, demi 

menunjang terciptanya layanan pendidikan inklusif 

yang lebih baik, Dinas Pendidikan Kabuptaen Sidoarjo 

pada tahun 2011 telah menunjuk 3 (tiga) Sekolah Luar 

Biasa (SLB) untuk menjadi Resources Center (RC) 

atau Pusat Sumber, yaitu SLBN Gedangan, SLB DWP 

Sidoarjo, dan SLB Veteran Wonoayu. Pusat Sumber 

ini berfungsi sebagai penyedia informasi bagi sekolah-

sekolah yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara 

pendidikan inklusif, terkait dengan hal-hal yang 

bersifat teknis, antara lain mengenai manajemen 

sekolah, teknik pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus (ABK), serta penyusunan kurikulum. Mulai 

tahun 2014, RC juga diproyeksikan untuk memiliki 

fungsi deteksi dini, yaitu terlibat dalam proses diagnosa 

dan pengkajian peserta didik berkebutuhan khusus atau 

screening. Proses screening tersebut berfungsi untuk 

menentukan jenis kelainan yang dimiliki oleh siswa 

difabel, meliputi aspek Sensory, Behavior, Social, dan 

Emotional Assesment. Selain itu, RC juga akan 

difungsikan sebagai penyelenggara pendidikan 

Transisi. Pendidikan Transisi adalah pendidikan yang 

harus dijalani oleh siswa difabel sebelum masuk ke 

jenjang Sekolah Dasar, yang berlangsung selama dua 

semester (1 tahun). Pendidikan Transisi tersebut 

nantinya juga akan berhubungan dengan fungsi deteksi 

dini yang dimiliki oleh RC, sehingga melalui keduanya 

RC dapat menentukan apakah seorang anak 

berkebutuhan khusus dapat melanjutkan ke Sekolah 

Inklusif ataukah harus melanjutkan di Sekolah Luar 

Biasa (SLB). 

Model pendidikan inklsuif yang dipakai di 

Kabupaten Sidoarjo adalah model inklusif  moderat, 

atau biasa disebut juga model mainstreaming. Di dalam 

model ini, peserta  didik  berkebutuhan khusus belajar 

bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas 

reguler. Namun, pada kesempatan-kesempatan tertentu  

di mana  peserta  didik berkebutuhan khusus 
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dipisahkan untuk diberikan  treatment khusus. Pada  

prinsipnya,  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  

diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

pembelajaran di kelas bersama-sama dengan peserta  

didik  yang  tidak  digolongkan  ke  dalam  anak-anak  

berkebutuhan khusus.  Pemisahan  peserta  didik  

berkebutuhan  khusus  dari  kelas  reguler dilakukan  

hanya pada kesempatan-kesempatan  tertentu  dimana  

proses pembelajaran  tidak  bisa  disama-ratakan. 

Model kelas seperti ini disebut kelas pull out, dimana 

anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di 

kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu 

ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar 

dengan guru pembimbing khusus. Pihak  dinas  sendiri  

tidak  memberikan aturan ketat  mengenai  bagaimana  

model  pendidikan  inklusif  seharusnya dipraktikkan di 

sekolah. Sekolah-lah yang paling mengetahui kondisi 

peserta didiknya, sehingga kebutuhan peserta didik 

harus diidentifikasi sendiri oleh sekolah. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif di 

Kabupaten Sidoarjo 

Edwards III (dalam Widodo, 2010:96-110) 

mengemukakan bahwa terdapat empat aspek yang 

berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan, 

yaitu (1)Communication (komunikasi), (2)Resources 

(sumber daya), (3)Disposition (disposisi), dan 

(4)Bureaucratic Structure (struktur birokrasi).  

