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 Bersama masyarakat menggerakkan bidang-
bidang strategis pendidikan 

 Mahasiswa bukan sebagai tenaga pengajar saat 
berlangsungnya KKN REGULER (KERJA)

 Membentuk Kader dari masyarakat setempat agar 
bidang garap tetap ada sepeninggal mahasiswa.

 Jika sudah ada, maka melakukan pendampingan 
dan mengembangkan bidang-bidang tersebut 
selama KKN berlangsung dengan semaksimal 
mungkin



BIDANG GARAP PENDIDIKAN:

1. PAUD

2. TAMAN BACA

( SUDUT BACA, DINDING BACA)

3. INKLUSI

4. KEAKSARAAN

5. PENDIDIKAN SD

6. ADVOKASI HUKUM (PENDIDIKAN)



Tujuan Bidang Garap sebagai berikut: 

 Agar seluruh anak dibawah usia 5 tahun dapat disekolahkan di  
PAUD dengan memfasilitasi pendirian-pendirian PAUD untuk 
setiap RW di desa, melakukan pendampingan pada guru ( 
manajemen, peningkatan kompetensi guru PAUD)

 Meningkatkan minat baca tulis anak dengan mendirikan taman 
baca bagi siswa, melalui pendampingan dan pengkaderan.

 Melakukan pendampingan pada Guru terkait  perannya dalam 
mengembangkan peserta didik Inklusi.

 Meminimkan buta aksara melalui edukasi dan menumbuhkan 
kesadaran masyarakat melalui melek huruf dan budaya literasi 
melalui pendampingan dan pengkaderan.

 Melakukan pendampingan pada guru terkait peningkatan 
kompetensinya ( sumber media pembelajaran, inovasi 
pembelajaran)

 Melakukan edukasi terkait pentingnya memahami hukum dan 
menghindari tindakan-tindakan yang dapat melakukan 
tindakan pelanggaran hukum (dalam dunia pendidikan)



PAUD





TUJUAN 
DISELENGGARAKANNYA 

PAUD

Tujuan utama: 
untuk membentuk anak 
Indonesia yang berkualitas, 
yaitu anak yang tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan 
tingkat perkembangannya 
sehingga memiliki kesiapan 
yang optimal di dalam 
memasuki pendidikan dasar 
serta mengarungi 
kehidupan pada masa 
dewasa.

Tujuan penyerta: 
untuk membantu 
menyiapkan anak 
mencapai kesiapan 
belajar (akademik) di 
sekolah, sehingga dapat 
mengurangi usia putus 
sekolah dan mampu 
bersaing secara sehat di 
jenjang pendidikan 
berikutnya.



 CARA MENDIRIKAN PAUD

1. Mencari dukungan Masyarakat

Pemimpin desa beserta aparatnya, Tokoh Masyarakat, 
Tokoh Agama ( Dibutuhkan bantuan pikiran, tenaga 
maupun dana yang akan digunakan untuk pendirian 
PAUD)

2. Menyiapkan Warga Belajar

 Anak-anak berusia 3-6 Tahun , dengan jumlah 5-15 
anak atau lebih dari 15 anak. Dengan memperhatikan:

 Kelompok anak 3-4 tahun: 8-10 anak.
 Kelompok anak 4-5 tahun: 10-12 anak.
 Kelompok anak 5-10 tahun: 12-15 anak.
 Pengelompokan dengan memperhatikan jumlah 

siswa adalah untuk mengoptimalkan proses kegiatan 
belajar mengajar.



3. Membuat Program, pada pembuatan program yang 
harus diperhatikan adalah adanya kegiatan rutin 
(kegiatan pelaksanaan pembelajaran) dan kegiatan 
tidak rutin (ekstra, anjang sana, outdoor learning, 
guru tamu dll).

4. Merekrut Guru, yang menjadi tenaga pengajar 
sebaiknya guru lulusa PAUD, akan tetepi jika 
persyaratan tersebut belum bisa dipenuhi maka guru 
dengan lulusa SMA bisa di rekrut, dengan tidak 
mengabaikan aspek tenaga pendidik tersebut 
memiliki aspek kepedulian terhadap peserta didik.

5. Menyiapkan Tempat, tempat yang digunakan 
memang harus ideal, akan tetapi bila mencari tempat 
yang ideal tidak memungkinkan, maka yang menjadi 
prasyarat utama adalah, gedung harus nyaman, aman 
dan ada toiletnya.



