
    

     

 

MODUL  PELATIHAN UNTUK  PELATIH 
MAHASISWA KKN TEMATIK OSSOF   

(ONE STUDENT SAVES ONE FAMILY) 
PERLINDUNGAN ANAK 

 

 

 

  

K e m e n t e r i a n  

P e m b e r d a y a a n  P e r e m p u a n  

d a n  P e r l i n d u n g a n  A n a k  R I  

2 0 1 8  

 

 

 

 

Abstrak 

Walaupun terlihat sederhana, namun gerakan 

OSSOF akan dapat menjadi revolusi kebajikan yang 

melindungi keluarga dam membantu keluarga untuk 

memajukan diri dan mengembangkan kemampuan 

SDM di dalamnya. Jika hal ini dilakukan di seluruh 

Indonesia, maka sangat diyakini bahwa akan terjadi 

perubahan yang sangat bermakna. Perubahan 

tersebut tidak hanya dirasakan oleh keluarga, 

namun juga oleh masyarakat secara utuh, termasuk 

di dalamnya adalah pembentukan karakter bagi 

mahasiswa yang merupakan calon orang tua dan 

juga sekaligus calon akademik termasuk di dalamnya 

dosen-dosen pembimbing lapangan yang secara 

langsung dapat melihat kondisi masyarakat di 

sekitarnya 
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PENDAHULUAN 

 

Pengantar 

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dididik untuk bisa 

tumbuh dan berkembang dalam meneruskan keberlangsungan kehidupan. 

Jumlah anak di Indonesia saat ini mencapai 30 % dari jumlah penduduk. Oleh 

sebab itu, menyiapkan Indonesia ke depan, tidaklah cukup apabila tidak 

menyiapkan anak penerus generasi bangsa. Anak karena ketidakmampuan, 

ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya 

perlu mendapat perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa) sebagai 

bagian dari perlindunganya. Perlindungan anak adalah kewajiban kemanusiaan 

yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, Negara 

dan seluruh komponen bangsa.  

Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa adalah intelektual muda yang 

potensial untuk melakukan kegiatan perlindungan anak.  Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI, berkomitmen untuk 

mendorong peran serta mahasiswa dalam kegiatan perlaindungan anak melalui 

program One Studen Save One Family (OSSOF yang bisa diimplementasikan 

dalam berbagai kegiatan mahasiswa di masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata 

(KKN). Peran mahasiswa penting karena selama ini dianggap mampu menjadi 

pelaku sekaligus penggerak dalam pemberdayaan masyarakat. Tema spesifik 

perlindungan anak bisa menjadi kegiatan KKN Tematik di berbagai universitas.  

Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan persiapan terutama pelatihan bagi 

pembimbing KKN supaya mereka mampu melatih para mahasiswa yang 

dipersiapkan untuk KKN Tematik Perlindungan Anak ini. Modul Pelatihan bagi 
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Pelatih (Training of Trainers) Pelindungan Anak bagi Pembimbing KKN telah 

disusun menjadi satu bahan pelatihan untuk memberikan pembekalan kepada 

calon pelatih di universitas yang melaksanakan program ini. Modul ini terdiri 

dari dua bagian penting yang berisi tentang materi pelatihan untuk pelatih dan 

materi untuk memfasilitasi pelatihan Perlindungan Anak untuk Mahasiswa KKN 

di masyarakat. Diharapkan para pelatih memilki kompetensi praktis dalam 

menfasilitasi para mahasiswa terkait Perlindungan Anak dalam kegiatan KKN 

yang dilaksanakan..  

Mengapa Modul Pelatihan ini Dibutuhkan 

Modul ini disusun untuk memberi panduan kepada pelatih mahasiswa KKN 

yang akan melaksanakan KKN dengan tema Perlindungan Anak yang terdiri dari 

para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Perlindungan Anak adalah tema baru 

yang di integrasikan dalam program KKN, oleh karena itu perlu kesepahaman 

antar pelaku terutama Dosen Pembimbing dan Mahasiswa. Dibutuhkan 

pengembangan kurikulum dan modul pelatihan sebagai panduan bagi DPL 

untuk mensosialisasikan materi (susbtansi) Perlindungan Anak kepada 

mahasiswa. Modul ini berisi pengalaman dan ketrampilan praktis yang 

dibutuhkan untuk menfasilitasi KKN Tematik Perlindungan Anak.  

Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya modul pelatihan bagi pelatih (training of trainers) bagi 

dosen pendamping KKN Tematik Perlindungan Anak yaitu mempersiapkan para 

DPL di Universitas agar memiliki kemampuan dalam menfasilitasi kegiatan 

Pelatihan Perlindungan Anak bagi mahasiswa KKN yang akan melaksanakan 

KKN Tematik Perlindungan Anak.  

Secara khusus modul ini bertujuan : 
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1) Menyamakan persepsi tentang konsep peningkatan kapasitas pelatih 

bagi Dosen Pembimbing KKN Tematik Perlindungan Anak di Perguruan 

Tinggi.  

2) Mengkoordinasikan materi, modul, metode pelaksanaan pelatihan bagi 

Dosen Pembimbing KKN Tematik Perlindungan Anak di Perguruan 

Tinggi.  

3) Memberi arah, strategi dan bentuk kegiatan mahasiswa KKN Tematik 

Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi 

Sasaran Pengguna 

Secara khusus modul ini ditujukan bagi tenaga pelatih yang terdiri dari Dosen 

Pembimbing Lapangan dalam program KKN untuk bisa melatih mahasiswa KKN 

yang akan melaksanakan KKN Tematik Perlindungan Anak. Harapannya, 

mahasiswa mampu menjadi pelaku dan penggerak perlindungan anak di 

masyarakat tempat dilaksanakannya KKN tersebut. Semakin banyak 

dilaksanakannya KKN dengan Tema Perlindungan Anak ini, diharapkan semakin 

meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan anak. Lebih dari itu 

diharapkan dengan modul ini memberi inspirasi bagi perguruan tinggi untuk 

lebih berperan dalam gerakan perlindungan anak di masyarakat..   

Bagaimana Modul Pelatihan ini Disusun 

Modul ini diinisiasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak melalui Deputi Perlindungan Anak. Pengalaman KKN 

Tematik yang dilaksanakan oleh tiga perguruan tinggi yaitu Universitas 

Bengkulu, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada menjadi inspirasi 

disusunnya Modul Pelatihan untuk lebih memperkenalkan KKN dengan tema 

Perlindungan Anak ini.  Model KKN Tematik Perlindungan Anak, telah diuji coba 

pada tahun 2017 di Universitas Bengkulu dan dianggap berhasil. Model KKN ini 
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telah ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk dilaksanakan di 

wilayah tersebut. 

Hasil uji coba pelaksanaan KKN Tematik Perlindungan Anak di Universitas 

Bengkulu menjadi dasar disusunya Modul ini oleh Tim 4. Persiapan penyusunan 

Modul dilaksanakan selama 2 bulan dan penyusunan modul dilakukan selama 

3 bulan. Dalam pengerjaan modul ini pula didampingi oleh koordinator tim 

yang terus memantau proses dan menfasilitasi diskusi di antara tim untuk 

penyempurnaannya. Modul pelatihan ini telah mengalami penyesuaian melalui 

proses penelahan, konsultasi, dan masukan dari berbagai pihak. Hasil modul ini 

akan disempurnakan lagi bila ada masukan saat TOT telah dilaksanakan sebagai 

bagian penyempurnaan.  

Sistimatika  Isi  Modul 

Sebagai sebuah modul pelatihan, maka sistematika modul akan dilengkapi 

dengan petunjuk langkah pelatihan, lembar bacaan, lembar kerja dan lembar 

tayangan yang bisa digunakan oleh pelatih untuk panduan dalam melatih 

mahasiswa. Langkah pelatihan, lembar bacaan, lembar kerja dan lembar tayang 

masih memungkinkan untuk dikembangkan oleh pelatih sesuai kebutuhan dan 

lingkungan pelatihan yang dilakukan. 

Modul pelatihan untuk pelatih ini terdiri dari 3 tema pokok, yaitu bagian 

pertama berisi tentang materi untuk para pelatih tentang bagaimana melatih, 

bagian kedua tentang tata kelola KKN Tematik Perlindungan Anak dan bagian 

ke tiga tentang materi perlindungan anak.  Sistimatikan isi modul pelatihan 

sebagai berikut : 

A. Bagian Pertama: Modul Pelatihan untuk Pelatih KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak  

B. Bagian Ke dua: Tata kelola KKN Tematik Perlindungan anak 
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C. Bagian Ke tiga: Teknis Pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan 

Anak 

D. Bagian Ke empat: Monitoring dan Evaluasi KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak 

 

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan : 

1. Modul ini merupakan panduan belajar  

Modul pelatihan ini mengarah refleksi pengalaman dari kegiatan uji coba 

yang dilengkapi penjelasan yang lebih dalam tentang pelaksanaan KKN 

Tematik dan keterpaduan pelaksanaan perlindungan anak di masyarakat. 

Beberapa pembahasan bersifat spesifik tetapi juga beberapa 

pembahasan bersifat umum sehingga memberi peluang sangat luas 

untuk bisa diterapkan dalam situasi apapun.  

 

2. Berfikir secara kritis dan kreatif.  

Manual pelatihan ini tidak disusun secara dogmatis dan satu arah; 

sebaliknya manual ini diolah dengan memasukkan metode-metode yang 

memungkinkan para peserta mengembangkan pemikiran kritis yang 

bersifat konstruktif, kreatif dan sebanyak mungkin berangkat dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta. 

 

 

 

3.  Belajar bersama.  
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Pelatihan ini dimaksudkan sebagai proses belajar bersama antara 

sesama peserta, peserta dan fasilitator dan narasumber. Perbedaan gaya 

belajar peserta menjadi kekayaan yang dapat dimanfaatkan bersama 

sebagai bagian dari pembelajaran orang dewasa. 

4. Kreativitas  

Proses kreativitas sangat diharapkan untuk memperkaya dan 

memperbaiki kualitas pelatihan yang dilaksanakan. Modul pelatihan ini 

lebih efektif jika digunakan sepanjang tidak menyalahi aturan atau 

prinsip-prinsip dasar pendidikan partisipatoris.  Menggali ide-ide kreatif 

mahasiswa lebih disarankan sebagai bagian memperkaya ide dalam 

pelatihan ini. 

 

Perhatian 

- Bahan bacaan berupa hard copy sebaiknya dibagikan di akhir sessi, 

karena proses pelatihan akan terganggu dan mengurangi potensi 

untuk menggali ide-ide kretaif  peserta pelatihan. 

- Dianjurkan kepada para pelatih  untuk  rajin memperkaya diri dengan 

materi di luar materi pokok dan mendasarkan pada beberapa 

pengalaman yang telah dilakukan 

- Sebelum menerapkan modul ini para pengguna wajib membaca 

satuan langkah dalam pelatihan. 

 

Catatan: 

Modul ini bisa digunakan dengan banyak cara yang berbeda, tergantung 

dari tipe program pelatihan atau kegiatan yang akan Anda jalankan, 

tujuan, kelompok sasaran, ruang serta dan waktu yang tersedia. Modul 

ini bisa Anda gunakan secara intensif selama tiga hari berturut turut. 
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Selama itu, semua tahap pelatihan yang lengkap bisa dilakukan, seperti 

tahap penjajagan kebutuhan pelatihan, perancangan serta penerapan di 

ruang pelatihan.  Anda juga bisa menggunakan modul ini setelah 

kembali ke lingkungan pekerjaan dan mempraktikkannya dalam 

pekerjaan seharihari. Pilihan-pilihan tersebut juga dilengkapi dengan 

ide-ide tentang pengembangan alur dan agenda yang disarankan, 

dengan mempertimbangkan tujuan, kelompok sasaran yang berbeda, 

serta sumberdaya yang tersedia. 

Modul ini dirancang untuk menyediakan ide-ide, serta untuk memberi 

keyakinan tentang apa yang mungkin dilakukan. Modul berisi saran-

saran untuk merancang sesi-sesi yang dapat digunakan untuk memandu 

Anda melalui alur kegiatan tertentu. Rancangan sesi juga dilengkapi 

dengan latihan-latihan dan hand outs. Meskipun sesi-sesi ditulis dengan 

cara yang cukup detail, namun ini tidak dimaksudkan sebagai cetak biru 

yang harus diikuti. Ada ruang kreasi yang bisa Anda lakukan. 

Pedoman yang ditampilkan dalam modul ini adalah suatu contoh yang 

bersifat fleksibel. Karenanya, ketika Anda membaca modul ini 

bersikaplah kritis dan kreatif. Ada banyak cara untuk menyampaikan 

informasi yang sama secara efektif. Anda mungkin telah mengenal atau 

biasa menggunakan beberapa metode lain yang ‘sempurna’ untuk 

mahasiswa yang anda hadapi. Gunakanlah metode itu!. Akan sangat 

efektif bila Anda mengaitkan isi modul ini baik dengan pengalaman dan 

kepakaran Anda, maupun dengan pengalaman dan kepakaran peserta, 

agar pelatihan menjadi lebih berarti dan relevan bagi mereka 

 

RANCANGAN MODUL 
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Pembukaan 

Kegiatan Pembukaan: 

Tujuan: 

1. Peserta mengenal kelembagaan perlindungan anak di Indonesia dan 

berbagi perannya 

2. Peserta mengenal model KKN Tematik Perlindungan Anak secara 

umum 

3. Peserta paham tentang latar belakang, tujuan, dan sasaran pelatihan  

4. Peserta paham pentingnya perlindungan anak di masyarakat 

 

Bahan : 

 Profil lembaga lembaga perlindungan anak di Indonesia 

 Modul Pelatihan Pelatih Mahasiswa KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak 

 Waktu : 

60 menit 

Langkah-langkah 

1. Koordinator kegiatan menyambut kehadiran peserta dan 

mengundang pimpinan organisasi mitra membuka kegiatan. 

2. Pimpinan Universitas memberi pengantar kegiatan, menguraikan 

latar belakang dan membuka acara pelatihan. 

5. Koordinator kegiatan menjelaskan beberapa hal yang sifatnya teknis, 

termasuk jadwal, kelengkapan, akomodasi, bahan belajar, serta hal-

hal yang mendukung terselenggaranya pelatihan. 

6. Koordinator kegiatan memperkenalkan dan mengundang fasilitator 

untuk memulai kegiatan pelatihan 

 

 

 

 

 

 

Memulai Pelatihan 

 

Rancangan Modul 
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Modul Sub Pokok Materi Tujuan Durasi 

Bagian 1. Memulai Pelatihan 

Modul 1. 1 

Dinamika 

Membangun 

Suasana 

Pelatihan  

1. Perkenalan  

2. Tujuan & Harapan  

3. Kontrak belajar 

1. Mengenali latar 

belakang dan 

tujuan Pelatihan 

2. Mengenali 

sesama peserta, 

panitia, dan 

fasilitator 

3. Mengidentifikasi 

harapan-

harapan peserta 

terhadap 

pelatihan 

120 

menit 

Modul 1.2 

Memulai 

Pelatihan  

1. Menyelenggarakan 

Pelatihan 

2. Mempersiapkan 

Pelatihan  

3. Praktek Melatih 

1. Menjabarkan 

alur belajar dan 

muatan materi 

pelatihan 

2. Menggunakan 

agenda dan 

bahan belajar 

yang diperlukan 

3. Mempraktikkan 

konsep dan 

prinsip 

pendekatan 

partisipatif yang 

digunakan 

dalam pelatihan 

120 

menit 

Bagian 2. Tata Kelola KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

Modul 2.1 

Penerapan 

OSSOF dalam 

KKN 

Mahasiswa 

Tematik 

1. Perlindungan 

anak 

2. Peran Perguruan 

Tinggi dalam 

Program 

Perlindungan 

Anak 

3. KKN Tematik 

1. Peserta dapat 

memahami arti 

dan pentingnya 

perlindungan 

anak 

2. Peserta 

memahami 

tentang peran 

serta 

masyarakat 

2 X 90  

menit 
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dalam 

perlindungan 

Anak 

3. Peserta 

memahami 

tentang KKN 

Tematik OSSOF 

Perlindungan 

Anak 

Modul 2.2 

Tatakelola KKN 

Tematik 

OSSOF 

Perlindungan 

Anak 

 

1. Lembaga 

Penyelenggara 

KKN 

2. Tatalaksana 

Penyelenggaraan 

KKN OSSOF 

Perlindungan 

Anak 

 

1. Peserta mampu 

memahami 

lembaga 

penyelenggara 

KKN Tematik 

OSSOF 

Perlindungan 

Anak.  

2. Peserta mampu 

memahami 

prosedur 

penyelenggaraan 

KKN Tematik 

OSSOF 

Perlindungan 

Anak. 

 

2 X 90 

menit 

Modul 2.3 

Tahapan 

Pelaksanaan 

KKN  

Tematik 

OSSOF 

Perlindungan 

Anak 

1. Persiapan KKN 

2. Intervensi Kegiatan 

KKN 

1. Peserta mampu 

memahami 

persiapan yang 

dilaksanakan 

dalam KKN 

Tematik OSSOF 

Perlindungan 

Anak 

2. Peserta mampu 

melaksanakan 

prosedur dan 

kegiatan 

intervensi dalam 

masyarakat 

2 X 90  

menit 
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Bagian 3. Teknis Pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

Modul 3.1 

Etika 

pendampingan 

masyarakat  

 

1. Bekerja bersama 

masyarakat 

2. Bekerja bersama 

anak 

 

1. Peserta mampu 

memahami etika 

bekerja bersama 

masyarakat dan 

anak 

2. Peserta mampu 

memahami 

metode 

pemberdayaan 

masyarakat 

3. Peserta mampu 

memahami 

langkah-langkah 

bekerja di 

masyarakat 

4. Peserta mampu 

memahami 

definisi anak, 

kekerasan anak 

termasuk 

penyebab dan 

dampaknya  

 

2 X 90 

menit 

Modul 3.2 

Strategi 

Intervensi 

1. Strategi Intervensi 

2. Kegiatan KKN 

Tematik OSSOP 

Perlindungan 

Anak di 

masyarakat 

1. Peserta mampu 

memahami 

strategi 

intervensi 

kegiatan pada 

masyarakat, 

langkah 

intervensi awal 

dan intervensi 

lanjutan yang 

bisa dilakukan 

2. Peserta mampu 

memahami 

kegiatan yang 

dilakukan 

bersama dengan 

2 X 90 

menit 
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masyarakat, 

keluarga dan 

anak 

3. Peserta mampu 

memahami 

jejaring yang 

bisa dibangun 

dalam KKN 

Tematik OSSOF 

Perlindungan 

Anak 

 

Bagian 4. Monitoring dan Evaluasi  

Modul 4. 

Monitoring 

dan Evaluasi 

KKN Tematik 

OSSOF 

Perlindungan 

Anak 

1. Kerangka Kerja 

Monev 

2. Inikator yang 

dikembangkan 

dalam Monev 

1. Peserta 

memahami 

kerangka kerja 

monev yang 

dikembangkan 

2. Peserta 

memahami 

indicator-

indikator monev 

120 

menit 
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PELATIHAN PELATIH KKN 

TEMATIK OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 
 

 

 

 

 

BAGIAN 

I 
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Modul 1 Materi 1 

 

 

 

 

Dinamika Membangun 

Suasana Pelatihan 

 Perkenalan  

 Tujuan dan Harapan  

 Kontrak Belajar 

 

                       :   

Komponen Modul : 

 

Komponen 

Kode 

Satuan 

Langkah 

Pelatihan 

Lembar 

Bacaan 

Lembar 

Kerja 

Lembar 

Tayang 

Perkenalan  1.1.1. SLP 1.1.1. LB 1.1.1. LK 1.1.1. LT 

Tujuan dan Harapan  1.1.2. SLP 1.1.2. LB 1.1.2. LK 1.1.2. LT 

Kontrak Belajar  1.1.3. SLP 1.1.3. LB 1.1.3. LK 1.1.3. LT 
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Modul 1 Materi 1 :  Dinamika Membangun Suasana Pelatihan           

1.1.1. SLP  Perkenalan  Sesama  Peserta 

Tujuan :  

1. Peserta mengenal nama-nama peserta satu sama lain dan fasilitator 

2. Peserta mengenal fakta mengenai latar belakang dan karakter unik 

dari peserta lain 

3. Peserta dapat bekerja sama dengan sesama peserta lain 

4. Suasana  kelas  pelatihan  menjadi akrab dan nyaman  

Bahan : 

1. Metaplan Warna-warni  

2. Spidol besar  

3. Selotip kertas  

4. Jepitan besar 

Waktu ;  

45 Menit 

Proses : 

1. Di harapkan semua pelatih dapat hadir dalam sesi perkenalan ini 

dan secara aktif mengikuti sesinya.  

2. Pelatih memulai dengan menjelaskan bahwa di awal suatu 

program pelatihan peserta  harus saling memperkenalkan diri 

dan mengenal satu sama lain. Sampaikan bahwa penting untuk 

saling mengenal satu sama lain, fasilitator dengan peserta, 

peserta dengan fasilitator dan fasilitator dengan fasilitator. 

3. Peserta di minta berdiri untuk memperkenalkan diri dengan 

menyebut nama, asal fakultas, jurusan dan nama panggilannya 

4. Peserta diminta menulis nama panggilan di kertas metaplan dan 

di tempel di dada untuk memudahkan dibaca peserta lain 

5. Para pelatih juga melakukan hal yang sama 

6. Perkenalan dapat mengunakan model perkenalan lain yang 

sesuai dengan situasi di lapangan. Aneka macam model 

perkenalan dapat dilihat dalam lembar bacaan perkenalan. 

7. Fasilitator menekankan bahwa selama pelatihan para peserta 

dapat saling mengenal dan mengakrabkan diri selama pelatihan 

berlangsung. 
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1.1.1 LB  Mengembangkan Suasana Akrab dalam Pelatihan 

Melalui Proses Perkenalan 

Seluruh permainan dalam modul perkenalan ini dikhususkan untuk tim 

mahasiswa KKN yang baru dibentuk. Kemungkinan besar mereka belum saling 

kenal secara mendalam. Saat permulaan pelatihan, mereka masih merasa asing 

dengan sesama peserta yang lain, suasana belum cair, masih saling menunggu 

interaksi dimulai dari yang lain. Permainan dalam pelatihan permulaan ini akan 

menjadi awal interaksi mereka lebih intensif.  

Hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah pada tahap permulaan 

ini biasanya dalam pikiran masing-masing peserta terbentuk kesan awal 

mengenai peserta yang lain. Saat pertama kali bertemu, seseorang akan 

melihat, memperhatikan, mendengar dan merasakan kehadiran peserta lain. 

Bagaimana cara mereka berpakaian, cara mereka berdandang, cara mereka 

bicara, bentuk fisik, raut muka dan juga bahasa tubuh menjadi perhatian. Apa 

yang ditangkap indra ini akan diteruskan ke otak sehingga terbentuk persepsi 

terhadap orang lain. Bisa positif bisa juga negatif. Permainan dalam pelatihan 

ini akan mengkonfirmasipersepsi mereka. Bila positif, maka akan membuat 

perasaaan nyaman bagi yang mempersepsikan. Bila negatif, maka akan 

ditunjukkan sikap enggan dan tidak akrab. 

Namun permainan dalam pelatihan ini bisa juga diterapkan kepada tim 

yang sudah saling mengenal. Karena tidak menutup kemungkinan walaupun 

mereka dari kampus yang sama mereka tidak benar-benar saling mengenal. 

Sering kali terjadi hambatan teknis dan psikologis yang membuat mereka tidak 

saling mengenal atau bersikap acuh  tak acuh. Bisa jadi interaksi mereka selama 

ini terjadi karena hubungan struktural antar mahasiswa semata. 

Melalui permainan dalam pelatihan ini akan diuraikan permainan 

perkenalan. Ketika mempraktekkan permainan dalam pelatihan ini, setiap orang 

http://www.slideshare.net/fandyfama/100-permainan-untuk-training-22412959
http://www.slideshare.net/fandyfama/100-permainan-untuk-training-22412959
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akan diantar pada suasana yang cair, menyenangkan, terbuka dan interaktif 

sehingga melibatkan hubungan yang intensif antar peserta. Selain permainan 

dalam pelatihan ini akan menampilkan spontanitas karena memunculkan hal-

hal tak terduga yang mungkin lucu juga akan menambah kegairahan untuk 

cepat akrab dan menyatu. Inilah kebutuhan awal dari pembentukan tim dalam 

proses pelatihan. Permainan dalam pelatihan dengan tema perkenalan ini akan 

mengantar peserta pelatihan untuk solid dan saling bekerja sama. Tidak hanya 

ketika pelatihan tetapi juga ketika terjun ke masyarakat di lokasi KKN. 

Aneka Kegiatan Perkenalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Panggil Saya…” 

Proses : 

 Seluruh anggota tim berdiri atau duduk rileks membuat lingkaran 

 Fasilitator memulai acara dengan menunjuk salah satu anggota 

tim secara acak untuk memperkenalkan dirinya dengan 

menyebutkan nama dan hal unik dari dirinya (misal : ciri fisik, asal 

daerah, hobi, dsb) sebagai pengganti namanya dengan ungkapan 

PANGGIL SAYA… 

a.  Mengenal Sahabat baru 

Proses: 

 Minta Peserta membuat dua barisan, saling berhadapan. Mereka 

yang berhadapan akan menjadi pasangan 

 Selama 5 menit minta mereka saling memperkenalkan diri: Mulai 

dengan “dari fakultas/jurusan apa ”, “apa yang disukai dan tidak 

disukai”, “apa panggilan yang diinginkan untuk namanya”. 

 Setelah itu minta seluruh peserta berdiri dalam lingkaran dan 

memperkenalkan pasangannya. 

 Pastikan seluruh pasangan mendapat gilirannya, sehingga seluruh 

peserta dapat saling mengenal satu sama lain. 
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Contoh : Namanya Tulus, karena badannya besar orang tersebut 

berkata “PANGGIL SAYA TULUS GAJAH” 

 Orang tersebut lalu bebas menunjuk anggota lainnya secara acak 

untuk melakukan hal yang sama 

 Proses permainan dalam pelatihan ini akan berlanjut sampai 

seluruh peserta mendapatkan giliran. 

 

 

 

c. Inilah Dia…” 

Bahan/Alat : Kertas / Kartu Nama 

Proses: 

 Seluruh anggota tim berdiri atau duduk rileks membuat lingkaran 

 Seluruh peserta diberi selembar kertas, lalu diminta menuliskan 

nama dan lima hal tentang dirinya disertai hal-hal unik dan lucu 

(misalnya ciri fisik, 

makanan kesukaan, hobi, dsb) 

 Kertas yang sudah diisi lalu dilemparkan ke tengah lingkaran 

 Setiap peserta mengambil satu lembar yang bukan miliknya 

sendiri, lalu secara bergiliran membacakan isinya 

 Setiap peserta yang sedang dibacakan, orang yang dimaksud 

diminta ke tengah dan bergaya sesuai keunikannya sambil secara 

serempak diiringi aba-aba “INILAH DIA…..” 

Sementara orang itu bergaya, isi keterangan dalam kertas 

dibacakan. 

 Proses permainan dalam pelatihan ini akan berlanjut sampai 

seluruh peserta mendapatkan giliran. 

Briefing : 

1. Agar lebih menarik, setelah lima peserta, fasilitator bisa menguji 

perhatian peserta lain dengan menyebutkan panggilan peserta lain yang 

sudah dikenalkan. 

2. Fasilitator bertanya tentang perasaan peserta 

 

d. Menjelaskan Diri 

    Proses : 

 Ini adalah cara peserta memperkenalkan diri dengan cepat dan 

dengan cara yang berbeda. 

 Minta seluruh peserta berdiri membentuk lingkaran 
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 Mulai dari Fasilitator/trainer memperkenalkan diri dengan cara 

jalan keliling dan meyalami setiap peserta dengan menyebutkan 

”nama” dan dua sifat yang paling ingin ditonjolkan. 

Misalnya:”Hai,Saya Dinata, saya  riang dan tulus” 

 Minta peserta lain untuk tidak mengulang sifat yang sudah 

disebutkan 

 

 

 

 

e. Kartu  Berpasangan 

 Proses : 

 Atur duduk peserta membentuk U sejajar dengan fasilitator 

 Suruh peserta menghitung dengan menyebut nomornya 

 Jelaskan mengenai kegiatan perkenalan, buat kesepakatan 

dengan peserta akan unsur yang perlu dikenalkan, dan cara 

berkenalan, misalnya: perkenalan hobi, nama atau pengalaman 

yang paling menarik dengan cara wawancara berpasangan dan 

lain-lain. 

 Kocok kartu berpasangan dan letakkan ditengah ruangan U. 

 Minta setiap peserta untuk mengambil satu kartu dan 

menemukan pasangannya untuk mendapatkan informasi akan hal 

yang diperlukan 

 Ajak kembali dalam kelas dan undang secara bergantian satu 

peserta untuk memperkenalkan pasangannya seterusnya hingga 

habis termasuk fasilitator 

 Ajak diskusi peserta mengenai perasaan saat perkenalan, apa 

pendapatnya tentang caranya dan jenis informasinya yang 

diperoleh. 

  

 

 

 

 

 

 

f. Kereta  Nama 

Proses : 
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 Meminta setiap orang untuk berdiri membentuk lingkaran dan 

sebutkan nama Anda dan menambah satu nama orang di sebelah 

kanan Anda 

 Meminta orang yang di sebelah itu untuk menyebut nama Anda, 

namanya sendiri dan orang di sebelah kanannya. 

 Lanjutkan untuk semua orang dalam lingkaran diakhiri dengan 

orang terakhir mengulang semua nama. 

 Minta orang untuk melakukan perubahan tempat di dalam 

lingkaran dan tantang seorang. 

 

 

g. Permainan Bola 

Proses : 

 Mintalah  setiap orang untuk berdiri membentuk lingkaran dan 

lemparkan bola kepada seseorang 

 dengan menyebutkan nama Anda sendiri, nama orang yang Anda 

lempari bola dan nama orang lain yang harus dilempari bola 

selanjutnya. 

 Orang yang menerima bola mengulang lagi namanya sendiri, 

nama orang yang memintanya 

 melempar bola dan nama orang yang dilempari bola. 

 

 

 

h. Siapa Dia Ya   

Proses : 

 Mintalah  peserta membuat lingkaran  

 Mintalah salah satu peserta untuk memulai memperkenalkan diri. 

“Halo nama saya Jeki, saya dari Fisipol Jurusan Sosiologi”.  

 Kemudian peserta kedua mengulang kalimat peserta pertama 

ditambah dengan memperkenalkan dirinya sendiri. “Halo teman 

saya Jeki, Saya Kiko dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.  

 Kemudian peserta ketiga mengulang kalimat peserta sebelumnya 

dengan memilih satu nama teman baru yang diingat. “Halo  teman 

saya Kiko, nama saya Sitiyum dari Fisipol Jurusan HI” dan 

seterusnya hingga selesai. 

 Setelah semua mendapatkan giliran, peserta dapat kembali ke 

posisi semula. 

 

i. Perkenalan dengan Berhitung 
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Proses : 

 Mintalah  peserta berdiri di depan bangku masing-masing  

 Mintalah peserta untuk mulai berhitung dari depan sebelah kiri ke 

kanan dan terus berputas sampai belakang. Lakukan sekali lagi 

dengan cepat.  

 Kemudian jelaskan kepada peserta bahwa pada setiap kelipatan 6 

peserta yang mempunyai nomor tersebut harus menyebutkan 

nama dan asal fakultas dan jurusan. Setelah itu berhitung 

dilanjutkan dengan urutannya 

 Hal tersebut bisa di ulang-ulang dengan merubah angka 

kelipatannya atau mulai berhitungnya bisa dari kanan, tengah 

ataupun belakang. 

 Perkenalan ini bisa lebih menarik peserta untuk konsentrasi. Tentu 

tidak bisa semua memperkenalkan diri. 

 Akhirnya bisa meminta peserta untuk menulis nama pada kertas 

dan ditempel di dada masing-masing 

 

 

1.1.1. LK Perkenalan  Sesama  Peserta 

 Setelah melakukan perkenalan , maka di akhir proses peserta di 

minta menulis nama panggilan di kertas dengan spidol dan 

ditempel di dada masing-masing 

 Fasilitator membagikan metaplan yang telah di potong menjadi dua 

dengan ukuran 10 cm x 10 cm 

 

 

 

10 cm 

 

 

 

 

 

10 cm 
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 Fasilitator  minta peserta menulis nama panggilan dalam huruf 

kapital dan besar sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Contoh: 

 

 

 

 MILAN 
 

 

 

 

1.1.1. LT  Perkenalan  Sesama  Peserta 

             Fasilitator akan menayangkan lembar tayang  

 

Lihat lembar tayang (bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan) 

 

 

 

 

 MILAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. SLP  Tujuan dan Harapan Mengikuti Pelatihan sebagai 

Pelatih 
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Tujuan : 

1. Peserta memiliki tujuan dalam mengikuti pelatihan. 

2. Peserta memiliki konsep diri sebagai pelatih Mahasiswa KKN 

Program OSSOF Perlindungan Anak 

3. Peserta dapat mengidentifikasi harapan-harapan pribadi dan 

mengembangkannya menjadi harapan bersama  

4. Peserta dapat mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di 

antara sesama peserta untuk bisa di manfaatkan secara bersama 

bagi kepentingan proses belajar di kelas 

Bahan:  

1. Spidol besar  

2. Selotip  

3. kertas Metaplan 

Waktu:  

60 Menit 

Proses : 

1. Fasilitator mengucapkan  salam,  menjelaskan  pengantar  sesi 

secara singkat. 

2. Fasilitator  menugaskan dan meminta peserta menuliskan di 

Kertas Metaplan, apa  tujuan,  harapan dan konstribusi yang 

bisa di berikan dalam mengikuti pelatihan untuk pelatih.  Bagikan 

metaplan 3 warna yang 1 warna untuk menulis tujuan dan 1 warna 

untuk menulis harapan dan 1 warna untuk menulis kontribusi 

yang bisa diberikan dalam petalihan 

3. Fasilitator  menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tujuan 

adalah apa yang hendak  dicapai oleh peserta dengan mengikuti 

pelatihan sebagai pelatih dalam pelatihan Mahasiswa KKN 

Program OSSOF Perlindungan Anak . 

4. Fasilitator  menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harapan  

adalah suatu keyakinan atau kepercayaan   peserta dengan 

mengikuti pelatihan sebagai pelatih Mahasiswa KKN Program 

OSSOF Perlindungan Anak akan membawa dampak yang lebih 

baik. 

5. Fasilitator menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontribusi 

dalam pelatihan adalah sumber daya yang tersedia di antara 

sesama peserta untuk bisa dimanfaatkan secara bersama bagi 
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kepentingan proses belajar di kelas, sebagai contoh: kemampuan 

memimpin diskusi, kemampuan ice breaking dll  

6. Fasilitator  meminta peserta untuk menuliskan   tujuan, harapan 

dan konribusi dalam mengikuti pelatihan ini. 

7. Setelah selesai fasilitator mengumpulkan 3 metaplan tersebut dan 

ditempel di papan sesuai dengan warna metaplannya. 

8. Tugas selanjutnya, mintalah peserta untuk  menuliskan  di 

metaplan yang baru dengan warna berbeda tentang kekuatan,  

tantangan  dan  komitmen memfasilitasi proses pelatih 

Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak.  

9. Setelah selesai menulis dikumpulkan dan ditempel pada papan 

yang berbeda sesuai dengan warna metaplan nya.                                    

10. Fasilitator  membaca  secara acak, tujuan, harapan dan tugas 

sebagai fasilitator  dari peserta. 

11. Fasilitator  kemudian  mengkaitkan  tujuan,  harapan  dan 

kontribusi peserta dengan  kekuatan tantangan, komitmen  

peserta  mengikuti pelatihan.  

12. Kemudian bersama-sama mengkaji  secara singkat apakah  tujuan 

dan harapan dapat dipenuhi selama pelatihan berlangsung. 

13. Selanjutnya  fasilitator  mempresentasikan  lembar  tayang    

Lembar Tayang  Tujuan dan Harapan  Mengikuti Pelatihan sebagai 

Pelatih. 

14. Diakhir sesi, fasilitator  meminta peserta untuk selama 5 menit 

membaca lembar bacaan ( 1.1.2. Tujuan, Harapan dan Komitmen 

mengikuti pelatihan MAHASISWA KKN PROGRAM OSSOF)  dan 

menekankannya apa yang bisa diperoleh selama TOT 

berlangsung  terkait  dengan Pelatihan MAHASISWA KKN 

PROGRAM OSSOF.  

 

 

 

 

1.1.2. LB  Tujuan  dan Harapan Mengikuti  Pelatihan untuk 

Pelatih KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

 

Pelatihan untuk Pelatih (TOT) Mahasiswa KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Perguruan 

Tinggi Penyelenggara KKN.  Pelatihan untuk pelatih bertujuan agar : 
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1) Menyamakan persepsi tentang konsep peningkatan kapasitas 

pelatih bagi Dosen Pembimbing KKN Tematik Perlindungan Anak 

di Perguruan Tinggi.  

