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TUJUAN UMUM

Memberikan pemahaman tentang 
konsep perencanaan berbasis hak
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TUJUAN KHUSUS
• Menjelaskan pengertian, latar belakang dan prinsip-

prinsip perencanaan berbasis hak (kapasitas, keterbukaan, 
partisipasi, kesadaran masyarakat, bantuan khusus, dll). 

• Mengidentifikasi kerangka hukum yang menjamin 
pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan,

• Menjelaskan upaya-upaya penerapan pendekatan 
perencanaan berbasis hak,

• Memahami peran dan kewajiban para pemangku 
kepentingan untuk menjalankan tugas dalam 
hubungannya dengan hak anak untuk memperoleh 
pendidikan. 

• Menjelaskan manfaat perencanaan berbasis hak. 
• Menggunakan pemahaman tentang konsep perencanaan 

berbasis hak dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan.
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CURAH PENDAPAT 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang “hak”?

Apa kaitannya dengan kapasitas institusi?

Apa kaitannya dengan kapasitas individu?

Siapa yang bertugas memenuhi hak anak?

Apa kaitan antara hak dan pelayanan 
publik?
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Perhatikan dan renungkan 
beberapa potret tentang 
pelayanan publik yang 
menjadi hak warga
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Menurut Ibu/Bapak apa saja HAK 
DASAR WARGA NEGARA ?

Apa yang dimaksud dengan 
perencanaan berbasis hak?

Apakah implikasinya terhadap 
pekerjaan Dinas Pendidikan?

PERTANYAAN CURAH PENDAPAT
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10 HAK DASAR WARGA NEGARA 
1. Hak atas pangan.
2. Hak atas kesehatan.
3. Hak atas pendidikan.
4. Hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha.
5. Hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak.
6. Hak atas air bersih dan sanitasi. 
7. Hak atas tanah. 
8. Hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
9. Hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman 

tindak kekerasan. 
10. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan publik. 
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DISKUSI KELOMPOK DAN PRESENTASI 

Bentuklah 4 kelompok. Diskusikan tugas berikut.

Kelompok 1: Lembar Kerja Peserta (LKP 1.1)

Kelompok 2: Lembar Kerja Peserta (LKP 1.2)

Kelompok 3: Lembar Kerja Peserta (LKP 1.3)

Kelompok 4: Lembar Kerja Peserta (LKP 1.4)
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HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN
1. Hak untuk mendapatkan akses pendidikan

kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi

2. Hak untuk menerima pendidikan yang bermutu
agar mampu mengembangkan seluruh potensi dan 
keterampilannya untuk memperoleh kesempatan 
bekerja

3. Hak untuk dihormati dalam lingkungan belajar
dihormati dan dihargai kehormatan dan hak-hak 
asasinya dalam sistem pendidikan

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari 
eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan dan 
memengaruhi pendidikannya
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KERANGKA HUKUM (1)
Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengatur dan 
menjamin hak anak mengenai kelangsungan hidup, 
tumbuh kembang serta perlindungan anak dari 
kekerasan dan diskriminasi: Pasal 31 : (1) Tiap-tiap 
warga negara berhak mendapatkan pengajaran

Undang-Undang R.I. Nomor 4 tahun 1974 tentang 
Kesejahteraan Anak 

Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan 

Regulasi tentang Manajemen Berbasis Sekolah (2003) 
dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 
(2010)
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KERANGKA HUKUM (2)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional

- Pasal 4 ayat 1 : Pendidikan diselenggarakan secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 
menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan 
kemajemukan bangsa

- Pasal 5 ayat 1 : Setiap warga negara mempunyai hak yang  
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
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KERANGKA HUKUM (3)
Undang-Undang R.I  No. 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial, 

Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik

- Dalam bab Ruang lingkup : pendidikan adalah salah satu
pelayanan publik dasar

- Mengatur peranan dan fungsi pemerintah sebagai            
penyedia/penyelenggara pelayanan publik serta mengatur 
hak dan kewajiban, baik penyelenggara maupun masykt.

- Dalam hal penyelenggara tidak menjalankan 
kewajibannya sebagaimana mestinya, mendapatkan sanksi 
seperti diatur dalam pasal 54 s.d. 58 undang-undang ini
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KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP 
HAK-HAK ANAK

Berdasarkan Kerangka Aksi Dakar (2002), Indonesia 
merumuskan Rencana Aksi Nasional, dan komitmen 
terhadap pencapaian Millennium Development Goals 
(MDGs) dengan tujuan utama:

Memperluas layanan pendidikan dan pembinaan anak usia 
dini
Menyediakan pendidikan dasar yang bebas biaya kepada 
semua anak
Mempromosikan pelajaran dan keterampilan hidup bagi 
remaja dan orang dewasa
Meningkatkan tingkat melek aksara untuk orang dewasa, 
khususnya perempuan
Menjangkau pemerataan dan kesetaraan gender; dan
Meningkatkan mutu pendidikan untuk semua anak
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KEWAJIBAN PEMERINTAH  TERHADAP 
HAK-HAK ANAK 

Menghormati – Negara tidak akan melakukan suatu 
tindakan yang akan menghilangkan hak-hak 
seseorang untuk menikmati hak-haknya yang ada 
sekarang

Melindungi - Negara akan melindungi seseorang dari 
tindakan pihak ketiga yang akan memengaruhi 
seseorang dalam menikmati hak-haknya. Pada saat 
yang sama negara juga harus  menghentikan 
tindakan pihak-pihak yang menindas hak-hak warga 
lainnya

Memenuhi  - Negara akan melakukan tindakan untuk
- Memfasilitasi
- Menyediakan
- Mempromosikan 14



DISKUSI  

Menurut anda, apakah yang dimaksud 
dengan kata berikut ini:

Memfasilitasi

Menyediakan

Mempromosikan
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PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

• Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kab/Kota)
• Orang Tua
• Anggota Keluarga Lain
• Guru dan Kepala Sekolah
• Organisasi Warga
• Perusahaan Swasta (DUDI – Dunia Usaha dan 

Industri)
• LSM masing-masing dan media
• Siapa lagi?
• ……….
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PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Menurut anda, apa manfaat yang didapat
dengan melibatkan semua pemangku 
kepentingan dalam upaya untuk memenuhi hak 
anak terhadap pendidikan yang berkualitas?

Tolong sebutkan beberapa contoh yang konkret
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RANGKUMAN
Penyusunan program yang hanya berorientasi 
pada masalah dan kebutuhan berjumlah cukup.
Penyusunan program sektor pendidikan harus 
berdasar pada masalah dan kebutuhan, serta 
Berbasis Hak, sebagai konsekuensi ratifikasi, (1) 
Deklarasi Universal tentang Hak, (2) Konvensi 
Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan 
Budaya, (3) Konvensi tentang Anti Diskriminasi 
Perempuan, dan (4) Konvensi Hak Anak, (5) 
komitmen terhadap pencapaian MDGs/Dakar 
Accord dan (6) beberapa peraturan perundangan 
Indonesia yang menjamin pemenuhan hak anak.
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