6. Mempersiapkan APE (Alat Permainan Edukatif), 
alat peraga ini bisa digbuat sendiri oleh guru 
/kader bersama mahasiswa ataupun bersama 
orang tua yang setiap hari mengantar anak-
anaknya.

7. Mempersiapkan Dana, dana bisa diperoleh 
melalui iuran rutin orang tua, donatur, maupun 
dana dari desa/kelurahan.

8. Mempersiapkan Administrasi POSPAUD, agar 
pelaksanaan kegiatan PAUD dapat terlaksana 
sesuai dengan tujuan, maka administrasi harus 
dilakukan dengan teliti dan telaten, baik 
administrasi terkait proses pembelajaran 
maupun admisnistrasi secara keuangan, 
pencatatan pemasukan, pengeluaran.



 TAMAN BACA

Suatu tempat yang sengaja di desain 
untuk menumbuhkan minat baca baik 
untuk anak, maupun untuk warga 
masyarakat. Taman baca bisa di 
letakkan dimana saja, agar masyarakat, 
anak-anak gemar membaca dan merasa 
bahwa membaca adalah bagian dari 
kebutuhan mereka untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan mereka.



 Meningkatkan minat baca tulis anak dengan 
mendirikan taman baca bagi siswa (sasaran 
Utama), warga masyarakat (sasaran lanjutan).

 Memotivasi siswa akan pentingnya membaca

 Sebagai sarana menumbuhkan kreativitas 
siswa, melalui pembelajaran beberapa 
ketrampilan yang mampu dilakukan oleh 
anak, dan warga masyarakat.











pendidikan inklusi yaitu pendidikan yang 
memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus 
untuk bersama-sama dengan peserta didik 
normal lainnya. Pendidikan inklusif adalah 
mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap 
anak. Pendidikan inklusif merupakan suatu 
proses untuk menghilangkan penghalang yang 
memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus 
dari peserta didik normal agar mereka dapat 
belajar dan bekerja sama secara efektif dalam 
satu sekolah



 Agar anak dengan berkebutuhan khusus (disabilitas) 
dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, 
bersosial dan meningkatkan soft skill mereka melalui 
pendirian Pos Inklusi ataupn pendampingan guru 
ketika mereka di sekolah.

 Bekerja sama dengan aparat, warga masyarakat yang 
memiliki anak-anak berkebutuhan khusus untuk 
mau terbuka akan kebutuhan anak-anak tersebut 
agar menerima hak yang sama dalam pendidikan 
maupun pengembangan kreativitas.

 Mempersiapkan anak-anak inklusi menjadi anak-
anak mandiri, melalui PBM, Pemberian ketrampilan-
ketrampilan sesuai kemampuan mereka.



 Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat 
dijelaskan sebagai berikut:

 1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya 
dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti 
Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, 
adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan 
kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan 
dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI)

 2) Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain 
ditegaskan bahwa: (a) manusia diciptakan berbeda-beda 
untuk saling silaturahmi (inklusif) dan bahwa kemuliaan 
manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya. Hal tersebut 
dinyatakan dalam Al Qur’an 



Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran yang diterapkan sekolah 
dalam memfasilitasi ABK, terutama yang melibatkan kerja sama GPK, 
guru kelas, dan orang tua:

 Integratif, siswa ABK dan nonABK berbaur belajar bersama dalam satu kelas.

 GPK membimbing ABK di kelas agar bisa belajar bersama siswa nonABK 
dengan nyaman, dan sebaliknya.

 Setiap Jum'at dan Sabtu, siswa ABK belajar di ruang inklusif/ruang sumber 
untuk melihat perkembangan belajar siswa ABK.

 Sekolah mendatangkan psikolog setiap Kamis. Jika ada siswa ABK yang 
membu-tuhkan terapi, bisa langsung diterapi.

 Para guru GPK rutin saling bertemu untuk berbagi pengalaman dalam 
membimbing siswa ABK.

 GPK menyusun program pembelajaran individual (PPI) berdasarkan hasil 
asesmen kompetensi dan diserahkan kepada guru kelas. PPI yang sudah 
disusun dikirim ke Dikpora untuk mendapat masukan.

 Kepala sekolah, guru kelas, dengan GPK setiap tahun bertemu mengevaluasi 
PPI, untuk mengetahui perkembangan dan masalah yang dihadapi.

 GPK mendapat honor setiap bulan dari sekolah dan dari dinas pendidikan.