2) Mengkoordinasikan materi, modul, metode pelaksanaan 

pelatihan bagi Dosen Pembimbing KKN Tematik Perlindungan 

Anak di Perguruan Tinggi.  

3) Memberi arah, strategi dan bentuk kegiatan mahasiswa KKN 

Tematik Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Perguruan 

Tinggi 

Untuk  mencapai tujuan tersebut, pelatihan untuk para calon 

Pelatih Pembimbing KKN Tematik Perlindungan Anak akan mengikuti  

skema  sebagai berikut : 

 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 

Memahami Konsep 

Pelatihan Mahasiswa 

KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak 

(modul 1) 

Praktek Memfasilitasi 

(modul 2) 

Praktek memfasilitasi 

(modul 4) 

Memiliki Pengetahuan 

dan Ketrampilan 

Memvasilitasi (modul 1) 

Praktek Memfasilitasi 

(modul 3) 

Menyusun Rencana 

Kerja 

 

 

Pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak 

adalah upaya membangun intervensi perlindungan anak yang 

melibatkan partisipasi mahasiswa. Pelatihan Mahasiswa KKN Program 

OSSOF pada dasarnya adalah pelatihan motivasioal yaitu mendorong 

peserta untuk mempunyai paradigma dan sikap mental positif yang 

mendukung upaya perlindungan anak yang merupakan wujud 

tanggungjawab bersama.  

Untuk membekali para peserta agar memiliki ketrampilan melatih 

akan diberikan beberapa materi penting sebagai berikut:  
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1. Ketrampilan memfasilitasi pelatih Mahasiswa KKN Program 

OSSOF Perlindungan Anak sesuai prinsip-prinsip dasar 

pembelajaran orang dewasa. 

 Bagaimana fasilitator yang baik itu? 

 Tips agar fasilitator mempunyai performent yang menarik. 

 Berbagai jenis ice breaking dan energizer. 

 Tips agar fasilitator mempunyai Percaya diri yang baik. 

 Tips agar fasilitator bisa dengan cepat menguasai materi 

pelatihan baru. 

 Tips agar fasilitator bisa membuat presentasi yang 

menarik. 

2. Berbagi pengalaman tentang metode fasilitasi yang mengaktifkan 

peserta pelatihan. 

3. Tips mengatasi peserta pelatihan yang sulit, seperti: malas, sering 

minta ijin, suka menyanggah, sering komentar yang aneh, apatis, 

pemalu, dan berbagai kejadian riil di lapangan. 

4. Memahami  Pembelajaran  dan  Membangun Suasana Kelas 

5. Pre test, Pra Test dan Monitoring Kelas 

 

Modul Pelatihan ini disusun dengan menyertakan satuan langkah 

pelatihan, lembar bacaan, lembar kerja dan lembar tayang bahan bagi 

calon pelatih yang akan menyampaikan materi pelatihan. Modul 

pelatihan untuk pelatih ini terdiri dari 2 bagian besar. Bagian pertama 

berisi tentang materi untuk para pelatih tentang bagaimana melatih dan 

bagian kedua pokok berisi tentang isi materi KKN OSSOF Perlindungan 

Anak. 

Arti dari perangkat modul pelatihan : 
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Satuan Langkah Pelatihan secara 

singkat adalah acuan yang 

digunakan fasilitator untuk 

mengelola proses pelatihan 

MAHASISWA KKN PROGRAM 

OSSOF. 

Lembar Bacaan secara singkat 

adalah materi yang dapat dibaca 

fasilitator untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan 

pelatihan MAHASISWA KKN 

PROGRAM OSSOF. 

Lembar Kerja secara singkat 

adalah lembar tugas yang 

dikerjakan oleh peserta selama 

mengikuti proses pelatihan 

MAHASISWA KKN PROGRAM 

OSSOF. 

 

Lembar Tayang secara singkat 

adalah gambar-gambar pendukung 

yang mempermudah penyampaian 

materi kepada peserta selama 

mengikuti proses pelatihan 

MAHASISWA KKN PROGRAM 

OSSOF. 

 

Salah satu aspek penting dari pelatihan untuk pelatih ini adalah 

mengetahui harapan peserta selama proses berlangsung. Harapan 

dalam proses pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan 

Anak dapat terwujud dengan mengkaitan tahapan materi pelatihan 

dengan penarapan dilapangan setelah pelatihan. Menjadi seorang 

pelatih harus memiliki kemampuan memfasilitasi pelatihan, diskusi dan 

berbagai proses kegiatan pelatihan Mahasuswa KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak. Pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak diawali dengan membangun harapan peserta 

pelatihan.   

Materi awal yang diberikan bagi peserta  calon pelatih adalah 

metodologi dan pengorganisasian pelatihan. Materi ini mengarahkan 

peserta untuk  bagaimana mengelola proses pelatihan, memotivasi 

peserta agar memiliki kemauan dan kemampuan menjadi fasilitator serta 

memahami aspek-aspek penting fasilitasi terutama untuk mengelola 

progam KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.  
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Muatan utama materi dari training ini berkenaan dengan  konsep 

Tatakelola KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, Teknis Pelaksanaan 

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, dan Monitoring dan Evaluasi 

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.  

Harapanyya seorang fasilitator pelatihan ini bisa mengarahkan 

peserta pelatihan membuat perencanaan Mahasiswa KKN Program 

OSSOF sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan memahami 

kekhususan dari issue perlindungan anak di wilayahya. Kegiatan 

pelatihan ditutup dengan evalusai seluruh rangkaian proses pelatihan 

oleh peserta dan komitmen pada RTL yang telah dikembangkan.  

 

1.1.2 LK  Tujuan dan Harapan Mengikuti Pelatihan sebagai 

Pelatih 

 

Tugas  Peserta : 

1. Tuliskan pada lembar tugas tujuan mengikuti pelatihan sebagai 

pelatih Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak . 

TUJUAN: 

 

 

 

 

 

2. Tuliskan pada lembar tugas harapan mengikuti pelatihan sebagai 

pelatih pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan 

Anak . 

 

HARAPAN: 
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3. Tuliskan pada lembar tugas kontribusi berdasarkan potensi diri yang 

mungkin bisa di lakukan dalam pelatihan 

 

KONTIBUSI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tuliskan pada lembar tugas kekuatan sebagai pelatih  

Kekuatan Saya  Sebagai Pelatih: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tuliskan pada lembar tugas tantangan sebagai pelatih 

Tantangan Saya Sebagai Pelatih: 
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6. Tuliskan pada lembar tugas komitmen sebagai pelatih: 

Komitemen Saya sebagai pelatih: 

 

 

 

 

 

 

  

1.1.3. Lembar Tayang  Tujuan dan Harapan Mengikuti Pelatihan 

sebagai Pelatih 

 

 

 

 

 

 

   Selanjutnya dapat melihat lembar tayang 1.1.2. 

  

Tulis 

TUJUAN PELATIHAN : 

 

HARAPAN PELATIHAN : 
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1.1.4. SLP  Kontrak  Belajar 

Tujuan : 

1. Peserta mampu mengembangkan aturan bersama kelompok 

selama pelatihan untuk membangun dinamika kelompok yang 

efektif 

2. Peserta menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh selama proses 

pelatihan yang dibangun dari kesepakatan bersama  

3. Peserta dapat bekerja sama dengan sesama peserta lain dalam 

semangat saling menghormati dan menghargai 

Bahan : 

1. Alur pelatihan  

2. Tujuan dari modul  

3. Spidol  

4. Plano  

Waktu 

60 Menit 

              Proses : 

1. Pada kegiatan sebelumnya, peserta telah saling berkenalan dan 

mendapat penjelasan tentang program. Pada kegiatan berikutnya 

fasilitator akan mengajak peserta untuk melakukan kontrak belajar. 

2. Ajak peserta mendiskusikan apa saja nilai-nilai / perilaku / sikap 

yang dapat:  Membantu proses belajar / pelatihan berjalan dengan 

efektif dan Mengganggu atau menghambat proses belajar / 

pelatihan 

3. Dari daftar tindakan tersebut identifikasi mana tindakan atau sikap 

yang harus dilakukan atau dihormati serta mana tindakan atau 

sikap yang harus dijauhi / dihindari agar pelatihan dapat berjalan 

efektif. 

4. Sepakati untuk menerapkannya selama training berlangsung. Pada 

bagian ini fasilitator akan membantu mengembangkan sejumlah 
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aturan dasar agar dapat bekerja secara efektif sebagai sebuah 

kelompok dan sepakat menghormatinya sebagai aturan pelatihan. 

Contoh-contoh aturan dasar yang berguna dan dapat disepakati: 

 Setiap orang diberikan kesempatan bicara, 

 Menghormati pendapat setiap orang, 

 Menghormati waktu diskusi yang tersedia, 

 Tidak menggunakan alat komunikasi selama pelatihan yang dapat 

mengganggu proses belajar, 

 Menepati waktu dan jadwal dan seterusnya. 

5. Fasilitator menuliskan pada plano dan menempelkannya di dalam 

ruangan sebagai pengingat selama pelatihan. 

 

 
 

1.1.4. LB  Kontrak  Belajar 

Kontrak Belajar dalam peroses pelatihan sangat penting, hal ini 

merupakan dasar yang harus dilakukan oleh setiap fasilitator sebelum 

memulai proses pelatihan. Kontrak belajar akan memberikan sebuah 

langkah yang sistematis dalam memulai pelatihan, dimana dalam 

sebuah kontrak yang dibuat memiliki standar-standar yang akan 

dicapai dan bagiamana mengimplementasikanya. Kontrak belajar pada 

intinya adalah kesepakatan antara fasilitator dan peserta pelatihan. 

Melalui kontrak belajar, sebenarnya bisa menjadi sebuah strategi 

bagaimana penerapan-penerapan model dan metode pelatihan yang 

beragam dalam setiap sub materi yang akan diberikan, mulai dari 

persiapan, perencanaan, pengembangan dan analisa hasil pelatihan. 

Kontrak belajar dibutuhkan untuk menjamin pelatihan bisa 

berjalan dengan baik untuk mewujudkan tujuan dan harapan peserta, 

memperkuat potensi peserta dan mengurangi hambatan dalam 

pelatihan. Kontrak belajar disusun atas kesepakatan bersama antara 

peserta dan fasilitator yang berisi aturan main bersama dalam proses 

pelatihan. Konrak belajar yang disepakati bersifat mengikat bagi semua 

peserta maupun fasilitator pelatihan. 

Peserta dilibatkan langsung ketika proses pembuatan kontrak belajar 

berlangsung. Mintalah agar peserta berfikir sejenak tentang kontrak 

dan norma belajar selama pelatihan. 

 

Kontrak dan Norma Belajar 

 Setiap orang diberikan kesempatan bicara, 

 Menghormati pendapat setiap orang, 



34 
 

 Menghormati waktu diskusi yang tersedia, 

 Tidak menggunakan alat komunikasi selama pelatihan yang 

dapat mengganggu proses belajar, 

 Menepati waktu dan jadwal dan seterusnya 

 Dll (berdasar kesepakatan) 

 

1.1.4 Lembar Kerja  Kontrak  Belajar 

 Plano 

 Spidol Besar 

 

Daftar  Kontrak  Belajar : 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Modul 1.2 
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Memulai Pelatihan 

Mahasiswa KKN Program 

OSSOF  

Perlindungan Anak  

 

 Menyelenggarakan Pelatihan 

 Mempersiapkan Pelatihan 

 Praktek Melatih 

 

 

Komponen Modul : 

 

Komponen 

Kode 

Satuan 

langkah 

Pelatihan 

Lembar 

Bacaan 

Lembar 

Kerja 

Lembar 

Tayang 

Menyelenggarakan 

Pelatihan 

 1.2.1. SLP 1.2.1. LB  1.2.1. LT 

Mempersiapkan 

Pelatihan Pelatih 

Mahasiswa KKN 

Program OSSOF 

Perlindungan anak 

 1.2.2. SLP 1.2.2. LB 1.2.2. LK 1.2.2. LT 

Praktek Melatih  1.2.3. SLP 1.2.3. LB 1.2.3. LK 1.2.3. LT 

 

 

 

 

 

Modul 1 Materi 2 :  Pengembangan Program Pelatihan 

Mahasiswa KKN Program OSSOF  

1.2.1. SLP Menyelenggarakan Pelatihan  

Tujuan :  
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1. Peserta dapat meningkat pengetahuannya dan ketrampilan 

dalam merencanakan pelatihan, mempersiapkan pelatihan 

dan menyelenggaraan pelatihan 

2. Peserta diakhir sesi dapat menyimpulkan alur pelatihan dan 

metode yang digunakan 

3. Peserta berpartisipasi terhadap isi dan metode pelatihan 

Bahan : 

1. Alur pelatihan 

2. Tujuan dari modul MAHASISWA KKN PROGRAM OSSOF 

selama 4 hari 

3. Jadwal harian 

4. Daftar logistik 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan bagaimana 

membuat sebuah rencana pelatihan.  

2. Apa saja yang diperlukan dalam persiapan pelatihan? 

Fasilitator meminta peserta membaca LB 1.2.1 dan 

mendiskusikan lebih lanjut dalam lembar tayang 1.2.1 

3. Fasilitator menyampaikan materi prinsip-prinsip dasar 

memfasilitasi pelatihan melalui lembar tayang dan 

dikombinasikan dengan meminta peserta membaca lembar 

baca 1.2.1 secara bergantian. Fasilitator akan mengatur secara 

bergantian proses belajar membaca bersama ini. 

4. Fasilitator akan memberikan contoh atau meminta peserta 

bermain peran dalam pembahasan materi lembar baca 1.2.1 

5. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang 

selesai dibahas bersama. 



37 
 

1.2.1 Lembar Bacaan Menyelenggarakan Pelatihan 

 

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan: 

Yang dimaksud teknis penyelenggaraan pelatihan adalah 

serangkaian kegiatan pelatihan yang dimulai sejak perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan hingga sistem pelaporannya. Teknis 

penyelenggaraan pelatihan dibagi menjadi tiga tahap : 

a. Tahap pra-pelatihan 

b. Tahap pelaksanaan latihan 

c. Tahap pasca pelatihan 

 

1. PRA-PELATIHAN. 

Beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Analisa kebutuhan latihan. Pelatihan hendaknya dipersiapkan 

secara matang dan jangan sekedar merealisasikan program yang 

telah dijadwalkan, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukan. Buatlah daftar kebutuhan yang diperlukan dan 

buatlah semacam catatan yang ditulis serinci mungkin. 

b. Konsultasi dan pembagian kerja dengan Tim. Konsultasi sangat 

diperlukan sebagai media komunikasi.  

c. Pembentukan tim pelatih. Pembentukan Tim pelatih melalui SK 

(Surat Keputusan) ini diperlukan untuk melegitimasi sistem kerja 

pelatih. 

d. Rapat tim pelatih. Rapat tim pelatih diperlukan untuk menyiapkan 

acara mulai dari proses pelatihan, pembagian tugas pelatih, 

hingga membuat kerangka acuan. 

e. Persiapan kepanitiaan. Persiapan yang menjadi tugas kepanitiaan 

seperti mengurus administrasi, menghubungi nara sumber, 

mengurus perizinan,  mencari tempat pelatihan, mengurus 

akomodasi dan konsumsi, serta perlengkapan pelatihan yang lain. 

f. Pendaftaran peserta. Dengan membuat persyaratan bagi peserta, 

manyiapkan biodata dan formulir. 
 

2. PROSES PELATIHAN  

Beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap proses pelatihan adalah : 

a. Persiapan. Persiapan diperlukan untuk meyakinkan bahwa segala 

sesuatu yang menjadi keperluan pelatihan telah siap sebelum acara 

pembukaan dimulai. Persiapan ini perlu karena untuk mengecek 

persiapan peserta dalam hal penyelesaian administrasi, memberi 
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kesempatan kepada panitai dan tim pelatih untuk mempersiapkan 

keperluan dan kebutuhan selama proses pelatihan berlangsung. 

b. Desaian ruangan. Mendesain ruangan menjadu penting dilakukan 

karena akan membantu keberhasilan pelatihan, beberapa syarat dari 

ruangan yang ideal untuk pelatihan adalah :  

– Peserta dapat melihat nara sumber/pelatih dengan jelas  

– Peserta dapat memandang peserta lainnya dengan jelas  

– Peserta dapat melihat papan tulis/whiteboard dan alat peraga lain 

yang digunakan dengan jelas  

– Peserta dapat menempati dan meninggalkan tempat duduknya 

dengan mudah untuk keperluan pelatihan  

– Pelatih/narasumber dapat bergerak dengan leluasa dalam 

memnggunakan papan tulis dan alat peraga lainnya 

c. Masalah yang timbul saat proses pelatihan 

1. Siapkan tim pelatih sesuai kebutuhan pelatihan, jika kemungkinan 

kurang siapkan pelatih cadangan yang bisa diambilkan dari 

panitia. 

2. Nara sumber tidak hadir, maka yang dilakukan adalah 

menghubungi nara sumber cadangan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. Jika tidak cukup waktu untuk menghubunginya 
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maka limpahkan tugas ini kepada pelatih pendamping nara 

sumber untuk menggantikannya. 

3. Masalah yang berkaitan dengan peserta. 

Dalam menghadapi peserta yang dibilang dapat mengganggu 

proses pelatihan, tim pelatih harus mempunyai banyak cara 

seperti :  

 Peserta yang terlihat acuh tak acuh, usaha yang mesti dilakukan 

adalah : 

a. Dengan melakukan pendekatan secara pribadi cari tahu apa 

penyebabnya dan berusahalah menyelesaikannya. 

b. Berikan beberapa pertanyaan serta kesempatan untuk 

menceritakan pengalamannya. 

 Peserta yang merasa dirinya lebih mampu dan tahu segalanya, 

yang perlu dilakukan adalah : 

a. Berusaha memberikan penyadaran tentang pentingnya 

bersikap terbuka. 

b. Menyinggung kerugian sikap tersebut dalam proses belajar. 

c. Berusaha menyadarkan kalau ia juga memiliki kekurangan. 

 Peserta yang merasa rendah diri dan kurang dalam menyerap 

materi, maka yang dilakukan adalah : 

a. Mendampingi dan menjelaskan secara khusus tentang 

materi yang disampaikan. 

b. Memberikan stimulus agar berani mengungkapkan 

pendapatnya. 

c. Mengajukan pertanyaan yang mampu dijawabnya untuk 

meningkatkan rasa percaya dirinya. 

 

4. PASCA PELATIHAN.  

Setelah acara pelatihan selesai, bukan berarti selesai bagi tim panitia dan 

pelatih. Masih ada beberapa hal yang mesti dilakukan, yaitu : 

b. Laporan panitia pelaksana kepada lembaga penyelenggara pelatihan. 

Panitia pelaksana wajib memberikan laporan pertanggungjawaban 
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kepada pimpinan organisasi, setelah selesai laporan barulah tugas ini 

selesai. 

c. Laporan tim pelatih Laporan tim pelatih berupa hasil-hasil pelatihan 

dan deskripsi proses acara pelatihan. Laporan ini penting untuk :  

– Input para koordinator dalam memonitor perkembangan peserta, 

setelah acara pelatihan selesai maka tugas pelatih adalah beralih 

kepada Pembinaan kadermahasiswa.  

– Input bagi pimpinan universitas supaya dapat menentukan 

kebijakan lanjutan. 

d. Tindak lanjut Keberhasilan pelatihan dapat dilihat dari tindak lanjut 

praktek di lapangan oleh para mahasiswa KKN. 

 

Langkah perencanaan pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak dapat memperhatikan temuan kesenjangan dalam 

pengetahuan, ketrampilan atau sikap. Setelah hal-hal teknis dipersiapkan 

maka ada beberapa pertimbangan lain yang perlu di perhatikan ketika 

mempersiapkan pelatihan. Antara lain: 
 

1. Analisis situasi  

 Budaya dan daerah dimana pelatihan akan diadakan  

 Kebutuhan kesehatan dari kelompok klien  

 Sumber-sumber system kesehatan  

 Sumber-sumber organisasi spesifik  

 Deskripsi pekerjaan para petugas  

2. Analisis tugas  

 Tujuan tugas 

 Pengetahuan yang dibutuhkan  

 Ketrampilan yang dibutuhkan  

 Sikap yang dibutuhkan  

 Tingkat pengalaman untuk kinerja tugas  

3. Rancangan kurikulum  

 Tujuan dan sasaran  

 Waktu yang tersedia/jadual  

 Metode pengajaran  

 Metode penilaian  

 Perencanaan sesi  

 Evaluasi 

4. Panitia, Fasilitator dan Peserta  

 Siapa panitia yang bertanggungjawab 

 Jumlah fasilitator yang dibutuhkan  
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 Jumlah peserta pelatihan  

 Perbandingan jenis kelamin peserta, laki-laki dan perempuan  

 Tingkat pengalaman peserta 

 

Pelatihan Pelatih Mahasiswa KKN Program OSSOF  Perlindungan 

Anak mengacu pada teori pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran 

anak dan dewasa mempunyai karakteristik jauh berbeda. Pemahaman 

akan perbedaan cara dan alasan orang dewasa belajar, digunakan pelatih 

dalam menggunakan teknik mengajar mereka.  

Pembelajaran atau Pendidikan Orang Dewasa dikenal dengan 

istilah Andragogi, sebagai lawan dari pedagogi (pendidikan anak-anak). 

Andragogi berasal dari bahasa latin Andro yang berarti orang dewasa 

(Adult) dan agogos yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi 

andragogi adalah ilmu bagaimana memimpin atau membimbing orang 

dewasa atau ilmu mengajar orang dewasa. 

Pendidikan orang dewasa adalah suatu usaha yang ditujukan 

untuk pengembangan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan 

legal, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya (Reeves, 

Fansler, dan Houle dalam Supriyanto, 2007). Menurut UNESCO 

(Townsend Coles 1977 dalam Lanundi (1982), Pendidikan orang dewasa 

adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan apa pun isi, 

tingkatan, metodenya, baik formal atau tidak, yang melanjutkan maupun 

menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi dan universitas 

serta latihan kerja, yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh 

masyarakat mengembangkan kemampuannya, memperkarya 

pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis atau profesuonalnya, 

dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam 

perspektif rangkap perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi 

dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan 

bebas. Sedangkan menurut Bryson dalam Supriyanto (2007) Pendidikan 

orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh 

orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan 

sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan tambahan itelektual 

(ina SAFE: ). Tabel dibawah ini menunjukkan perbedaan pembelajaran 

anak dan dewasa yang bisa dipertimbangkan 

 

Perbedaan Pedagogi dan andragog 

Aspek Pedagogi Andragogi 

Konsep tentang 

diri peserta didik 
Bersifat tergantung 

Memiliki kemampuan 

mengarahkan diri sendiri 
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Aspek Pedagogi Andragogi 

Fungsi 

pengalaman 

peserta didik 

1. Pengalaman sedikit 

2. Pengalaman sebagai 

titik awal untuk 

membangun 

pengalaman 

1. Pengalaman banyak 

2. Pengalaman sebagai 

sumber belajar 

Kesiapan Belajar 

1. Diseragamkan 

berdasarkan usia 

2. Diorganisasi dalam 

suatu kurikulum 

1. Siap mempelajari sesuatu 

yang ia perlukan 

2. Berdasarkan dari 

pemecahan masalah atau 

menyelesaikan tugas 

sehari-hari 

Orientasi belajar 

1. Pendidikan merupakan 

suatu proses 

penyampaian ilmu 

pengetahuan. 

2. Ilmu tersebut baru 

bermanfaat di 

kemudian hari 

3. Orientasi belajar ke 

arah mata pelajaran 

1. Pendidikan merupakan 

suatu proses 

pengembangan 

kemampuan diri 

2. Ilmu dan keterampilan 

akan diterapkan untuk 

mencapai kehidupan yang 

lebih baik 

3. Orientasi belajar terpusat 

pada kegiatan 

 

 

Malcolm Knowles, seorang ahli dalam pembelajaran orang 

dewasa, mengidentifikasi beberapa kunci karakteristik yang 

mempengaruhi pembelajaran orang dewasa: 

 Orang dewasa bersikap otonom dan diarahkan oleh dirinya sendiri.   

 Orang dewasa mempunyai tabungan pengetahuan dan pengalaman 

hidup.   

 Orang dewasa mempunyai orientasi tujuan. 

 Orang dewasa mempunyai orientasi relevansi. 

 Orang dewasa belajar hal-hal yang dapat diterapkan. 

 Orang dewasa membutuhkan penghargaan.   

 

Karakteristik belajar orang dewasa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Orang dewasa belajar karena adanya tuntutan tugas, tuntutan 

perkembangan atau keinginan peningkatan peran. Berbeda dengan 

anak-anak yang cenderung menerima materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru, orang dewasa akan belajar manakala 

pembelajaran ini dapat memenuhi tuntutan tugas, tuntutan 

perkembangan, dan tuntutan akibat peningkatan peran. Karenanya 
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dalam pembelajaran orang dewasa perlu dijelaskan kaitan antara 

materi dengan tuntutan tugas, peran, dan tuntutan perkembangan 

mereka. 

2. Orang dewasa suka mempelajari sesuatu yang praktis, dapat 

langsung diterapkan, dan bermanfaat dalam kehidupannya. Orang 

dewasa kebanyakan telah kaya dengan pengetahuan-pengetahuan 

teoritis. Karenanya materi pelatihan orang dewasa sebaiknya dipilih 

yang praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. 

3. Orang dewasa dalam proses belajar ingin diperlakukan sebagai orang 

dewasa/dihargai 

4. Orang dewasa kaya pengalaman dan berwawasan luas, mempelajari 

sesuatu yang baru berdasar pengalamannya. Setiap orang dewasa 

umumnya memiliki pengalaman yang sangat luas utamanya dalam 

bidang yang ditekuninya. Sebaiknya cara mempelajari sesuatu yang 

baru dimulai dari pengalaman-pengalaman mereka. 

5. Orang dewasa belajar dengan cara berbagi pendapat bersama orang 

lain. Karena mereka kaya pengalaman, berbagi pendapat merupakan 

salah satu cara efektif mereka dalam belajar. 

6. Orang dewasa mempertanyakan mengapa harus mempelajari 

sesuatu sebelum mereka mempelajari sesuatu. Jika anak-anak 

cenderung menerima topik pembelajaran, orang dewasa perlu 

mengetahui bahwa hal-hal yang mereka pelajari merupakan hal yang 

bermanfaat langsung bagi mereka. 

7. Orang dewasa belajar dengan memecahkan masalah tidak 

berorientasi pada bahan pelajaran Jika hal yang dipelajari dalam 

pelatihan dapat memecahkan masalah yang dialami, maka mereka 

akan belajar dengan baik. 

8. Orang dewasa menyukai suasana pembelajaran yang 

membangkitkan kepercayaan diri. Hal ini berkaitan dengan keinginan 

untuk dihargai. Mulailah pembelajaran dengan hal-hal yang mudah 

sehingga kepercayaan diri mereka meningkat. 

9. Orang dewasa memerlukan waktu yang lebih panjang dalam belajar 

karena perlu memvalidasi informasi baru. Orang dewasa tidak 

sekedar menerima informasi melainkan memvalidasi informasi 

berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. 

10. Orang dewasa akan melanjutkan proses belajar jika pengalaman 

belajar yang dilaluinya memuaskan. 

 

 

Prinsip-prinsip dasar memfasilitasi 
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Pada umumnya kita sudah berpengalaman terlibat bersama dan 

bekerjasama dengan orang lain di dalam sebuah pelatihan. 

Memafasilitasi dirancang untuk membantu kelompok mampu 

melaksanakan fungsinya dalam Pelatihan Mahasiswa KKN Program 

OSSOF Perlindungan Anak untuk lebih efektif dengan jalan menghimpun 

ketrampilan-ketrampilan kepemimpinan dan potensi dari seluruh 

peserta.  

 

Pengertian Memfasilitasi 

Istilah "memfasilitasi/memandu" sudah dipakai dalam berbagai cara 

yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda. Istilah tersebut 

dipergunakan untuk diartikan sebagai suatu peranan tertentu dalam 

sebuah kelompok, yang diasosiasikan dengan nilai-nilai tertentu pula. 

Dalam pembahasan ini, akan didefinisikan apa yang disebut dengan 

"facilitation" (memfasilitasi) dan akan diidentifikasi nilai-nilai dan 

tanggung jawab yang menyertainya. 

Nilai-nilai Dalam Memfasilitasi 

 Demokrasi : Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk 

ikut ambil bagian dalam proses belajar dimana dia menjadi peserta 

tanpa prasangka; perencanaan untuk pertemuan apa saja terbuka 

luas dan dilakukan secara bersama-sama oleh fasilitator dan para 

peserta; agenda dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta 

dan terbuka terhadap perubahan-perubahan para peserta; dan 

untuk jangka waktu selama fasilitator bekerja dengan mereka itu, 

tidak ada struktrur organisasi secara hirarkis yang berfungsi. 

 Tanggung Jawab : Setiap orang bertanggungjawab atas kehidupan-

nya masing-masing, pengalaman-pengalaman dan tingkah lakunya 

sendiri. Hal ini mencakup pula pada tanggungjawab atas partisipasi 

seseorang di dalam sebuah pertemuan atau pelatihan. Sebagai 

fasilitator, bertanggungjawab terhadap rencana yang sudah dibuat, 

apa yang dilakukan, dan bagaimana hal ini membawa pengaruh 

pada isi, partisipasi dan proses pada pembahasan itu. Fasilitator juga 

bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan apa yang terjadi pada 

fasilitator. Fasilitator harus sensitif terhadap bagaimana dan 

seberapa besar para peserta bersedia dan mampu memikul 

tanggungjawab pada setiap pertemuan atau pelatihan. Melalui 
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pengalaman, para peserta dapat belajar memikul tanggungjawab 

yang semakin besar. 

 Kerjasama : Fasilitator dan para peserta bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama mereka. Orang mungkin akan mengatakan bahwa 

kepemimpinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap sebuah kelompok.  

 Kejujuran : Fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, 

perasaan, keprihatinan dan prioritas dalam bekerja bersama seluruh 

peserta pelatihan, dan fasilitator seharusnya menentukan suasana 

bagi suatu harapan akan kejujuran dari seluruh peserta. Ini juga 

berarti bahwa fasilitator harus jujur dengan dan terhadap peserta 

dan terhadap dirinya sendiri menyangkut apa saja yang mejadi 

kemampuan fasilitator. Fasilitator harus mewakili dirinya sendiri 

secara adil dan tidak berusaha untuk berbuat terlalu jauh melampaui 

kemampuannya sendiri dalam peranan sebagai fasilitator. 

 Kesamaan Derajat : Setiap anggota mempunyai sesuatu yang dapat 

disumbangkan pada peserta pelatihan dan perlu diberikan 

kesempatan yang adil untuk melakukan hal itu; Fasilitator menyadari 

bahwa dia dapat belajar dari para peserta sebesar apa yang mereka 

bisa pelajari dari fasilitator. Pada saat yang sama, setiap peserta 

mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan untuk tidak ikut 

ambil bagian pada pokok bahasan tertentu dalam suatu pertemuan 

atau pelatihan. 

 

Fungsi dan Peranan Fasilitator 

Pekerjaan (fungsi dan peranan) seorang fasilitator ialah memusatkan 

perhatian pada seberapa baik peserta pelatihan bekerjasama. Tujuan dan 

fokus ini ialah untuk memastikan bahwa peserta sebuah pelatihan dapat 

mencapai tujuan mereka dalam pelatihan tersebut. Fasilitator percaya 

bahwa masing-masing peserta pelatihan dapat memikul tanggungjawab 

bersama atas apa yang terjadi, antara lain: 

 Memanggil para peserta untuk mengingatkan mereka akan 

jadwal pertemuan berikutnya 

 Menjamin bahwa setiap peserta mempunyai kesempatan untuk 

memberikan sumbangan pada sebuah diskusi, pertemuan dan 

pelatihan 
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 Meninjau dan mengetahui bahwa agenda yang disusun bertujuan 

untuk melayani tujuan dan kepentingan peserta pelatihan dan 

pelatihan itu sendiri. 

 

Etika fasilitator 

Ada berbagai kemungkinan dan cara dimana peranan dan fungsi 

fasilitator bisa hilang kendali atau digunakan secara tidak benar. Hal ini 

sering terjadi tanpa disadari baik oleh peserta pelatihan maupun 

fasilitator. Masalah ini menjadi tanggungjawab fasilitator itu sendiri 

untuk mencegah adanya penyalahgunaan posisinya sebagai seorang 

fasilitator. Menjaga integritas seorang fasilitator memang jauh lebih 

mudah jika fasilitator sudah memikirkan dengan seksama etika berikut 

ini dan barangkali perlu mendiskusikannya dengan para fasilitator 

lainnya.  Adalah tidak cukup bahwa hanya fasilitator sendiri yang harus 

mempunyai nilai-nilai kerjasama dan kesamarataan.  

 

Media Belajar  dalam Pelatihan Partisipatif 

Pengertian dan Manfaat dari Media belajar adalah alat bantu dalam 

kegiatan pembelajaran yang jenis dan bentuknya bermacam-macam.  

Dalam menyiapkan dan merancang media belajar, fasilitator perlu 

menyesuaikan metode yang dipergunakan. Sedangkan metode belajar 

ini, disesuaikan dengan tujuan belajar. Di dalam pembahasan satu topik 

(materi) belajar, biasanya : dipergunakan variasi metode belajar dan 

dipergunakan variasi media belajar yang sesuai 

 

Media belajar bermanfaat untuk : 

 Alat bantu Pemandu untuk memberi penjelasan kepada warga 

belajar. 

 Meningkatkan dan mendorong partisipasi dan keaktifan peserta 

belajar, artinya : media sebaiknya dibuat sederhana dan mudah 

dipergunakan oleh peserta. 

 Menimbulkan daya tarik belajar, artinya : media belajar sebaiknya 

bervariasi, menarik dan kalau perlu dengan menggunakan 

visualisasi (gambar)  

 Meningkatkan pemahaman peserta, artinya : media belajar 

sebaiknya membentu 

 memperjelas materi yang sedang dibahas, khususnya hal – hal 

abstrak yang sulit dijelaskan dengan kata – kata. 

 

Jenis Media Belajar 



47 
 

Media belajar yang biasa dipergunakan, terdiri dari banyak jenis dan 

bentuk. Seorang Pemandu, perlu memiliki kreativitas dan keterampilan 

untuk membuat media belajarnya sendiri. Jenis media belajar antara lain 

: 

 Lembar penugasan (kelompok/perorangan) 

 Lembar kasus/Cerita 

 Lembar praktek (panduan praktek) 

 Skenario bermain peran (role play/drama/frgamen) 

 Bahan permainan/teka – teki 

 Gambar sederhana 

 Plastik transparansi 

 Kartu metapaln (yang sudah diisi tulisan) 

 Komik/cerita bergambar 

 Gambar/foto/poster 

 Tayangan Video 

 Kaset cerita  

 Lembar balik (flip – chart) 

 Media seperti leaflet, bosur, jarang dipergunakan sebagai media 

pelatihan karena biasanya juga 

 bersifat informasional (bahan bacaan). 

 

 

 

Bahan dan Alat Pelatihan 

Bahan dan alat peltihan terkadang merupakan media belajar, tetapi 

terkadang hanya merupakan perlengkapan belajar saja. Contohnya : 

Dalam bermain peran, diperlukan skema MAHASISWA KKN PROGRAM 

OSSOF, info peraga perlindungan anak  dalam kegiatan, ini merupakan 

bahan atau perlengkapan saja, bukan media belajar. Apabila alat/bahan 

tidak dipergunakan sebagai sarana langsung dalam proses 

pembelajaran, maka tidak termasuk ke dalam media pembelajaran. 

Beberapa bahan/alat pembelajaran yang biasanya dipergunakan adalah 

: 

 Papan tulis biasa, white – board, magentic – board 

 Kertas plano 

 flip – chart 

 Proyektor (slide, film, video) 

 Kartu – kartu metaplan (dibuat dari karton manila bermacam warna 

dengan  ukuran dan bentuk tertentu) 

 Bahan – bahan praktek/peragaan 
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 Ruangan yang cukup luas untuk 25-30 orang (bisa bergerak leluasa, 

melakukan diskusi kelompok, permainan yang dinamis, dsb) 

 Kursi dan meja yang tidak mengganggu ruang gerak peserta. Dalam 

pelatihan partisipatif, sebaiknya digunakan kursi yang memiliki meja 

lengan, sehingga tidak perlu pakai meja lagi, dan peserta leluasa 

berpindah atau bergerak. Kalaupun tidak ada kursi bermeja lengan, 

jangan pakai meja besar/panjang yang menghabiskan tempat dan 

menghalangi. 