Komunikasi merupakan salah satu syarat 

utama bagi keberhasilan implementasi sebuah 

kebijakan, di mana para pelaksana harus mengetahui 

secara jelas apa yang harus dilakukan. Hal tersebut 

sangat diperlukan supaya implementasi sebuah 

kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya serta 

tidak terjadi kesalah-pahaman terkait kebijakan 

tersebut. Lebih lanjut Edwards III (dalam Widodo, 

2010:96) menyatakan bahwa informasi  mengenai  

kebijakan publik perlu  disampaikan kepada pelaku 

kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui 

apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk 

menjalankan kebijakan tersebut sehingga  tujuan  dan  

sasaran  kebijakan  dapat  dicapai sesuai  dengan yang 

diharapkan. Edwards III menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa dimensi dalam aspek komunikasi, antara lain 

dimensi transmisi (trasmission), kejelasan (clarity), 

dan konsistensi (consistency). 

Berdasarkan hasil penelitian, proses transmisi 

informasi mengenai kebijakan pendidikan inklusif 

telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sidoarjo melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, baik 

secara intern maupun ekstern. Lingkup intern meliputi 

transmisi informasi kepada para implementor di 

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, 

yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga 

pengajar (GPK), serta UPTD di setiap kecamatan. 

Informasi yang ditransmisikan meliputi pedoman 

teknis pelaksanaan layanan pendidikan inklusif dan 

juga tugas pokok dan fungsi setiap pihak implementor. 

Transmisi dalam lingkup intern dilaksanakan melalui 

kegiatan rapat yang diadakan rutin per-periode 

penunjukan sekolah inklusif. Rapat tersebut melibatkan 

Kepala Sekolah dan perwakilan guru dari sekolah-

sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara layanan 

pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sidoarjo juga membentuk Komite Sosialisasi yang 

terdiri dari pakar pendidikan khusus, manajer, serta 

perwakilan guru sekolah model inklusif. Komite 

Sosialisasi tersebut berfungsi sebagai mentor bagi 

sekolah-sekolah yang baru ditunjuk sebagai 

penyelenggara pendidikan inklusif. Khusus untuk guru 

reguler yang akan ditugaskan sebagai GPK, 

pelatihan/loka-karya yang mereka ikuti juga 

merupakan bagian dari proses transmisi informasi yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo 

selaku komunikator.  

Sementara transmisi informasi dalam lingkup 

ekstern dilaksanakan kepada masyarakat  luas melalui 

kerjasama dengan PKK, HIMPAUDI (Himpunan 

Pendidik Anak Usia Dini Indonesia), GOPTKI 

(Gabungan Operator Pendidikan Taman Kanak-Kanak 

Indonesia), serta Puskesmas di setiap Kecamatan untuk 

melaksanakan kegiatan sosialisasi di lingkup 

Kecamatan yang bersangkutan. Transmisi informasi 

dilaksanakan melalui medium seminar dan penyuluhan 

yang diadakan secara berkala. Informasi yang 

ditransmisikan lebih bersifat himbauan dan juga 

promosi mengenai layanan pendidikan inklusif di 

Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada masyarakat 

Sidoarjo sebagai kelompok sasaran. Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sidoarjo juga mendayagunakan berbagai 

sarana media, baik cetak dan elektronik dalam proses 

transmisi informasi dalam lingkup ekstern, yaitu 

melalui kerjasama dengan media televisi yaitu SBO 

TV, dan juga surat kabar Jawa Pos dan Radar Sidoarjo 

dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Selain itu, 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga 

menggunakan media pamflet, spanduk, dan juga baliho 

sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Sekolah 

inklusif juga diberikan mandat oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transmisi 

informasi lebih lanjut kepada lingkungan internal 

sekolah, meliputi seluruh pegawai di lingkup sekolah 

tersebut, para siswa, serta orang tua wali murid. Proses 

tersebut dilakukan rutin setiap tahun ajaran baru 

melalui rapat Komite Sekolah. Sekolah juga 

melakukan kerjasama dengan kelurahan untuk 

melakukan sosialisasi pendidikan inklusif kepada 

masyarakat setempat. 

Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi sebuah kebijakan adalah tersedianya 

sumber daya yang memadai. Van Meter dan Van Horn 

(dalam Subarsono, 2005:100) menyebutkan bahwa 

implementasi kebijakan sangat membutuhkan 

dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia 
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(human resources) maupun sumber daya non manusia 

(non-human resources). Lebih lanjut, Edwards III 

(dalam Widodo, 2010:98) mengemukakan bahwa 

dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya 

yang dibutuhkan meliputi beberapa aspek, yaitu 

sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber 

daya wewenang, dan sumber daya fasilitas.  

Berdasarkan hasil penelitian, dari segi 

kuantitas, sumber daya manusia berupa tenaga 

pengajar atau Guru Pendamping khusus (GPK) yang 

dimiliki oleh Dinas Pendidikan dapat dikatakan sudah 

baik. Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah tenaga 

pengajar Guru Pendamping Khusus (GPK) yang 

terbanyak di Jawa Timur, hingga bulan Januari tahun 

2014, Kabupaten Sidoarjo telah memiliki guru 

pendamping khusus (GPK) sejumlah total 602 orang 

dari jenjang PAUD sampai dengan SMA/SMK. 

Sementara dari segi kualitas, kualitas GPK dapat 

dikatakan belum terlalu maksimal. Hal tersebut 

disebabkan oleh minimnya tenaga GPK murni, atau 

GPK yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus. 

Mayoritas GPK di lingkungan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sidoarjo merupakan guru reguler yang telah 

mengikuti pelatihan/loka karya, dengan kata lain 

bukanlah para tenaga pengajar yang murni memiliki 

latar belakang pendidikan khusus. Hal tersebut 

berakibat pada banyaknya GPK yang mengalami 

kesulitan ketika menjalankan tugas dan fungsinya, 

dikarenakan GPK yang berasal dari guru reguler 

tersebut masih belum terlalu beradaptasi dengan 

lingkungan barunya, yaitu penanganan anak 

berkebutuhan khusus.  

Sumber daya anggaran yang dimiliki oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan 

sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah 

peserta didik dan juga jumlah sekolah penyelenggara. 

Sehingga dalam prakteknya Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sidoarjo memang masih  belum  bisa  

memberikan bantuan kepada  semua  sekolah  yang  

telah  ditunjuk  untuk menyelenggarakan  program  

pendidikan  inklusif secara merata. Hal tersebut 

tentunya berpengaruh terhadap kelancaran 

penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di 

Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

melalui Dinas Pendidikan memang telah memberikan 

bantuan berupa sarana dan prasarana serta alat 

penunjang pembelajaran lainnya, namun itupun 

sifatnya masih sangat terbatas, dikarenakan dana yang 

tersedia juga sangat terbatas, sehingga 

penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif masih 

sangat bergantung kepada sumber dana internal yang 

dimiliki oleh tiap-tiap sekolah. Hal tersebut tentunya 

masih sedikit memberatkan sekolah penyelenggara, 

dikarenakan anggaran yang dimiliki oleh tiap-tiap 

sekolah tentunya berbeda satu sama lain. Adanya 

pemberian wewenang tambahan kepada pihak sekolah 

tersebut secara tidak langsung memiliki dampak yang 

positif bagi penyelenggaraan layanan pendidikan 

inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Dengan diberikannya 

wewenang kepada pihak sekolah inklusif terutama 

dalam aspek manajemen inklusif, sekolah dapat lebih 

leluasa mengoptimalkan sumber daya yang mereka 

punya, baik itu sumber daya manusia, dana, maupun 

fasilitas, untuk menyelenggarakan layanan pendidikan 

inklusif secara maksimal, mengingat problem yang 

dihadapi oleh setiap sekolah juga berbeda-beda. Selain 

itu, wewenang khusus tersebut juga cukup membantu 

pihak sekolah dalam hal manajemen pendidikan 

inklusif, terutama dengan terbatasnya bantuan yang 

dapat diberikan oleh pemerintah.  