 Orang tua siswa bisa langsung berkomunikasi dengan GPK untuk mengetahui 
perkembangan dan kendala yang dialami oleh anaknya.



Landasan Yuridis

 Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas:

 1) UUD 1945

 2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

 4) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

 5) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan

 7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 
Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan 
mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) 
sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 
tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki 
Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

 Khusus untuk DKI Jakarta, landasan yuridis yang berlaku yaitu:

 9) Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Inklusif



Landasan Empiris

 Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif 
yaitu:

 1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)

 2) Konvensi Hak Anak 1989 (Convention of The Rights of Children)

 3) Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (World 
Conference on Education for All)

 4) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan 
Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (the standard rules on the 
equalization of opportunitites for person with dissabilities)

 5) Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 
(Salamanca Statement on Inclusive Education)

 6) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (The 
Dakar Commitment on Education for All)

 7) Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen “Indonesia Menuju 
Pendidikan Inklusif”

 8) Rekomendasi Bukittinggi 2005 mengenai pendidikan yang inklusif 
dan ramah.





KEAKSARAAN



Dalam buku Pedoman Tutor Kelompok Belajar 
Keaksaraan Fungsional tujuan program 
keaksaraan fungsional adalah diharapkan peserta 
didik untuk :

1. bisa meningkatkan pengetahuan membaca, 
menulis  dan berhitung serta keterampilan 
fungsional  untuk meningkatkan taraf hidupnya; 
2. menggali potensi dan sumber-sumber 
kehidupan  yang ada dilingkungan sekitar peserta 
didik, untuk memecahkan masalah keaksaraan



Sedangkan dalam buku penyelenggaaraan Program 
Keaksaraan Fungsional (2005) tujuan program Keaksaraan 
Fungsional adalah dalam rangka memenuhi amanat 
konstitusi agar semua warga negara buta aksara memiliki 
kemampuan dasar baca-tulis-hitung, sehingga mampu :
1. membuka wawasan untuk mencari sumber-sumber 
kehdidupannya;
2. melaksanakan kehidupan sehari-hari secara efektif dan 
efesien
3. mengunjungi dan belajar pada lembaga yang diperlukan
4. memecahkan masalah keaksaraan dalam kehidupan 
sehari-hari;
5. mengenal, mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan 
sikapa pembaharuan untuk meningkatkan mutu dan taraf 
hidupnya serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan.



Prinsip Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional

Penyelenggaraan program keaksaraan fungsional menggunakan empat prinsip utama yang 
perlu diperhatikan adalah :

1. Konteks lokal, artinya kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, berdasarkan 
pada minat dan kebutuhan peserta didik, serta potensi yang ada disekitarnya. 
Kontek lokal mengacu pada konteks sosial lokal dan kebutuhan khusus di setiap 
peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Tutor bersama peserta didik melakukan 
observasi lingkungan sekitar untuk mencari dan mengumpulkan informasi untuk 
pengelolaan kegiatan pembelajaran. Observasi lingkungan bertujuan untuk 
mengidentifikasi minat dan kebutuhan serta menemukan masalah yang dihadapi 
mereka.
2. Desain lokal, tutor bersama peserta didik perlu merancang sendiri kegiatan 
belajarnya di kelompok belajar berdasarkan minat, kebutuhan, masalah, kenyataan, 
dan potensi tempat penyelenggaraan program keaksaraan fungsional. Rancangan 
pembelajarannya bersifat fleksibel, mudah dimodifikasi, diganti, dan ditambah. 
Tutor bersama peserta didik merancang dan menetapkan kurikulum sendiri. Proses 
penyusunan didesain pembelajaran bisa dilakukan melalui diskusi antara tutor 
dengan peserta didik untuk menetapkan: 
a. Pokok Bahasan yang ingin dipelajari dan tujuannya
b. Prioritas pokok bahasan yang diinginkan;
c. cara atau strategi pembelajaran yang akan digunakan
d. langkah-langkah kegiatan yang perlu dilakukan, agar tujuan pembelajaran 
tercapai
e. Jadwal kegiatan pembelajaran; dan 
f. kesepakatan belajar dan mengajar.