 Buku tulis, bolpoint, penghapus, spidol, selotip, gunting, paper-clip 

(penjepit kertas), stapler dan sebagainya. 

 

Menentukan dan Mempersiapkan Media Belajar 

Dalam menentukan media belajar untuk pelatihan, fasilitator 

menyesuaikan dengan kebutuhan setiap materi belajar. Seperti yang 

telah disampaikan di atas, setiap metode yang dipergunakan akan 

membutuhkan media tertentu. Karena itu, buatlah tabel check – list 

kebutuhan media untuk seluruh pelatihan agar tidak ada yang terlupa. 

Karena di dalam pelatihan biasanya fasilitator merupakan tim, maka 

untuk mempersiapkannya bisa dibagi tugas. Koordinator tim fasilitator 

kemudian mencek apakah masing – masing pemandu sudah siap 

dengan media yang perlu digunakan untuk masing – masing topik 

bahasan. Dalam mempersiapkan media belajar, fasilitator perlu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

 Media gambar; apabila digunakan di dalam diskusi umum (pleno), 

sebaiknya ukurannya cukup besar (ukuran poster), supaya bisa 

dilihat dengan jelas oleh seluruh peserta di dalam kelas. Media 

gambar yang dibuat sendiri, bisa dibuat dengan kertas lebar (plano). 

Apabila ukurannya kecil (ukuran kartu atau kertas HVS), hanya cocok 

digunakan dalam diskusi kelompok atau tugas perorangan. 

 Media tulisan; apabila digunakan di dalam diskusi umum (pleno), 

tulisan sebaiknya dibuat dalam bentuk huruf balok, dengan ukuran 

besar, supaya bisa dibaca oleh seluruh peserta di dalam kelas. 

Tulisan bisa dibuat di atas papan tulis atau kertas lebar (plano). 

Apabila tersedia overhead proyektor, tulisan bisa dibuat di atas 

plastik transparans dan diperbesar oleh proyektor.Saat ini juga biasa 

digunakan alat bantu LCD (In focus) yang diasmbungkan ke 

komputer sebagai media bantu. Hanya perhatikan prisnsip-prinsip 
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pembuatan media transparan baik memakai OHP maupun LCD, 

bentuk huruf sebaiknya balok, ukuran paling sedikit (paling kecil) 18 

font (menurut ukuran komputer) dan isinya hanya point – pointnya 

saja (kalimat kunci). 

 Media audio-visual; sebelum dipergunakan dalam pembahasan 

materi di kelas, media sudah dipersiapkan dan dicoba terlebih 

dahulu. Yang perlu diperhatikan adalah jarak pandangan peserta 

terhadap gambar, dan volume suara, agar seluruh peserta bisa 

melihat dan mendengar secara jelas.  

Penggunaan Media 

Apa Kegiatan Pelatihan atau Belajar Mahasiswa KKN Program 

OSSOF Perindungan Anak ? 

 

 Kegiatan belajar Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan 

Anak merupakan kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan oleh 

Mahasiswa KKN bersama masyarakat sasaran untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan 

kesadaran dan memperbaiki kehidupan perlindungan anak. 

 Kegiatan belajar seperti ini tidak sama dengan kegiatan belajar di 

sekolah, karena bahan belajarnya ditetapkan berdasarkan 

kebutuhan kelompok masyarakat yang benar-benar bermanfaat 

dalam kehidupan praktis sehari – hari. 

 Begitu juga dengan cara belajarnya, dilaksanakan lebih informal, 

santai dan bebas, sesuai dengan kreativitas kelomok itu sendiri. 

Tidak ada yang bertindak sebagai guru dalam kegiatan belajar ini 

karena pengetahuan dan pengalaman setiap peserta bisa 

disumbangkan. 

 Sebagai fasilitator dan pendamping mahasiswa KKN program Ossof 

Perlindungan Anak perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan 

baru karena seringkali mereka diharapkan juga untuk menjadi 

narasumber oleh kelompok belajar. 

 

Mengapa Menggunakan Media dalam Kegiatan Belajar 

 

 Berkomunikasi dengan masyarakat ( kelompok dampingan) 

merupakan pekerjaan terpenting Mahasiswa KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak. Proses komunikasi terutama terjadi dalam 

kegiatan – kegiatan belajar, baik berupa pertemuan perencanaan 
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program, diskusi mengenai suatu materi atau permasalahan, praktek 

maupun pelatihan. 

 Media yang dipilih untuk suatu kegiatan belajar harus sesuai dengan 

tujuan belajar yang ingin dicapai. Tetapi selain memilih media yang 

tepat, perlu juga diperhatikan cara menggunakan media secara baik 

dan benar. Sebab bentuk media apapun yang digunakan, meskipun 

dirancang dengan baik, tanpa difasilitasi dengan baik proses 

diskusinya, media – media tidak akan mengsilkan dampak seperti 

yang diharapkan. Untuk itu, keterampilan memfasilitasi diskusi 

dengan menggunakan media merupakan faktor yang menentukan 

bagi pengguna media. 

Memilih pelatihan dengan gaya presentasi yang sesuai 

Menggunakan lebih dari satu teknik dalam masing-masing sesi 

dianjurkan untuk menjaga minat, untuk membantu retensi (seperti 

dibahas pada Prinsip-Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa) dan karena 

peserta akan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Teknik-teknik 

yang digunakan tergantung pada: 

 Pelatih/fasilitator – Pengetahuannya tentang topik dan kelompok, 

keterampilan, gaya pribadi. 

 Isi – apakah dimaksudkan untuk mempelajari pengetahuan atau 

keterampilan atau mengubah sifat. 

 Peserta – jumlah, kemampuannya, kebutuhannya serta 

pengalamannya. 

 Lingkungan – lokasi, pengaturan ruangan, waktu, hari. 

 

Berikut ini disajikan beberapa kegiatan yang dapat digunakan dengan 

kelompok yang ukurannya berbeda-beda. 
 

Jenis kegiatan Kelompok 

Besar 

Kelompok 

Kecil 

Berpasangan 

/ Bertiga 

Individual 

Ceramah      

Diskusi 

kelompok  
    

Tanya jawab     

Studi kasus     

Curah 

pendapat 
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Kuis     

Permainan      

Permainan 

panel  
    

Hipotesa      

Debat     

Menguraikan 

situasi masa 

lampau 

    

Pemecahan 

masalah 
    

Permainan 

peran 
    

Peragaan     

 

Gaya komunikasi (Neuro Linguistic Programming [NLP]) 

Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda dan dengan 

demikian orang yang berbeda dapat memproses dan menyerap 

informasi dengan cara yang berbeda. Karena alasan inilah maka 

informasi perlu disajikan oleh pelatih dalam berbagai macam cara 

sehingga mendorong gaya komunikasi yang berbeda-beda dari setiap 

orang. Cara komunikasi orang yang berbeda-beda disajikan di dalam 

sebuah model komunikasi yang disebut Neuro Linguistic Programming. 

Menurut model ini, orang dapat mengolah informasi melalui empat 

pengalaman sensorik yang berbeda: 

1. Visual: Orang yang menyerap informasi paling baik jika disajikan 

secara visual, seperti melalui diagram, grafik dan gambar. Mereka 

lebih menyukai banyak ruang disekitarnya dan akan melangkah 

mundur jika saudara terlalu dekat. Mereka mungkin berkata: “Saya 

tahu yang saudara maksud.”  Orang-orang visual  akan cenderung 

belajar paling baik melalui presentasi slide, gambar-gambar, 

diagramvideo, dsb. 

2. Auditorik: Orang yang lebih suka membicarakan masalah dan 

mendengarkan pembicaraan tetapi dengan banyak variasi nada, 

tekanan, dan kecepatan.  Mereka juga mungkin tidak melihat pada 

orang yang berbicara dengannya, lebih suka hanya mendengarkan. 

Mereka mungkin berkata: “Saya mendengar apa yang saudara 

katakan.”  Para auditorik akan cenderung belajar paling baik melalui 

ceramah, diskusi, dsb. 



52 
 

3. Kinaestetik:  Orang-orang yang lebih suka tindakan, gerakan dan 

senang terlibat. Mereka lebih menyukai lingkungan yang santai, 

tidak mengancam dan tidak merasa terancam jika orang duduk 

atau dekat dengannya.  Mereka mungkin berkata: “Saya rasa kita 

harus ambil tindakan”.  Para kinaestetik akan cenderung belajar 

paling baik melalui ‘melakukan’, yakni, permainan peran, 

penempatan klinis.  

4. Digital: Orang-orang yang menyukai informasi tertulis secara urut 

yang menunjukkan perhatian cermat terhadap detil dan struktur. 

Mereka mungkin berkata: “Saya telah membaca laporan dengan 

cermat dan tahu apa yang haruis dilakukan”.  Para digital akan 

cenderung belajar paling baik melalui materi tertulis, misalnya 

handout (selebaran). 

 

Menggabungkan ke empat model komunikasi tersebut dalam suatu 

proses pelatihan akan lebih menjamin materi pelatihan tersampaikan 

dengan baik pada karakteristik peserta pelatihan yang berbeda-beda.. 

Komunikasi Non-verbal  

Ketika melihat seseorang yang menyajikan informasi, maka proses 

belajar lebih banyak diserap dari komunikasi non-verbalnya (bahasa 

tubuh) dibandingkan dari kata-kata yang diucapkan. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65 persen dari komunikasi 

dilakukan melalui sinyal-sinyal non-verbal.  Komunikasi non-verbal 

meliputi berbagai macam sinyal yang menyampaikan pesan kepada 

peserta dialog. Komunikasi non-verbal merupakan suatu alat yang 

memperkuat apa yang dikatakan oleh pelatih, atau sebaliknya malah 

bisa bertentangan dengan pesannya.  Sebagai contoh, jika pelatih 

mengatakan bahwa konselor perlu dimotivasi dan memiliki komitmen 

terhadap pekerjaannya tetapi ia berdiri dengan pundak terangkat dan 

tangan menyilang dada maka mungkin nampak melalui bahasa 

tubuhnya bahwa ia tidak benar-benar mempercayainya. Para pelatih 

harus berusaha menyadari pesan-pesan komunikasi non-verbalnya. 

Komunikasi non-verbal meliputi: 

 Suara 

Pelatih harus berbicara dengan jelas dan menajamkan suaranya.  Hal 

ini membantu peserta menjaga minat jika pelatih berbicara dengan 

gaya percakapan tetapi kadang-kadang mengubah kekuatan dan 

tekanan suaranya. Pelatih dapat menggunakan variasi suaranya 
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untuk menekankan poin-poin penting yang perlu dipelajari oleh 

peserta. 

 Pakaian 

Orang cenderung menilai orang lain ketika pertama kali bertemu 

berdasarkan cara mereka berpakaian. Oleh karena itu penting bahwa 

pelatih berpakaian dengan cara yang sesuai untuk kelompok peserta 

dan budayanya. Bagi sejumlah pelatih, hal ini mungkin 

membutuhkan perubahan gaya pakaian mereka yang biasanya 

menjadi suatu gaya untuk tujuan pelatihan. Jika pelatih merasa 

mereka kelihatan baik, mungkin juga memberikan kepercayaan diri 

yang lebih besar bagi mereka. 

 Kontak mata 

Peserta ajan merasa terlibat jika pelatih melakukan kontak mata 

dengannya.  Untuk kelompok besar, pelatih harus melakukan kontak 

mata dengan beberapa orang di dalam ruangan.  Beberapa peserta 

mungkin merasa kurang enak berkontak mata dengan pelatih 

karena budaya mereka, baik selama masa pelatihan atau untuk 

topik-topik atau kegiatan tertentu. 

 Sikap tubuh  

Tergantung pada ukuran kelompok, pelatih mungkin perlu berdiri  

tegak untuk membabntu memperjelas suaranya untuk seluruh 

kelompok. Bahkan di dalam kelompok kecil, sikap tubuh penting.  

Pelatih harus berusaha untuk nampak santai (yakni tidak kaku) tetapi 

juga tidak loyo atau nampak terlalu kasual. 

 Posisi  

Dimana pelatih berdiri juga penting.  Apabila menggunakan alat 

bantu audiovisual seperti papan tulis atau layar, pelatih harus berdiri 

di belakang papan tulis atau layar atau disampingnya sehingga alat 

bantu audiovisual tersebut dapat terlihat.  Jika pelatih harus menulis 

di papan tulis, hendaklah menunggu sampai mereka menghadap 

kepada peserta latih lagi sampai mereka berbicara kepada peserta 

latih. Ruang harus ditata sedemikian rupa , penghalang diupayakan 

sekecil mungkin. Jauh lebih mudah bagi peserta berbicara mengenai 

masalah-masalah sensitif dan pelatih nampak lebih dapat didekati 

jika tidak duduk di belakang laci, meja atau mimbar.  

 Gerakan dan isyarat tubuh 

Lebih menarik bagi para peserta jika pelatih bergerak sedikit 

mengelilingi ruangan dari waktu ke waktu. Akan tetapi hendaknya 

jangan terlalu banyak beragam sehingga mengacaukan perhatian. 
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Pelatih hendaknya menggunakan isyarat tubuh seperti dalam 

percakapan – untuk menekankan atau menjelaskan – tetapi juga 

jangan sampai mengacaukan perhatian.  Jika saudara memberikan 

pelatihan kepada kelompok campuran budaya, isyarat khusus 

tertentu mungkin tidak sesuai untuk budaya tertentu. 

Mengatasi gugup 

Banyak orang dapat gugup sebelum dan selama presentasi. Dengan 

praktek, hal ini dapat teratasi tetapi bahkan beberapa pelatih yang 

paling berpengalaman mungkin merasa gugup sebelum sesi pelatihan. 

Beberapa ide untuk membantu saudara mengetahui gugup dan 

kecemasan adalah: 

 Istirahat yang cukup.  Pastikan saudara banyak tidur di malam 

sebelumnya dan saudara memberikan cukup waktu untuk sampai 

ke tempat pelatihan lebih awal. 

 Pastikan saudara telah melakukan cukup persiapan, paham betul 

dengan rencana sesi dan telah melakukan segala sesuatu pada 

checklist persiapan pelatihan (lihat sub modul tentang 

‘Perencanaan sesi’ dan ‘Persiapan pelatihan’). 

 Praktekkan presentasi saudara sebelum sesi pelatihan. 

 Cobalah memberi  salam kepada peserta ketika mereka datang. Jika 

saudara dapat bertemu sejumlah muka yang bersahabat saudara 

mungkin tidak merasa seolah-olah saudara memberikan presentasi 

kepada orang asing. 

 Yakinkan diri saudara untuk santai.  Cobalah berdiri tegak dan tarik 

nafas dalam-dalam. Tegangnak dan kemudian kendorkan otot atau 

bahkan lakukan peregangan.  

 Cobalah percakapan positif  - katakan kepada diri saudara sendiri 

bahwa saudara sudah siap, saudara mengetahui subyeknya dan 

segala sesuatunya berjalan lancar. 

 Kenakan sesuatu yang saudara rasa nyaman.  Jika saudara merasa 

terbatas atau tidak dapat bergerak dengan bebas di seluruh 

ruangan pelatihan saudara mungkin tidak dapat melakukan 

presentasi secara meyakinkan. 

 Sediakan segelas air untuk berjaga-jaga jika tenggorokan saudara 

kering atau mengalami batuk karena gugup. 

 Pada permulaan sesi, setelah saudara diperkenalkan dengan 

peserta, berikan ikhtisar singkat tentang pengalaman saudara di 

lapangan. Ini membantu menentukan kredibilitas saudara dan 

mengingatkan saudara bahwa saudara adalah orang yang tepat 

untuk melakukan pelatihan ini! 
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Gaya pribadi 

Tidak ada cara “tepat” untuk memberikan pelatihan.  Apabila pada 

permulaan sesi saudara berpikir tentang presentasi apa yang saudara 

sukai, saudara mungkin memikirkan tentang beberapa presenter yang 

memiliki gaya yang sangat berbeda-beda. Selama dan sesudah 

pelatihan ini cobalah dan amati presentasi sebanyak yang saudara 

dapat, lihat apa yang saudara sukai dan gunakanlah untuk 

mengembangkan gaya unik saudara sendiri. Beberapa contoh tentang 

hal-hal yang mencirikan gaya pribadi adalah: 

 Penggunaan humor yang sesuai  

 Penggunaan anekdot yang relevan 

 Antusiasme pribadi  

 Kepercayaan terhadap diri sendiri 

 Kemampuang mengembangkan keakraban dengan para peserta 

 Pengetahuan tentang subyek  

 Jangan menutupi layar saat presentasi. 

 Gunakan pointer (alat penunjuk). 

 Tutup informasi sampai saudara membicarakan mengenai 

informasi tersebut. Bila tidak maka para peserta akan membaca 

apa yang ada pada slide, dan bukannya berkonsentrasi pada apa 

yang saudara katakan. 

 Pastikan bahwa semua peserta dapat melihat alat bantu 

audiovisual tersebut. 

 Berbicaralah kepada peserta - bukan kepada papan tulis atau layar. 

 Periksa bahwa slide atau transparan terfokus dengan benar 

sebelum memulai. 

 Periksa bahwa ruangan tidak terlalu terang, jika menggunakan 

slide atau proyeksi komputer. Mintalah seseorang untuk 

membantu mengatur penerangan. 

 Gunakan hanya satu alat bantu audiovisual pada sekali waktu. 

 Siapkan backup, misalnya jika menggunakan PowerPoint, dan alat 

tidak bekerja, maka bisa menggunakan media yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.. 

 Jaga agar layoutnya sederhana dan detilnya minimum. 

 Gunakan warna-warna yang dapat dilihat dengan jelas. 

 

1.2.1. Lembar Kerja  
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1. Tidak disediakan lembar kerja secara khusus.  

2. Lembar Kerja pada sesi ini adalah membahas materi lembar baca 

dan didukung oleh contoh alat peraga dan peragaan dari 

fasilitator terkait materi pada lembar baca. 

3. Fasilitator  memfasilitasi proses membaca materi 

4. Fasilitator memberikan contoh-contoh peralatan melatih 

5. Fasilitator memperagakan bagaimana melatih dan memberikan 

sesi 

6. Fasilitator membahas bersama seluruh peserta 

 

1.2.1. Lembar Tayang  Menyelenggarakan Pelatihan 

 Fasilitator  menggunakan  lembar  tayang  1.2.1 

 

 

 

1.2.2. SLP Mempersiapkan Pelatihan Pelatih KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak 

Tujuan : 

Peserta dapat mempersiapkan pelatihan Mahasiswa KKN Program 

OSSOF Perlindungan Anak dengan menyebutkan tujuan pelatihan dan 

langkah praktis  pelatihan. 

Bahan : 

 Modul  

 Tujuan dari modul MAHASISWA KKN PROGRAM OSSOF selama 4 

hari 

 Jadwal harian  

 Daftar logistik 

Waktu : 

90 Menit 
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Proses : 

1. Fasilitator mengajak peserta untuk  membahas  persiapan pelatihan 

Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak.  

2. Apa saja yang diperlukan dalam persiapan pelatihan? Fasilitator 

meminta peserta membaca LB 1.2.2 dan mendiskusikan lebih lanjut 

dalam lembar tayang 1.2.2 

3. Fasilitator menyampaikan materi mempersiapkan memfasilitasi 

pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak 

melalui lembar tayang dan dikombinasikan dengan meminta 

peserta membaca lembar baca 1.2.2 secara bergantian. Fasilitator 

akan mengatur secara bergantian proses belajar membaca bersama 

ini. 

4. Fasilitator akan memberikan contoh atau meminta peserta bermain 

peran dalam pembahasan materi lembar baca 1.2.2 

5. Kegiatan ditutup setelah peserta menyelesaikan tugas  yang 

dibagikan pada kembar kerja 1.2.2. 

 

 

1.2.2  Lembar Baca  Mempersiapkan  Pelatihan KKN Tematik  OSSOF 

Perlindungan Anak 

Pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF merupakan pelatihan 

yang melibatkan peran serta mahasiswa KKN untuk aktif mendukung 

program perlindungan anak di masyarakat. KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak menjadi pijakan penting dalam menciptakan ruang 

yang aman dan terpadu pada anak di tingkat masyarakat lokasi KKN. 

Tugas utama pelatih dalam pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF  

Perlindungan Anak adalah meletakkan dasar dari kesadaran serta 

keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak.   

Pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak 

menggunakan metode partisipatif yang "mempermudah" sesuatu dalam 

mencapai tujuan tertentu dengan memperlancar aktivitas belajar peserta 

pelatihan untuk mencapai tujuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki 

oleh fasilitator maupun peserta pelatihan. Pelatihan Mahasiiswa KKN 
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Program OSSOF Perindungan Anak adalah teknik 

"memfasilitasi/memandu" sudah dipakai dalam berbagai cara yang 

berbeda oleh berbagai orang yang berbeda (Terutama dalam Pelatihan 

Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KPPPA) RI). Dengan prinsip memfasilitasi ini, seorang 

yang berposes didalam pelatihan ini disebut fasilitator atau pemandu.  

Istilah tersebut dipergunakan untuk diartikan sebagai suatu peranan 

memfasilitasi dalam sebuah kelompok belajar.  

 

Persiapan Pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak 

 

 Pastikan materi pelatihan sudah lengkap dan alat yang diperlukan 

seperti; layar, papan tulis biasa, kertas plano, metaplan, LCD,  alat 

peraga, ruangan yang cukup luas bentuk U, permainan dinamis, 

kursi dan meja yang tidak mengganggu ruang gerak peserta. 

Dalam pelatihan partisipatif, buku tulis, bolpoint, penghapus, 

spidol besar 3 warna, spidol warna kecil, selotip kertas, kertas HVS, 

gunting, paper-clip (penjepit kertas), Film, kabel gulung, stapler 

dan sebagainya.  

 Jadwal yang tertempel dan semua peserta mendapatkan bahan 

yang sama seperti alat tulis dan modul. Seorang fasilitator harus 

datang lebih awal sekitar 30 menit sebelum peserta. Pastikan 

bahwa peserta melakukan absensi dan tidak terlambat. 

 Pastikan media dapat berfungsi dengan baik dan ruangan 

memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. 

 Dalam memfasilitasi kelas pastikan untuk mengingat nama 

peserta dengan baik dan memberikan contoh dengan memulai 

pengalaman dari peserta. 
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 Pahami lingkungan  dengan datanglah lebih awal di tempat 

pelatihan dan cari dimana letak ruangannya. Pahami lingkungan 

sekitarnya, seperti toilet, telefon terdekat, tempat sholat, ruang 

merokok, tempat makan, tempat makanan kecil, tempat petugas 

administrasi. Dengan demikian dapat disampaikan kepada 

peserta tentang tempat-tempat ini, sehingga mencegah mereka 

dari kebingungan.  

 Pastikan ruang pelatihan layak digunakan. Ruang pelatihan harus 

cukup  besar untuk semua peserta dan harus tersedia ruang gerak 

yang cukup untuk berbagai aktivitas yang akan dijalankan selama 

pelatihan berlangsung, misalnya membentuk kelompok-

kelompok kecil. Jika anda merasa bahwa ruangan tidak memadai, 

beritahukan kepada pengarah pelatihan atau penata fasilitas dan 

carilah apakah ada ruang lain yang tersedia. Perubahan tempat 

segera diinformasikan kepada peserta. 

 Meminimalkan pengalihan perhatian – Jika lingkungan gaduh dan 

terlihat banyak gerakan di koridor, dan sebagainya, pastikan 

bahwa pintu-pintu ditutup sebelum presentasi dimulai. Akan 

tetapi jika pintu-pintu ditutup, perlu dipastikan bahwa ventilasi 

dan suhu di dalam ruangan nyaman. Suhu yang terlalu tinggi, atau 

dingin, atau ruangan membuat sesak nafas maka para peserta 

akan terganggu konsentrasinya pada pelatihan. Buka jendela bila 

ruangan tak memiliki pendingin ruangan , jika dengan pendingin 

ruangan, periksa pengaturan suhunya 

 Kenali dimana letak tombol-tombol listrik, untuk mengatur 

pencahayaan ruangan ketika pelatihan berlangsung, juga tirai 

jendela . Setiap aktivitas membutuhkan pencahayaan yang 

berbeda. Cobalah melatih diri melakukan perubahan 

pencahayaan, sehingga saat diperlukan saudara telah dengan 

segera dapat melakukannya.  

 Pastikan diri memahami aturan penggunaan ruangan, apa yang 

boleh dan apa yang tidak diizinkan, misal menempelkan kertas 

didinding, memasang paku paying dsb. Tanyakan kepada pihak 

pengelola fasilitas pelatihan tentang hal ini.  

 Pahami peralatan, sebelum pelatihan dimulai, pastikan peralatan 

apa yang tersedia, jika tersedia laptop dan infocus maka tayangan 

PowerPoint dapat dilakukan, jika tidak maka bisa menggunakan 

media lain missal papan tulis. 

 Ketika saudara datang, pastikan bahwa semua peralatan yang 

dibutuhkan telah tersedia dan kemudian beri tanda periksa untuk 
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peralatan ini pada ceklis.  Untuk setiap butir peralatan yang 

digunakan, uji coba untuk memastikan bahwa peralatan tersebut 

bekerja dengan benar dan bahwa perangkat overhead atau slide 

projector fokusnya tajam dan besaran huruf dapat dilihat pada 

jarak peserta. Pastikan layar bisa jelas dilihat dari tiap-tiap tempat 

dimana para peserta duduk di ruang pelatihan. 

 Gunakan pengeras suara jika pelatihan dalam kelompok besar, 

sediakan pengeras suara yang dapat diedarkan agar ketika 

peserta mengajukan pertanyaan atau komentar dapat jelas 

terdengar. Sediakan juga pengeras suara untuk pembicara. 

Pahami cara penggunaan pengeras suara, pastikan suara tidak 

berdengung atau pecah. Jika pengeras suara berbentuk ‘clip-on’ 

kecil, pastikan diletakkan ditempat yang dapat menangkap suara 

saudara dan perhatikan suara gesekan baju/perhiasan/ telpon 

dan desahan nafas saudara  tak masuk kedalamnya 

 Jika peralatan tak bekerja dengan baik, periksa ulang apakah 

kabel telah berada ditempatnya dan stop kontak masuk tepat 

kedalam lubang kontak.  Periksa juga apakah komputer dan 

semua peralatan lainnya dapat bekerja. Jika tidak mintalah 

bantuan petugas teknisi untuk memeriksanya, atau mungkin 

peralatan harus diganti dengan cadangan yang tersedia. Bila tak 

memungkinkan, maka sediaan back-up saudara dapat digunakan 

untuk membantu presentasi,  misalnya mengubah presentasi 

dalam bentuk tayangan transparan. 

 Kenali para peserta sebelumnya, daftar peserta hendaklah dibaca. 

Daftar tersebut memuat nama, posisi peserta, fakultas atau 

jurusan. Data ini diperlukan untuk: mengetahui jumlah peserta, 

sehingga pelatih dapat merencanakan kegiatan dan kelompok 

kerja  yang memadai dan mengetahui asal peserta dari fakultas 

atau jurusan apa.  

 Contoh ceklis pelatihan diberikan di bawah ini.  Ceklis tersebut 

memberikan acuan yang cepat untuk memeriksa bahwa semua 

bahan, peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan pelatihan telah siap. Berikut contoh ceklis yang 

perlu diperhatikan : 

 TOR 

 Bahan presentasi 

 Bahan permainan 

 Pertemuan pemandu 

 Menyediakan modul dan kurikulum 
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 Foto copy bahan serahan 

 Foto copy lembar evaluasi 

 Foto copy lembar kerja 

 Membuat daftar kebutuhan 

 Memastikan tempat pelatihan 

 Menyusun jadual 

 Membentuk panitia pelaksana 

 Pembagian tugas fasilitator 

 Merumuskan biaya pelatihan 

 Koordinasi dengan wilayah 

 Evaluasi harian 

 Absesnsi peserta 

 Absensi pemandu 

 Distribusi lembar kerja 

 Distribusi alat dan bahan 

 Notulensi 

 Konsumsi 

 Rekap evaluasi dan topik harian 

 Pre test, Post – test, dan Analisa pre – post test 

 Laporan 

 

Pelaksanaan Pelatihan Mahasiswa KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak 

 

 Sebelum memulai pertemuan/diskusi, ciptakan suasana yang 

santai, sehingga peserta tidak merasa berada dalam sebuah kelas 

belajar, melainkan dalam kelompok diskusi informal. Bisa juga 

dimulai dengan permainan atau crita lucu. 

 Kemudian sampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya 

kegatan belajar serta topik yang akan dibahas. 

 Sampaikan dan sepakati bersama dengan peserta mengenai 

perkiraan waktu yang diperlukan untuk kegiaatan ini. 

 Mulailah kegiatan belajar sesuai dengan langkah – langkah yang 

dipersiapkan. Pergunakan media yang telah dipersiapkan untuk 

menyampaikan informasi belajar. Media akan lebih baik bila 

dipergunakan sebagai bahan diskusi sehingga kegiatan belajar 

lebih kontraktif (timbal balik) 

 Fasilitator harus selalu menjaga agar media dapat dilihat secara 

jelas oleh seluruh peserta. 
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 Fasilitator yang menyajikan media agar selalu dalam posisi 

berhadapan dengan peserta diskusi dan tidak menghalangi 

pandangan peserta kepada media. 

 Fasilitator memancing diskusi dengan mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan yang berkisar pada tanggapan mengenai isi/pesan 

yang terkandung dalam media.  

 

Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  pelatihan 

Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan anak 

 

a. Sepuluh Hal  Penting dalam memfasilitasi sebuah diskusi 

Diskusi kelas berperan sangat penting dalam belajar aktif. 

Dengan mendengarkan keluasan ragam pandangan menantang 

peran peserta. Peran anda selama diskusi kelompok adalah 

memfasilitasi jalannya komentar dari peserta. Sekalipun ini tidak 

perlu untuk menyela setelah setiap siswa berbicara, secara 

periodik membantu kelompok agar berkontribusi mereka dapat 

bermanfaat. Inilah sepuluh poin menu fasilitas yang digunakan 

ketika anda memimpin kelompok diskusi. 

 

1. Membuat parafrase yang dikatakan peserta didik sehingga 

menjadi sesuatu yang mudah difahami oleh peserta lain dan 

dapat diperoleh kesimpulan dari apa yang telah dikatakan 

pada waktu yang lebih lama: Sehingga apa yang anda katakan 

adalah bahwa anda telah sangat berhati-hati mengenai kata-

kata yang anda gunakan karena peserta tertentu mungkin 

tersinggung olehnya. 

2. Cek pemahaman anda pada kata-kata peserta atau suruhlah 

ia untuk mengklarifikasikan apa yang ia katakan : Apakah anda 

mengatakan bahwa kebenaran politis ini telah terlalu jauh? 

Saya tidak yakin bahwa saya betul-betul memahami apa yang 

anda maksud. Dapatkah anda mengulangi lagi. 

3. Melengkapi satu komentar yang menarik atau mendalam: Itu 

poin bagus, saya senang bahwa anda membawakan itu pada 

perhatian kita. 

4. Elaborasi kontribusi peserta didik pada diskusi dengan 

contoh-contoh, atau sarankan sebuah cara baru untuk melihat 

problem : Komentar anda menyediakan poin menarik dari 

perspektif minoritas, kita juga dapat mempertimbangkan 

bagaimana mayoritas memandang situasi yang sama. 



63 
 

5. Membangkitkan diskusi dengan mempercepat langkah, 

dengan menggunakan humor, atau jika perlu mendesak 

kelompok untuk memberi kontribusi lebih. Oh saya, kita 

memiliki peserta didik yang diam di kelas ini! Inilah tantangan 

untukmu. Untuk dua menit mendatang, mari kita lihat berapa 

banyak kata yang anda pikirkan yang tidak lagi dapat diterima 

secara politis. 

6. Tidak setuju pada komentar peserta untuk mendorong diskusi 

lebih lanjut.Saya dapat melihat darimana anda mulai, namun 

saya tidak percaya apa yang anda deskripsikan selalu sesuai 

dengan masalah. Apakah peserta lain memiliki pengalaman 

yang berbeda dari pengalaman  yang lain? 

7. Tengahilah berbagai perbedaan pendapat antara peserta 

didik, dan kurangi ketegangan yang ada. Saya kira bahwa 

Susan dan Mary tidak betul-betul bertentangan satu dengan 

yang lain namun hanya perbedaan sisi pandang dari keduanya 

terhadap isu ini. 

8. Gabungkan ide-ide, tunjukan hubungan mereka satu dengan 

yang lain. Sebagaimana anda dapat melihat komentar dari 

Dan dan Jean, kata-kata yang kita gunakan bisa menyinggung 

siswa. Keduanya telah memberi contoh bagaimana mereka 

merasa eksklusif dengan kata-kata yang didasarkan pada 

jender. 

9. Ubahlah proses kelompok dengan alternatif metode untuk 

memperoleh partisipasi atau memindahkan kelompok pada 

tingkat evaluasi ide yang telah ditempatkan di depan 

kelompok. Mari kita bagi pada kelompok-kelompok kecil dan 

lihatlah jika anda dapat menentukan dengan beberapa kriteria 

untuk menetapkan penggunaan kata yang sensitif pada 

jender. 

10. Simpulkan (dan rekamlah, jika diperlukan) pandangan-

pandangan utama dari kelompok. Saya telah mencatat tiga ide 

utama yang berasal dari diskusi kelompok dimana kata-kata 

itu menyakitkan : (1) mereka menyisihkan beberapa peserta, 

(2) mereka menghina beberapa peserta (3) mereka ditentukan 

hanya oleh kultur mayoritas. 

 

b. Metode Diskusi : Tukar Pemikiran / Pendapat 

Kegiatan ini dapat digunakan untuk merangsang 

keterlibatan peserta dalam proses belajar. Strategi ini juga 

memperingatkan peserta agar menjadi pendengar yang hati – 
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hati dan membuka diri mereka sendiri terhadap berbagai macam 

sudut pandang. Langkah – langkah : 

 Siapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau statemen yang 

provokatif, menantang, mengundang untuk dikaji, meminta 

opini mereka mengenai sebuah isu materi belajar yang akan 

dibahas. Contohnya : ‘ Sikap – sikap apa yang seharusnya 

dimiliki oleh fasilitator Pelatihan Mahasiswa KKN Program 

OSSOF Perrlindungan Anak di desa? ‘. Atau “Fassilitator 

diperbolehkan menerima hadiah dari masyarakat untuk alasan 

sopan santun“. Jumlah pertanyaan atau statemen tadi 

setengah dari peserta. 

 Berilah masing-masing peserta sebuah kartu nama. Mintalah 

agar mereka menuliskan nama masing – masing dan 

memakainya. 

 Bagikan statemen atau pertanyaan yang telah disipkan kepada 

setengah dari peserta, masing-masing mendapatkan satu 

kartu pertanyaan/statmen. 

 Mintalah peserta untuk berpasangan dan memperkenalkan 

diri pada orang lain, kemudian setiap pasangan tukar menukar 

respon terhadap pesan kartu yang telah dibagikan. 

 Setelah beberapa menit, mintalah peserta mencari pasangan 

lain dan mendiskusikan kembali pesan yang ada di kartu 

dengan pasangan barunya. 

 Lanjutkan proses ini sampai kebanyakan dari peserta telah 

bertemu. Kemudian mintalah beberapa peserta untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Mintalah pserta yang lain 

untuk menanggapi. Simpulkan materi belajar. 

 

c. Metode Ceramah : Tukar Pemikiran / Pendapat 

Ceramah adalah sebuah metode mengajar yang paling di 

sukai, tetapi apakah ini memiliki tempat pada lingkungan belajar 

aktif? Digunakan terlalu sering, ceramah tidak akan pernah 

mengarah ke belajar, tetapi berkali-kali ketika ini dapat dilakukan 

secara ekektif. Karena itu pelatih hendaknya membangun daya 

tarik dulu, memaksimalkan pengertian dan ingatan, melibatkan 

peserta selama ceramah, dan memberi penguatan apa yang telah 

disajikan.  

Inilah beberapa pilihan untuk melakukan hal itu. 

 Membangun Minat kemukakan ceritera atau visual yang 

menarik : sajikan anekdot, ceria fiksi, atau grafik yang relevan 
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yang dapat memenuhi perhatian peserta didik terhadap apa 

yang anda kerjakan. 

 Buatlah kasus problem : kemukan suatu problem di sekitar 

ceramah yang akan disusun. 

 Test Pertanyaan : berilah peserta didik sebuah pertanyaan 

(apakah mereka telah memiliki sedikit pengetahuan 

sebelunya) sehingga mereka akan termotivasi untuk 

mendengarkan ceramah anda untuk menjawabnya.  

 Memaksimalkan Pemahaman dan Ingatan 

 Headlines : beri poin – poin utama dari ceramah pada kata-

kata kunci yang berfungsi sebagai sub-hiding verbal atau alat 

bantu ingatan.  

