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Apa yang dimaksud dengan Anak 

Berkebutuhan Khusus? 

Anak 

Berkebutuhan  

Khusus  



anak dengan karakteristik khusus 

yang berbeda dengan anak pada 

umumnya tanpa selalu menunjukan 

pada ketidakmampuan mental, 
emosi atau fisik.  

Definisi  

Anak yang memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, 

mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara 

signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya 

dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya (Winarsih, 

dkk, 2013).  



Winarsih, dkk (2013): 
1) Anak disabilitas penglihatan  
2) Anak disabilitas pendengaran  
3) Anak diabilitas intelektual  
4) Anak disabilitas fisik  
5) Anak disabilitas sosial  
6) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas  
7) Anak dengan gangguan spectrum autisma  
8) Anak dengan gangguan ganda  
9) Anak lamban belajar  
10) Anak dengan kesulitan belajar khusus  
11) Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi  
12) Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa  

Kategori  

kemenpppa.go.id 



PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3)  
Peserta didik berkelainan  

a. Tunanetra 

b. Tunarungu 

c. Tunawicara 

d. Tunagrahita: intelengensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan 
ketidakmampuan dalam adaptasi prilaku yang muncul dalam masa perkembangan  

e. Tunadaksa: gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan 
struktur tulang 

f. Tunalaras: hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial 
g. Berkesulitan belajar: Adalah gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar 

psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis 
yang dapat memengaruhi kemampuan berfikir, membaca, berhitung, berbicara  

h. Autis 

i. Memiliki gangguan motorik 

j. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain 

k. Memiliki kelainan lain  

Kategori  



Seberapa besar 

masalah di 

Indonesia?   



Sebelum 

Ibu Hamil  

Saat Ibu 

Hamil  

Faktor Risiko  

Persalinan  

Masa 

Perinat

al  

Masa Anak  

Infeksi TORCH,  

Malnutrisi   

Infeksi, perdarahan, 

malnutrisi, kontrol 

ANC   

Perdarahan  

Lahir kurang 

bulan, berat 

lahir kecil, 

asfiksia  

Infeksi, malnutrisi, stimulasi   



1. ANAK DISABILITAS 
PENGLIHATAN  



2. ANAK DISABILITAS 
PENDENGARAN  



3. ANAK DISABILITAS 
INTELEKTUAL  

RINGAN (IQ 55-70) 

Mampu didik  

SEDANG (IQ 40-55) 

Mampu latih  

BERAT (IQ 25-40)  

Mampu rawat  

SANGAT BERAT (IQ <25)  



4. ANAK DISABILITAS FISIK   



5. ANAK DISABILITAS SOSIAL 

•-  Bersikap membangkang dan suka berbohong.  
•-  Mudah terangsang emosinya/emosional/mudah marah.  
•-  Sering melakukan tindakan agresif, merusak, dan 
mengganggu.  
•-  Sering bertindak melanggar norma sosial/norma 
susila/norma hukum.  
•-  Kurang/tidak mampu menjalin hubungan dengan orang lain.  
•-  Mempunyai perasaan yang tertekan dan selalu merasa tidak 
bahagia.  



6. ANAK DENGAN 
GANGGUAN PEMUSATAN 
PERHATIAN DAN 
HIPERAKTIF  

•Inatensi atau kesulitan memusatkan perhatian 
•Impulsif atau kesulitan menahan keinginan  
•Hiperaktif atau kesulitan mengendalikan gerakan  
 



7. ANAK DENGAN 
GANGGUAN SPEKTRUM 
AUTISMA  

•Ciri atau tanda anak spektrum autis bervariasi yang 
meliputi 3 bidang yaitu:   

•gangguan komunikasi/wicara  
•interaksi sosial  
•gerakan berulang-ulang (stereotipi) dengan 
derajat ringan sampai berat.  



Memiliki perpaduan dua hambatan atau lebih, 
misalnya disabilitas penglihatan dengan gangguan 
spektrum autisma, disabilitas penglihatan dengan 
disabilitas pendengaran, down syndrome/disabilitas 
intelektual dengan disabilitas pendengaran, dan lain 
sebagainya.  

8. ANAK DENGAN 
GANGGUAN GANDA  



9. ANAK LAMBAN BELAJAR  

• Fungsi pada kemampuan dibawah rata-rata kelas.  
• Rata-rata prestasi belajar selalu rendah.  
• Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering 
terlambat dibandingkan teman-teman seusianya.  
• Daya tangkap terhadap pelajaran lambat.  
• Butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat 
menyelesaikan tugas-tugas akademik dan non akademik.  
• Lebih suka berteman dengan anak yang berusia 
signifikan di bawahnya.  



