
ANAK YANG MEMBUTUHKAN PENDIDIKAN 
LAYANAN KHUSUS

(Materi kuliah diklat Anak Berkebutuhan Khusus 
Direktorat PLB Nopember - Desember 2006)

OlehOleh
Drs. Nandi W, M. Pd.

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)
BANDUNG

2006



Anak yang Membutuhkan PLK:
Konsep Pendidikan layanan khusus: 
“merupakan  pendidikan bagi peserta didik  
di daerah terpencil atau terbelakang, 
masyarakat adat yang terpencil, dan/atau masyarakat adat yang terpencil, dan/atau 
mengalami bencana alam, bencana sosial, 
dan tidak mampu dari segi ekonomi”.



Pendidikan layanan khusus 
merupakan upaya pemerintah untuk 
memberikan layanan pendidikan 
kepada kelompok masyarakat yang 
karena kondisi dan kebutuhan perlu 
mendapatkan layanan pendidikan 
secara khusus.



Tujuan  PLK

1.  Memberdayakan anak-anak yang 
kurang beruntung  agar mampu kurang beruntung  agar mampu 
mengembangkan sikap, memperluas 
pengetahuan dan mempunyai bekal 
keterampilan untuk menjadi diri sendiri 
maupun anggota masyarakat.



2. Memberikan kesempatan seluas-
luasnya  agar mampu mengembangkan 
diri dan memberantas buta aksara pada 
masyarakat yang kurang beruntung.

3. Terciptanya legalitas pendidikan yang 
didirikan oleh masyarakat, tidak adanya 
diskriminasi antara sesama anak bangsa, 
dapat  mengembangkan budaya dan 
bahasa mereka sendiri, pengetahuan dan 
keterampilan bagi pribadi maupun 
anggota masyarakat.



DASAR PEMIKIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Pendidikan Nasional RI
BAB IBAB I

Pasal 2
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945.



Pasal 3
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepa Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan  

menjadi warga yang demokratis
serta bertanggung jawab.



HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Setiap warga masyarakat mempunyai hak 
yang sama untuk  memperoleh pendidikan 
yang bermutu.

2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, 
emosi, mental, intelektual, dan/status 
sosial berhak berhak memperoleh 
pendidikan khusus.



3. Warga negara di daerah terpencil atau 
terbelakang serta masyarakat adat yang 
terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan 
khusus.khusus.

4. Setiap warga negara berhak mendapatkan 
kesempatan pendidikan sepanjang hayat.



Pendidikan layanan khusus merupakan upaya 
pemerintah untuk memberikan  layanan 

pendidikan kepada kelompok masyarakat  yang 
karena kondisi dan kebutuhan perlu mendapatkan karena kondisi dan kebutuhan perlu mendapatkan 

layanan pendidikan secara khusus . 



KONSEP ANAK YANG MEMBUTUHKAN PLK

Adalah “warga negara yang berada di daerah 
terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang 

terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, 
bencana sosial, tidak mampu secara ekonomi, 

berpenyakit khusus, drop out, dan broken home”.



Sasaran pendidikan layanan khusus;

1. Kelompok peserta didik di daerah terpencil 
kesulitan geografis.

2. Kelompok peserta didik pada suku 
minoritas/terasing.

3. Kelompok peserta didik dari msayarakat 3. Kelompok peserta didik dari msayarakat 
miskin (kurang beruntung).

4. Kelompok peserta didik di daerah 
terpencil/terbelakang.

5. Kelompok peserta didik penyandang 
masalah sosial, meliputi;



1. Korban penyalahgunaan 
narkoba/psikotropika

2. Korban HIV/AIDS
3. Anak yang memiliki penyakit khusus
4. Anak yang menjadi gelandangan dan 4. Anak yang menjadi gelandangan dan 

pengemis (gepeng)
5. Anak yang menjadi PSK atau anak PSK
6. Anak yang menjadi korban seks, 

trafiking, dan sodomi



6. Anak korban bencana alam
7. Anak korban perang/kerusuhan
8. Anak yatim piatu
9. Anak yang mengalami kesulitan ekonomi

10. Anak yang mengalami drof out10. Anak yang mengalami drof out
11. Anak yang broken home
12. Anak warga binaan di lembaga  

pemasyarakatan.



AKIBAT ANAK PENYANDANG 
MASALAH SOSIAL
Secara pribadi:

1.  Perkelahian sama anak lainnya
2.  Terlibat tindakan kriminal2.  Terlibat tindakan kriminal
3.  Eksploitasi oleh keluarga
4.  Kekerasan seksual, pelecehan, 

dan sodomi
5.  Rawan kecelakaan lalu lintas



6. Rawan pengedaran obat-obat 
terlarang / narkoba

7. Perkembangan emosi dan sosial tidak 
normal

8. Disisihkan teman-teman lainnya
9. Kesehatan rendah

10.Tidak bisa berkonsentrasi
11. Rawan penyakit menular



b. Bagi masyarakat:
1. Mengganggu ketertiban umum
2. Sering membuat keributan
3. Tidak mau mengikuti peraturan yang 

ada  di masyarakatada  di masyarakat
3. Masyarakat menjadi resah dan  takut
4. Ketenangan masyarakat menjadi 

terganggu



c. Bagi Pemerintah :
1. Mengganggu ketertiban umum  dan 

keindahan kota
2. Sering membuat keributan
3. Sering mengubah keindahan kota
4. Sering dipergunakan oleh issu   4. Sering dipergunakan oleh issu   

politik
5. Jarang mau mengikuti peraturan
6. Menjadi problematika pemerintah 

setempat.
7. Tidak memiliki identitas yang jelas