 Contoh dan Analogi : kemukakan ilustrasi kehidupan nyata 

mengenai gagasan dalam ceramah dan, jika mungkin, buatkan 

perbandingan antara meteri antara materi anda dan 

pengetahuan dengan pengelaman yang telah peserta didik 

alami.   

 Alat Bantu Visual : gunakan flip chart, transparansi, hand out 

singkat dan demontrasi yang membantu siswa melihat dan 

mendengarkan apa yang anda katakan. 

 Melibatkan Peserta latih  selama Ceramah. Tantangan Spot : 

Hentikan ceramah secara periodik dan tantanglah (mintalah) 

peserta didik untuk memberi contoh dari konsep yang 

disajikan untuk menjawab pertanyaan kuis spot. 

 Latihan-latihan yang memperjelas : seluruh penyajian, selingi 

aktivitas-aktivitas singkat yang memperjelas poin-poin yang 

anda buat. Memberi Daya penguat Cearamah 

 Aplikasi Problem : ajukan problem atau pertanyaan pada 

peserta didik untuk 

 diselesaikan dengan didasarkan pada informasi yang 

diberikan waktu ceramah. 

 Review peserta didik : suruhlah peserta saling mereview isi 

ceramah satu dengan yang lain, atau berilah mereka mereview 

test dengan menskor sendiri. 

 

d. Jajak  Pendapat 

Suatu perdebatan dapat menjadi sebuah metode berharga 

untuk mengembangkan pemikiran dan refleksi, khususnya jika 

para peserta latihan diharapkan mengambil posisi yang 

bertentangan dengan pendapatnya. Ini adalah sebuah strategi 

untuk suatu perdebatan yang secara aktif melibatkan setiap 
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peserta. Strategi ini juga bisa dipakai untuk menggali dan 

mempengaruhi kayakinan peserta terhadap suatu isu tertentu. 

Situasi Jajak Pendapat : 

 Kembangkan suatu pernyataan yang berkaitan dengan isu 

yang kontroversial yang berkaitan dengan materi yang 

dibahas. 

 Lakukan jajak pendapat kepada peserta dengan kategori 

setuju, tidak setuju dan netral terhadap pernyataan yang 

telah dibuat tadi. Mintalah peserta untuk berkumpul 

dengan peserta lain yang satu pendapat ( menjadi 3 

kelompok ) 

 Mintalah ketiga kelompok tadi untuk mengembangkan 

argumen – argumen terhadap kategori pilihannya ( setuju 

karena …………, tidak setuju karena ……., netral karena …) 

 Setiap kelompok kemudian saling berhadapan dan 

berdebat berdasarkan argumen-argumen yang dipilihnya, 

dan bisa saling mempengaruhi. 

 Dalam perdebatan setiap anggota kelompok 

diperbolehkan untuk pindah kepada kelompok lawan 

debatnya apabila lebih setuju dengan argumen yang 

dikemukakan pihak lawan. Ketika dirasa sudah cukup, 

akhiri perdebatan tersebut. Buatlah diskusi seluruh kelas 

tentang apa yang telah dipelajari oleh para peserta 

berdasarkan pengalaman debat tadi. 

 Mintalah peserta mengidentifikasi apa yang mereka 

pikirkan merupakan argumen-argumen terbaik yang 

dibuat oleh kedua kelompok. 

 

 

e. Membaca Bersama 

Mungkin mengherankan membaca suatu teks dengan 

keras dapat membantu peserta memfokuskan perhatian secara 

mental, menimbulkan pertanyaan – pertanyaan, dan merangsang 

diskusi. Strategi ini jauh seperti satu sesi studi kelas. Strategi 

tersebut mempunyai efek pada memusatkan perhatian dan 

membuat suatu kelompok yang kohesif. 

Langkah – langkah 

 Pilihlah sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca 

dengan keras. Batasi dengan suatu pilihan yang kurang 

dari 500 kata. 
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 Perkenalkan teks pada peserta. Perjelas poin-poin kunci 

atau masalah -masalah pokok untuk diangkat. 

 Bagilah bacaan teks tersebut dengan alinea – alinea atau 

beberapa cara lainnya. Ajaklah sukarelawan – sukarelawan 

untuk membaca keras bagian – bagian yang berbeda. 

 Ketika bacaan-bacaan tersebut berjalan, hentikan di 

beberapa tempat untuk menekankan poin – poin tertentu. 

 Munculkan beberapa pertanyaan atau berilah contoh – 

contoh. 

 Buatlah diskusi singkat apabila peserta menunjukkan minat 

dalam bagian tertentu. Kemudian lanjutkan dengan 

menguji apa yang ada dalam teks. 

 

f. Variasi 

 Kerjakan membaca tersebut untuk diri anda sendiri jika 

anda merasakan hal itu akan meningkatkan presentasi teks 

atau anda mempunyai perhatian tentang keterampilan 

membaca para peserta. 

 Mintalah pasangan-pasangan, membaca satu sama lain, 

dengan menghentikan untuk klarifikasi dan diskusi ketika 

melihatnya cocok 

 

Evaluasi Pelatihan 

Evaluasi  Pelatihan adalah kumpulan sistematis berbagai 

macam informasi yang diperlukan untuk membuat agar pelatihan 

efektif. Dalam istilah yang lebih umum, evaluasi adalah suatu 

pengukuran efektivitas, efisiensi dan akseptabilitas suatu 

intervensi yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

ditetapkan. Banyak stakeholder yang terlibat di dalam melakukan 

pelatihan pelatihan.  Disamping pelatih dan peserta pelatihan, 

stakeholder lainnya dapat meliputi lembaga pelatihan dan 

organisasi yang membeli pelatihan.  Stakeholder yang berbeda 

mungkin memiliki harapan yang berbeda-beda tentang pelatihan 

dan mengharapkan hasil yang berbeda juga. Penting berbicara 

dengan para stakeholder  yang berbeda-beda untuk memahami 

informasi apa yang mereka butuhkan tentang pelatihan. Orang 

yang melakukan evaluasi kemudian dapat mengembangkan alat 
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dan metode yang sesuai untuk mengumpulkan informasi tentang 

sejauh mana hasil pelatihan dan harapan-harapan stakeholder 

telah dipenuhi. Informasi ini kemudian dapat diumpankan balik 

kepada para stakeholder melalui laporan pelatihan. Apa 

keuntungan dilakukannya evaluasi pelatihan? Mengevaluasi 

aspek-aspek pelatihan dapat menguntungkan bagi semua 

stakeholder.  Keuntungan-keuntungan yang mungkin dapat 

meliputi: 

1. Bagi pelatih: 

 Informasi tentang cara meningkatkan pelatihan  

 Informasi tentang cara meningkatkan gaya dan keterampilan 

pelatihan 

2. Untuk peserta pelatihan:  

 Penilaian apakah mereka telah mencapai tujuan akhir 

pembelajarannya  

 Pertimbangan tentang cara menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dipelajari ke dalam pekerjaan mereka  

 Keputusan-keputusan tentang apakah waktu, upaya dan/atau 

uang yang dikeluarkan pada pelatihan ada imbalan 

manfaatnya  

3. Bagi para kontraktor /sponsor: 

 Informasi tentang sejauh mana investasi waktu dan uang yang 

telah dikeluarkannya pada pelatihan bermanfaat  

 Informasi tentang staff mana yang cakap; termasuk 

keterbatasan-keterbatasan dan kesiapan untuk tanggung 

jawab baru  

 

Apa yang dapat diukur dalam evaluasi? Evaluasi dapat 

membuat kita tahu tentang ketepatan tujuan akhir atau maksud 

pembelajaran dari pelatihan. Evaluasi juga dapat memberikan 

informasi tentang sejauh mana pelatihan memenuhi tujuan-tujuan 

akhir atau maksud pembelajaran yang telah diidentifikasi.  

Evaluasi dapat memberikan informasi tentang:  
 

Alat pelatihan: 

 Apakah isi pelatihan diatur sesuai dengan tingkat yang tepat untuk 

peserta? 
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 Apakah naskah mudah dipahami? 

 Apakah alat audio-visual yang tepat digunakan? 

 Apakah peralatan audio-visual bekerja? 

 Dll 

 

Lingkungan pelatihan:  

Apakah fasilitas pelatihan memadai? Misalnya ukuran ruang, 

ventilasi, suhu, kesegaran, kemudahan mendengar suara. 

 

Evaluasi dapat memberikan informasi kepada kita tentang mutu 

pelatihan, yang meliputi:  

Kerangka pelatihan:  

Apakah pelatihan terlalu lama atau terlalu singkat? Apakah  jam 

istirahat cukup? Apakah sesi-sesi memiliki urutan yang logis?  

Teknik pelatihan:  

Adakah variasi teknik yang digunakan, misalnya kerja kelompok, 

permainan peran, permainan, latihan, pengajaran didaktik? Teknik 

mana yang paling baik hasilnya?  

Gaya Pelatih:  

Apakah pelatih memiliki keterampilan pengajaran yang baik? 

Misalnya menjaga minat kelompok, menggunakan beraneka ragam 

teknik pengajaran, memfasilitasi diskusi, menciptakan lingkungan 

yang mendukung bagi para peserta. Apakah pelatih bersahabat, 

ramah, mudah melakukan pendekatan? Apakah pelatih menguasai 

materinya? Misalnya dapatkah mereka menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang bahan secara meyakinkan.  

Keluaran :  

Melakukan evaluasi atas keluaran dapat memberikan informasi 

tentang manfaat-manfaat langsung dari pelatihan, yang meliputi; 

 Perubahan pengetahuan peserta: 

Pelatih perlu meyakinkan bahwa para peserta telah memahami isi 

pelatihan. 

 Kepuasan peserta: 

Apakah pelatihan memenuhi harapan-harapan peserta? 



70 
 

Apa yang mereka sukai tentang pelatihan dan apa yang tidak 

mereka sukai? 

 

Hasil:  

Mengevaluasi hasil (outcome) dapat sulit karena harus dilakukan 

segera setelah pelatihan selesai,  untuk menilai apa yang telah diubah 

atau telah dilaksanakan oleh peserta di dalam prakteknya sebagai 

hasil dari pelatihan.  Pengamatan independent peserta adalah 

merupakan metode penilaian yang terbaik dan tidak berpihak. 

Evaluasi hasil penting karena memberikan informasi kepada kita 

apakah tujuan-tujuan pelatihan telah dipenuhi. Evaluasi hasil juga 

membantu kita mengidentifikasi hambatan-hambatan apa yang 

mungkin terhadap penerapan apa yang telah dipelajari melalui 

pelatihan. Apa yang kita lakukan dengan hasil? Berdasarkan temuan-

temuan evaluasi pelatih dapat mengubah berbagai aspek pelatihan 

guna meningkatan kualitas, sehingga pelatihan di masa mendatang 

dapat memenuhi harapan  peserta atau tujuan pelatihan. 

Terdapat dua teknik pokok yang digunakan di dalam evaluasi: 

1. Teknik kualitatif: berhubungan dengan pengumpulan data 

deskriptif. Hal ini memungkinkan pelatih dapat melihat informasi 

secara lebih mendalam tentang aspek-aspek khusus pelatihan. 

Alat-alat untuk mengumpulkan data kualitatif meliputi: buku 

harian reflektif (misalnya yang digunakan dalam penilaian 

mandiri); menggunakan formulir evaluasi dengan pertanyaan-

pertanyaan terbuka; catatan-catatan dari diskusi terbuka dengan 

teman sebaya (peer) atau para peserta.  Teknik kualitatif dapat 

membantu menjawab pertanyaan seperti mengapa, bagaimana 

caranya dsb. Kelebihannya: Data kualitatif dapat digunakan untuk 

menilai proses, keluaran (output) dan hasil (outcome) pelatihan.  

Data kualitatif lebih mungkin memberikan gambaran menyeluruh 

tentang persepsi pelatihan dan juga lebih mungkin 

membangkitkan respon positif. Kekurangannya: Teknik-teknik 

kualitatif perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikannya dan 

membutuhkan lebih banyak pikiran di pihak peserta. Menganalisa 

data kualitatif dapat memakan waktu dan hasilnya mungkin tidak 

selalu dipsaudarang jelas atau cukup “ilmiah” oleh sejumlah 

stakeholder. 
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2. Teknik kuantitatif: berhubungan dengan pengumpulan data yang 

dapat diukur.  Teknik kuantitatif dapat membantu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan seperti berapa banyak, sampai sejauh 

mana dsb.  Alat-alat untuk mengumpulkan data kuantitatif 

meliputi; checklist dan formulir evaluasi yangmenggunakan 

jawaban ya/tidak atau pilihan jawaban yang telah disediakan yang 

diberi nilai.  Kemudian dapat  diberi nilai untuk memungkinkan 

pembandingan atas waktu atau antara para pelatih atau sesi-sesi 

pelatihan. Kelebihannya: Survai kuantitatif relatif murah 

pelaksanaannya; cepat dan mudah diselesaikan dan dinilai. 

Kekurangannya: Untuk membuat perbandingan, pemahaman 

atas teknik statistik dasar diperlukan; kadang-kadang 

membutuhkan paket software statistik. Untuk melakukan analisa 

secara manual, mungkin diperlukan waktu lebih banyak dan 

kalkulator. 

 

Bagaimana cara mengumpulkan data? Gabungan teknik kualitatif 

dan teknik kuantitatif dianggap sebagai cara terbaik mencapai 

evaluasi mendalam.  Mengumpulkan informasi dari lebih dari satu 

sumber, misalnya peserta dan rekan sebaya (peer), dapat membantu 

mendukung temuan-temuan evaluasi. Alat dan metode apa yang 

bisa digunakan untuk mengevaluasi pelatihan? Terdapat sejumlah 

alat dan metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi pelatihan.  

Ini meliputi evaluasi oleh: 

 

 

1. Pelatih: 

a. Evaluasi pra pelatihan dengan menggunakan checklist untuk 

menilai kesiapan untuk pelatihan, misalnya mengecek bahwa 

perlengkapan, bahan dan alat-alat yang diperlukan sudah siap 

tersedia (kuantitatif). 

b. Jurnal reflektif dan catatan harian penilaian mandiri (kualitatif). 

c. Merekam sesi pelatihan dengan kaset video atau kaset audio 

untuk dengan menggunakan checklist atau umpan balik 

informal (kuantitatif dan kualitatif). 

2. Peserta pelatihan: 
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a. Formulir evaluasi pelatihan, yang umumnya digunakan untuk 

menilai proses yang digunakan di dalam pelatihan (kuantitatif 

dan kualitatif). 

b. Pengujian pengetahuan peserta pra dan pasca pelatihan. 

c. Pemberian tugas atau ‘pekerjaan rumah’. 

d. Pertanyaan-pertanyaan diskusi pada akhir sesi untuk menilai 

tingkat pengetahuan dan pemahaman. 

e. Pemecahan masalah sebuah studi kasus dengan 

menggunakan informasi yang telah dibahas sebelumnya. 

f. Pengujian keterampilan melalui permainan peran. 

3. Kelompok sebaya (Peer): 

a. Formulir evaluasi pelatihan (kuantitatif dan kualitatif). 

b. Observasi (pengamatan) pelatihan dan pengumpulan data 

dengan menggunakan Checklist Keterampilan Pelatihan  

4. Observasi pelatihan melalui kaset video, penilaian seperti di atas. 

Penilai luar (penggunaan konsultan pelatihan untuk mengkaji 

ulang tujuan-tujuan, kurikulum dan dokumen-dokumen evaluasi): 

a. Observasi pelatihan dan pengumpulan data dengan 

menggunakan Checklist Keterampilan Pelatihan  

b. Diskusi informal pasca pelatihan dengan para stakeholder 

(kualitatif). 

 

Informasi alat evaluasi:  

 Buku harian atau jurnal penilaian mandiri (reflektif):  Adalah buku 

harian (diari) dimana informasi dicatat. Seorang pelatih bisa 

menggunakan jurnal untuk mencatat pesan-pesan atau 

pendapat-pendapatnya tentang bagaimana pelatihan telah 

dilaksanakan atau tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam 

sesi pelatihan. Ini bisa digunakan sebagai alat penilaian mandiri 

sehingga pelatih bisa mengidentifikasi dimana mereka mungkin 

bisa meningkatkan tehnik dan metode pelatihannya. Para peserta 

juga bisa mencatat informmasi di dalam sebuah jurnal mengenai 

apa yang telah berhasil mereka ubah di dalam praktek mereka 

sebagai hasil dari pelatihan. Jurnal pembelajaran reflektif bisa 

menjadi alat yang baik untuk mengevaluasi hasil (outcome) dari 

pelatihan, meskipun hasil evaluasi mandiri bersifat subyektif. 

 Penilaian rekan sebaya:  Pelatih lain bisa ‘duduk’ pada sesi 

pelatihan untuk mengamati pelatih bekerja. Mereka bisa 

mengevaluasi keterampilan-keterampilan dan pengetahuan 

pelatih terhadap kriteria yang telah ditetapkan, yang kemudian 

bisa diberi nilai dan secara kuantitatif dibandingkan dengan 
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pelatih lain, atau mereka bisa mencatat secara kualitatif informasi-

informasi tentang pelatih untuk umpan balik informal dengan 

pelatih. Penilaian rekan sebaya (peer assessment) merupakan 

metode yang sangat bermanfaat untuk menilai input (masukan), 

proses dan output (keluaran) dari pelatihan, juga merupakan 

metode evaluasi yang lebih obyektif. 

 Pengujian pengetahuan pra dan pasca pelatihan:  Angket pendek 

disusun mengenai isi pelatihan. Angket ini bisa memuat 

pertanyaan-pertanyaan kualitatif (terbuka) atau pertanyaan-

pertanyaan kuantitatif (ya/tidak, pilihan gsaudara, dsb.) Berbagai 

macam pertanyaan yang berbeda memungkinkan pengumpulan 

berbagai macam data.  Pengujian tersebut dilakukan pada awal 

pelatihan dan kemudian sekali lagi pada akhir pelatihan. Hasil-

hasilnya kemudian dibandingkan untuk melihat apakah ada 

peningkatan pengetahuan sebagai hasil dari pelatihan. Angket 

pra pelatihan juga bisa memberikan informasi tentang tingkat 

penegtahuan dasar para peserta pelatihan sehingga pelatih bisa 

menilai apakah isinya telah disusun dengan tingakt yang tepat. 

Pengujian pengetahuan pra dan pasca pelatihan merupakan alat 

yang baik untuk mengevaluasi output pelatihan. 

 Formulir evaluasi:  Formulir evaluasi bisa diguankan untuk 

mengevaluasi persepsi-persepsi peserta pelatihan tentang semua 

aspek pelatihan, mulai dari sesi pelatihan individu sampai dengan 

pelatihan atau program secara keseluruhan. Angket pendek bisa 

disusun dengan menggunakan campuran pertanyaan kualitatif 

dan kuantitatif, sehingga gambaran jelas tentang psaudarangan-

psaudarangan peserta mengenai input dan proses-proses 

pelatihan bisa diperoleh. Formulir evaluasi bisa memberikan 

informasi kepada kita tentang sampai sejauh mana para peserta 

merasakan bahwa kebutuhan pelatihan mereka telah dipenuhi 

melalui pelatihan 

 

Laporan  Pelatihan  Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak 

Ketika menulis laporan, penting untuk: 

 Menjaga agar seringkas mungkin. 

 Merencanakan isi dengan cermat sehingga mudah dibaca dan 

mudah diikuti artinya dan logikanya. 

 Menciptakan ‘presensi’ untuknya.  Sajikan sendiri laporan anda 

dan pastikan untuk menindak lanjuti dengan para stakeholder 

setelah mereka memiliki waktu untuk membaca laporan tersebut. 
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 Tambahkan gambar-gambar, grafik-grafik dan tabel-tabel 

apabila sesuai.  Cakupkan komentar-komentar peserta pelatihan 

di dalam laporan untuk mendalami hasil atau untuk menambah 

bobot pada kesimpulan dan saran, misalnya “Sebaiknya 

mencakupkan kunjungan dari rujukkan Mahasiswa KKN Program 

OSSOF Perlindungan Anak meningkat karna telah dilatih”, 

“Pelatihan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan saya”, “Saya akan dapat memberikan bimbingan 

secara lebih efektif kepada korban kekerasan anak setelah 

menghadiri pelatihan ini”. 

 Setelah laporan disusun konsepnya, periksa ejaan dan tata 

bahasanya, kemudian mintalah seorang rekan untuk membaca 

laporan tersebut dan memberikan komentar. 

 

Contoh Sistimatika laporan pelatihan Mahasiswa KKN Program 

OSSOF Perlindungan Anak : 

1. Halaman sampul, buatkan sederhana dan jelas dengan warna 

yang hitam.  

2. Daftar isi dengan nomor halaman memungkinkan para 

stakeholder membaca laporan untuk menemukan informasi yang 

paling mereka minati secara cepat dan mudah. Daftar isi juga 

memberikan  referensi cepat untuk keseluruhan isi dan tebalnya 

laporan. 

3. Ucapan terima kasih 

4. Maksud dan tujuan pelatihan  

5. Nama pelatihan 

6. Pelaksanaan pelatihan  

7. Kerangka waktu 

8. Tempat 

9. Pelatih  

10. Peserta latih  

11. Isi pelatihan 

12. Laporan Singkat dan jelas tentang pokok-pokok penting dan 

deskripsi yang telah disebutkan di bawah setiap judul pada 

laporan utama. Judul-judul berikut dapat digunakan sebagai 

dasar: Kegiatan, Evaluasi, Kendala, Pelajaran yang didapat, dan 

Saran : Uraian ringkas mengenai isi pelatihan.  

13. Kendala-kendala 

14. Evaluasi 

15. Rekomendasi 

16. Lampiran : Biaya pelatihan, Penyebarluasan laporan pelatihan 
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1.2.2. Lembar Kerja  

RENCANA TINDAK PELATIHAN SEBAGAI PELATIH MAHASISWA KKN 

PROGRAM OSSOF  PERLINDUNGAN ANAK UNTUK 

MENINGKATKAN  KAPASITAS 

 

Strategi yang dapat saya gunakan untuk memperbaiki ketrampilan 

melatih saya dan kesempatan yang dapat saya gunakan  adalah :  

 

 

Tiga hal utama yang ingin saya capai sebagai pelatih dalam enam bulan 

kedepan adalah:  

1.    
 

2. 
 
 3.  
 
 

1.2.2. Lembar Tayang  Menyelenggarakan Pelatihan 

 Fasilitator  menggunakan  lembar  tayang  1.2.2 

1.2.3. Praktek  Melatih   

Tujuan : 

Peserta dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan mempraktekkan 

Melatih Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak 

Bahan : 

 Manajemen pelatihan  

 Modul MAHASISWA KKN PROGRAM OSSOF  

 Daftar logistik  

 Jadwal harian 

Waktu :  
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60 Menit 

Proses 

 Fasilitator  menjelaskan praktek melatih yang akan dilaksanakan 

selama tiga hari kedepan. 

 Fasilitator memastikan bahwa peserta calon fasilitator memahami 

dan bisa menerapkan proses pelatihan sesuai dengan modul yang 

telah dikembangkan tim MAHASISWA KKN PROGRAM OSSOF. 

 Fasilitator menjelaskan penggunaan modul dan media yang 

diperlukan.  

 Fasilitator membahas jadwal dan mendalami materi yang akan 

digunakan dalam praktek melatih. 

 Fasilitator membagi tugas dan peran peserta untuk persiapan 

melatih dan praktek melatih MAHASISWA KKN PROGRAM 

OSSOF. 

 Fasilitator mengatur fasilitator bertugas dan membagi materi. 

 Fasilitator menyediakan waktu untuk konsultasi pada persiapan 

praktek. 

 Fasilitator memberikan kesempatan peserta untuk menyiapkan 

proses praktek melatih MAHASISWA KKN PROGRAM OSSOF.  

 Fasilitator menjelaskan lembar penilaian peserta dalam 

memfasilitasi kelas. 

 

1.2.4. Lembar Baca Praktek  Melatih  MAHASISWA KKN 

PROGRAM OSSOF 

Alur Pelatihan 

Alur pelatihan untuk Pelatih Mahasiswa KKN Program OSSOF 

Perlindungan Anak akan diberi ketrampilan menfasilitasi, 

pendalaman belajar substansi dan metodologi. Secara substansi 

peserta akan diberikan pengalaman belajar dan memberikan 

pembekalan dalam melaksanakan pendampingan di komunitas. 

Modul pelatihan ini digunakan untuk memandu pelatih untuk 

menfasilitasi kegiatan Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan 

Anak di lokasi KKN.  

Jadwal pelatihan berikut disusun 3 (tiga) hari pelatihan efektif 

sesuai dengan kebijakan program silabus dan kebutuhan teknis di 
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lapangan. Jadwal pelatihan sebagai panduan umum bagi pengelola 

Mahasiswa KKN Program OSSOF Perlindungan Anak di masing-

masing Perguruan Tinggi yang melaksanakan. Jika terjadi situasi yang 

tidak memungkinkan dan membutuhkan penyesuan baik susunan 

maupun materi kegiatan, dengan tetap berpegang pada substansi 

pelatihan bisa tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan 

di lapangan.  

 

Langkah-langkah persiapan : 

 

 Mempelajari dan menguasai materi dan tujuan belajarnya sendiri, 

karena media hanyalah alat bantu dari kegiatan belajar. Tidak ada 

salahnya fasilitator mempersiapkan catatan-catatan singkat 

mengenai isu-isu kunci yang akan diajukan sebagai penggerak 

diskusi. 

 Mempelajari fungsi media berdasarkan tujuan belajar yang 

bersangkutan, apakah media yang akan disajikan itu untuk 

motivasi, penyadaran atau instruksi teknis. 

 Memperhatikan bentuk media yang akan digunakan, apakah akan 

menggunakan lembar tayang, poster, poster seri, atau brosur. 

 Ini akan berhubungan dengan kemampuan kelompok diskusi 

dalam menyimak kajian diskusi. Misalnya, media brosur atau 

poster yang tepat digunakan untuk kelompok yang terbatas 

kemampuan membacanya. Bisa dipergunakan dalam kelompok-

kelompok kecil.  

 Untuk kebutuhan ini, tata ruang yang tepat perlu dipersiapkan 

sejak awal. 

 Mempelajari cara menggunakan media tersebut. Sebaiknya 

media itu dicoba terlebih dahulu sebelum dipergunakan dalam 

kelompok belajar, terutama media yang memerlukan alat Bantu 

seperti tayangan slide/video misalnya. 

 

Tahapan awal memulai  kelas  

1. Isu Rumah Tangga (Housekeeping issues) 

Menyambut para pelatih dengan selamat datang  

2. Perkenalan anggota kelompok dan tim pelatih  

 Kenalkan pelatih – minta mereka mengenalkan diri sendiri. 
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 Setiap peserta memperkenalkan diri sendiri  mulai dengan 

nama, latar belakan profesi, dan peran dalam konseling 

saat ini. 

3. Memapankan “norma kelompok” 

 Curah pendapat apa prinsip panduan kelompok dan 

catatlah hanya  apa yang kelompok setujui dan pelatih 

bertanggungjawab atas komitmen nya. 

4. Kesempatan  untuk bertanya  

 Katakan pada peserta tentang kegunaan dari kotak 

pertanyaan selama pelatihan. 

 Minta peserta latih menuliskan pada selembar kertas aspek 

yang masih menjadi bahan pertanyaan sepanjang 

pelatihan berlangsung, yang tak mampu ditanyakan dalam 

diskusi terbuka atau didepan banyak orang. Semua 

pertanyaan tertulis dimasukkan ke dalam kotak 

pertanyaan, dan akan dijawab pada setiap hari pelatihan 

berakhir. 

5. Tinjau jadual program (Rujuk pada jadual program pelatihan 

dalam manual) 

6. Kuesioner pengetahuan sebelum pelatihan dimulai  

 Ungkapkan bahwa kuesioner dimaksud untuk menilai 

“tingkat pengetahuan” pada awal pelatihan, sehingga 

memungkinkan pelatih menekankan informasinya pada 

materi yang dibutuhkan. Disamping itu juga untuk menilai 

pelatihan itu sendiri.  

 Ajak peserta mengikuti manual sepenuhnya  

 Bagikan kuesioner pra an pasca pelatihan kepada setiap 

peserta. 

 
PENILAIAN  TERHADAP  CALON PELATIH/FASILITATOR 

                            

Nama Calon Pelatih  

Materi  

Hari & tanggal  

Waktu  

                                                 

    Tuliskan V penilaian Saudara pada kolom yang sesuai   

No Kriteria Yang diamati Kurang Sedang  Baik 

1 Penguasaan materi    

2 Penggunaan metode dan alat bantu    

3 Penguasaan kelas    

4 Waktu yang disediakan digunakan efektif    

5 Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan volume suara 

jelas 

   

6 Mampu memberikan motivasi belajar kepada peserta    

7 Kerjasama dengan tim pelatih    
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8 Kerapian berpakaian    

 Total    

 

Kriteria 

Kurang Sedang Baik 

 calon fasilitator tidak 

menguasai materi  

 calon fasilitator tidak bisa 

menggunakan alat bantu  

 calon fasilitator tidak mampu 

menjaga situasi kelas  

 calon fasilitator tidak 

menggunakan waktu yang 

disediakan dengan tepat  

 calon fasilitator 

menggunakan bahasa yang 

sulit dipahami  

 calon fasilitator sulit 

bekerjasama dengan tim 

kurang  

 calon fasilitator berpakaian 

tidak rapi 

 calon fasilitator dapat 

menguasai sebagian materi  

 calon fasilitator dapat 

menggunakan sebagian alat 

bantu  

 calon fasilitator  mulai dapat 

menjaga situasi kelas  

 calon fasilitator mulai dapat 

menggunakan waktu yang 

disediakan dengan tepat  

 calon fasilitator menggunakan 

bahasa yang sederhana 

sehingga dapat dipahami 

 calon fasilitator menunjukkan 

kerjasama yang baik dengan tim   

 calon fasilitator berpakaian 

cukup rapi  

 calon fasilitator menguasai 

sebagian materi  

 calon fasilitator  

menggunakan alat bantu 

dengan baik 

 calon fasilitator  mampu 

menjaga situasi kelas  

 calon fasilitator  dapat 

menggunakan waktu dengan 

tepat  

 calon fasilitator 

menggunakan bahasa yang 

sederhana, jelas dan mudah 

dipahami 

 calon fasilitator bisa 

bekerjasama dengan tim   

 calon fasilitator berpakaian  

rapi 

  Nama anggota tim penilai calon fasilitator : 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Lembar Kerja Praktek  Melatih  Mahasiswa KKN Prohgram OSSOF 

Perlindungan Anak 

Peserta berdiskusi terkait materi dan membagi tugas menyampaikan 

materi sesuai kesepakatan 

Materi Peserta Yang Bertugas 
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1.2.3. Lembar Tayang  Menyelenggarakan Pelatihan 

 Fasilitator  fokus menggunakan lembar baca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN 

II 
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TATA KELOLA KKN 

TEMATIK OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat bersumber dari 

keluarga. Keluarga adalah tempat paling awal bagi setiap orang untuk belajar 

memahami berbagai kebutuhan hidup melalui proses pertumbuhan dan 

perkembangan dalam aspek fisiologi, psikologi, dan sosiologi dalam 

kehidupannya. Proses perubahan ini secara tersistematik akan membentuk 

sebuah tatanan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga 

menjadi pranata sosial dalam bentuk norma kemasyarakatan.  

Keluarga menjadi pusat perubahan karakter kehidupan manusia dan 

tatanan masyarakat mulai dari umur 0 tahun sampai dengan akhir hidupnya. 

Berbagai permasalahan fisik, psikis, dan sosial dihadapi oleh setiap individu 



82 
 

bermula dari keluarga, dan selanjutnya berkembang dalam kelompok 

masyarakat yang lebih luas. Pembentukan karakter keluarga yang didasarkan 

pada norma-norma etika dasar yang baik menjadi modal awal bagi setiap 

individu untuk masuk dalam kelompok masyarakat, sehingga nantinya 

diharapkan dapat membentuk masyarakat yang berbudaya, bermartabat, dan 

berkarakter dengan nilai-nilai kehidupan positif yang tergambarkan sebagai 

norma-norma sosial. 

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PPPA), Prof. Yohana Yembise (2017), saat ini banyak masalah sosial yang terjadi 

berawal dari kegagalan atau ketidakberfungsian keluarga. Hal itu menimbulkan 

berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan lainnya. “Pola asuh yang tepat sangat 

diperlukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga, dan hal ini harus melibatkan 

seluruh unsur masyarakat, tidak terkecuali insan perguruan tinggi”. Mahasiswa 

merupakan agen perubahan. Di pundak mahasiswa-lah masyarakat menyimpan 

harapan, agar mereka bisa mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang 

salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Fungsi dan tanggung 

jawab sosial yang melekat pada mahasiswa menjadi relevan untuk 

dikemukakan, mengingat kondisi yang dialami oleh keluarga Indonesia saat ini 

begitu memprihatinkan. 

Berbagai persoalan dihadapi oleh keluarga di Indonesia saat ini. 

Maraknya kasus-kasus kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap 

perempuan, perdagangan orang (trafficking in person), kekerasan dalam rumah 

tangga, pelecehan, dan kejahatan seksual. Berkaitan dengan hal itu, 

Kementerian PPPA merumuskan strategi penguatan  ketahanan keluarga, yang 

salah satu terobosannya yakni “One Student Saves One Family” (OSSOF). Dalam 

konsep tersebut mahasiswa pada mulanya akan dibekali berbagai informasi 

yang lengkap terkait dengan permasalahan yang sering dan umum dihadapi 
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oleh sebuah keluarga, dan selanjutnya diberi tugas untuk mendampingi satu 

keluarga, khususnya keluarga dengan kategori rentan terhadap berbagai 

permasalahan, terutama keluarga miskin. 

“Proses pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa ini diharapkan 

dapat memberikan penyelesaian atau solusi atas persoalan-persoalan yang 

menimpa keluarga tersebut, atau paling tidak, dapat meringankan beban 

keluarga tersebut. Mahasiswa merupakan segmen penduduk yang secara 

alamiah terseleksi menjadi kelompok potensial yang dapat berperan besar 

dalam membangun masyarakat. Mahasiswa dipercaya memiliki potensi 

kecerdasan yang lebih tinggi, mempunyai idealisme yang tinggi, mempunyai 

semangat yang tinggi, dan energi yang tinggi. Selain itu mahasiswa juga 

merupakan kelompok yang peka terhadap situasi sekelilingnya. Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka Menteri PPPA, Prof. Yohana Yembise memilih 

kaum mahasiswa sebagai agen-agen yang akan memperkuat ketahanan 

keluarga di Indonesia (Republika, 2017). 

Walaupun terlihat sederhana, namun gerakan OSSOF akan dapat 

menjadi revolusi kebajikan yang melindungi keluarga dam membantu keluarga 

untuk memajukan diri dan mengembangkan kemampuan SDM di dalamnya. 

Jika hal ini dilakukan di seluruh Indonesia, maka sangat diyakini bahwa akan 

terjadi perubahan yang sangat bermakna. Perubahan tersebut tidak hanya 

dirasakan oleh keluarga, namun juga oleh masyarakat secara utuh, termasuk di 

dalamnya adalah pembentukan karakter bagi mahasiswa yang merupakan 

calon orang tua dan juga sekaligus calon kepala keluarga, serta juga bagi 

seluruh civitas akademik termasuk di dalamnya dosen-dosen pembimbing 

lapangan yang secara langsung dapat melihat kondisi masyarakat di sekitarnya.   

Dengan ketahanan keluarga dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Menteri 

PPPA sangat berharap mahasiswa dapat menjalani perannya untuk :  
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1. Menyamakan bahasa saat bermitra, sehingga hasilnya dapat menjadi 

maksimal;  

2. Memberikan perhatian pada peningkatan kualitas anak dengan membantu 

program perlindungan anak, pengembangan pola asuh, pendidikan 

karakter, pengembangan anak usia dini, program kesehatan anak, 

membantu pemberian akte kelahiran gratis, dan penanggulangan kekerasan 

dalam rumah tangga;  

3. Membantu peningkatan kualitas remaja, yakni membantu program karang 

taruna, membantu pusat informasi dan konseling remaja, dan membantu 

program bina keluarga remaja;  

4. Membantu program peningkatan kualitas hidup lansia dan pemberdayaan 

rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk 

mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya ; dan  

5. Membantu keluarga dan para anggotanya untuk mengakses sumber daya 

pembangunan yang ada dan menjadi bagian dari sumber daya 

pembangunan untuk mereka. 

Konsep One Student Saves One Familiy (OSSOF) yang digulirkan 

berdasarkan latar belakang paparan tersebut di atas, maka dapat disampaikan 

bahwa OSSOF adalah Serangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa 

untuk memperkuat ketahanan keluarga (miskin) agar mampu memberikan 

perlindungan kepada anak yang melibatkan seluruh anggota keluarga. 