Dalam aspek sumber daya fasilitas, masih 

ditemui beberapa kendala antara lain belum meratanya 

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang 

dimiliki masing-masing sekolah penyelenggara inklusi. 

Hal tersebut terlihat dari masih adanya beberapa 

sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana 

yang lengkap dan sesuai standar. Salah satu contohnya 

adalah adanya beberapa sekolah yang masih belum 

memiliki ruang sumber atau RTR. Untuk sarana dan 

prasarana lain berupa alat penunjang pembelajaran 

peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten 

Sidoarjo, dapat dikatakan sudah memadai. Penyaluran 

bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sidoarjo telah melalui proses evaluasi 

terhadap seluruh sekolah inklusif yang ada. Melalui 

evaluasi tersebut Dinas Pendidikan dapat menyusun 

skala prioritas mengenai sekolah-sekolah mana saja 

yang layak menerima bantuan setiap tahunnya, 

sehingga penyaluran tersebut dapat dilakukan secara 

efektif dan tepat sasaran. 

Suatu kebijakan akan berhasil secara efektif 

dan efisien jika para pelaksana tidak hanya mengetahui 

apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai 

kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, 

tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Komitmen 

yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat 

mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, 

wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Pengertian disposisi 

menurut Edwards III (dalam Widodo, 2010:102) 

dikatakan  sebagai  kemauan,  keinginan  dan  

kecenderungan  para perlaku kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan tadisecara sungguh-sungguh  

sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  dapat 

diwujudkan. Lebih lanjut, Edwards III dalam Widodo 

mengatakan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana 

para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan mampu melakukannya, namun juga 

ditentukan apakah pelaku kebijakan tersebut memiliki 

disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang 

diimplementasikan. 

Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten 

Sidoarjo dalam hal ini Dinas Pendidikan, pihak 
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sekolah, serta para GPK sangat berkomitmen dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya terkait implementasi 

kebijakan pendidikan inklusif ini di Kabupaten 

Sidoarjo. Hal tersebut dibuktikan melalui adanya 

deklarasi Sidoarjo sebagai Kabupaten yang pro-

inklusif, serta diterimanya beberapa penghargaan 

terkait pencapaian Sidoarjo dalam bidang pendidikan 

khusus dan inklusif. Selain itu, komitmen Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga terlihat dari upaya 

mereka untuk secara maksimal memanfaatkan sumber 

daya yang ada di tengah segala keterbatasan, untuk 

dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif 

secara keseluruhan. Belum adanya insentif khusus bagi 

para guru reguler yang merangkap sebagai guru 

pendamping khusus (GPK) dalam penyelenggaraan 

pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo tidak terlalu 

berpengaruh terhadap besarnya komitmen yang 

dimiliki oleh para GPK tersebut. Komitmen yang 

mereka miliki muncul atas dasar alasan yang bersifat 

personal, yaitu rasa kemanusiaan dan empati kepada 

anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka 

bersedia menjalankan tugas tambahannya tersebut 

secara sukarela. 

Selain aspek komunikasi, sumber daya, dan 

disposisi, aspek struktur birokrasi juga merupakan 

salah satu elemen penting yang menentukan 

keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. 

Implementasi kebijakan peneyelenggaraan layanan 

pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo melibatkan 

cukup banyak pihak, sehingga kejelasan tugas dan 

pembagian tanggung jawab menjadi hal yang sangat 

perlu diperhatikan.  

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo 

merupakan pemegang wewenang tertinggi sekaligus 

menjadi implementor utama kebijakan 

penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di 

Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pendidikan memiliki 

wewenang utama terkait penyelenggaran pendidikan 

inklusif di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah 

diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 13 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, dan juga Peraturan 

Bupati Sidoarjo Nomor 6 tahun 2011 tentang 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. 