10. ANAK DENGAN 
KESULITAN BELAJAR 
KHUSUS  

Disleksia  

• Anak yang mengalami kesulitan 
belajar membaca  

Diskalkulia  

• Anak yang mengalami kesulitan 
belajar menulis  

Disgrafia  

• Anak yang mengalami kesulitan 
belajar berhitung  



1.Berkonsultasi pada 
psikolog.  
2.Mengikuti asesmen atau 
tes IQ untuk mengetahui 
kemampuan dan kelemahan 
anak.  
3.Membantu anak membuat 
strategi belajar, atau minta 
bantuan pengajar remedial 
untuk mengatasi 
kekurangannya dan 
membuat program cara 
pembelajaran di rumah.  



11. ANAK DENGAN 
GANGGUAN 
KOMUNIKASI/WICARA  

Membawa anak kepada tenaga ahli yang berkaitan dengan 
kelainan si anak. Dari tenaga ahli tersebut, orangtua, 
keluarga dapat mengetahui anak mereka masuk kategori 
gangguan komunikasi/wicara jenis apa, apa penyebabnya, 
dan apa yang harus dilakukan.  
 

Keterlambatan bicara dapat disebabkan gangguan 

pendengaran, gangguan pada otak (misalnya retardasi 

mental, gangguan bahasa spesifik reseptif dan/atau 

ekspresif), autisme, atau gangguan pada organ mulut 

yang menyebabkan anak sulit melafalkan kata-kata 

(dikenal sebagai gangguan artikulasi) 



12. ANAK DENGAN 
KECERDASAN DAN BAKAT 
ISTIMEWA  

•Memiliki tingkat kecerdasan diatas rata-rata, kreatif, dan 
berkomitmen terhadap tugas sangat tinggi.  
•Memiliki kepekaan yang tinggi.  
•Suka mendapat jawaban dari pertanyaan “bagaimana” 
dan “mengapa” tentang suatu hal.  



pelayanan pendidikan khusus  yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka  

UU No. 20 tahun 2003 pasal 15:   

bahwa jenis pendidikan bagi Anak berkebutuan khusus 

adalah Pendidikan Khusus 

UU No. 20 tahun 2003 Pasal 32 (1):  

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam 

mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional,mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa.  

Apa yang khusus dibutuhkan?   



Deteksi Dini (Screening)  

Penegakan Diagnosis  

04 

02 

01 

03 Terapi Kuratif (masa akut)  

Nutrisi, Fisioterapi: Speech, Motorik, Okupasi 

Support emosional: Psikologi, organisasi  

Terapi Rehabilitatif  

Farmakoterapi, tindakan bedah  

Denver Test, IQ test, CT Scan, MRI  

Tindakan Medis  

Dari dalam kandungan (ANC), status gizi, dan perkembangan  

Monitoring berkelanjutan   





Download: 
App PRIMAKU 
(buatan IDAI) 
dari Play Store 
atau App 
Store  







ABK Sisi 
Positif  

Sisi 
Negatif 

• memperluas wawasan 

• meningkatkan kepekaan 

• meningkatkan kebersamaan 

keluarga 

• mendorong hubungan dengan 

komunitas atau institusi 

keagamaan.  

• memakan waktu dan keuangan 

keluarga 

• memberikan tuntutan fisik dan emosi 

• memberikan kompleksitas pengadaan 

kebutuhan yang berhubungan dengan 

membesarkan anak berkebutuhan 

khusus 



“Orangtua yang memiliki 

anak disabilitas mengalami 

stresor lebih banyak 

daripada orangtua yang 

memiliki anak dengan 

perkembangan normal, dan  

mengalami stres 

pengasuhan yang lebih 

besar .” 

Hastings, 2002  



Stress 
• dipengaruhi oleh 

karakteristik anak 
+ hubungan 
disfungsional  

Perilaku 
Pengasuhan 
negatif  

• mudah marah, 
tidak sabar  

Masalah 
Perilaku pada 
Anak  

• tidak mencapai 
potensi yang 
diharapkan  



I am Jane Doe 

Candra 
Anak dari ADRI ARTIYANTOSO BRIPTU 
KESATUAN: POLRESTA BANDARA SOETTABA 
PATROLI POLSUBSEKTOR TERMINAL 1 





Nama Anak    : Athafariz Akbar Ryanto 
Lahir                : Jakarta, 03 Agustus'18 
Anak ke-3 dari Bapak Brigadir Rusdi 
Yunianto dan Ibu Katya Yunita 





Kita dukung 

mereka 

tumbuh 

mencapai 

potensi 

optimal 

masing-

masing  

“Let’s support them to reach for 

the stars”  



http://www.rumkitpolrisukanto.com 

@RSPolri_KrJati 

+62 878-8859-4942 

@rumahsakitpolrikramatja

ti 

 

 Rumah Sakit Polri Kramatjati 

Rumah Sakit Polri Kramat Jati 

https://twitter.com/RSPolri_KrJati
https://twitter.com/RSPolri_KrJati
https://web.facebook.com/rspolri.kramatjati/about