1.2.  Tujuan 

Tujuan Umum 

Mengurangi permasalahan perlindungan anak dengan memperkuat 

ketahanan keluarga melalui gerakan mahasiswa yang terstruktur dari dalam 

kampus. 

Tujuan Khusus 
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1. Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada 

masyarakat melalui keterlibatannya untuk mengurangi permasalahan 

perlindungan anak.  

2. Memotivasi mahasiswa untuk peduli terhadap permasalahan perlindungan 

anak melalui kegiatan nyata bersama keluarga (miskin).  

3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga dan anggotanya 

terhadap perlindungan anak.  

4. Membangun kepedulian masyarakat untuk melalukan gerakan 

perlindungan anak.  

1.3. Hasil Yang Diharapkan 

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) One Student Saves One Family (OSSOF) menjadi 

bagian dari KKN Tematik di Perguruan Tinggi. 

2. Munculnya tingkat kepedulian mahasiswa dalam perlindungan anak.  

3. Adanya kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam bentuk perlindungan anak di 

masyarakat yang menjadi kegiatan mahasiswa KKN. 

4. Adanya gerakan perlindungan anak di masyarakat. 
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Modul 2 Materi 1 

 

 

 

 

Penerapan OSSOF dalam 

KKN Mahasiswa Tematik 

1. Perlindungan anak 

2. Peran Perguruan Tinggi dalam 

Program Perlindungan Anak 

3. KKN Tematik 

 

                       :   

Komponen Modul : 

 

Komponen 

Kode 

Satuan 

Langkah 

Pelatihan 

Lembar 

Bacaan 

Lembar 

Kerja 

Lembar 

Tayang 
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Perlindungan anak  2.1.1. SLP 2.1.1. LB  2.1.1. LT 

Peran Perguruan Tinggi 

dalam Program 

Perlindungan Anak 

 2.1.2. SLP 2.1.2. LB  2.1.2. LT 

KKN Tematik 2.1.3 SLP 2.1.3 LB  2.1.3 LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 2 Materi 1 :  Penerapan OSSOF dalam KKN Mahasiswa 

Tematik 

2.1.1. SLP Perlindungan  Anak  

Tujuan :  

1. Peserta dapat memahami arti dan pentingnya perlindungan 

anak 

2. Peserta memahami tentang peran serta masyarakat dalam 

perlindungan Anak 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 
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Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjellaskan pengantar pelatihan termasuk 

pentingnya materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi tentang perlindungan anak, 

peran masyarakat dalam perlindungan Anak, Peran 

Perguruan Tinggi dalam Perlindungan anak melalui KKN 

Tematik menggunakan lembar tayang. 

4. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

5. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang 

selesai dibahas bersama. 

 

 

 

2.1.1 LB Perlindungan Anak 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan 

dan diskriminasi (KPPPA, 2017). Selanjutnya UNICEF (2018) menyampaikan 

dalam bentuk yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar 

setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi 

hak-hak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan 

menerima apa yang mereka butuhkan agar anak-anak bertahan hidup, 

berkembang dan tumbuh. 

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam 

dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 
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Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor 

ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan-kekerasan di rumah atau 

di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, 

dan tradisi. Sering kali kriminalitas terlibat di dalamnya, sebagaimana Nampak 

dalam tumbuh-berkembangnya pornogafi anak. 

Menurut O’Donnell (2004), istilah perlindungan anak berarti 

perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan 

anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap 

anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) 

dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti 

memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan 

hidup, bertumbuh dan berkembang. 

Definisi yang sama dinyatakan oleh Save the Children Alliance (2007) 

bahwa perlindungan anak merupakan langkah dan pengembangan struktur 

untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, 

dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-

anak sebagaimana  telah  diatur  dalam  KHA,  dan instrumen Hukum HAM 

yang lain, serta hukum nasional suatu Negara.  

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, 

dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah, dan negara. Melalui Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya 

disebut PUHA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

menerapkan strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke 

dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan 

perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan 

menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 
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Kabupaten dan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah 

model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan 

keberkelanjutan melalui hak Pengarusutamaan Hak Anak. KLA akan menjadi 

wadah implementasi berbagai program Perlindungan Anak di setiap wilayah 

Republik Indonesia. 

Keberlanjutan berbagai upaya Perlindungan Anak harus didasarkan pada 

landasan hukum yang kuat. Berbagai landasan hukum tersebut diantaranya 

adalah Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disebut KHA sebagai bentuk 

kesepakatan PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu Program Nasional Bagi 

Anak Indonesia 2015, yang selanjutnya disebut PNBAI 2015, adalah program 

kesejahteraan dan perlindungan anak yang mencakup empat (4) bidang 

garapan yaitu bidang kesehatan anak, bidang pendidikan anak, bidang 

perlindungan anak dan bidang penanggulangan HIV/AIDS. 

Permasalahan anak lainnya adalah anak yang membutuhkan 

perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah 

anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari 

kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban 

penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau 

mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran. 

Penanganan berbagai upaya Perlindungan Anak sudah dipastikan akan 

memerlukan banyak jejaring dan koordinasi. Salah satu penguatan jejaring yang 

telah disiapkan dan diinisiasikan oleh Kementerian PPPA adalah Telepon 
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Sahabat Anak 129, yang selanjutnya disebut TESA 129. TESA 129 adalah suatu 

bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal 

(telepon rumah/kantor) untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau 

dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling. Bina 

Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB juga merupakan gerakan 

masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang anak umur 0-5 

tahun. Keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan mengenai 

segala sesuatu yang menyangkut dirinya juga merupakan langkah strategis 

perlindungan anak. 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan diketahui bahwa sudah 

banyak upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan perlindungan 

terhadap anak. Namun perlu disadari bersama bahwa Kebijakan Pemerintah 

selama ini lebih berfokus pada penanganan  yang difokuskan pada keluarga 

dan anak-anak yang beresiko (sudah menjadi korban). Sementara itu program 

yang meliputi kegiatan yang mengubah norma sosial, sikap dan perilaku serta 

memperkuat keterampilan orang tua dan menyadarkan masyarakat tentang 

dampak buruk dari kekerasan terhadap Anak masih sangat minim. 

Salah satu upaya KPPPA menjawab kondisi tersebut adalah dengan 

menyiapkan wadah untuk memberikan perlidungan terhadap anak yang 

melibatkan partisipasi masyarakat. Inisiasi  KPPPA adalah dalam bentuk sebuah 

strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 

yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu 

(desa atau kelurahan).  Melalui PATBM ini diharapkan masyarakat dapat 

mengenali, menelaah dan mengambil insiatif untuk memecahkan 

permasalahan yang ada di lingkungannya secara mandiri. 
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Dalam menjalankan gerakan tersebut, masyarakat senantiasa 

memerlukan pendampingan dan penguatan. Berbagai lembaga berkesempatan 

untuk dapat mencurahkan perannya dalam melakukan pendampingan dan 

penguatan terhadap masyarakat agar berbagai upaya perlindungan anak 

berbasis masyarakat dapat berjalan secara optimal sebagaimana target 

pembangunan yang diharapkan. Jejaring kelembagaan yang dibangun berbasis 

masyarakat sangat luas, dapat melibatkan banyak unsur, baik perguruan tinggi, 

kepolisian, dinas OPD terkait, swasta, maupun organisasi bentukan masyarakat 

lainnya. Secara umum dapat disampaikan bahwa seluruh masyarakat 

berkewajiban untuk melindungi anak, upaya perlindungan yang dilakukan 

dapat dimasukkan dalam tugas pokok dan aksi pada fungsi kerja masing-

masing lembaga.  

 

 

 

2.1.1 Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang 2.1.1 (lembar tayang bisa di 

sesuaikan sesuai kebutuhan) 
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2.1.2. SLP Peran Perguruan Tinggi dalam Program Perlindungan Anak 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami peran Perguruan Tinggi dalam 

Pelrindungan Anak melalui kegiatan KKN Tematik 

2. Peserta mampu memahami dasar hukum pelaksanaan KKN 

Tematik 

3. Peserta mampu memahami latar belakang dan konsep KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Palano 

4. Kertas Metaplan 
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Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk 

pentingnya materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi tentang perlindungan anak, 

Peran Perguruan Tinggi dalam Perlindungan anak melalui 

KKN Tematik dan dasar hukumnya menggunakan lembar 

tayang. 

4. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

5. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang 

selesai dibahas bersama. 

 

 

2.1.2 LB Peran Perguruan Tinggi dalam Program Perlindungan Anak  

Perguruan tinggi adalah agen utama dari pembaharuan dalam 

kehidupan bernegara, Perguruan Tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang 

bermutu, sebagai lembaga pelatihan bagi karier peneliti dan sebagai organisasi 

pengelola pendidikan yang efisien serta sebagai upaya memperluas dan 

mempertinggi pengkayaan kehidupan yang mempunyai tujuan yaitu “Tri 

Dharma Perguruan Tinggi” yang menghasilkan output yang dibutuhkan 

masyarakat dalam membangun Indonesia. 

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang 

sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan 

peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut 

dapat dijalankan dengan baik, maka sumber daya manusia perguruan tinggi 
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haruslah memiliki kualitas yang unggul terutama bagi dosen sebagai tenaga 

pengajar. 

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian (UU 2 tahun 1989, pasal 16, ayat (1)). 

Dalam Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang tujuan 

perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang 

dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan 

dan kesenian serta menyumbangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Dengan tujuan tersebut, 

perguruan tinggi merupakan wadah atau penampung bagi para siswa yang 

ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, harus dapat melahirkan 

mahasiswa yang mampu bersaing disegala bidang keilmuan, karena 

mahasiswalah tolak ukur majunya pendidikan di Indonesia. 

Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, 

politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Perguruan tinggi dapat 

menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan program 

pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), 

dan spesialis. 

Struktur perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi dua jalur, yaitu 

jalur pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan 

dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta 

memperluas wawasan ilmu pengetahuan seperti pada sekolah tinggi, institut, 

dan universitas. Sedangkan jalur Pendidikan profesional diarahkan pada 
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kesiapan penerapan keahlian tertentu, serta mengutamakan peningkatan 

kemampuan/ ketrampilan kerja atau menekankan pada aplikasi ilmu dan 

teknologi. Seperti pada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan 

universitas. 

Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Rektor Perguruan Tinggi 

Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. Selain itu juga terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh 

kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian yang umumnya 

merupakan perguruan tinggi kedinasan, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi 

Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2009, Tentang Badan Hukum Pendidikan disampaikan bahwa setiap perguruan 

tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi 

memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip 

nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan 

pendidikan nasional. Namun, pada 31 Maret 2010, UU Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan 

seluruh perguruan tinggi negeri yang sudah menjadi BHP, dikembalikan 

statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. 

Selanjutnya, pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi menjadi hukum baru yang mengatur pendidikan tinggi di Indonesia. Eks 

PTN yang termasuk BHP dan BHMN diubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum (PTN-BH). 

Dalam Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), yang 

saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, diharapkan bisa memberikan satu kerangka tata kelola 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Hukum_Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/31_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/2010
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_Tinggi_Negeri_Badan_Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_Tinggi_Negeri_Badan_Hukum
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(governance) perguruan tinggi. Untuk saat ini pengelolaan perguruan tinggi ada 

dalam berapa pasal dibawah ini, yaitu : 

 Pada Paragraf 1 (Umum) 

Pasal 74 : 

1. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya 

sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan, serta kemampuan 

Perguruan Tinggi. 

3. Dasar dan tujuan serta dan kemampuan perguruan tinggi untuk 

melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh 

Menteri. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 75 : 

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip  : 

1. Akuntabilitas 

2. Transparan 

3. Evaluasi 

4. Nirlaba 

5. Jaminan mutu 

6. Efektivitas dan efisiensi 

7. Kreativitas dan inovasi 

Pasal 76 : 
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1. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

74 meliputi bidang akademik dan/atau bidang non akademik. 

2. Otonomi pengelolaan dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan 

pelaksanaan tridharma : 

3. Otonomi pengelolaan dalam bidang non akademik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan 

pelaksanaan dalam bidan: 

   a.  Organisasi 

   b.  Keuangan 

   c.  Kemahasiswaan 

   d.  Ketenagaan 

   e.  Sumber belajar 

   f.  Sarana dan prasarana lainnya 

 Paragraf 2 (Status Pengelolaan Perguruan Tinggi) 

Pasal 77 

1. Status pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas  : 

   a.  Otonom terbatas 

   b.  Semi otonom, atau 

   c.  Otonom 

2. Status otonom terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan perguruan tinggi yang hanya memiliki otonomi pengelolaan 

bidang akademik. 

3. Status semi otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan 

bidang akademik dan memiliki sebagian dari wewenang non akademik 

yang diberikan oleh Pemerintah atau badan penyelenggara. 
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4. Status otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 

perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik 

dan non akademik. 

5. Sebagian dari wewenang non akademik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) adalah wewenang pengelolaan keuangan secara mandiri. 

6. Pengelolaan keuangan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. 

Pasal 78 : 

1. Pemerintah menetapkan status pengelolaan PTN pada saat pemberian atau 

perubahan izin perguruan tinggi. 

2. Penetapan perubahan status pengelolaan PTN dilakukan atas usul 

perguruan tinggi berdasarkan penilaian Pemerintah. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status pengelolaan 

perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 79 : 

1. PTN yang berstatus semi otonom menerima pendelegasian wewenang 

pengelolaan perguruan tinggi dari Pemerintah. 

2. Wewenang pengelolaan perguruan tinggi pada PTN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas  : 

o Tata kelola berdasarkan ketentuan satuan kerja Pemerintah; 

o Organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; 

o Hak untuk mengelola aset negara; 

o Wewenang untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, 

dan akuntabel; dan 

o Ketenagaan yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau 

lembaganya. 

 Pasal 80 : 
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1. PTN yang berstatus otonom menerima mandat penyelenggaraan 

perguruan tinggi dari Pemerintah melalui pembentukan badan hukum 

pendidikan yang bersifat nirlaba. 

2. PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki  : 

o Tata kelola dan pengambilan keputusan sendiri; 

o Organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; 

o Hak untuk memiliki kekayaan negara yang terpisah; 

o Wewenang untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, 

dan akuntabel; 

o Ketenagaan yang diangkat oleh lembaganya; 

o Wewenang untuk mendirikan badan usaha dan pengembangkan 

dana abadi; dan 

o Wewenang yang diberikan oleh Menteri untuk 

menyelenggarakan dan menghentikan   penyelenggaran 

program studi. 

Pasal 81 : 

1. Badan penyelenggara memiliki wewenang untuk menetapkan status semi 

otonom atau status otonom kepada PTS sebagaimana ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) sesuai peraturan perundang-

undangan. 

2. PTS yang memiliki status semi otonom atau status otonom sebagaimana 

dimaksud ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan layanan pendidikan 

terutama guna memenuhi hak mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan 

sesuai peraturan undang-undang. 

 Paragraf 3 (Susunan Organisasi Perguruan Tinggi) 

Pasal 82 
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1. Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonom terbatas dan semi-

otonom sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) dan 

ayat (3) paling sedikit memiliki unit organisasi yang terdiri atas : 

o Seorang rektor, seorang ketua, atau seorang direktur 

o Senat akademik 

2. Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonom sebagaimana ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) paling sedikit memiliki unit organisasi 

: 

o Majelis pemangku kepentingan/majelis wali amanah 

o Seorang rektor, seorang ketua, atau seorang direktur 

o Senat akademik 

o Auditor dan/atau pengawas 

 

2.1.2 LT Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang 2.2.1 (lembar tayang bisa di sesuaikan 

sesuai kebutuhan) 
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2.1.3 SLP Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami pelaksanaan KKN tematik di PT 

2. Peserta mampu memahami manfaat KKN Tematik baik bagai 

mahasiswa dan masyarakat 

3. Peserta mampu memahami latar belakang dan konsep KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Palano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 
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1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk 

pentingnya materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi tentang KKN Tematik, 

Manfaat KKN Tematik dan Konsep KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak. 

4. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

5. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang 

selesai dibahas bersama. 

 

 

 

2.1.4 LB Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan 

sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya 

berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah 

setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah 

mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai 

kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi 

yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

KKN tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang orientasi program 

kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan 

kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan 

pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_dan_Kebudayaan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengabdian
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sarana dalam menerapkan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dalam mencetak sarjana yang tidak hanya 

berkompeten di bidang studi masing –masing namun juga mencetak sarjana 

yang terampil dan peduli terhadap lingkungan sekitar seperti di daerah 

pedesaan dalam rangka membantu memberdayakan dan memajukan desa. 

Secara umum Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai berikut : 

1. Melaksanakan terapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sains IPTEKS 

secara team work dan interdisipliner dalam berbagai program 

pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung solusi 

104 ocus 104104 m 104 na dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan 

masyarakat binaan secara mandiri dan berkelanjutan. 

2. Menguasai berbagai cara berpikir dan bekerja multidisipliner dan lintas 

sektoral, menggunakan hasil pendidikan dan penelitian bagi aktifitas 

pembangunan pada umumnya serta mengembangkan masyarakat 

belajar (learning society) pada khususnya. KKN juga diasrahkan untuk 

mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses 

pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pemberdayaan 

masyarakat sehingga mampu mengimplementasikan peran sebagai 

pendidik, praktisi dan pengelola program pembelajaran dan 

pemberdayaan masyarakat binaan. 

3. Mampu mengambil keputusan dan mengembangkan inovasi yang tepat 

berdasarkan analisis ilmiah, dan memberikan petunjuk dalam memilih 

berbagai 104ocus104104m104na solusi secara mandiri dan kelompok 

dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan 

masyarakat binaan. 

4. Bertanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran dan 

pemberdayaan masyarakat binaan dalam upaya peningkatan daya 
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koperatif yang selaras dengan nilai dan jiwa Pancasila demi 

kesejahteraan bangsa, secaa mandiri dan berkelanjutan, serta dapat 

diberi tanggung jawab atas caaian kinerja lembaga secara 

105ocus105105m105nal dan akuntabel. 

Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada para mahasiswa 

tentang penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi di luar 

kampus. 

2. Melatih para mahasiswa agar lebih terampil dalam memecahkan 

masalah yang ada di dalam masyarakat agar dapat mampu 

memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. 

3. Mendalami penghayatan mahasiswa terhadap manfaat ilmu 

pengetahuan yang dipelajari bagi pelaksanaan pembangunan. 

4. Melalui pengalaman belajar dan bekerja dalam melaksanakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat secara langsung, akan menumbuhkan sifat 

105ocus105105m105nal pada diri mahasiswa. 

5. Mendalami dan menghayati adanya hubungan ketergantungan dan 

keterkaitan kerjasama antar sektor. 

Manfaat Bagi Masyarakat, Mitra dan Pemerintahan Daerah 

1. Memperoleh bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

2. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, 

merumuskan, dan melaksanakan pembangunan. 

3. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat 

sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan. 

4. Memajukan institusi. 
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5. Terbentuknya link and match antara dunia pendidikan tinggi dengan 

masyarakat sebagai stakeholder. 

 

Manfaat Bagi Perguruan Tinggi 

1. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswanya 

dengan proses pembangunan di tengah–tengah masyarakat sehingga 

kurikulum, materi perkuliahan dan pembangunan ilmu pengetahuan 

yang diasuh di perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan 

tuntutan nyata dari pembangunan. 

2. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan 

sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan 

berbagai masalah untuk pengembangan penelitian. 

3. Memperoleh hasil kegiatan mahasiswa, dapat menelaah dan 

merumuskan keadaan/ kondisi masyarakat yang berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dapat 

mendiagnosa secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang diamalkan dapat sesuai dengan 

tuntutan nyata. 

4. Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerja sama dengan instasi 

terkait atau departemen lain melalui kerjasama mahasiswa yang 

melaksanakan. 

Program yang dilaksanakan tiap perguruan tinggi berbeda-beda 

tergantung pada disiplin ilmu yang terkait serta kebutuhan masyarakat dari 

daerah yang dituju sebagai tempat pelaksanaan KKN. Program yang dibuat 

dapat terbagi menjadi program umum seperti peringatan hari besar, dan 

program khusus yang terkait tema besar suatu tim KKN. Beberapa tema khusus 
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KKN antara lain seperti pendidikan, pariwisata, sumber daya alam, dan 

peduli bencana. KKN peduli bencana merupakan salah satu bentuk tanggapan 

dari kalangan perguruan tinggi terhadap bencana yang sedang terjadi, tema 

yang diangkat seperti kebencanaan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Selain anggota KKN yang berasal lintas fakultas dalam satu 

universitas, terdapat juga program KKN yang dilaksanakan lintas 

universitas. KKN Kebangsaan merupakan nama dari program KKN yang 

anggotanya berasal dari universitas yang berbeda, program ini dirintis oleh 

Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 2013. 

One Student Saves One Family (OSSOF) 

Perlindungan anak dan perempuan tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah saja, tetapi peran akademisi juga sangat dibutuhkan. Dalam 

acara dialog dengan Rektor dan Ketua Pusat Studi Wanita di Jakarta pada 3 

Maret 2017 yang lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Yohana Yembise menekankan pentingnya ketahanan keluarga yang 

diukur dengan keberfungsian keluarga dalam memberikan pengasuhan kepada 

anggota keluarga. Keluarga merupakan lembaga utama dan pertama yang 

berperan penting menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas 

sehingga keluarga perlu memiliki kekuatan dan ketahanan agar dapat 

mengatasi segala persoalan yang 107ocus107, baik dari dalam maupun dari 

luar keluarga.  

Menteri PP dan PA, Yohana Yembise memberikan apresiasi kepada 

Perguruan Tinggi yang telah memiliki perhatian dan komitmen terhadap upaya 

perlindungan perempuan dan anak serta pencapaian kesetaraan gender yang 

diwujudkan dalam penandatanganan kesepahaman bersama dalam 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Penguatan Akademik. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Bencana
https://id.wikipedia.org/wiki/2013
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“Pengarusutamaan gender ini merupakan strategi yang digunakan dan 

sekaligus sebagai upaya preventif agar tercipta kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembangunan nasional,” terang Menteri Yohana, usai penandatanganan 

kesepahaman bersama dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui 

Penguatan Akademik di Kementerian PP dan PA.  

Perguruan tinggi sesuai dengan peran dan tugasnya yaitu melakukan 

pengembangan ilmu dan riset, melakukan proses belajar mengajar serta 

pengabdian masyarakat. Peran tersebut akan menghasilkan ilmu pengetahuan, 

para lulusan yang mempunyai tingkat akademis, dan menjadi pusat rujukan 

ilmu pengetahuan untuk berbagai fenomena 108ocus108 dan kebudayaan. 

Melalui peran dan tugas inilah diharapkan Perguruan Tinggi dapat membantu 

membangun dan meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender yang 

lengkap, yang akan berdampak pada pengetahuan, sikap, dan perilaku 

mahasiswa. 

Perguruan tinggi bisa menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam 

menyusun perencanaan pembangunan perlindungan anak di daerah yang 

selaras dengan rencana pembangunan daerah.  “Pemahaman dan komitmen 

merupakan hal yang penting untuk ditanamkan kepada keluarga sehingga bisa 

memunculkan  solusi pada persoalan perempuan dan anak. Kontribusi 

perguruan tinggi, komunitas  juga perlu mendukung dalam menciptakan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta ketahanan keberlanjutan 

keluarga (khususnya keluarga rentan dan miskin). Serta diharapkan terciptanya 

suatu model intervensi program dan kegiatan pelibatan perguruan tinggi dan 

mahasiswa, dalam pemberdayaaan perempuan dan perlindungan anak,”. 

KPPPA menekankan pentingnya Perguruan Tinggi (PT) dan Pusat Studi 

Wanita membawa isu kesetaraan gender dalam ranah akademik. Untuk itu 
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dihimbau kepada seluruh Rektor dan Ketua Pusat Studi Wanita/Gender untuk 

mengambil langkah konkrit dengan merumuskan kebijakan PPPA dalam 

pendidikan nasional. Perguruan Tinggi memiliki peran penting untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswanya di bidang kewirausahaan selain 

kecerdasan di bidang akademik dan mendorong mikro ekonomi kaum 

perempuan yang memutuskan dirinya sebagai ibu rumah tangga. Demikian 

pula Pusat Studi Gender/Anak (PSG/A) dan Pusat Studi Wanita (PSW) juga 

penting terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, diantaranya melalui kajian-kajian yang rekomendasinya 

dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan PPPA dan dapat 

diimplementasikan bermitra dengan lembaga pemerintan dan non pemerintah. 

“Dalam rangka akselerasi tujuan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya 

pembangunan bidang pendidikan, menuju kesetaraan dan keadilan gender 

dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pendidikan yang berwawasan 

gender menjadi pilihan yang strategis”. 

Kekerasan terhadap anak selalu dapat terjadi pada situasi dan kondisi 

kapan pun dan hal tersebut bisa disebabkan adanya konflik yang terjadi baik 

itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam lingkup 

keluarga biasanya terjadi konflik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

suami dan isteri yang efeknya bisa menimbulkan pelampiasan kekerasan 

terhadap anak yang berdampak buruk terhadap fisik, psikologis, mental, yang 

mana bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Begitu pun dalam lingkup lingkungan masyarakat sering 

kali muncul permasalahan kekerasan terhadap anak akibat dari pergaulan yang 

salah dan lingkungan dari masyarakat itu sendiri yang tidak baik, yang dilakukan 

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu kekerasan seksual 
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terhadap anak. Sehingga perlu adanya perlindungan oleh 110ocus110 dan 

masyarakat, yang bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap anak selaku 

korban serta menindak pelakunya. Perguruan tinggi sebagai suatu institusi yang 

dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan pemahaman tentang penegakan 

terhadap kasus-kasus kekerasan anak dan juga dari perguruan tinggi tersebut 

akan dihasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk 

menangani kasus-kasus kekerasan anak, serta mampu memberi kan masukan 

dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

berkaitan dengan perlindungan 110ocus terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan. 

Berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat bersumber dari 

keluarga. Keluarga adalah tempat paling awal bagi setiap orang untuk belajar 

memahami berbagai kebutuhan hidup melalui proses pertumbuhan dan 

perkembangan dalam aspek fisiologi, psikologi, dan sosiologi dalam 

kehidupannya. Proses perubahan ini secara tersistematik akan membentuk 

sebuah tatanan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga 

menjadi pranata 110ocus110 dalam bentuk norma kemasyarakatan.  

Keluarga menjadi pusat perubahan karakter kehidupan manusia dan 

tatanan masyarakat mulai dari umur 0 tahun sampai dengan akhir hidupnya. 

Berbagai permasalahan fisik, psikis, dan 110 ocus 110  dihadapi oleh setiap 

individu bermula dari keluarga, dan selanjutnya berkembang dalam kelompok 

masyarakat yang lebih luas. Pembentukan karakter keluarga yang didasarkan 

pada norma-norma etika dasar yang baik menjadi modal awal bagi setiap 

individu untuk masuk dalam kelompok masyarakat, sehingga nantinya 

diharapkan dapat membentuk masyarakat yang berbudaya, bermartabat, dan 

berkarakter dengan nilai-nilai kehidupan positif yang tergambarkan sebagai 

norma-norma 110ocus110. 
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Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PPPA), Prof. Yohana Yembise (2017), saat ini banyak masalah 111ocus111 yang 

terjadi berawal dari kegagalan atau ketidakberfungsian keluarga. Hal itu 

menimbulkan berbagai implikasi 111ocus111, ekonomi, dan lainnya. “Pola asuh 

yang tepat sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga, dan hal 

ini harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, tidak terkecuali insan perguruan 

tinggi”. Mahasiswa merupakan agen perubahan. Di pundak mahasiswa-lah 

masyarakat menyimpan harapan, agar mereka bisa mengemban Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. 

Fungsi dan tanggung jawab 111 ocus 111  yang melekat pada mahasiswa 

menjadi relevan untuk dikemukakan, mengingat kondisi yang dialami oleh 

keluarga Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. 

Berbagai persoalan dihadapi oleh keluarga di Indonesia saat ini. 

Maraknya kasus-kasus kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap 

perempuan, perdagangan orang (trafficking in person), kekerasan dalam rumah 

tangga, pelecehan, dan kejahatan seksual. Berkaitan dengan hal itu, 

Kementerian PPPA merumuskan strategi penguatan  ketahanan keluarga, yang 

salah satu terobosannya yakni “One Student Saves One Family” (OSSOF). Dalam 

konsep tersebut mahasiswa pada mulanya akan dibekali berbagai informasi 

yang lengkap terkait dengan permasalahan yang sering dan umum dihadapi 

oleh sebuah keluarga, dan selanjutnya diberi tugas untuk mendampingi satu 

keluarga, khususnya keluarga dengan kategori rentan terhadap berbagai 

permasalahan, terutama keluarga miskin. 

“Proses pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa ini diharapkan 

dapat memberikan penyelesaian atau solusi atas persoalan-persoalan yang 

menimpa keluarga tersebut, atau paling tidak, dapat meringankan beban 

keluarga tersebut. Mahasiswa merupakan segmen penduduk yang secara 
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alamiah terseleksi menjadi kelompok potensial yang dapat berperan besar 

dalam membangun masyarakat. Mahasiswa dipercaya memiliki potensi 

kecerdasan yang lebih tinggi, mempunyai 112 ocus 112112 m yang tinggi, 

mempunyai semangat yang tinggi, dan 112ocus112 yang tinggi. Selain itu 

mahasiswa juga merupakan kelompok yang peka terhadap situasi sekelilingnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Menteri PPPA, Prof. Yohana Yembise 

memilih kaum mahasiswa sebagai agen-agen yang akan memperkuat 

ketahanan keluarga di Indonesia (Republika, 2017). 

Walaupun terlihat sederhana, namun gerakan OSSOF akan dapat 

menjadi revolusi kebajikan yang melindungi keluarga dam membantu keluarga 

untuk memajukan diri dan mengembangkan kemampuan SDM di dalamnya. 

Jika hal ini dilakukan di seluruh Indonesia, maka sangat diyakini bahwa akan 

terjadi perubahan yang sangat bermakna. Perubahan tersebut tidak hanya 

dirasakan oleh keluarga, namun juga oleh masyarakat secara utuh, termasuk di 

dalamnya adalah pembentukan karakter bagi mahasiswa yang merupakan 

calon orang tua dan juga sekaligus calon kepala keluarga, serta juga bagi 

seluruh civitas akademik termasuk di dalamnya dosen-dosen pembimbing 

lapangan yang secara langsung dapat melihat kondisi masyarakat di sekitarnya.   

Dengan ketahanan keluarga dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Menteri 

PPPA sangat berharap mahasiswa dapat menjalani perannya untuk :  

1. Menyamakan bahasa saat bermitra, sehingga hasilnya dapat menjadi 

maksimal;  

2. Memberikan perhatian pada peningkatan kualitas anak dengan membantu 

program perlindungan anak, pengembangan pola asuh, pendidikan 

karakter, pengembangan anak usia dini, program kesehatan anak, 

membantu pemberian akte kelahiran gratis, dan penanggulangan kekerasan 

dalam rumah tangga;  
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3. Membantu peningkatan kualitas remaja, yakni membantu program karang 

taruna, membantu pusat informasi dan konseling remaja, dan membantu 

program bina keluarga remaja;  

4. Membantu program peningkatan kualitas hidup lansia dan pemberdayaan 

rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk 

mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya ; dan  

5. Membantu keluarga dan para anggotanya untuk mengakses sumber daya 

pembangunan yang ada dan menjadi bagian dari sumber daya 

pembangunan untuk mereka. 

Konsep One Student Saves One Familiy (OSSOF) yang digulirkan 

berdasarkan latar belakang paparan tersebut di atas, maka dapat disampaikan 

bahwa  OSSOF adalah Serangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa 

untuk memperkuat ketahanan keluarga (miskin) agar mampu memberikan 

perlindungan kepada anak yang melibatkan seluruh anggota keluarga.  

Konsep KKN OSSOF 

One student yang bertindak selaku pelaksana di dalam gerakan ini adalah 

mahasiswa. Mahasiswa yang dimaksudkan dapat berupa satu orang mahasiswa 

atau satu kelompok mahasiswa yang beraktivitas dalam rangkaian kegiatan 

akademiknya, baik intra maupun ekstra kurikuler yang terstruktur. 

Saves sebagai satu unit aktivitas dimaksudkan dalam bentuk kegiatan 

penguatan kapasitas masyarakat dalam satu tema tertentu, dalam hal ini adalah 

perlindungan anak.  

One Family merupakan keluarga atau kelompok masyarakat (miskin) yang 

berada dalam satu wilayah tertentu. Keluarga atau masyarakat (miskin) menjadi 

satu 113ocus target tertentu dengan didasarkan pada kondisi kerentanan yang 

tinggi dalam keluarga atau masyarakat (miskin) terhadap berbagai kasus 

kekerasan terhadap anak. 

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa One 

Student Saves One Family (OSSOF) tema Perlindungan Anak adalah: 
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serangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa untuk memperkuat 

ketahanan keluarga (miskin) agar mampu memberikan perlindungan kepada 

anak yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat. 

Implementasi OSSOF (One Student Saves One Family) melalui Program KKN 

Mahasiswa dirancang dalam satu aktivitas harian keluarga dengan peran 

mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Mahasiswa peserta KKN (selaku 

agen pembaharu) hidup bersama masyarakat dalam rentang waktu 2 (dua) 

bulan. Mahasiswa peserta KKN yang telah mendapatkan bekal pemahaman 

pengetahuan tentang perlindungan anak akan melakukan intervensi kepada 

keluarga sasaran program melalui berbagai kegiatan yang ditujukan untuk 

pemenuhan hak-hak anak dengan tujuan agar masyarakat dan keluarga sasaran 

program mengalami perubahan pola asuh terhadap anak-anak yang ada di 

lingkungan tersebut dan masyarakat mampu melindungi anak-anak dari 

berbagai paparan kekerasan yang banyak mengancam anak-anak, sehingga 

akan mewujudkan masyarakat berdaya terhadap perlindungan anak. 
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2.1.3 Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang 2.3.1 (lembar tayang bisa di 

sesuaikan sesuai kebutuhan) 
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Modul 2 Materi 2 
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Modul 2 Materi 2 :  Tatakelola KKN OSSOF Perlindungan Anak 

2.2.1. SLP Lembaga Penyelenggara KKN 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami lembaga penyelenggara KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak.  

2. Peserta mampu memahami prosedur penyelenggaraan KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak. 

3. Peserta mampu memahami tata laksana penyelenggaraan KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak. 

4. Peserta mampu memahami sumber penganggaran KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak. 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk 

pentingnya materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi tentang lembaga 

penyelenggara KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, 

Prosedur dan tatalaksananya 

4. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

5. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang selesai 

dibahas bersama. 
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2.2.1. LB Lembaga Penyelenggara KKN OSSOF 

Perguruan Tinggi dengan fungsi Tri Dharma-nya dapat mengambil 

peran aktif dalam pemberdayaan kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) OSSOF oleh mahasiswa peserta KKN dan didampingi oleh Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL). 

Di setiap Perguruan Tinggi terdapat Lembaga Pengelola KKN yang 

bertugas merancang program, mengembangkan program, menyelenggarakan 

program, memonitoring program, dan mengevaluasi program KKN oleh 

mahasiswa dengan pendampingan DPL. Melalui fungsi  Tri Dharma-nya setiap 

unit kegiatan di Perguruan Tinggi dapat mengusulkan tema-tema pengabdian 

melalui unit kerja masing-masing ke lembaga pengelola KKN untuk dapat 

dipertimbangkan sebagai salah satu tema KKN Tematik yang dapat 

diselenggarakan dengan berbagai kesiapan dukungan sumberdaya. 

Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) yang merupakan salah satu unit 

teknis yang membidangi berbagai kajian terkait isu perempuan, anak, dan 

keluarga di Perguruan Tinggi juga dapat menawarkan Tema Perlindungan Anak 

melalui KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak ke Lembaga Pengelola KKN 

agar dapat ikut dipertimbangkan  untuk dilaksanakan. 

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan KKN OSSOF 

terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Keterlibatan SDM dan 

sumberdaya pendukung lainnya sangat didukung dengan kesiapan regulasi. 

Proses pengusulan tema KKN OSSOF Perlindungan Anak di setiap 

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan KKN dapat distrukturkan 

sebagaimana tergambar pada Gambar 2. Dimulai dari usulan program tematik 

OSSOF Perlindungan Anak oleh PSW/G ke Lembaga Pengelola KKN dan 
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selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu program KKN tematik di 

Perguruan Tinggi  yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa calon peserta KKN 

bersama-sama dengan program KKN tematik lainnya. 

 

Gambar 3. 

Alur Proses Pengusulan Tema KKN OSSOF Perlindungan Anak di PTN/S 

 

KKN OSSOF Perlindungan Anak dalam sebuah Perguruan Tinggi dapat 

dilaksanakan sebagai bentuk KKN Tematik.  Setiap Perguruan Tinggi dapat 

menyelenggarakan KKN berdasarkan kebutuhan spesifik masyarakat. Kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai program intra kurikuler dilaksanakan sebagai 

salah satu perwujudan dan tridharma perguruan tinggi yang didalamnya 

terdapat keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam peran aktifnya menjalankan 

program kemasyarakatan.  