Wewenang tersebut meliputi banyak aspek, antara lain 

pengelolaan anggaran, pengadaan sumber daya 

manusia dan sarana prasarana, serta wewenang untuk 

menunjuk sekolah penyelenggara inklusif. Dinas 

Pendidikan menunjuk Bidang Pendidikan Dasar dan 

Menengah sebagai koordinator penyelenggaraan 

pendidikan inklusif melalui kelompok kerja (POKJA) 

inklusif. POKJA inklusif merupakan kelompok kerja 

yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sidoarjo untuk difungsikan sebagai koordinator dan 

pusat administrative penyelenggaraan pendidikan 

inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Kelompok kerja ini 

bernaung di bawah Bidang Pendidikan Dasar dan 

Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, 

namun dalam menjalankan fungsinya, POKJA inklusif 

juga bersinergi dengan Bidang Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) dan juga Bidang Tenaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan. Selain kepada POKJA, Dinas 

Pendidikan juga memberikan wewenang khusus 

kepada Resouces Center dan Komite Sosialisasi sesuai 

tugas pokok dan fungsi masing-masing.   

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa jalannya implementasi kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten 

Sidoarjo telah terlaksana sebagaimana yang 

diharapkan. Keberadaan sekolah-sekolah reguler yang 

melayani pendidikan inklusif mampu memberikan 

alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak 

penyandang difabilitas yang lebih terjangkau bagi 

seluruh masyarakat Sidoarjo. Selain itu, Kabupaten 

Sidoarjo juga telah memiliki sistem pendidikan inklusif 

yang mapan sebagai hasil dari pengalaman 

menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan 

pendidikan inklusif sejak tahun 2009. Kabupaten 

Sidoarjo dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sidoarjo sangat berkomitmen dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya terkait implementasi kebijakan 

pendidikan inklusif ini di Kabupaten Sidoarjo. Hal 

tersebut dibuktikan melalui adanya deklarasi Sidoarjo 

sebagai Kabupaten yang pro-inklusif, serta diterimanya 

beberapa penghargaan terkait pencapaian Sidoarjo 

dalam bidang pendidikan khusus dan inklusif. Selain 

itu, komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo 

juga terlihat dari upaya mereka untuk secara maksimal 

memanfaatkan sumber daya yang ada di tengah segala 

keterbatasan, untuk dapat menunjang penyelenggaraan 

pendidikan inklusif secara keseluruhan. Komitmen 

tersebut muncul sebagai wujud dari semangat untuk 

merealisasikan terselenggarakannya pendidikan 

inklusif sebagai salah satu upaya mewujudkan layanan 

pendidikan tanpa diskriminasi.  

Namun, masih ditemukan beberapa faktor 

yang menjadi kendala di dalam jalannya implementasi 

kebijakan ini, yaitu antara lain: (1) Masih ditemui 

kendala terkait kurangnya pemahaman implementor 

terhadap isi pedoman umum dan khusus 

penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama 

informasi yang menyangkut aspek teknis pembelajaran 

di dalam kelas. Hal tersebut terlihat dari masih 

kesulitannya para implementor baru (sekolah-sekolah 

yang baru saja ditunjuk sebagai penyelenggara 

pendidikan inklusif dan juga tenaga pengajarnya) untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan 

dengan hal teknis. Hal tersebut terjadi sebagai bagian 

dari proses adaptasi sekolah-sekolah reguler yang 

ditunjuk sebagai sekolah inklusif, dan juga guru reguler 

yang menjalankan fungsi sebagai Guru Pendamping 

Khusus (GPK). Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo 

telah berupaya untuk mengatasi kendala tersebut 

dengan menunjuk pihak ketiga (Resources Center) 
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sebagai pembimbing sekaligus penyedia informasi 

tambahan bagi para implementor tersebut; (2) 

Kesulitan yang dialami oleh para implementor di 

lapangan, terutama para GPK tersebut salah satunya 

disebabkan oleh lack of experience atau kurangnya 

pengalaman para tenaga pengajar tersebut. Dari segi 

kuantitas, sumber daya manusia berupa tenaga 

pengajar atau Guru Pendamping khusus (GPK) yang 

dimiliki oleh Dinas Pendidikan memang dapat 

dikatakan sudah memadai. Kabupaten Sidoarjo 

memiliki jumlah tenaga pengajar Guru Pendamping 

Khusus (GPK) yang terbanyak di Jawa Timur yaitu 

sejumlah total 602 orang dari jenjang PAUD sampai 

dengan SMA/SMK. Namun, dari segi kualitas GPK 

yang dimiliki dapat dikatakan belum terlalu maksimal. 