3. Proses partisipatif, dilakukan dengan menyusun 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan 
program keaksaraan fungsional. Strategi partisipatif 
diimplementasikan dengan cara melibatkan semua pihak, 
termasuk tutor dan peserta didik aktif dalam setiap tahap 
kegiatan pembelajaran. Kegiatan partisipatif dapat 
dilakukan oleh tutor dengan amemberikan stimulasi 
terhadap peserta didik untuk berdiskusi dengan cara 
membuat pertanyaan, melakukan wawancara tentang 
pengalaman peserta didik, menulis cerita lokal, membuat 
peta masalaha lingkungan, membuat gambar, dan 
sebagainya.

4. Fungsionalisasi hasil belajar, kriteria utama dalam 
menentukan keberhasilan program keaksaraan fungsional 
adalah dengan cara meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan setiap peserta didik dalam memanfaatkan 
dan memfungsikan keaksaraan atau hasil belajarnya 
dalam kegiatan sehari-hari sehingga mereka dapat 
meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.







SEKOLAH DASAR



MANAJEMEN

METODE PEMBELAJARAN

MODEL PEMBELAJARAN

MEDIA PEMBELAJARAN











ADVOKASI HUKUM 
(PENDIDIKAN)



Beberapa badan hukum Indonesia juga sudah 
mengatur dan menjamin persamaan hak-hak 
anak Indonesia tanpa terkecuali. 

- UUD tahun 1945 tentang perlindungan anak   
terhadap kekerasan dan diskriminasi, hak untuk 
mendapatkan pengajaran, dan kesejahteraan sosial 
bagi anak, UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan 
anak, bahwa bantuan dan pelayanan untuk 
kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa 
diskriminasi, PP 47 tahun 2008 tentang wajib belajar 9 
tahun, bahwa wajib belajar 9 tahun tidak ada 
pungutan biaya (gratis), namun yang terjadi masih 
banyak pungutan liar yang dilegalkan.



 Pertama, advokasi melalui kebijakan pemerintah, di 
antaranya dengan melakukan hearing dengan pihak-
pihak terkait (DPRD dan Diknas) untuk tingkat 
kabupaten serta mendorong BOSDA (Bantuan 
Opersional Sekolah Daerah). 

 Kedua, advokasi langsung dengan cara turun langsung 
dan memberikan pendampingan kepada masyarakat 
terutama yang anaknya tidak bisa sekolah karena 
kendala biaya. 

 Ketiga, advokasi melalui sekolah-sekolah dalam 
pelaksanaan administrasi sekolah terkait pendanaan

Advokasi pendidikan pada masyarakat miskin 
dapat dilakukan melalui tiga jalur. 



 Advokasi melalui sekolah sangat diperlukan untuk 
menangkal “Sekolah-sekolah nakal” yang menjalankan 
administrasinya tidak sesuai dengan perundang-
undangan yang ada. Advokasi ini bisa dilakukan 
dengan melakukan pengawalan dan pengauditan 
dana-dana yang terkait dengan wali siswa.



 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(UUGD) menyatakan bahwa ”Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

 Lahirnya UUG tahun 2005 telah mengokohkan posisi guru sebagai sebuah profesi. 
Profesi guru adalah profesi khusus dimana untuk menjadi guru profesional, seseorang 
harus mengikuti pendidikan profesi selama jangka waktu tertentu. Sebagai profesi, 
guru berhak untuk membentuk atau bergabung ke dalam organisasi profesi. Pasal 1 
ayat (13) UUGD menyatakan bahwa “Organisasi profesi guru adalah perkumpulan 
yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan 
profesionalitas guru.” Salah satu prinsipnya adalah mempunyai kewenangan mengatur 
hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Organisasi profesi yang 
didirikan oleh guru harus independen dan fokus dalam perlindungan guru, 
peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan profesionalitas guru.

 Organisasi guru pasca kemerdekaan RI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI). Organisasi ini didirikan tanggal 25 Nopember 1945 di Surakarta. Organisasi 
ini memiliki tiga sifat, yaitu: (1) unitaristik, yaitu tanpa memandang perbedaan ijazah, 
tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. (2) 
Independen, yaitu berlandaskan pada kemandirian, dan kemitrasejajaran, dan (3) 
Nonpartisan, yaitu bukan merupakan afiliasi dari partai politik.



SELAMAT MENGABDI, DAN BERJUANG  PADA 
MASYARAKAT

BUAT PERUBAHAN  AGAR MEREKA

MENJADI MASYARAKAT BERKEMAJUAN

DUNIA PENDIDIKAN MENANTI ULURAN TANGAN

ANAK BANGSA YANG KREATIF, BERKEMAUAN 
DAN BERKARAKTER 

TERIMAKASIH