Di setiap Perguruan Tinggi terdapat pusat-pusat studi yang memiliki 

peran utama dalam mengembangkan dan mengiplementasikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan cakupan kajiannya, salah satunya 

adalah Pusat Studi Wanita/Gender. PSW/G adalah lembaga nir-laba yang 

PSW/G
•Mengusulkan Program 

KKN OSSOF Perlindungan 
Anak 

Lembaga 
Pengelola KKN 
di PTN/S

•Menilai Program KKN 
OSSOF Perlindungan Anak 

•Mempertimbangkan KKN 
OSSOF Perlindungan Anak 
sebagai KKN Tematik

•Mengusulkan ke pihak 
pimpinan PTN/S untuk 
memasukkan KKN OSSOF 
Perlindungan Anak 
sebagai KKN Tematik

Pimpinan 
PTN/S

•Memutuskan KKN 
OSSOF Perlindungan 
Anak sebagai KKN 
Tematik di PT-nya

•Meyelenggarakan KKN 
Tematik OSSOF 
Perlindungan Anak



120 
 

dibentuk secara terstruktur dalam sebuah Perguruan Tinggi dengan tujuan 

untuk mengembangkan berbagai kajian terkait studi perempuan, anak, dan 

keluarga melalui berbagai jejaring antar lembaga yang saling mendukung dan 

bersinergi. Hasil pengembangan studi PSW/G diimplementasikan dalam bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan 

salah satu bentuk perwujudan pengabdian kepada masyarakat yang di 

dalamnya melibatkan peran mahasiswa dan dosen. KKN adalah media untuk 

mentransfer ipteks yang dikaji dan dikembangkan di Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan paparan peran tersebut maka PSW/G dapat 

mengimplementasikan gerakan OSSOF Perlindungan Anak di Perguruan 

Tingginya melalui kegiatan KKN Tematik yang dilakukan dengan mengerahkan 

peserta KKN ke wilayah-wilayah yang lokasinya telah terlebih dahulu disurvei 

oleh pihak pengelola KKN. KKN dilaksanakan secara berkelanjutan baik 

lokasinya, maupun programnya. Lama waktu pelaksanaan KKN adalah dua 

bulan. Pelaksanaan KKN di samping dilakukan secara reguler, juga dilaksanakan 

melalui program khusus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada 

masyarakat. Kegiatan mahasiswa KKN dilakukan dengan proses pendampingan 

dan kontrol oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara terprogram. 

Mahasiswa peserta KKN adalah seluruh mahasiswa yang memenuhi 

syarat secara akademik untuk mengambil mata kuliah KKN. Merujuk pada UU 

Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang memuat “Seluruh masyarakat 

berkewajiban melindungi anak”, maka dapat disampaikan bahwa mahasiswa 

sebagai masyarakat (dalam perannya) berkewajiban untuk melindungi anak. 

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak diinisiasi oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI sebagai bentuk 

kajian di Pusat Studi Gender dan Keluarga (PSGK) Universitas Bengkulu. Hasil 

kajian dan uji coba dievaluasi dan selanjutnya diukur tingkatan capaian respon 
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oleh mahasiswa peserta KKN OSSOF, masyarakat terpapar program KKN 

OSSOF, DPL KKN OSSOF, beserta pihak pengelola KKN di Universitas Bengkulu. 

Hasil capaian kajian tersebut dinilai mampu memberikan dampak positif, 

sehingga PSGK mengusulkan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak sebagai 

salah satu KKN tematik yang ditawarkan pengelola KKN di Universitas Bengkulu 

kepada calon mahasiswa KKN pada periode berjalan. Merujuk proses 

diinisiasikanya KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang telah dilalui 

Universitas Bengkulu pada Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 3 periode KKN 

(Periode 83, 84, dan 85), maka dapat disampaikan peran dan sistem tata kelola 

pada unsur terkait, yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga Pengelola KKN dan PSW/G 

dalam suatu integrasi peran dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang 

diatur secara terstruktur dengan regulasi yang mengaturnya. 

Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten 

dan berkesinambungan.  Terdapat dua peraturan perundang-undangan 

penting yang menjadi tonggak daalm perlindungan hak anak di Indonesia, 

yakni Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi 

Hak Anak (KHA) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.  

KHA merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan 

ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak 

yang paling komprehensif.  Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban 

dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA.  

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah 

satu pelaksana utama dalam menjamin terlaksananya dan terpenuhinya hak-

hak anak, menginisiasi peran aktif kampus melalui gerakan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak sebagai strategi perlindungan anak di Indonesia.  Dalam 

implementasi KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak ini, Pemerintah Pusat 

memiliki peran dan tugas yang sangat penting, meliputi: 
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1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak 

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan 

anak 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan 

anak 

4. Penyusunan data gender di bidang perlindungan anak 

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan anak 

6. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang perlindungan anak 

7. Memberikan dukungan anggaran untuk operasional pelaksanaan KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

8. Pemerintah Pusat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk 

melegitimasi program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

9. Melakukan pengawalan secara intens terhadap upaya perlindungan 

anak  (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi). 

10. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan sinergitas 

antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak. 

11. Melakukan koordinasi dengan menteri/lembaga dan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan ketahanan keluarga dan integrasi fungsi lembaga di 

masyarakat. 

12. Melakukan koordinasi dalam pengawasan antar lembaga, organisasi 

kemasyarakatan perempuan dan anak, Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), akademisi, pemerhati masalah anak, Forum Anak Nasional, 

media serta dunia usaha dalam pencegahan dan pemberantasan kekerasan 

dan kejahatan seksual anak. 
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13. Melakukan sosialisasi dan advokasi pada pemangku kepentingan tentang 

upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan dan kejahatan seksual 

terhadap anak. 

14. Mengefektifkan peran P2TP2A di provinsi dan kabupaten/kota sebagai 

fungsi rujukan utama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. 

Perguruan Tinggi merupakan lembaga resmi berbadan hukum 

penyelenggara sistem pendidikan tinggi yang menjalankan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta 

pengabdian kepada masyarakat  yang terstruktur dan memiliki regulasi. Tugas 

dan peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak tercantum dalam bentuk regulasi di tingkat Perguruan 

Tinggi, yaitu: 

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

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Status Perguruan 

Tinggi. 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Tentang Pengangkatan Rektor Perguruan Tinggi. 

7. Keputusan Rektor tentang Peraturan Sistem Kredit Progam Pendidikan S1 

Dan S0. 

8. Keputusan Rektor tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga 

Pengelola KKN. 
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9. Keputusan Rektor tentang Penggunaan Anggaran Uang Kuliah Tunggal 

dalam Pembiayaan Pelaksanaan KKN. 

10. Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN. 

Di Perguruan Tinggi terdapat lembaga pengelola KKN dalam struktur 

dan tugasnya terkait dengan pelaksanaan KKN. Lembaga-lembaga tersebut 

antara lain adalah: 

a. Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tugas: 

1. Menyusun kebijakan dan strategi tentang pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui KKN. 

2. Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan KKN. 

b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai 

pemimpin program KKN dengan tugas: 

5. Memimpin dan menjalankan wewenang bidang peningkatan 

Pengembangan Perguruan Tinggi dalam bidang tugas Sub Kegiatan 

KKN. 

6. Melaksanakan program KKN sesuai dengan kebijakan dan strategi 

yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi. 

7. Menilai kinerja program KKN. 

8. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban kinerja program KKN. 

9. Melaksanakan penjaminan mutu proses pelaksanaan KKN. 

10. Menjalin kerjasama secara internal (pusat studi, unit dan fakultas) dan 

eksternal (pemda, industri, dan sebagainya). 

11. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor. 

c. Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN bertugas: 

1. Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan KKN. 
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2. Merencanakan, memutuskan, mengarahkan, mengkoordinasi, 

mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan secara 

berkala proses pelaksanaan program KKN. 

3. Bertanggungjawab kepada ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat tentang pengembangan dan 

pelaksanaan program KKN. 

d. Kepala Pusat Studi Wanita/Gender bertugas: 

1. Bertanggungjawab menginisiasi dan mensinergikan Tema OSSOF 

Perlindungan Anak sebagai bentuk KKN Tematik. 

2. Mengkoordinir pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak. 

3. Mengakomodir DPL berperspektif perlindungan anak dan 

meningkatkan kapasitas DPL. 

4. Meningkatkan kapasitas DPL dan mahasiswa peserta KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak tentang berbagai issue terkait 

perlindungan anak. 

5. Penjamin mutu pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak. 

6. Bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat tentang pengembangan dan 

pelaksanaan program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

melalui Ketua Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN .  

2.2.1 LT Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang 2.2.1 (lembar tayang bisa di sesuaikan 

sesuai kebutuhan) 

2.2.2. SLP Tatalaksana Penyelenggaraan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak 

Tujuan :  
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1. Peserta mampu memahami tata laksana penyelenggaraan KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak. 

2. Peserta mampu memahami sumber penganggaran KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak. 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk pentingnya 

materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi tentang lembaga 

penyelenggara KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, Prosedur 

dan tatalaksananya 

4. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

5. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang selesai 

dibahas bersama. 

 

 

2.2.2  LB Tata Laksana Pengelolaan 

Alokasi Waktu 
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Jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak harus memenuhi persyaratan 4 SKS yaitu ≥ 384 jam 

kerja efektif di lapangan. Waktu kerja efektif 384 jam dihitung dari 4 SKS x 6 jam 

kerja per hari x 16 kali tatap muka. 

Pelaksana 

Pelaksana Kegiatan 

1. Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN 

2. Koordinator Operasional dan Monitoring 

3. Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema OSSOF Perlindungan 

Anak 

4. Koordinator Administrasi dan Keuangan 

5. Koordinator Kabupaten atau Kota (Korkab/Korkot) 

6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

7. Mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, yang terdiri 

dari: 

a. Koordinator mahasiswa tingkat unit  

b. Koordinator mahasiswa tingkat sub unit   

c. Koordinator mahasiswa bidang 

d. Seluruh mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan 

Anak 

Uraian Tugas 

A. Koordinator Operasional dan Monitoring KKN Tematik OSSOF Perlindungan 

Anak 

1. Membantu tugas-tugas pelaksanaan Kepala Pusat Pelaksanaan dan 

Pengembangan Program KKN. 

2. Mengevaluasi dan mengembangkan program-program KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak. 
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3. Melakukan seleksi dan koordinasi dengan koordinator kabupaten/kota 

dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 

4. Bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak kepada Kepala Pusat Pelaksanaan dan 

Pengembangan Program KKN. 

B. Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak 

1. Melakukan konsultasi antar disiplin ilmu dalam bidang program 

perlindungan anak. 

2. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak sesuai dengan bidang ilmunya. 

3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama dan pengembangan 

tema kepada Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program 

KKN. 

C. Koordinator Administrasi dan Keuangan 

1. Mengelola pelaksanaan realisasi anggaran. 

2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak. 

3. Melakukan analisa dan pelaporan pelaksanaan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak. 

D. Koordinator Kabupaten/Kota 

1. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota serta 

melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak dengan DPL di wilayah 

kabupaten/kota yang menjadi tanggungjawabnya. 
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2. Membuat perencanaan kerjasama pelaksanaan kegiatan KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak berdasar arah pembangunan kabupaten/kota 

secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang ditentukan. 

3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak kepada Bupati/Walikota dan Kepala Pusat 

Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN. 

E. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

1. Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Program KKN di tingkat unit 

kerja (membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan, 

kecamatan, instansi atau dinas dan masyarakat lokasi KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak). 

2. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak serta membantu melancarkan proses 

pendekatan sosial mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak. 

3. Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa 

dalam melaksanakan program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

dan membantu memecahkan maslah yang dihadapinya agar program-

program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak terlaksana. 

4. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak dengan perangkat pemerintahan 

dan instansi terkait. 

5. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak. 

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program 

KKN di daerah kerjanya. 
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7. Melakukan penilaian dalam rangka evaluasi. 

8. Menyusun laporan tertulis mengenai program dan kegiatan 

pembimbingan mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang 

telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk kelanjutan program. 

9. Menyampaikan laporan pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan 

Anak kepada ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat melalui Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan 

Program KKN. 

F. Koordinator Mahasiswa 

1. Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit: Selain melaksanakan tugas sebagai 

mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, juga 

mempunyai tugas, yaitu: 

i. Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat unit dalam rangka 

penerjunan dan penarikan mahasiswa tingkat unit dan 

mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa se-unit. 

ii. Memberikan laporan kepada DPL dan aparat desa dan/atau 

kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan segera. 

iii. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan 

realisasi penggunaan dana di tingkat unit. 

2. Koordinator Mahasiswa Tingkat Sub-unit: Selain melaksanakan tugas 

sebagai mahasiswa peseta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, juga 

mempunyai tugas, yaitu: 

i. Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat sub-unit 

(termasuk rencana kerja, diskusi tingkat sub-unit, pelaksanaan, 

laporan). 

ii. Memberikan laporan kepada Koordinator Mahasiswa Unit, perangkat 

desa, dan DPL apabila ada kejadian penting. 
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iii. Secepatnya melaporkan ke DPL jika terjadi kejadian yang luar biasa. 

iv. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan 

realisasi penggunaan dana di tingkat sub-unit. 

3. Koordinator Mahasiswa Bidang Program Kegiatan: Selain melaksanakan 

tugas sebagai mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan 

Anak, juga mempunyai tugas, yaitu: 

i. Sebagai koordinator bidang program kegiatan tingkat unit. 

ii. Membantu Koordinator Mahasiswa Unit dan Sub-unit dalam 

pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak di tingkat unit 

sesuai dengan bidangnya. 

iii. Menyusun rekapitulasi rencana pelaksanaan bidang program 

kegiatan. 

iv. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan 

realisasi penggunaan dana di tingkat unit, berdasarkan bidang 

kegiatannya dan melaporkan kepada Koordinator Mahasiswa Unit. 

4. Seluruh Mahasiswa Peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

i. Wajib melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak dan mematuhi tata tertib KKN.  

 

Ruang Lingkup KKN Tematik OSSOF Perlidungan Anak 

Berdasarkan pada substansi tema yang sudah ditetapkan, ruang lingkup 

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak antara lain: 

1. Bekerja di masyarakat 

2. Berkegiatan bersama masyarakat 

3. Bekerja bersama anak 

4. Mewujudkan Masyarakat Berdaya Perlindungan Anak: 

 Merespon norma perubahan 
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 Meningkatkan kemampuan/ keterampilan hidup terkait dengan 

pola asuh 

 Merespon kekerasan terhadap anak 

Melalui bentuk kegiatan antara lain: 

1. Pemberdayaan Wilayah 

2. Pemberdayaan UKM 

3. Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan 

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

5. Penerapan Teknologi Tepat Guna. 

 

Sifat Program Mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlidungan Anak 

Sifat program kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak terdiri 

dari: 

A. Monodisipliner, yaitu program kegiatan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak yang dilaksanakan berdasarkan 1 bidang program 

kegiatan. 

Contoh: seorang mahasiswa Program Studi Teknologi Industri Pertanian 

melaksanakan program pelatihan pengolahan makanan berbahan lokal 

bagi anak-anak Sekolah Dasar, maka program ini termasuk 

monodispliner karena tidak melibatkan bidang ilmu dan tema lain. 

B. Interdisipliner, yaitu program kegiatan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak yang dilaksanakan berdasarkan minimal 2 bidang 

program kegiatan. 

Contoh: mahasiswa Program Studi Teknologi Industri Pertanian 

mengadakan kegiatan membuat menu makanan sehat bagi anak-anak. 

Hal ini merupakan program bersifat interdisipliner karena dapat 

melibatkan bidang program lain misalnya penyuluhan manfaat gizi yang 
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terkandung pada makanan oleh mahasiswa Program Studi Kesehatan 

Masyarakat. 

 

Macam Program KKN Tematik OSSOF Perlidungan Anak 

Program individual mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

di kelompokkan menjadi 3 macam program, yaitu: 

1. Program Pokok (sesuai dengan tema dan bidang ilmunya) 

Program pokok adalah program yang harus dilaksanakan oleh setiap 

mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak secara individu. 

Pengembangan program pokok ditujukan pada keluarga dampingan. 

Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas program 

tersebut baik secara ilmiah maupun operasional. Program pokok terdiri 

dari 1 program interdisipliner dan 1 program monodisipliner. 

2. Program Pokok Tambahan (sesuai dengan tema di luar bidang ilmu) 

Program Pokok Tambahan adalah program yang menjadi tanggung 

jawab seorang mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, di 

luar bidang ilmunya. Program pokok tambahan ini ditujukan bagi 

mahasiswa yang mempunyai keterampilan dan pengalaman terkait tema 

namun di luar bidang ilmunya. Setiap mahasiswa tidak harus 

melaksanakan program pokok tambahan, program pokok tambahan 

maksimal adalah 1 program. 

3. Program Bantu (disebut Nondisipliner) 

Prgram Bantu adalah program kerja yang harus dikerjakan oleh setiap 

mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang bersifat hanya 

membantu peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak lainnya dan 

1 unit / sub-unit secara operasional, tetapi secara ilmiah tidak terkait 

dalam pola kerja interdisipliner. Misalnya kerja bersama dalam perayaan 
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Hari Anak Nasional (semua bidang kegiatan mahasiswa membantu 

menyiapkan program lomba-lomba dan ekspose penampilan anak 

secara bersama-sama). Program Bantu tema berlaku untuk 1 unit, tetapi 

Program Bantu non Tema berlaku untuk 1 sub-unit. 

Catatan: 

Total waktu yang digunakan untuk melaksanakan Program Pokok 

(Pokok dan Pokok Tambahan) dan Program Bantu bagi setiap 

mahasiswa adalah minimal 384 jam, 70% untuk Program Pokok dan 

30% untuk Program Bantu. Alokasi waktu Program Pokok adalah 70% 

untuk tema dan 30% untuk non tema sesuai dengan bidang program 

studi masing-masing. 

    

Sumber Pembiayaan  

Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak bersumber dari Mahasiswa Peserta KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, Swadaya Masyarakat, Perusahaan 

Swasta, dan lain-lain. 

Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan 

kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak. Sumber dan alokasi dana 

KKN Tematik OSSOF dapat dilihat pada skema berikut. 

 

SUMBER DANA  ALOKASI DANA 

Mahasiswa KKN 

Tematik OSSOF PA 

  Biaya hidup 

 Transportasi 

 Dana kesehatan & 

pemeriksaan 

   

   Pendidikan & latihan 
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   Perlengkapan 

mahasiswa 

   

 Pemda (Proposal) 

 Swadaya 

 Swasta 

 Lain-lain (tidak 

mengikat) 

  Pengelolaan KKN 

Tematik OSSOF PA 

 Pembimbingan 

 Evaluasi  

   

   Bahan percontohan 

atau program dan 

diskusi 

Gambar 3. 

Bagan Sumber dan Alokasi Dana KKN 

 

2.2.2 Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang (lembar tayang bisa di sesuaikan sesuai 

kebutuhan) 
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2.2.3. SLP Proses Pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami rancangan, prosedur dan metode 

pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.  

2. Peserta mampu memahami tahapan pelaksanaan KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak. 

3. Peserta mampu memahami relasi pelaksanaan KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak dengan Perlindungan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat (PATBM). 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk 

pentingnya materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi tentang rancangan, 

prosedur dan metode pelaksanaan Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak 

4. Fasilitator menyampaikan materi tentang tahapan  

pelaksanaan Tematik OSSOF Perlindungan Anak dan 

relasinya dengan PATBM 

5. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

6. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang 

selesai dibahas bersama. 
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2.2.3 LB Proses Pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

 

Rancangan Pelaksanaan 

 Tujuan 1: 

Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat 

melalui keterlibatannya untuk mengurangi permasalahan perlindungan anak 

Kegiatan: 

Tahapan kegiatan di Perguruan Tinggi untuk mengintegrasikan OSSOF ke KKN 

 Tata kelola (termasuk assessment lokasi dan keluarga yang akan dijadikan 

target). 

 Tujuan 2: 

Memotivasi mahasiswa untuk peduli terhadap permasalahan perlindungan 

anak melalui kegiatan nyata bersama keluarga (miskin) 

Kegiatan: 

Di mulai dari menentukan mahasiswa untuk mengikuti KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak sampai dengan proses pengembangan kapasitasnya. 

 Tujuan 3: 

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga dan anggotanya terhadap 

perlindungan anak 

Kegiatan: 

Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di lapangan 

(bagi: orang tua, anak, remaja, keluarga, dan masyarakat). 

 Tujuan 4: 

Membangun kepedulian masyarakat untuk melalukan gerakan perlindungan 

anak, sehingga terwujud masyarakat berdaya perlindungan anak 

Kegiatan: 

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa dan perguruan tinggi 

agar inisiatif ini tetap berlanjut dan memperoleh dukungan lokal. 
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Prosedur OSSOF Dalam KKN 

RANCANGAN PELAKSANAAN 

Persiapan Intervensi Awal Intervensi Lanjutan 

 Penentual Lokasi 

sasaran KKN 

OSSOF 

 Perekrutan 

Mahasiswa 

 Pembekalan 

 Penentuan Lokasi 

 Konsolidasi  

 Sosialisasi Awal KKN-

OSSOF (Community 

Entry) 

 Assesmen Sitauasi Anak 

di lokasi KKN 

 Perencanaan 

Program/Kegiatan 

Kelompok dan Individu 

yang mencakup sasaran: 

o Anak 

o Keluarga 

o Masyarakat 

 Pelaksanaan 

program/kegiatan untuk: 

o Anak 

o Keluarga  

o Masyarakat 

 Identifikasi kasus kekerasan 

yang mungkin terjadi 

 Melakukan rujukan jika 

diperlukan untuk 

menindaklanuti kasus yang 

ditemukan/dilaporkan. 

 Dokumentasi dan 

pemantauan pelaksanaan 

rencana kerja menggunakan 

log book 

 Penjaminan mutu oleh DPL 

berdasarkan rencana kerja 

kelompok dan individu. 

 Perumusan hasil intervensi 

dan perubahan yang 

mungkin terjadi pada anak, 

keluarga dan masyarakat 

sasaran OSSOF. 

 Penilaian/evaluasi kinerja 

mahasiswa KKN 

 

 

 

 

 

 

 

KELUARGA AMAN :  

KELUARGA PEDULI PERLINDUNGAN ANAK 
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 Metode Pelaksanaan 

Implementasi OSSOF (One Student Saves One Family) Perlindungan Anak 

melalui Program KKN Tematik dirancang dalam satu aktivitas harian keluarga 

dengan perannya sebagai masyarakat. Mahasiswa peserta KKN (selaku agen 

pembaharu) akan hidup bersama satu keluarga (selaku sasaran intervensi) 

dalam rentang waktu tertentu. Mahasiswa peserta KKN yang telah 

mendapatkan bekal pemahaman pengetahuan tentang perlindungan anak 

akan melakukan intervensi kepada keluarga sasaran program agar mengalami 

perubahan pola asuh kepada anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut agar 

dapat melindungi anak-anak dari berbagai paparan kekerasan yang banyak 

mengancam anak-anak. 

Implementasi OSSOF Perlindungan Anak melalui Program KKN Tematik 

di Perguruan Tinggi dilalukan melalui tahapan-tahapan berikut: 

1. Dilakukan seleksi mahasiswa calon peserta KKN 

2. Dilakukan assessment awal kondisi masyarakat dan keluarga calon sasaran 

program oleh mahasiswa calon peserta KKN 

3. Identifikasi masalah yang muncul di masyarakat dan penentuan tema KKN 

yang akan dilaksanakan pada KKN periode berjalan 

4. Dilakukan seleksi calon Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN OSSOF. 

5. Mahasiswa calon peserta KKN dan DPL diberi pembekalan dengan tema 

perlindungan anak. 

6. Mahasiswa calon peserta KKN dan DPL melakukan survei dan identifikasi 

kondisi masyarakat dan calon keluarga sasaran program. 

7. Mahasiswa calon peserta KKN merancang program intervensi di bawah 

bimbingan DPL. 

8. Mahasiswa calon peserta KKN merancang indikator ukuran perubahan yang 

terjadi dalam keluarga sasaran program. 

9. Mahasiswa calon peserta KKN merumuskan program intervensi berikut 

langkah-langkah operasionalnya. 

10. Mahasiswa calon peserta KKN melaksanakan intervensi dalam rentang 

waktu pelaksanaan KKN dengan hidup bersama keluarga sasaran program. 

11. Mahasiswa calon peserta KKN mengukur perubahan yang terjadi pada 

keluarga sasaran program sebagai dampak intervensi. 

Adapun metode pelaksanaan KKN OSSOF yang diterapkan di lapangan 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi Partisipasi (Dilakukan pada minggu pertama di lokasi 

KKN ) 

Dengan metode ini yang melakukan observasi adalah mahasiswa peserta 

KKN yang secara langsung ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan 
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oleh kelompok masyarakat yang diobservasi. Dalam melakukan observasi ini 

mahasiswa KKN dituntut untuk terjun langsung ke masyarakat setelah berada 

di lokasi, dan diharapkan bisa melakukan pengambilan data sementara dari 

hasil observasi di lokasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mencari 

berbagai macam permasalahan yang ada di lokasi KKN. 

b. Metode Obervasi Non Partisipasi 

Observasi ini dilakukan oleh mahasiswa KKN terhadap kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ikut langsung berpartisipasi (ambil 

bagian). Berbagai kegiatan tersebut meliputi berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh masyarakat desa/kelurahan secara keseluruhan baik di 

bidang olahraga, keagamaan, sosial budaya dan lain-lain. Tempat penerapan 

metode ini disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Melalui pendekatan ini diharapkan mahasiswa KKN dapat memperoleh 

informasi yang valid berkenaan dengan kebiasaan dan berbagai kegiatan 

yang biasa dilaksanakan masyarakat di lokasi KKN. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data ataupun informasi 

dengan jalan melakukan tanya jawab secara sistematis. Dalam 

pelaksanaannya metode ini mempunyai sasaran yang bersifat umum yaitu 

masyarakat lokasi KKN dan sasaran yang bersifat khusus yaitu para pemuka 

masyarakat. Wawancara ini dilakukan secara langsung dan dipusatkan pada 

satu pokok permasalahan/persoalan sesuai dengan tujuan observasi, hal ini 

dimaksudkan agar hasil wawancara tidak keluar dari jalur permasalahan; 

selain itu dilakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat agar 

memperoleh gambaran maupun informasi yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat yang akan menunjang data yang dikumpulkan sebelumnya. 

Metode Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan Evaluasi KKN OSSOF dilaksanakan dengan 

menggunakan metode deskriptif. Menurut Travers (1978) dalam Umar (2008) 

dijelaskan bahwa metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu 

yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-

sebab dari suatu gejala tertentu. Selain itu menurut Gay (1976) dalam Umar 

(2008) juga disampaikan bahwa metode deskriptif ini juga bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang 

berlangsungnya proses riset. 

Metode deskriptif yang diterapkan pada monitoring dan evaluasi KKN 

OSSOF ini adalah metode ex-post facto. Pendekatan eksperimental sulit atau 

tidak bisa diterapkan dalam riset untuk objek-objek tertentu, misalnya yang 



141 
 

menyangkut manusia, bagaimana perubahan norma dan kebiasaan pola 

perlindungan anak yang terjadi di masyarakat setelah gerakan KKN OSSOF 

diimplementasikan? Oleh karena itu dalam riset perlu dicari pendekatan lain, 

yaitu ex post facto yang berarti “setelah kejadian”. 

Menurut Gay (1976) dalam Umar (2008), kajian ini berjalan dengan cara 

menentukan akibat lalu menemukan sebab. Menurut Kerlinger (1976) dalam 

Umar (2008), kajian ini merupakan pencarian empirik yang sistematik di mana 

peneliti tidak dapat mengontrol variable bebasnya, karena peristiwa telah 

terjadi atau karena sifatnya tidak dapat dimanipulasi. Jadi kajian dengan 

menggunakan metode ex-post facto adalah suatu kajian yang pada mulanya 

mengamati akibat dan kemudian mencoba untuk menentukan sebab. 

Proses perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diukur melalui 3 

pendekatan: aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Proses 

perubahan dalam aspek kognitif (pengetahuan) masyarakat tentang issue 

perlindungan anak, tentang hak-hak anak, tentang permasalahan anak dan 

keluarga (ketahanan keluarga) dan berbagai issue yang melingkupi, dimulai 

dengan melakukan berbagai diskusi, sosialisasi dan penyebaran media KIE 

kepada masyarakat. Meskipun pengukuran tingkat pemahaman masyarakat 

terhadap issue tersebut sulit dilakukan, tetapi kita bisa mengobservasi dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, bahwa masyarakat mulai menyadari dan 

memahami issue-issue tersebut. 

Proses perubahan masyarakat dalam aspek afektif (emosi) juga bisa 

dilihat dari mulai tertariknya masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama KKN OSSOF berlangsung. Rasa 

ketertarikan dalam issue tersebut terlihat dari partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan lokakarya KKN, kegiatan sosialisasi, dll. Ketertarikan ini juga terlihat 

dari mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa KKN 

OSSOF dan berbagai jejaring kerja yang berkaitan dengan perlindungan anak, 

bahkan masyarakat juga mulai menitipkan anak-anaknya kepada mahasiswa 

KKN. Hal tersebut merupakan bukti bahwa secara emosional, masyarakat mulai 

tertarik dan tumbuh kepercayaan terhadap stakeholder yang berkaitan dengan 

upaya perlindungan anak. 

Proses perubahan masyarakat dalam aspek psikomotor, juga sudah 

mulai terlihat dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan KKN OSSOF. 

Meskipun belum berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan kegiatan dan 

monitoring evaluasi, namun masyarakat terlihat aktif dalam implementasi 

kegiatan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan pertanda positif bagi kita 

bahwa masyarakat mulai berpikir, bersikap dan bertindak untuk terpenuhinya 

hak-hak anak, termasuk di dalamnya memberikan perlindungan anak dari 

kekerasan dan diskriminasi. 
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Tahapan Proses 

Proses penjaminan mutu KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

dimulai dari penggalian dan pengumpulan data guna kepentingan penjaminan 

mutu, selanjutnya dilakukan observasi langsung, wawancara terstruktur dengan 

panduan kuesioner, pencatatan, dan dokumentasi. 

Tahapan-tahapan proses pelaksanaan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Tahapan Proses Pelaksanaan KKN OSSOF Tema: Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)  

 

KEGIATAN  
 

LANGKAH POKOK 
 

KEGIATAN KELOMPOK 

SASARAN  

Kementerian PPPA dan 

Perguruan Tinggi 
    

 Membangun 
kesepakatan 
kerjasama yang 
tertuang dalam 
dokumen MoU 

 

Memaparkan dan 

menyepakati tugas 

dan tanggung 

jawab masing-

masing lembaga  

 

 Melaksanakan hak 
dan kewajiban kerja 
masing-masing 
lembaga sesuai 
dengan kesepakatan 

Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Pengelola KKN 

    

 Mensosialisasikan 
OSSOF sebagai salah 
satu metoda KKN 

 Mensinergikan 
metoda OSSOF pada 
kegiatan KKN 

 Melaksanakan 
kegiatan KKN OSSOF 
sesuai dengan 
aturan kurikulum 
yang berlaku 

 
Mensosialisasikan 

kembali dan 

menguji respon 

maksud dan tujuan 

pelaksanaan KKN 

OSSOF 

 
 Kemukakan kegiatan 

apa yang belum tepat 
dan kegiatan apa 
yang perlu 
ditambahkan 

 Paparkan harapan-
harapan kelompok 
sasaran: Pusat Studi 
Gender dan Keluarga 
(PSGK), P3KKN, 
Mahasiswa peserta 
KKN, Dosen 
Pembimbing 
Lapangan, dan aparat 
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Desa/Kelurahan yang 
terlibat. 

Lanjutan Tabel 1. 

KEGIATAN   LANGKAH POKOK  KEGIATAN 
KELOMPOK SASARAN 

Lembaga Pengelola KKN, 
DPL (Dosen Pembimbing 

Lapangan) dan Mahasiswa 

    

 Pemaparan konsep 
dan tujuan 
pelaksanaan KKN 
OSSOF 

 Minta alternatif 
tema kegiatan 
sesuai dengan hasil 
assessment 

 Lakukan transfer of 
knowledge dan skill 
melalui pembekalan 
KKN OSSOF 

 
Penyajian Gerakan 

KKN OSSOF 

Implementasi 

PATBM dalam KKN 

OSSOF 

 
 Berikan contoh 

kegiatan (+) dan (-) 
sesuai dengan kondisi 

 Ajukan alternatif 
kegiatan 

 Perhatikan, 
ungkapkan pendapat, 
diskusikan pendapat 
tersebut, dan ikut 
mencoba 

Mahasiswa     

 Minta contoh 
kegiatan lainnya 

 Minta nama kegiatan 
alternatif tersebut 

 Minta contoh 
kegiatan lainnya 
sekali lagi 

 
Pengetesan Tingkat 

Adopsi Gerakan 

PATBM 

 

 Cari contoh kegiatan 
lainnya 

 Beri nama kegiatan 
tersebut 

 Cari contoh kegiatan 
lainnya sekali lagi 

 Tanya mengapa/ 
bagaimana kegiatan 
yang telah 
dilaksanakan 

 Latih dan bina 
aplikasi kegiatan 

 Analisis Strategi 

Penerapan Gerakan 

PATBM 

  Ungkapkan pikiran 
dan pendapat 

 Coba dan terapkan 
aneka alternatif 
kegiatan 
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Lanjutan Tabel 1. 

KEGIATAN   LANGKAH POKOK  KEGIATAN 
KELOMPOK SASARAN 

 Identifikasi tingkat 
perubahan yang 
terukur, baik secara 
kualitatif maupun 
kuantitatif 

 Wawancara 
terstruktur dengan 
panduan kuesioner 

 
Membuat Rumusan 

Keputusan Tingkat 

Keberhasilan 

Program 

 
 Buat keputusan 

perubahan-perubahan 
yang dirasakan 

 Pancing munculnya 
alternatif kegiatan 
lainnya 

 
Mengidentifikasi 

Pilihan Kegiatan 

 
 Pilih alternatif 

kegiatan terbaik 

 Pancing anggota 
kelompok sasaran 
aktif menyampaikan 
komentarnya 

 
Mengevaluasi 

Gerakan PATBM 

 
 Beri komentar umum 

terhadap program 
yang telah diikuti 

 Kaji komitmen 
anggota kelompok 
sasaran terhadap 
sustainability 
Gerakan PATBM 
secara mandiri 

 
Menetapkan Tindak 

Lanjut Gerakan 

PATBM 

 
 Tunjukkan komitmen 

terhadap 
sustainability 
program secara 
mandiri 

Sumber: diadopsi dari Asriani (2012) 

 

Implementasi PATBM dalam KKN OSSOF 

Guna mengatasi berbagai permasalahan perlindungan anak yang terjadi 

selama ini, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KPPPA) mengembangkan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM). PATBM adalah sebuah jaringan atau kelompok warga 

pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai 

tujuan perlindungan anak.  

PATBM meruapakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk 

melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran 
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masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang 

memberikan perlindungan kepada anak. Pengembangan PATBM bermaksud 

menguatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya secara 

mandiri, khususnya terkait masalah perlindungan anak dari korban kekerasan. 

Berdasarkan implementasi PATBM di lokasi KKN OSSOF ini maka diharapkan 

masyarakat mampu mempersiapkan pengelolaan di tingkat wilayah dengan 

pendampingan selama 2 bulan (masa pelaksanaan KKN) oleh mahasiswa. 

Mahasiswa peserta KKN adalah seluruh mahasiswa yang memenuhi 

syarat secara akademik untuk mengambil mata kuliah KKN. Merujuk pada UU 

Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang memuat “Seluruh masyarakat 

berkewajiban melindungi anak”, maka dapat disampaikan bahwa mahasiswa 

sebagai masyarakat (dalam perannya) berkewaiiban untuk melindungi anak. 