Hal tersebut disebabkan oleh minimnya tenaga GPK 

murni atau GPK yang memiliki kualifikasi pendidikan 

khusus. Mayoritas GPK di lingkungan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan guru 

reguler yang telah mengikuti pelatihan/loka karya, 

dengan kata lain bukanlah para tenaga pengajar yang 

murni memiliki latar belakang pendidikan khusus. Hal 

tersebut akhirnya berakibat pada banyaknya GPK yang 

mengalami kesulitan ketika menjalankan tugas dan 

fungsinya, dikarenakan GPK yang berasal dari guru 

reguler tersebut masih belum terlalu beradaptasi 

dengan lingkungan barunya, yaitu penanganan 

terhadap anak berkebutuhan khusus; (3) Kendala lain 

yang masih ditemukan adalah dari aspek anggaran. 

Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sangat terbatas 

apabila dibandingkan dengan jumlah peserta didik dan 

juga jumlah sekolah penyelenggara. Sehingga dalam 

prakteknya Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo 

memang masih  belum  bisa  memberikan bantuan 

kepada  semua  sekolah  yang  telah  ditunjuk  untuk 

menyelenggarakan  program  pendidikan  inklusif 

secara merata. Hal tersebut tentunya berpengaruh 

terhadap kelancaran penyelenggaraan layanan 

pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan memang 

telah memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana 

serta alat penunjang pembelajaran lainnya, namun 

dikarenakan dana yang tersedia sangat terbatas, 

bantuan yang diberikan pun jumlahnya tidak terlalu 

banyak dan belum merata, sehingga penyelenggaraan 

layanan pendidikan inklusif masih sangat bergantung 

kepada sumber dana internal yang dimiliki oleh tiap-

tiap sekolah. Hal tersebut tentunya masih sedikit 

memberatkan sekolah penyelenggara, dikarenakan 

anggaran yang dimiliki oleh tiap-tiap sekolah tentunya 

berbeda satu sama lain. Meski demikian, penyaluran 

bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sidoarjo telah melalui proses evaluasi 

terhadap seluruh sekolah inklusif yang ada. Melalui 

evaluasi tersebut Dinas Pendidikan dapat menyusun 

skala prioritas mengenai sekolah-sekolah mana saja 

yang layak menerima dan paling membutuhkan 

bantuan setiap tahunnya, sehingga penyaluran tersebut 

dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran di 

tengah keterbatasan yang ada; (4) Kendala lain dalam 

implementasi pendidikan inkusif di Kabupaten 

Sidoarjo adalah masih adanya beberapa sekolah yang 

belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai 

standar. Kebanyakan sekolah belum memiliki ruang 

sumber atau Resources and Treatment Room (RTR). 

Sementara, untuk sarana dan prasarana lain berupa alat 

penunjang pembelajaran peserta didik berkebutuhan 

khusus di Kabupaten Sidoarjo, dapat dikatakan sudah 

memadai; (5) Masih belum ada insentif khusus bagi 

para guru reguler yang merangkap sebagai guru 

pendamping khusus (GPK) dalam penyelenggaraan 

pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Namun hal 

tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap besarnya 

komitmen yang dimiliki oleh para GPK tersebut untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya. Komitmen yang 

mereka miliki muncul atas dasar alasan yang bersifat 

personal, yaitu rasa kemanusiaan dan empati kepada 

anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka 

bersedia menjalankan tugas tambahannya tersebut 

secara sukarela. 
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