 

2.2.2 Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang 2.2.2 (lembar tayang bisa di 

sesuaikan sesuai kebutuhan) 
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TEKNIS KKN TEMATIK OSSOF  

PERLINDUNGAN ANAK 

 

 

 

BAGIAN 

III 
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PENDAHULUAN 

 

I. Latarbelakang 

 Panduan ini dikembangkan berdasarkan pengalaman pelaksanaan 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang digagas oleh 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan strategi 

lanjutan yang terintegrasi dengan Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) 

di Perguruan Tinggi yakni strategi penguatan ketahanan  keluarga dalam 

bentuk program One Student Saves One Family (OSSOF) yang diintegrasikan 

pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM). OSSOF merupakan 

salah satu upaya perlindungan anak yang melibatkan anggota keluasrga dalam 

bentuk serangkaian kegiatan yang diinisasi oleh mahasiswa yang secara umum 

memiliki  tujuan mengurangi permasalahan perlindungan anak dengan 

memperkuat ketahanan keluarga. Secara khusus OSSOF memiliki beberapa 

tujuan yakni: 

 Memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada 

masyarakat melalui keterlibatannya untuk mengurangi permasalahan 

perlindungan anak 

 Memotivasi mahasiswa untuk peduli terhadap permasalahan 

perlindungan anak melalui kegiatan nyata bersama keluarga miskin 

 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga dan anggotanya 

terhadap perlindungan anak 

 Membangun kepedulian masyarakat untuk melalukan gerakan 

perilindungan anak 
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 Panduan teknis kemudian disusun sebagai acuan kerja di lapangan bagi  

para civitas akademik yang melaksanakan kegiatan KKN tematik agar mereka 

memahami apa dan bagaimana menjalankan tugas dan perannya sebagai 

pendamping dan agen perubahan masyaraka kaitannya dengan isu-isu 

perlindungan anak dan ketahanan keluarga.  

 

II. Tujuan Penyusunan Panduan dan Sasaran Pengguna Panduan 

Tujuan Umum, Civitas Akademika memiliki acuan dalam melaksanakan 

kegiatan OSSOF sebagai salah satu bentuk KKN Tematik. 

Tujuan Khusus: 

 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa  memahami konsep 

dan prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan 

pelaksanaan OSSOF khususnya berkenaan dengan perlindungan anak 

melalui upaya pencegahan dan merespon atau menanggapi kekerasan 

terhadap anak. 

 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa menguasai teknik-

teknik fasilitasi partisipatif dalam melaksanakan OSSOF yang terintegrasi 

pada KKN. 

 Mahasiswa mampu memahami tugas-tugas utamanya sebagai fasilitator 

dalam menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak di 

desa/kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN 

 

III. Sasaran Pengguna Panduan 

Pengguna Utama panduan adalah seluruh Civitas Akademika yang terlibat 

dalam KKN, yakni Direktur/ Kepala Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat, 

Dosen dan Peneliti pada Pusat Studi Gender/Wanita, Dosen Pendamping 

Lapangan (DPL) KKN, dan Mahasiswa KKN. 
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IV. Ruang Lingkup Kegiatan 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa di desa/kelurahan didampingi 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada dasarnya mengacu pada Rencana 

Induk Pengabdian Pada Masyarakat di Perguruan Tinggi. Rencana Induk 

Pengabdian Pada Masyarakat  merupakan sekuensial dari pendidikan dan 

penelitian yang terikat dalam tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu 

rencana strategis pengembangan pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan 

Rencana Induk Penelitian (RIP), sistem pembelajaran, kebijakan pembangunan 

daerah dan kebijakan pembangunan nasional, bahkan dengan kebijakan 

internasional, yang salah satunya berkaitan dengan implementasi 

SustainableDevelopment Goals (SDGs). Berdasarkan tujuan umum pelaksanaan 

OSSOF yakni mengurangi permasalahan perlindungan anak dengan 

memperkuat ketahanan keluarga dan tujuan khusus yakni 1) memperkuat peran 

perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat melalui 

keterlibatannya untuk mengurangi permasalahan perlindungan anak; 2) 

memotivasi mahasiswa untuk peduli terhadap permasalahan perlindungan 

anak melalui kegiatan nyata bersama keluarga miskin; 3) Meningkatkan 

kesadaran dan kepedulian keluarga dan anggotanya terhadap perlindungan 

anak; 4) membangun kepedulian masyarakat untuk melalukan gerakan 

perilindungan anak; maka terdapat beberapa cakupan kegiatan yang bertingkat 

yakni : 

 Tingkat anak-anak: kegiatan yang diarahkan untuk memampukan anak 

memahami dan melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari 

kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan yang 
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terintegrasi dengan kegiatan pendidikan agama, kegiatan dalam 

kaitannya dengan perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan pendidikan 

baik yang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan formal di sekolah 

maupun informal lainnya yang sudah ada di Lokasi KKNM. 

 Tingkat Keluarga: kegiatan ini diarahkan untuk memampukan orang tua 

dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak 

anak. Kegiatan ini dimungkikan untuk melibatkan DPL dan dosen-

dosen/pakar di Perguruan Tinggi terutama dalam hal penyampaian 

sosialisasi atau informasi pola pengasuhan. 

 Tingkat Komunitas atau masyarakat desa: Kegiatan ini diarahkan untuk 

membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada 

anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan 

dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat 

atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan 

anak yang sudah dilaksanakan di lokasi KKNM. 

Secara visual ruang lingku[ kegiatan OSSOF bisa digambarkan dalam bagan 

berikut ini: 

Bagan 1. Ruang Lingkup Kegiatan OSSOF 
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Modul 3 Materi 1 

 

 

 

 

Etika pendampingan 

masyarakat  

 

 Bekerja bersama masyarakat 

 Bekerja bersama anak 

 Strategi intervensi 

 

                       :   

Komponen Modul : 

 Kode 
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Komponen Satuan 

Langkah 

Pelatihan 

Lembar 

Bacaan 

Lembar 

Kerja 

Lembar 

Tayang 

Bekerja bersama masyarakat  3.1.1. SLP 3.1.1. LB  3.1.1. LT 

Bekerja bersama anak 3.1.2. SLP 3.1.2. LB  3.1.2. LT 

Strategi intervensi 3.1.3 SLP 3.1.3 LB  3.1.3 LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 3 Materi 1 :  Etika pendampingan Masyarakat 

 

3.1.1. SLP Bekerja bersama masyarakat 

 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami etika bekerja bersama masyarakat  

2. Peserta mampu memahami metode pemberdayaan masyarakat 

3. Peserta mampu memahami strategi intervensi kegiatan pada 

masyarakat 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk 

pentingnya materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi tentang etika bekerja di 

masyarakat dan metode pemberdayaan masyarakat 

4. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 
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5. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang selesai 

dibahas bersama. 

 

 

Etika pendampingan Masyarakat 

 

 Mahasiswa merupakan agen perubahan. Di pundak mahasiswa lah 

masyarakat menyimpan harapan, agar mereka bisa mengemban Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. 

Prinsip pengabdian pada masyarakat adalah keadilan sosial dan 

kemaslahatanilmu pengetahuan dan teknologi, prinsip pengembangan 

masyarakat (community development) yang mencakup penyuluhan (extension) 

dan pemberdayaan (empowerment), dan prisip pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi diwujudkan dalam bentuk akademisi masuk desa 

yang merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari konsep membangun 

dari pinggiran atau membangun dari desa. Pengembangan masyarakat 

(community development)  adalah community-driven development, yakni “ suatu 

proses inisiasi, pengorganisasian dan pengambilan tindakan (termasuk 

keputusan) di dalam  kelompok masyarakat (doing with the community) untuk 

mencapai kepentingan dantujuan bersama (common interests and goals)”.  

 Pengembangan masyarakat dapat diimplementasikan melalui dua 

mekanisme (outreach mechanism) yakni penyuluhan (extension approach) dan 

pemberdayaan (empowerment approach). Penyuluhan (extension approach) 

merupakan proses pembelajaran berkelanjutan bagi masyarakat agar mereka 

mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 

sumberdaya-sumberdaya produktif, baik informasi, teknologi, permodalan, 

hukum, kebijakan, pasar, energi, pangan, layanan kesehatan dan lainnya, 

sebagai upaya untuk meningkatkan atau menguatkan kreatifitas dan 
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keinovatifannya, produktivitas dan efisiensi usahanya, pekerjaan dan 

pendapatannya, sosial budaya dan kelembagaannya, kesadaran dan aksinya 

dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kesejahteraan dan 

kebahagiaannya.   

 Wujud implementasinya dapat berbentuk fasilitasi, mediasi, 

pendampingan, inisiasi, internalisasi dan institusionalisasi (design). Sebagai 

sebuah proses yang berkelanjutan, penyuluhan tidak dapat dilakukan secara 

instan dan tergesa-gesa, karena akan menyesuaikan dengan kebutuhan, 

permasalahan dan perkembangan di lapangan. Pemberdayaan (empowerment) 

merupakan proses berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan dan 

menguatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya produktif, menumbuhkan 

kesadaran dan partisipasi, menguatkan tanggung jawab atau tanggung gugat 

(accountability) dan membangun kapasitas kelembagaan (capacity building). 

Sebagai sebuah proses, pemberdayaan pada hakekatnya adalah membangun 

kesalingtergantungan (interdependency) dan membuang ketergantungan 

(dependency), untuk menumbuhkan keberdayaan agar terbangun kemandirian.  

 Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa 

masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi 

merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep 

demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan 

sebagai berikut:Pertama, upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara 

populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, 

dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai 

kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau 

bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan 

masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya 

bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta 
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kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan 

(empowering) masyarakat dengan pengalaman melakukan pencegahan dan 

menanggapi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar. Ketiga, 

menggunakan pendekatan berbasis keluarga. Keluarga sebagai sebuah sistem 

sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan 

penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan 

sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial 

budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat 

menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. 

 

Gambar 1 Bekerja di Masyarakat 

 

Metode Pemberdayaan Masyarakat 

a. RRA (Rapid Rural Appraisal) 

   RRA (Rapid Rural Appraisal) merupakan metode penilaian 

keadaan desa secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih 

banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit 
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melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan 

sebagai teknik penelitian yang “cepat dan kasar/kotor” tetapi RRA 

dinilai masih lebih baik dibanding teknik-teknik kuantitatif klasik. 

Pada dasarnya, metode RRA merupakan proses belajar yang 

intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-

ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti 

tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah 

metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk 

meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi 

perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada 

pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan 

dengan pengetahuan ilmiah. 

           Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan 

aparat perencana dan pelaksana pembangunan (development 

agent) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami 

masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metoda RRA juga 

berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan 

di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di 

lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang 

memungkinkan. Metode RRA menyajikan pengamatan yang 

dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau 

peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. 

Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif 

bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu 

tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan. Metode RRA memiliki tiga konsep dasar 

yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, 
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dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang 

(iterative). Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan 

beberapa teknik yang terdiri dari: 

 Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan 

pengamatan lapang secara ringkas. 

 Oservasi/pengamatan lapang secara langsung. 

 Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya. 

 Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik. 

 Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi. 

 Kecenderungan-kecenderungan. 

 Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat. 

 Pembuatan laporan lapang secara cepat. 

 Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam RRA, yaitu: 

 Efektivitas dan efisiensi, kaitannya dengan biaya, waktu, dengan 

perolehan informasi yang dapat dipercaya yang dapat digunakan 

dibanding sekadar jumah dan ketepatan serta relevansi informasi 

yang dibutuhkan. 

 Hindari bias, melalui: introspeksi, dengarkan, tanyakan secara 

berulang-ulang, tanyakan kepada kelompok termiskin. 

 Triangulasi sumber informasi dan libatkan Tim Multi-disiplin 

untuk bertanya dalam beragam perspektif. 

 Belajar dari dan bersama masyarakat. 

 Belajar cepat melalui eksplorasi, cross-check dan jangan terpaku 

pada bekuan yang telah disiapkan. 

 

b. PRA (Participatory Rural Appraisal) 
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  PRA merupakan penyempurnaan dari RRA. PRA dilakukan 

dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari 

semua stakeholders dengan difasilitasi oleh orang-luar yang lebih 

berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai 

instruktur atau guru yang menggurui. PRA adalah suatu metode 

pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan 

dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau dengan kata lain 

dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang 

memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, 

meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang 

kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan 

bertindak.Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang 

tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan 

kegiatan. Metode PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat 

sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan 

dan bukan sekedar obyek pembangunan. Melalui PRA dilakukan 

kegiatan-kegiatan: 

 Pemetaan-wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik 

penilaian keadaan. 

 Analisis keadaan yang berupa: 

a. Kedaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungannya di 

masa depan. 

b. Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

dan alasan-alasan atau penyebabnya. 

c. Identifikasi (akar) masalah dan alternatif-alternatif 

pemecahan masalah. 
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d. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis 

strength, weakness, opportunity, and treat (SWOT) 

terhadap semua alternatif pemecahan masalah. 

 Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau 

dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh 

sistem sosialnya). 

 Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari 

para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang 

dapat diharapkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang 

akan diusulkan/ direkomendasikan. 

  Alat-alat yang digunakan dalam metoda PRA serupa 

dengan yang digunakan dalam metode RRA, tetapi berbeda dalam 

tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam praktik di lapangan. 

Tidak seperti dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan dalam 

PRA memainkan peran yang lebih besar dalam pengumpulan 

informasi, analisis data dan pengembangan intervensi seperti pada 

program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan 

pada pengertian terhadap program secara keseluruhan. Proses ini 

akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan 

kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan dalam memecahkan 

masalah mereka sendiri yang lebih baik dibanding dengan melalui 

intervensi dari luar. 

 

c. Action Research 

   Dari model-model pendekatan masyarakat yang telah 

diuraikan di atas, sungguhpun satu dan lainnya mengandung 

kelemahan dan kelebihan namun tidak mungkin meniadakan satu 
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dari yang lain, keduanya akan saling mengisi. Dalam rangka 

program pengembangan masyarakat, salah satunya melalui suatu 

pendekatan Action Research (penelitian tindak), atau sering disebut 

participatory research (penelitian partisipatif).Pemilihan 

pendekatan ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa komunitas 

suatu masyarakat mampu menyelesaikan masalah-masalah 

mereka. Dengan pendekatan ini, masyarakat dilibatkan dalam 

setiap proses dalam aksi pengembangan masyarakat. Peneliti luar 

mempunyai fungsi ganda sebagai pengamat terhadap proses sosial 

yang berjalan dan sekaligus masuk dalam system lokal. Untuk 

melakukan analisa dengan masyarakat peneliti bertumpu pada 

kegiatan “aksi-refleksi akasi”. Seluruh tindakan, pengetahuan dan 

pengalaman masyarakat merupakan realitas sosial yang 

dikaji/direfleksi kembali. Hasil refleksi berupa problem mereka. 

Pemahaman terhadap realitas sosial ini kemudian melahirkan “aksi-

aksi pemecahan masalah” menurut cara mereka. Demikian 

seterusnya masyarakat akan melakukan refleksi kembali terhadap 

aksi-aksi yang mereka lakukan. Hasil refleksi yang kedua akan 

melahirkan realitas/masalah baru yang berlainan dengan masalah 

yang pertama. Oleh karena itu proses aksi refleksi bukanlah 

merupakan siklus (cyclus proses) karena masalah kedua sebenarnya 

berlainan dengan masalah pertama. 

  Beberapa faktor yang melatarbelakangi dipilihnya 

pendekatan research dalam pengembangan masyarakat dapat 

dijelaskan sebagaiberikut :Pengembangan masyarakat 

membutuhkan adanya cara/pendekatan yang mampu 

mengungkapkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat 
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tidak cukup diprediksi dari luar. Masyarakat sendirilah yang paling 

mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ukuran-ukuran 

kebutuhan sangat bersifat lokal karena itu pengukuran kebutuhan 

tidak dapat begitu saja ditetapkan dengan kebutuhan-kebutuhan 

luar. Disinilah Action research merupakan cara untuk 

mengungkapkan kebutuhan masyarakat. Pengembangan 

masyarakat pedesaan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan 

masyarakat, pengembangan yang tidak melibatkan seluruh lapisan 

sulit “tercipta rasa handarbeni” terhadap program-program yang 

dirumuskan dan tidak akan terjadi proses internalisasi. Adanya 

partisipasi mereka merupakan syarat tercapainya pengembangan 

masyarakat. 

  Dalam pengembangan masyarakat dibutuhkan adanya 

situasi yang demokratis dan partisipatif. Dalam situasi yang 

demokratis ini memungkinkan semua masalah kebutuhan dan 

gagasan dapat berkembang. Action research sebagai pendekatan 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga memungkinkan 

tumbuhnya situasi di atas. Perubahan masyarakat pedesaan tidak 

bisa dilepaskan dari nilai-nilai/ budaya lokal. Adakalanya budaya 

lokal merupakan penghambat dari perubahan dan adakalanya 

merupakan potensi. Dalam kerangka pengembangan masyarakat 

pedesaan, action research mampu menggali dan memanfaatkan 

budaya/nilai-nilai lokal tersebut.Action Research adalah merupakan 

mekanisme penyadaran masyarakat dalam rangka membebaskan 

diri dari kungkungan sosio-psikologis dan cultural yang semula 

membelenggu. Bentuk kesadaran itu berupa terciptanya “aksi-

refleksi” dalam mkehidupan masayarakat dan pengakuan akan 
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eksistensi manusia sebagai subyek dalam masyarakat. Manusia 

dipandang dan diperlakukan sebagai pelaku perubahan dan bukan 

sebagai obyek perubahan. Implikasinya adalah bahwa masyarakat 

sendirilah yang akan merumuskan, memecahkan, melaksanakan 

dan menikmati serta memilih program-program sesuai dengan 

kemampuannya sendiri. Dalam rangka pengembangan masyarakat 

yang mandiri dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya 

lokal baik potensi alam, ketrampilan, pengetahuan dan 

pengalaman-pengalaman masyarakat. Disini action research 

merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi untuk mau 

menggali dan memanfaatkan sember daya lokal secara mandiri. 

 Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai 

dari layanan pencegahan primer yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas 

masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan 

keselamatan mereka. Layanan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang mengubah 

sikap dan perilaku, memperkuat keterampilan orang tua, dan menyadarkan 

masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap 

anak. Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan 

pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah 

keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata 

terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta 

pmeberdayaan ekonomi. Intervensi tersier menangani situasi dimana anak 

sudah dalam keadaan kritis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, 

eksploitasi, penelantran atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Namun 

demikian mekanisme pencegahan dianggap tepat dibandingkan intervensi 

tersier atau reaktif. Pada pelaksanaan program One Student Saves One Family 

(OSSOF)  mahasiswa pada mulanya akan dibekali berbagai informasi yang 
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lengkap terkait dengan permasalahan yang sering dan umum dihadapi oleh 

sebuah keluarga, dan selanjutnya diberi tugas untuk mendampingi satu 

keluarga, khususnya keluarga dengan kategori rentan terhadap berbagai 

permasalahan, terutama keluarga miskin. Proses pendampingan yang dilakukan 

oleh mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian atau solusi atas 

persoalan-persoalan yang menimpa keluarga tersebut, atau paling tidak, dapat 

meringankan beban keluarga tersebut terutama kaitannya dengan 

perlindungan anak. Melalui perintegrasian Perlindungan Anak berbasis 

keluarga dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi diharapkan  mahasiswa dapat 

menjalani perannya untuk :  

1. Menyamakan bahasa saat bermitra, sehingga hasilnya dapat menjadi 

maksimal;  

2. Memberikan perhatian pada peningkatan kualitas anak dengan 

membantu program perlindungan anak, pengembangan pola asuh, 

pendidikan karakter, pengembangan anak usia dini, program 

kesehatan anak, membantu pemberian akte kelahiran gratis, dan 

penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga;  

3. Membantu peningkatan kualitas remaja, yakni membantu program 

karang taruna, membantu pusat informasi dan konseling remaja, dan 

membantu program bina keluarga remaja;  

4. Membantu program peningkatan kualitas hidup lansia dan 

pemberdayaan rentan dengan memberikan perlindungan dan 

bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga 

lainnya ; dan  

5. Membantu keluarga dan para anggotanya untuk mengakses sumber 

daya pembangunan yang ada dan menjadi bagian dari sumber daya 

pembangunan untuk mereka. 
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 Peran tersebut dapat diwujudkan oleh mahasiswa peserta KKNM dalam 

berbagai jenis peran, misalnya menjadi komunikator, fasilitator, motivator, 

inovator dan medaitor 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Peran Peserta KKN di Masyarakat 

 

 

 

3.1.1 Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang 3.1.1 (lembar tayang bisa di rubah 

sesuai kebutuhan) 
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3.1.2. SLP Bekerja bersama anak 

 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami definisi anak, kekerasan anak 

termasuk penyebab dan dampaknya  

2. Peserta mampu memahami strategi perlindungan anak  

3. Peserta mampu memahami strategi bekerja bersama dengan 

anak 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk 

pentingnya materi yang akan di berikan 
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3. Fasilitator menyampaikan materi tentang definisi anak, 

kekerasan anak, penyebab kekerasan anak dan dampaknya 

4. Fasilitator menjelaskan tentang strategi perlindungan anak 

5. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

6. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang selesai 

dibahas bersama. 

 

 

3.1.2 LB Kegiatan Bersama dengan Anak 

 

Definisi Anak 

 Umumnya, peraturan perundangan yang berlaku di tingkat internasional 

dan nasional menggunakan  indikator usia untuk mendefinisikan anak. Pasal 1  

Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang berusia di bawah 

usia 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak 

kedewasaan yang telah diperoleh sebelumnya. Anak  berdasarkan kriteria 

UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. 

Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.  

 Umumnya, peraturan perundangan yang berlaku di tingkat internasional 

dan nasional menggunakan  indikator usia untuk mendefinisikan anak. Pasal 1  

Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang berusia di bawah 

usia 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak 

kedewasaan yang telah diperoleh sebelumnya. Artinya, anak adalah seseorang 
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yang belum dewasa dan yang sudah menjadi dewasa karena kondisi tertentu 

sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa. 

 

Kebijakan Perlindungan Anak 

 Perlindungan anak berkaitan erat dengan semua aspek kesejahteraan 

anak dan merupakan suatu bagian integral dari masalah pembangunan.Istilah 

perlindungan anak (Child Protection) digunakan secara berbeda oleh organisasi 

yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam panduan ini yang 

dimaksud adalah perlindungan dari kekerasan, abuse dan eksploitasi. 

Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak dapat dipenuhi, yang 

artinya anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka 

dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Pasal 1 Konvensi Hak Anak 

menyatakan bahwa “seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 

18 tahun kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa 

dicapai lebih awal. Sedangkan ayat 1  Pasal 1 dalam Undang-undang No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Definisi terakhir yakni anak berdasarkan UU No 35 

Tahun 2014  digunakan dalam buku panduan ini. 

 Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai 

dari layanan pencegahan primer yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas 

masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan 

keselamatan mereka. Layanan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang mengubah 

sikap dan perilaku, memperkuat keterampilan orang tua, dan menyadarkan 

masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap 

anak. Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan 
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pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah 

keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata 

terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta 

pemberdayaan ekonomi keluarga. Intervensi tersier menangani situasi dimana 

anak sudah dalam keadaan kritis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, 

eksploitasi, penelantran atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Namun 

demikian mekanisme pencegahan dianggap tepat dibandingkan intervensi 

tersier atau reaktif. 

 

Kekerasan Terhadap Anak (KTA) 

 Definisi kekerasan terhadap anak berdasarkan Konvensi Hak Anak adalah 

semua bentuk kekerasan mental atau fisik, penyiksaan, penelantaran atau 

perlakuan menelantarkan, perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk kekerasan 

fisik. Dalam versi yang lebih detil, laporan Organisasi Kesehatan Dunia tentang 

Kekerasan dan Kesehatan (2002) mendefinisikan kekerasan sebagai 

penggunaan secara sengaja pemaksaan fisik atau kekuasaan yang (terhadap 

anak baik ) bersifat ancaman atau perilaku sesungguhnya  dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok yang mengakibatkan atau sangat mungkin 

menyebabkan bahaya atau potensi bahaya terhadap kesehatan, kelangsungan 

hidup, perkembangan atau martabat anak.   Sementara itu UNICEF 

mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk 

perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, 

penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang 

mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, 

kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya 

dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau 

kekuasaan. 



169 
 

 Definisi-definisi di atas menjelaskan bentuk dan indikator kekerasan 

terhadap anak, namun tidak menjelaskan siapa saja yang bisa dikategorikan 

sebagai pelaku kekerasan terhadap anak. Umumnya, orang dewasalah yang 

dipandang sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak karena secara 

normatif mereka dipandang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih 

besar terhadap anak, bukan sebaliknya. Namun demikian, berbagai penelitian 

dan temuan empirik mengindikasikan semakin berkembangnya fenomena anak 

sebagai pelaku kekerasan. Ini artinya, konteks  kekerasan terhadap anak tidak 

hanya menempatkan anak sebagai korban namun juga sebagai pelaku. 

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat 

dibedakan berdasarkan karakteristik utamanya  

1. Kekerasan fisik meliputi setiap tindakan yang menyebabkan atau 

mungkin menyebabkan kerusakan atau luka fisik seperti menampar, 

memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, 

menendang, mengancam dengan benda tajam atau senjata.  

2. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan  untuk 

mengancam dan menganiaya, mengintimidasi atau menyalahgunakan 

wewenang, membatasi keluar rumah, mengambil hak asuh anak, 

merusak benda-benda milik anak, mengisolasi, agresi verbal dan 

menghina anak secara terus menerus. 

3. Kekerasan seksual  merupakan setiap tindakan seksual antara anak di 

bawah umur dengan orang dewasa atau antara anak dengan anak 

lainnya menggunakan ancaman, intimidasi, pemaksaan atau iming-

iming. Termasuk di dalamnya perkosaan, sodomi, inses, pornografi, 

rayuan seksual, dan sebagainya.  Sementara itu penelantaran merupakan 

kegagalan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosial serta hak dasar 

bagi anak seperti makanan dan air bersih, sanitasi, pengawasan yang 
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memadai, dukungan pendidikan, interaksi sosial serta lingkungan rumah 

yang aman dan stabil (Unicef, 2002).  

 Dalam kenyataannya, anak dapat mengalami lebih dari satu bentuk 

kekerasan. Kekerasan fisik tidak jarang  dibarengi dengan kekerasan psikologis. 

Demikian pula kekerasan seksual juga melibatkan kekerasan fisik dan 

psikologis. terhadap anak. Dalam hal ini kekerasan digunakan untuk 

mengontrol korban sehingga semakin tidak berdaya dan sebaliknya 

meningkatkan penguasaan pelaku atas korban. Penanganan anak yang 

mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan (multiple violence) tentu 

memerlukan pendekatan intervensi yang lebih komprehensif mengingat 

semakin kompleksnya potensi trauma dan dampak negative lainnya yang 

dialami korban.  

 

Penyebab terjadinya Kekerasan Terhadap Anak 

1. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton 

televisi, bermain dll. Hal ini bukan berarti orang tua menjadi over 

protective, namun maraknya kriminalitas di negeri ini membuat 

perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. 

2. Anak mengalami kekurangan fisik/ tubuh, gangguan tingkah laku, 

autisme, terlalu lugu. 

3. Kemiskinan keluarga. 

4. Keluarga pecah (broken home) akibat perceraian, ketiadaan Ayah/Ibu 

dalam jangka panjang. 

5. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak mampuan 

mendidik anak, anak yang tidak diinginkan atau anak lahir diluar 

nikah. 
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6. Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering 

memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama. 

7. Kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan. 

8. Kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi 

pemicu kekerasan terhadap anak. 

9. Kurangnya pendidikan anak terhadap anak. 

 

 

 

 

Lokasi tindak kekerasan terhadap anak 

Rumah dan keluarga 

 Konvensi Hak Anak mengakui bahwa keluarga memiliki potensi terbesar 

untuk melindungi anak dan memberikan pemenuhan kebutuhan fisik dan 

emosional. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan rumah dan keluarga 

merupakan salah satu lokasi di mana banyak kekerasan terhadap anak terjadi.  

Pelaku kekerasan umumnya individu yang dekat dengan korban serta terikat 

hubungan biologis dan atau hukum dengan  anak termasuk orangtua 

kandung/tiri/angkat, kakak/adik, dan anggota keluarga dan atau pengasuh 

lainnya. Sifat keluarga sebagai lembaga yang memiliki otonomi yang dilindungi 

oleh undang-undang serta norma sosial lainnya dan sebagai ruang paling privat 

dalam kehidupan manusia sering menjadi kendala dalam upaya pengurangan 

dan penanganan kekerasan terhadap anak. Akibatnya, banyak kekerasan 

terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga/kerabat tidak dilaporkan 

dan mendapat penanganan penegak hukum karena dipandang sebagai 

masalah privat yang menjadi aib keluarga. Dalam kenyataannya berbagai bukti 

empirik menemukan bahwa orangtua/anggota keluarga/kerabat merupakan 
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salah satu kelompok terbesar pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Akses 

terhadap anak, kewenangan sebagai orangtua, relasi yang tidak seimbang 

antara orangtua/orang dewasa dan anak, serta ketergantungan anak pada 

orangtua/orang dewasa dalam keluarga menjadikan anak sangat rentan 

mengalami tindak kekerasan dalam rumah/keluarga. 

 Kekerasan terhadap anak  seringkali terjadi dalam konteks pendisiplinan 

anak  dalam bentuk hukuman fisik, penyiksaan atau hukuman yang 

merendahkan harga diri anak. Dalam praktiknya, kekerasan fisik seringkali 

bersamaan dengan kekerasan psikologis di mana anak anak dipermalukan 

dengan sebutan atau perlakukan yang menyakiti perasaannya, mengalami 

isolasi, penolakan, atau ancaman dari orang dewasa di dalam rumah atau 

keluarga anak. Kekerasan dalam rumah/keluarga juga dapat berupa 

penelantaran di mana orangtua/pengasuh/keluarga anak (secara sengaja) tidak 

dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, tidak dapat memberikan 

perlindungan dari bahaya atau memberikan layanan kesehatan atau layanan 

layanan lainnya sehingga mmenimbulkan sakit dan kematian pada anak-anak.  

Anak juga dapat mengalami kekerasan seksual di dalam rumah atau keluarga.  

Selain menjadi korban tindak kekerasan, anak juga  kerapkali menyaksikan  

tindak kekerasan yang terjadi  antara orangtua yang sangat berpotensi 

memberikan dampak negative terhadap kesejahteraan anak, perkembangan 

personal dan interaksi sosial di masa kanak-kanak dan remaja.  

 

Sekolah dan lembaga pendidikan  

 Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan memberikan 

perlindungan bagi anak. Orang dewasa yang bekerja dan mengawasi lembaga 

pendidikan berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang aman yang 

dapat mendukung dan meningkatkan harkat dan perkembangan anak. Namun 
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demikian, banyak anak yang terpapar kekerasan di lingkungan sekolah atau 

pendidikan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, kasus-

kasus penembakan masal di sekolah  menyebabkan banyak anak meninggal 

dunia atau mengalami luka fisikserius.  Anak juga menjadi korban berbagai 

tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru atau  tenaga kependidikan. Berbagai 

laporan di media massa mengangkat kasus-kasus di mana anak-anak di 

berbagai wilayah di Indonesia mengalami kekerasan fisik, psikologis dan 

pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk 

pesantren, sekolah umum dan lembaga pendidikan agama lainnya. Anak-anak 

juga mengalami bullying yang dilakukan oleh anak-anak lainnya di lingkungan 

pendidikan.  

 

Sistem perawatan dan hukum  

 Banyak anak-anak yang tidak beruntung karena harus tinggal dalam 

waktu yang cukup lama di bawah kontrol dan supervisi otoritas lembaga 

perawatan atau lembaga hukum. Termasuk di dalamnya panti asuhan, penjara 

anak, panti rehabilitasi anak, dan sebagainya. Anak-anak yang berada dalam 

sistem perawatan atau kriminal tersebut berisiko mengalami berbagai bentuk  

tindak kekerasan, baik yang disebabkan oleh terlalu jumlah anak yang melebihi 

kapasitas saya tampung, stigma sosial, diskriminasi, dan rendahnya 

kemampuan staf penyedia layanan di satu sisi dan minimnya aturan dan atau 

ketiaadaan mekanisme pelaporan, monitoring dan supervisi di sisi lain.  Anak-

anak dalam perawatan instusi tersebut juga berisiko mengalami penelantaran 

sehingga menempatkan anak pada kondisi-kondisi yang dapat membahayakan 

kesehatan dan kelangsungan hidupnya. 

 Misalnya, penelitian Kementrian Sosial dan Save the Children (2014) 

menemukan setidaknya  setengah juta anak tinggal di lembaga perawatan 
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seperti panti asuhan meskipun sebagian besar dari mereka masih memiliki salah 

satu atau kedua orangtua. Dalam panti tersebut pemenuhan kebutuhan 

emosional dan pertumbuhan anak sangat kurang. Anak-anak juga rentan 

mengalami kekerasan fisik yang dipandang pengelola panti sebagai upaya 

pendisiplinan. Penelitian juga menemukan kasus-kasus pelecehan terhadap 

anak  yang terjadi di lingkungan panti. Selain itu, kasus-kasus penganiayaan, 

penelantaran dan pembunuhan anak di panti asuhan oleh pengasuh juga 

banyak ditemukan di Indonesia.  

 

Lingkungan kerja  

 Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di lingkungan kerja, baik 

lingkungan kerja legal maupun illegal. Kekerasan fisik, seksual , dan psikologis 

mungkin digunakan untuk memaksa anak untuk bekerja dan atau menghukum 

atau mengontrol anak di lingkungan kerja. Beberapa lingkungan kerja anak 

bersifat illegal karena merupkan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak seperti 

pelacuran anak, anak di pertambangan, anak di jermal, dan sebagainya  

sehingga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak.   Menurut Unicef 

(2016), sekitar 2,3 juta anak Indonesia usia 7-14 tahun dipekerjakan-sebagian 

besar di bidang pertanian dan pekerjaan illegal. Setengah dari pekerja anak 

tersebut terpapar kondisi berbahaya termasuk terpapar panas yang ekstrem, 

bahan kimia berbahaya, ketinggian, alat berat, dan lain-lain.  

 

Masyarakat 

  Masyarakat dapat menjadi sumber perlindungan dan dukungan bagi 

anak namun juga dapat menjadi tempat di mana terjadi  kekerasan terhadap 

anak karena berbagai faktor resiko dalam masyarakat. Misalnya, kekerasan yang 

dilakukan teman seusia atau dilakukan oleh orang dewasa, media massa dan 
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teknologi komunikasi. Anak-anak perempuan rentan mengalami berbagai 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal baik seperti 

pacar/teman dekat atau orang asing. Anak laki-laki sangat rentan mengalami 

kekerasan fisik  dengan semakin maraknya perilaku agresif, aktivitas gang, dan 

sebagainya di kalangan remaja. Meningkatnya industri parawisata meningkatkan 

fenomena wisata seks yang seringkali menjadikan anak laki laki dan perempuan 

sebagai sasaran.  Perkembangan internet dan teknologi komunikasi berasosiasi 

dengan meningkatnya resiko eksploitasi seksual d pornografi yang melibatkan 

anak-anak. Tekanan kemiskinan, lemahnya perlindungan anak, norma-norma 

sosial yang menrugikan anak  dan aspek-aspek kerentanan sosial ekonomi  

lainnya menyebabkan banyak anak anak-anak dipaksa menjadi pelacur, menikah 

paksa di usia anak-anak, pekerja anak di sector rumah tangga atau pertanian 

yang kondisi kerjanya sangat tidak layak dan eksploitatif.  

 

Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Anak 

 Laporan Dunia tentang Tindak kekerasan terhadap Anak (Unicef, 2006) 

menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak negative, 

baik bagi anak korban, keluarga dan masyarakat. Meskipun dampak tindak 

kekerasan terhadap anak bervariasi tergantung dari bentuk dan keparahan 

tindak kekerasan, kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak negative 

jangka pendek dan jangka panjang yang merugikan. Semakin awal anak 

terpapar kekerasan maka semakin signifikan dampaknya terhadap 

pembentukan kematangan otak anak. Semakin lama anak terpapar tindak 

kekerasan, termasuk menjadi saksi tindak kekeraan, maka semakin nyata 

dampak negative yang ditimbukannya terhadap gangguan aspek sosial, emosi, 

kognisi, serta perilaku anak yang selanjutnya akan menyebabkan munculnya 

penyakit, masalah-masalah sosial, dan sebagainya.  
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 Keterpaparan terhadap tindak kekerasan di masa kanak-kanak akan 

berhubungan dengan semakin tingginya resiko anak untuk mengalami 

gangguan sosial, emosi dan kognisi seumur hidup sehingga berkontribusi 

terhadap obesitas,  perilaku-perilaku berisiko seperti penggunaan zat-zat 

berbahaya, aktivitas seksual usia dini  serta gangguan kesehatan mental dan 

sosial termasuk gangguan depresi dan kecemasan, gangguan prestasi kerja, 

gangguan daya ingat, perilaku agresif, da sebagainya. Resiko-resiko tersebut 

juga berhubungan dengan gangguan-gangguan organ vital di kemudian hari 

termasuk penyakit paru-paru, jantung, hati, penyakit menular seksual, 

kekerasan terhadap pasangan, dan percobaan bunuh diri. Secara finansial, 

kekerasan terhadap anak menimbulkan beban yang besar bagi masyarakat. 

Meskipun sulit untuk menghitung secara sistematis kerugian ekonomi, namun 

para ahli percaya bahwa dampak finansial yang ditimbulkan untuk membiayai 

layanan penanganan korban, menanggulangi  dampak sosial, ekonomi, dan 

kesehatan jangka panjang, membiayai upaya-upaya rehabilitasi pelaku serta 

upaya pencegahannya cukup signifikan.  

 

Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak 

 Berbagai pendekatan teoritis menganalisa penyebab tindak kekerasan 

terhadap anak dan  menghasilkan argumen yang berbeda tentang factor-faktor 

penyebabnya. Para ahli cenderung sepakat tidak ada factor paling dominan 

yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap anak. Sebaliknya, mereka 

mempercayai kompleksitas factor-faktor penyebab. Pendekatan ekologis 

merupakan salah satu pemikiran yang meyakini keberagaman factor-faktor 

penyebab tindak kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini cenderung melihat 

tindak kekerasan terhadap anak sebagai suatu kondisi yang dihasilkan oleh 

interaksi dari berbagai tingkatan dimulai dari level individual, keluarga, 



177 
 

komunitas dan masyarakat (Bronfrenbenner, 1979).  Pada level  individual 

anak, berbagai penelitain menujunjukkan bahwa beberapa karakteristik khusus 

pada anak menempatkannya berisiko lebih tinggi untuk menjadi korban tindak 

kekerasan. Anak laki-laki misalnya lebih berisiko mengalami tindak kekerasan 

atau agresi  fisik bahkan pembunuhan sementara anak perempuan lebih rentan 

menjadi sasaran tindak kekerasan seksual. Anak-anak dengan kecacatan, anak 

yatim piatu, anak anak dari kelompok marginal, anak anak dalam lembaga 

tahanan hokum, anak-anak yang tinggal dan bekerja di jalanan, pengungsi 

anak, serta anak-anak yang hidup dan tumbuh di lingkungan dengan tingkat 

kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi lebih 

rentan mengalami tindak kekerasan dibandingkan anak-anak lainnya. 

 Lingkungan keluarga juga mempengaruhi resiko anak menjadi korban 

tindak kekerasan. Anak yang tinggal dengan orangtua yang sering berkonflik 

satu sama lain, orangtua memiliki gangguan mental dan atau kecanduan zat-

zat berbahaya, orangtua yang tidak memiliki keterampilan penanggulangan 

konflik, komunikasi dan pengasuhan yang memadai rentan terpapar tindak 

kekerasan. Sementara itu, di karakteristik-karakteristik tertentu yang ada di  

komunitas, termasuk lingkungan keketanggaan, lingkungan 

sekolah/pendidikan dan tempat kerja juga menciptakan faktor resiko bagi anak. 

Misalnya, angka kriminalitas, pengangguran di lingkungan tempat tinggal anak, 

toleransi terhadap hukuman fisik bagi anak.  Selanjutnya, berbagai factor di 

tingkat masyarakat juga dapat menjadi faktor resiko bagi anak. Termasuk di 

dalamnya norma-norma sosial yang diskriminatif jender dan mensubordinasi 

anak, ketiadaan aturan yang mengkriminalisasi tindak kekerasan terhadap anak, 

lemahnya penegakan hukum, angka kemiskinan yang tinggi, ketidakstabilan 

ekonomi dan sosial. 
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Strategi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan  

 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), untuk 

seterusnya akan disingkat dengan KHA, merupakan sebuah perjanjian 

internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak 

anak di muka bumi. Dalam hukum Internasional Konvensi dikelompokkan 

sebagai salah satu sumber hukum Internasional, selain kebiasaan Internasional 

(International Custom), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-

bangsa beradab (The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations) 

dan keputusan atau Resolusi Organisasi Internasional (vide pasal 38 ayat 1 

Statuta Mahkamah Agung Internasional). Merujuk kepada informasi UNICEF 

(United Nation children’s Fund), sebuah badanPerserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) yang khusus menangani persoalan anak diseluruh dunia, KHA merupakan 

sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui 

instrumen-instrumen hak azasi manusia di dalam sejarah pertumbuhan 

organisasi bangsa-bangsa tersebut . 

 Republik Indonesia termasuk negara yang melakukan penandatangan 

dan ratifikasi paling awal dibanding sejumlah besar negara lainnya. Melalui 

Keputusan Presiden (Keppres) No.36 Tahun 1990, KHA diratifikasi. Secara 

normatif, penandatanganan konvensi berarti bahwa negara tersebut harus 

secara luas melakukan konsolidasi dalam negaranya sendiri terhadap standard 

yang ada dalam konvensi dan memulai melakukan identifikasi hukum nasional 

dan praktek-praktek yang dibutuhkan untuk menyesuaikannnya dengan 

standard yang ada dalam KHA. Ratifikasi adalah langkah selanjutnya, yang 

secara formal mengikat negara, atas nama rakyat, untuk memenuhi kewajiban 

dan tanggungjawab yang digariskan dalam KHA. Selain kewajiban untuk 

mengimplementasikan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam KHA, maka 

Indonesia, sebagai negara peratifikasi berkewajiban mengusahakan prosedur 
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pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukunghak-hak anak. Adapun 

kewajiban membuat laporan (country report ) kepada UNICEF, dilaksanakan 

setelah 2 (dua) tahun negara yang bersangkutan meratifikasi KHA, dan laporan 

rutin setelah itu dalam periode 5 (lima) tahun sekali. PemerintahIndonesia telah 

mengusahakan dan mengirimkan laporan pertama pada tahun 1992 (dua tahun 

setelah ratifikasi) namun, belum membuat laporan berikutnya pada tahun 1997. 

Hak-hak anak yang terdapat dalam KHA bisa dikelompokkan ke dalam 4 

(empat) kategori hak-hak anak  yaitu: 

1. hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk 

mempertahankan dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan 

perawatan sebaik-baiknya; 

2. hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk 

mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang 

layak bagi perkembangan fiski, mental, spritual, moral dan sosial anak; 

3. hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari 

diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang 

tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi; 

4. hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat 

dalam segala hal yang mempengaruhi anak. 

 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPP 

A) pada tahun 2010 telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan terhadap Anak (RAN PPKTA) 2010-2014 yang telah 

dipergunakan sebagai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap anak. Menimbang masih banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak 

dan guna menyatukan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2014 

tentang Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual terhadap Anak dan 
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menyusun strategi nasional untuk tahun ke depan yang disebut dengan Strategi 

Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020. Sebagaimana kita 

ketahui bersama, kekerasan terhadap anak kian meningkat dari segi kualitas 

dan kuantitasnya. Oleh sebab itu, diperlukan kesatuan tindak 

Kementerian/Lembaga terkait dan juga masyarakat. Strategi Nasional 

Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020 (STRANAS PKTA 2016- 

2020) diterbitkan dalam rangka mencegah dan merespon segala bentuk 

kekerasan terhadap anak secara sistematis, terintegrasi, berbasis bukti, 

terkoordinasi, partisipatoris, dan berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak.  

 Kebijakan yang berfokus pada upaya pencegahan kekerasan ini 

ditujukan sebagai kerangka bangun dalam upaya perlindungan anak di 

Indonesia yang menitikberatkan pada 6 strategi komprehensif, antara lain:  

1) Legislasi dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari segala 

bentuk kekerasan di semua Jatar terfadilrya kekerasan;  

2) Mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, 

membenarkan, atau mengabaikan kekerasan;  

3) Intevensi pengasuhan yang mendukung relasi yang aman dan penuh 

kasih sayang untuk mencegah kekerasan;  

4) Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam 

mencegah kekerasan serta mendukung program wajib belqjar bagi 

anak; 

5) Layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, 

pelaku, dan anak dalam risiko; serta  

6) Peningkatan kualitas data tentang situasi kekerasan terhadap anak.  

 

 

3.1.2 Lembat Tayang 
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Silahkan menggunakan lembar tayang 3.1.2 (lembar tayang bisa di rubah 

sesuai kebutuhan) 

 

 

 

3.1.3 SLP Strategi Intervensi 

 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami strategi intervensi kegiatan pada 

masyarakat, langkah intervensi awal dan intervensi lanjutan yang 

bisa dilakukan 

2. Peserta mampu memahami bentuk bentuk kegiatan bersama 

masyarakat, keluarga dan anak 

3. Peserta mampu memahami jejaring yang bisa dibangun dalam 

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk pentingnya 

materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi tentang strategi intervensi KKN 

Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

4. Fasilitator menyampaikan materi kegiatan yang bisa dilakukan 

bersama masyarakat, keluarga dan anak 

5. Fasilitator menjelaskan tentang jaringan yang bisa dibentuk 

dalam KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

6. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

7. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang selesai 

dibahas bersama. 
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3.1.3 LB Strategi Intervensi 

Intervensi merupakan  suatu metode untuk mengubah perilaku, pikiran, dan 

perasaan seseorang. Intervensi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk 

mengubah keadaan seseorang, kelompok orang atau masyarakat yang menuju 

kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau 

sebagai usaha. Intervensi yang dilakukan pada program OSSOF terbagi menjadi 

dua bagian yakni Intervensi Awal dan Intervensi Akhir yang tujuan akhirnya 

adalah keluarga Peduli Perlindungan Anak. 

 

Langkah-langkah dalam Intervensi Awal 

 Sosialisasi Awal KKN-OSSOF (Community Entry) 

 Assesmen Sitauasi Anak di lokasi KKN 

 Perencanaan Program/Kegiatan Kelompok dan Individu yang mencakup 

sasaran: 

o Anak 

o Keluarga 

o Masyarakat 

 

Langkah dalam Intervensi Lanjutan 

 Pelaksanaan program/kegiatan untuk: 

o Anak 

http://sosmedpc.blogspot.com/2016/12/intervensi-adalah-pengertian-intervensi.html
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o Keluarga  

o Masyarakat 

 Identifikasi kasus kekerasan yang mungkin terjadi 

 Melakukan rujukan jika diperlukan untuk menindaklanuti kasus yang 

ditemukan/dilaporkan. 

 Dokumentasi dan pemantauan pelaksanaan rencana kerja menggunakan 

log book 

 Penjaminan mutu oleh DPL berdasarkan rencana kerja kelompok dan 

individu. 

 Perumusan hasil intervensi dan perubahan yang mungkin terjadi pada anak, 

keluarga dan masyarakat sasaran OSSOF. 

Penilaian/evaluasi kinerja mahasiswa KKN 

 

Bentuk-bentuk Intervensi untuk Anak 

1. Penguatan Nilai- Nilai Keagamaan pada Anak. Kegiatan ini  diarahkan 

untuk membangun pemahaman tentang nilai-nilai spiritual secara 

universal,mengarahkan untuk memahami spirit toleransi pada anak. 

Kegiatan-kegiatan keagamaan menjadi ruang komunikasi yang baik 

untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anak termasuk 

mengenalkan tindakan kekerasan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-

anak dan orang dewasa. 

2. Pemanfaatan media sosial untuk kampanye Hak Anak dan Kekerasan 

terhadap Anak. Anak-anak diajari tentang penggunaan internet sehat, 

penggunaan gadget sesuai usia anak, membuat aplikasi yang 

mendukung anti kekerasan dan menunjukkan cara-cara berkomunikasi 

lewat media yang baik.  
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3. Literasi Media, yakni gerakan untuk membangun kesadaran masyarakat 

pada umumnya dalam memanfaatkan media secara baik dan benar.  

4. Pengenalan bahaya Napza di kalangan anak-anak, terutama 

pengaruhnya pada tumbuh kembang anak termasuk juga 

memperkenalkan peluang-peluang yang memicu terjadinya 

penyalagunaan. 

5. Sosialisasi HIV/AIDS ditujukan pada anak-anak usia 14-18 tahun dengan 

dasar pemikiran,usia tersebut adalah usia produktif dalam tumbuh 

kembang. Usia produktif karena pada masa tersebut, anakanak sudah 

memasuki fase pubertas, dan juga masa perkembangan fungsi alat 

reproduksi. Seks bebas yang saat ini menjadi trend baru dikalangan 

remaja,cenderung menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit yang 

salah satunya adalah HIV/. Kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan 

peluang penyebaran HIV/AIDS dan bahayanya bagi anak-anak. 

6. Sosialisasi bahaya tindakan kekerasan terorisme dan radikalisme di 

kalangan anak/remaja, termasuk cara menghindari diri dari pelibatan 

dalam berbagai tindakan yang mengarah pada radikalisme yang 

dilakukan oleh orang dewasa. 

7. Sosialisasi kesadaran hukum bagi anak, dilakukan untuk menunjang 

fungsi hukum,sehingga hukum dapat bermanfaat dalam mengendalikan 

pola tingkah laku. Pengenalan hukum pada anak-anak,menjadi langkah 

maju dalam membina masyarakat sadar hukum sejak dini. Selain 

itu,sosialisasi kesadaran hukum pada anakanak menjadi bagian penting 

dari membentengi anak-anak untuk memiliki kemampuan memahami 

berbagai perbuatan yang dapat membuat anak-anak berhadapan 

dengan hukum. 
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3.1.3 Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang 3.1.3 (lembar tayang bisa di rubah sesuai 

kebutuhan) 

 

 

 

Modul 3 Materi 2 

 

 

 

 

Kegiatan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak di 

Masyarakat 

 Kegiatan bersama Anak, Keluarga 

dan Masyarakat 

 Jejaring dan doumentasi 

 

 

                       :   

Komponen Modul : 

 

Komponen 

Kode 

Satuan 

Langkah 

Pelatihan 

Lembar 

Bacaan 

Lemba

r Kerja 

Lembar 

Tayang 

Kegiatan bersama Anak, 

Keluarga dan Masyarakat 

 3.2.1 SLP 3.2.1 LB  3.2.1. LT 

Jejaring dan dokumentasi 3.2.2. SLP 3.2.2. LB  3.2.2. LT 
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Modul 3.2: Kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak di 

Masyarakat  

 

3.2.1 SLP Kegiatan bersama anak, keluarga dan masyarakat 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami kegiatan yang dilakukan bersama 

dengan masyarakat, keluarga dan anak 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk pentingnya 

materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi kegiatan yang bisa dilakukan 

bersama masyarakat, keluarga dan anak 

4. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 
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5. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang selesai 

dibahas bersama. 

 

 

 

 

3.2.1 LB Kegiatan bersama anak, keluarga dan masyarakat 

 

Keluarga menjadi faktor tunggal terpenting dalam menentukan apakah seorang 

anak dilindungi atau tidak. Konvensi Hak Anak misalnya sangat menekankan 

peranan ke;uarga dalam mengasuh dan membesarkan. Meskipun demikian, 

karena begitu sentralnya keluarga dalam kehidupan anak, keluarga seringkali 

juga menjadi sumber kekerasan perlakuan yang tidak layak, diskriminasi dan 

eksploitasi.  Beberapa contoh kegiatan bersama anak, keluarga dan masyarakat 

: 

 

Kegiatan benrsana anak 

Bentuk Kegiatanya antara lain adalah: 

 Kampanye Stop Kekerasan oleh Anak- Anak 

 Perayaan Hari Anak oleh Anak-Anak  

 Lomba Menggambar dan Mewarnai 

 Lomba Kreasi Anak 

 Pawai Sepeda Sehat dan Ceria 

 Cerita Dongeng dan Pementasan 

 Pembentukan Penguatan Forum Anak Desa / Kalurahan 

dan Dusun/RW 

 Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Masa Remaja 
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 Penyuluhan Anti Narkoba bagi Anak-Anak 

 Penyuluhan  Hukum Untuk Anak-Anak  

 Kegiatan Pendampingan  Pekerja Anak 

 Latihan keterampilan Anak menghindari kekerasan 

 Penyuluhan  Pintar Menggunakan Media Sosial Pada 

Anak 

 Penguatan nilai-nilai keagamaan pada anak 

 Pendidikan kesehatan reproduksi pada anak 

 Pelatihan pertahanan diri anak dan anak berkebutuhan 

khusus dari berbagai bentuk kekerasan 

 Pemanfaatan media sosial untuk kampanye KHA dan 

Kekerasan terhadap Anak 

 Literasi Media 

 Sosialisasi HIV/AIDS 

 Cerdas cermat tentang pencegahan kekerasan untuk anak 

sekolah  

 Penggunaan teknologi informasi yang aman bagi anak-

anak 

 Latihan dokter kecil  

 Pendampingan UKS  ( USAHA KESEHATAN SEKOLAH) 

 Upaya pencegahan dan larangan tindakan kekerasan 

pada anak sekolah 

 

Kegiatan Bersama Orang Tua 

 Kampanye Stop Kekerasan terhadap anak   

 Perayaan Hari Anak 

 Penguatan Peran Laki-Laki dalam Pengasuhan Anak 
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 Dialog Keterampilan Mengasuh Anak Bersama Orang Tua 

 Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Pada Anak 

 Diskusi Keluarga Tentang Kesehatan Reproduksi dan 

Kekerasan seksual 

 Sosialisasi Hak Anak dan Aturan Tentang Perlindungan 

Anak pada keluarga/Orang tua 

 Latihan Orang Tua Trampil Mengasuh Anak 

 Sarasehan mendampingi penggunaan media sosial untuk 

anak-anak di rumah 

 Penguatan  Orang Tua Mendampingi Anak Berhadapan 

dengan Hukum 

 Pengenalan Disiplin Positif   Bagi orang Tua/keluarga 

dalam mengasuh anak 

 Latihan menyiapkan Asupan  Nutrisi Untuk Anak 

 Latihan Kewirausahaan bagi orangtua 

 

Kegiatan bersama masyarakat 

 Diskusi Komunitas Memutus Mata Rantai Kekerasan Pada 

Anak 

 Dialog Pencegahan Perdagangan Anak  Bersama Warga 

 Perayaan Hari Anak Di Sekolah 

 Peringatan Hari Anak Di Desa 

 Kampanye Desa Bebas Kekerasan Anak 

 Kampanye Desa Bebas Narkoba  

 Sosialisasi Gerakan Stop Kekerasan pada Anak Bersama 

Kader PKK  Dan Posyandu 
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 Sosialisasi  Gerakan Perlindungan Anak Pada Aparat 

Pemerintah Desa 

 Peningkatan Kapasitas pendamping anak korban 

perdagangan anak 

 Peningkatan Kapasitas Pendamping Anak Berhadapan 

dengan Hukum di Desa 

 Bimbingan Teknis Penanganan  Dini Anak Korban 

Kekerasan 

 Sosialisasi konvensi hak anak dan perundangan terkait 

perlindungan anak 

 Pembinaan Calon Orangtua 

 Penguatan norma masyarakat tentang anti kekerasan 

terhadap anak 

 Pencegahan Perkawianan usia anak 

 Inisiasi dan Fasilitasi Ruang Kreatifitas Anak 

 Diskusi tentang pengasuhan berbasis keluarga 

 Bimbingan teknis Pendekatan pelayanan administrasi 

kependudukan di tingkat desa (misalnya kartu keluarga,  

KTP anak, akte kelahiran anak 

 Latihan Menyusun Perdes Perlindungan Anak  

 Bersama masyarakat menginisiasi, mendesain dan 

membangun ruang bermain ramah anak 

 

3.2.1 Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang 3.2.1 (lembar tayang bisa di rubah 

sesuai kebutuhan) 
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3.2.2 SLP Jejaring dan dokumentasi 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami jejaring yang bisa dibangun dalam 

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

90 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam.  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk pentingnya 

materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menjelaskan tentang jaringan yang bisa dibentuk dalam 

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

4. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

5. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang selesai 

dibahas bersama. 
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3.2.2 LB Jejaring dan Dokumentasi Lapangan 

 

Dokumentasi Lapangan 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN baik kegiatan yang 

dilakukan secara bersama/berkelompok atau kegiatan yang dilakukan individu 

harus dicatat dalam buku catatan harian. Buku catatan meliputi catatan kegiatan 

dan catatan administrasi (pengeluaran berdasarkan rencana anggaran kegiatan 

(jika ada)). Buku catatan kegiatan yang perlu disediakan adalah : 

1) Buku catatan kegiatan : buku ini mencatat semua kegiatan yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa KKN yang berisi informasi tentang nama 

kegiatan, tempat kegiatan, sasaran, materi kegiatan, daftar hadir,notulesi 

kegiatan serta foto-foto kegiatan. 

2) Buku catatan individu : buku ini adalah catatan harian kegiatan individu 

tiap mahasiswa tentang kegaitan yang dilakukan terkait perlindungan 

anak yang dilaksanakan secara formal maupun informal. 

3) Buku data kasus kejadian kekerasan terhadap anak (fisik, psikis, seksual) 

di desa/kelurahan yang terlaporkan maupun yang tidak/belum 

terlaporkan. 

Buku administrasi yang perlu disediakan adalah : 
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1) Buku laporan keuangan : buku ini berisi tentang pemasukan dan 

pengeluaran keuangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa KKN 

2) Buku Data Dasar : buku ini berisi data-data tentang kondisi masyarakat 

setempat seperti data jumlah penduduk, data jumlah anak, jumlah anak 

putus sekolah, jumlah anak difabel/berkebutuhan khusus, jumlah anak 

berhadapan dengan hukum, dsb. 

3) Buku Tamu : Buku ini disediakan untuk mengetahui kehadiran dan 

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh 

mahasiswa KKN. 

 

Jejaring Sumber Daya 

 

 Kegiatan OSSOF pada dasarnya disesuaikan dan disinkronisasikan 

dengan kegiatan dan program-program pembangunan di lokasi/wilayah 

KKNM. Oleh karenanya diperlukan sinergitas dalam pelaksanaannya, salah 

satunya adalah dengan membangun jejaring sumber daya. Sumber daya dalam 

pelaksanaan KKNM terbagi dalam dua kelompok: 

1. Jejaring Utama : Perguruan Tinggi (Dosen/Peneliti/Pakar), 

Perguruan Tinggi Mitra dan Lembaga Nasional, Pemerintah 

Daerah (Provinsi,Kabupaten/Kota), Perangkat Desa/Kelurahan, 

Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Aktivis Kegiatan di 

Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Komunitas lainnya. 

2. Jejaring Pendukung : Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan 

Swasata, P2TP2A, UPPA 
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Gambar 4. Jejaring Sumber Daya 

 

 

 

3.2.2 Lembar Tayang 

Silahkan menggunakan lembar tayang 3.2.1 (lembar tayang bisa di rubah 

sesuai kebutuhan) 
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MONITORING DAN EVALUASI 

BAGIAN 

IV 
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 KKN TEMATIK OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar belakang 

Monitoring dan Evaluasi (MONEV) merupakan dua kegiatan terpadu dalam 

rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan 

kegiatan, Monitoring dan Evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. 

Kegiatan monitoring lebih berfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. 

Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi 

secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui 

apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan 

prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas 

dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring 

dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan 

kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga 

memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan 

dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.  

Sementara Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau 

capaian akhir dari kegiatan atau program.  Hasil Evaluasi bermanfaat bagi 

rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Tujuan 

evaluasi adalah untuk menentukan seberapa jauh tujuan kegiatan yang berupa 

efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlangsungan hasil bisa dipenuhi. Sebuah 
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evaluasi sangat memerlukan Informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan 

bermanfaat yang memungkinkan untuk mengintegrasikan hasil pembelajaran 

ke dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil evaluasi akan membantu dalam 

memaparkan dan memahami tujuan, kemajuan serta hasil-hasil dari beragam 

jenis inisiatif pencegahan dan promosi. 

Untuk memberi arah yang sesuai dengan alur program, maka disusun panduan 

Monev KKN OSSOF Perlindungan Anak. Panduan ini berguna untuk pengelola 

KKN OSSOF Perlindungan Anak untuk mengukur berbagai hasil yang 

diharapkan. Indikator yang dikembangkan dalam Monev KKN OSSOF 

Perlindungan Anak ini memiliki komponen masukan-proses-luaran-hasil-

dampak. Kerangka ini memungkinkan untuk mengumpulkan dan menganalisis 

data secara berurutan dan sekaligus mempertimbangkan sumber data yang 

diperlukan.  

Tujuan: 

 Memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan 

KKN OSSOF Perlindungan Anak. 

 Mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan KKN 

OSSOF Perlindungan Anak 

 Mengukur efektivitas KKN OSSOF Perlindungan Anak sudah dilakukan 

sehingga bisa digunakan untuk merencanakan, memprioritaskan, 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk program-program 

di masa yang akan datang. 

 

Hasil Yang Diharapkan 

 Memantau peleksanaan dan perkembangan KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak, untuk memastikan sesuai dengan arah yang telah di 

tetapkan 
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 Melihat hasil program untuk dasar penyusunan kebijakan KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak untuk waktu selanjutnya 

 

Modul 4 Materi 1 

 

 

Monitoring dan Evaluasi KKN 

OSSOF Perlindungan Anak 

Kerangka Monev, indicator monev 

dan koordinasi dalam monev 

 

 

 

Komponen Modul : 

 

Komponen 

Kode 

Satuan 

Langkah 

Pelatihan 

Lembar 

Bacaan 

Lembar 

Kerja 

Lembar 

Tayang 

Kerangka Monev, indicator 

monev dan koordinasi 

dalam monev  

 

 4.1.1. SLP 

 

4.1.1. LB 

  

4.1.1. LT 
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4.1.1 SLP Monitoring dan Evaluasi KKN OSSOF Perlindungan Anak 

 

Tujuan :  

1. Peserta mampu memahami kerangka kerja yang dikembangkan 

dalam monitoring dan evaluasi KKN Tematik OSSOF Perlindungan 

Anak 

2. Peserta mampu memahami tentang indicator yang digunakan 

untuk melakukan monitoring dan evaluasi KKN Tematik OSSOF 

Perlindungan Anak 

3. Peserta mampu memahami koordinasi yang dilakukan dalam 

monev KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

Bahan : 

1. Materi Presentasi 

2. Spidol 

3. Kertas Plano 

4. Kertas Metaplan 

Waktu : 

120 Menit 

Proses 

1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam  

2. Fasilitator menjelaskan pengantar pelatihan termasuk pentingnya 

materi yang akan di berikan 

3. Fasilitator menyampaikan materi tentang kerangka kerja monev 

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

4. Fasilitator menjelaskan tentang indicator yang digunakan untuk 

monev KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak 

5. Fasilitator membuka ruang diskusi dengan peserta pelatihan 

6. Kegiatan ditutup setelah lembar baca dan lembar tayang selesai 

dibahas bersama 
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Modul 4.1 Monitoring dan Evaluasi KKN OSSOF Perlindungan Anak 

 

4.1.1 Kerangka Monev, Indikator Monev dan Koordinasi dalam Monev 

 

Kerangka Kerja MONEV 

Seperti telah disampaikan di atas bahwa kerangka kerja yang digunakan untuk 

Monev KKN OSSOF Perlindungan Anak adalah masukan – proses – keluaran – 

hasil – dampak. Kerangka kerja tersebut diharapkan mampu menjelaskan 

informasi secara terorganisir dan lengkap atas suatu strategi maupun kegiatan 

yang telah dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka merespon suatu 

kebutuhan atau kondisi tertentu.  

Secara garis besar ada empat jenis indikator yang dikembangkan dalam 

pelaksanaan MONEV dalam implementasi KKN Tematik OSSOF Perindungan 

Anak ini yaitu:  

(1) Indikator programatik yang pada dasarnya mencakup ukuran-ukuran 

untuk melihat KKN OSSOF Perlindungan Anak mulai dari perencanaan 

hingga pelaksanaan kegiatan.  

(2) Indikator determinan yang mencakup indikator berbagai konteks yang 

menentukan perubahan perilaku.  

(3) Indikator Perilaku yang mencakup ukuran untuk menilai perubahan 

perilaku terkait dengan perubahan persepsi tentang kekerasan dan 

norma tentang kekerasan dan periaku yang mendukung perlindungan 

anak.  
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(4) Indikator dampak yang pada dasarnya mencakup ukuran untuk menilai 

kualitas hidup anak khususnya dengan insiden kekerasan terhadap anak 

dalam masyarakat.  

Bagan Kerangka Monitoring dan Evaluasi 

KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK 

 

Di dalam bagan di atas menggambarkan bahwa indikator Programatik 

tercermin dalam indikator asesmen pengembangan program, indikator 

penyediaan sumber daya (Input), indikator pelaksanaan kegiatan (proses) dan 

indikator keluaran dari kegiatan (output). Sementara indikator determinan dan 

perubahan perilaku tercermin dalam indikator hasil (outcome). Selanjutnya 

indikator dampak terlihat dari dampak dari program.  

Monitoring Evaluasi 

Indikator 

Programatik 

Indikator 

Determinan

n 

Indikator 

Perilaku 

Indikator 

Dampak 

Perencanaan Input Proses keluaran Hasil Dampak 

Data Program 
(Data yang dihasilkan oleh Pelaksanaan  KKN 

OSSOF Perlindungan Anak dan Pengelolaannya) 

Data 

Pengembang

an Program 

Data Populasi (Survei pada 

tingkat Populasi di wilayah KKN 

OSSOF Perlindungan Anak) 

Tujuan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 
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Sumber data untuk indikator programatik adalah berasal dari data programatik 

dan pengembangan program dan indikator determinan. Sedangkan perilaku 

dan dampak akan diukur dari survei yang mentargetkan pada populasi.  

 

Pengembangan Indikator  

Seperti digambarkan sekilas di depan bahwa indikator-indikator yang akan 

digunakan dalam panduan ini adalah sebagai berikut: 

(1) Indikator Program 

Indikator ini merupakan indikator pada tingkat pelaksana (Mahasiswa) dan 

Penanggungjawab (LPPM/PT) KKN OSSOF Perlindungan Anak yang 

digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan. Indikator 

program mencakup indikator perencanaan, penyediaan sumber daya dan 

tata kelola, proses kegiatan dan keluaran. 

(2) Indikator Faktor Determinan 

Pada dasarnya indikator ini tidak terkait secara langsung dengan terjadinya 

kekerasan tetapi menjadi faktor yang menempatkan atau melindungi 

individu dari tindakan kekerasan. Indikator faktor determinan ini mencakup 

pengetahuan, sikap dan persepsi, kepercayaan dan berbagai sikap orang 

dewasa terhadap kekerasan anak dan berbagai aspek tentang kualitas 

hubungan antara anak dengan pengasuhnya. 

(3) Indikator Hasil  

Berbagai indikator hasil perilaku ini disusun untuk mengukur perilaku 

individu yang secara langsung bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan. 

 

(4) Indikator Dampak 
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Indikator-indikator dampak dilakukan dengan mengukur pada tingkat 

populasi yaitu ukuran besaran dan determinan kekerasan terhadap anak. 

Pada dasarnya, Pelaksanaan KKN yang dilakukan oleh PT sudah mempunyai 

indikator yang disusun untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KKN tersebut. 

Oleh karena itu sebenarnya bisa dilakukan integrasi indikator keberhasilan 

pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak ini ke dalam indikator yang telah 

disusun sebelumnya.  

Terkait dengan indikator determinan, maka bisa menngacu pada pencapaian 

pembangunan perlindungan anak di kabupaten/kota ataupun desa tempat 

dilaksanakannya KKN. Sedangkan sumber datanya bisa diambil dari data  

Kabupaten/Kota Layak Anak pada tingkat kabupaten/kota dan profil anak desa 

pada tingkat desa atau hasil assesmen yang dilakukan oleh mahasiswa KKN di 

desa.  

Oleh karena menyadari bahwa sangat penting untuk melihat layanan ini dari 

perspektif usia dan gender maka instrumen MONEV perlu memilah data 

berdasarkan kelompok usia dan jenis kelaminnya. Demikian pemilahan data 

perlu dilakukan karena ada juga kemungkinan pola laki-laki dan perempuan 

berbeda posisinya dalam keluarga.  

Berikut ini adalah indikator-indikator utama yang digunakan untuk memantau 

dan menilai pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak pada tingkat Desa dan 

indikator perlindungan anak secara umum yang digunakan untuk mengukur 

tingkat perlindungan anak termasuk tingkat kekerasan anak. 
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A. INDIKATOR PROGRAMATIK 

1. Input – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK 

Input Indikator Sumber Data 

Manajemen  Tersedia tata tertib atau aturan spesifik yang mengatur 

pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak yang dibuat 

mahasiswa bersama masyarakat 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Terdapat proses perencanaan kegiatan KKN OSSOF 

Perlindungan Anak yang bersifat partisipatif (melihatkan 

multi pihak termasuk anak-anak)  

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Tersedia jaringan dengan pihak lain untuk mendukung 

kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak 

Notulensi Rapat 

dan dokumen  

Tersedia proses untuk bagi warga untuk mengetahui 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN OSSOF 

Perlindungan Anak 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Pembiayaan 

 

Adanya komitmen PT, pemerintah daerah dan pemerintah 

desa untuk mengalokasikan dana untuk operasionalisasi 

pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak  

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Tersedia alokasi anggaran KKN OSSOF Perlindungan Anak 

dari PT, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Adanya perencanaan dan penggaran KKN OSSOF 

Perlindungan Anak  

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

SDM 

 

Mempunyai mekanisme rekruitmen mahasiswa KKN 

OSSOF Perlindungan Anak 

Dokumen 

Terdapat relawan mahasiswa bersedia bertanggungjawab 

atas pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak 

Dokumen 

Tersedia kegiatan untuk memperkuat ketrampilan relawan Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab relawan 

untuk pengelolaan KKN OSSOF Perlindungan Anak 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Terdapat variasi relawan dari berbagai unsur-unsur 

Mahasiswa 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Perlengkapan 
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1. Input – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK 

Input Indikator Sumber Data 

Tersedia perlengkapan dasar untuk melaksanakan kegiatan 

KKN OSSOF Perlindungan Anak (buku, alat peraga, alat 

tulis, media KIE dll) 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Tersedia dana operasional yang disediakan oleh 

Desa/Kampung atau swadaya untuk pengadaan 

perlengkapan dasarmendukung kegiatan KKN OSSOF 

Perlindungan Anak 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Informasi 

Strategis 

 

Tersedia catatan kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Tersedia catatan individu dari masing-masing mahasiswa 

yang memanfaatkan kegiatan KKN OSSOF Perlindungan 

Anak 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Tersedia catatan tentang kejadian kekerasan terhadap anak  Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Teresedia informasi tentang perkembangan kegiatan KKN 

OSSOF Perlindungan Anak 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Tersedianya materi-materi sosialisasi tentang perlindungan 

anak  

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Adanya media informasi yang bisa digunakan untuk 

menyampaikan pesan tentang perlindungan anak 

Notulensi Rapat 

dan Dokumen 

Partisipasi 

Masyarakat 

Adanya keterlibatan komponen-komponen masyarakat 

desa/kampung dalam perencanaan dan kegiatan KKN 

OSSOF Perlindungan Anak 

Notulensi Rapat  

Dilaksanakannya dialog warga secara rutin tentang KKN 

OSSOF Perlindungan Anak 

Notulensi Rapat 

Adanya proses rekrutmen relawan dari unsur masyarakat  Notulensi Rapat 

Adanya sosialisasi rutin KKN OSSOF Perlindungan Anak  Notulensi Rapat 

 

2. Proses/Output – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK 

Indikator Sumber Data 

Jumlah kegiatan yang melibatkan warga secara umum dan 

perangkat desa/kalurahan 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

Jumlah kegiatan yang ditujukan untuk orang tua dari anak-anak 

yang ada 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

Jumlah kegiatan untuk anak-anak berdasarkan usia atau jenis 

kelaminnya 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

Jumlah kegiatan untuk mengetahui secara dini jika terjadi 

kekerasan terhadap anak 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

Jumlah anak yang memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

KKN OSSOF Perlindungan Anak 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 
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2. Proses/Output – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK 

Indikator Sumber Data 

Jumlah orang tua yang memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh KKN OSSOF Perlindungan Anak 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

Jumlah warga masyarakat yang memanfaatkan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh KKN OSSOF Perlindungan Anak 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

Jumlah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam 

KKN OSSOF Perlindungan Anak 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

Adanya kepuasan dari warga terhadap kegiatan KKN OSSOF 

Perlindgunan Anak 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

Jumlah dusun/RT/RW yang bisa memanfaatkan kegiatan KKN 

OSSOF Perlindungan Anak 

Kegiatan KKN OSSOF 

PERLINDUNGAN ANAK 

 

3. Input - Proses/Output – Kab/Kota 

Indikator Sumber Data 

Penguatan 

Kelembaga

an 

(Input & 

Proses) 

Tersedia  peraturan di tingkat kab/kota dan kebijakan 

untuk pemenuhan hak anak 

Indikator KLA 

Tersedia anggaran untuk pemenuhan hak anak, 

termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan 

Indikator KLA 

Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

program dan kegiatan yang mendapatkan masukan 

dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya 

Indikator KLA  

Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA 

(kekerasan terhadap anak) dan mampu menerapkan 

hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan 

Indikator KLA  

Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, 

umur, dan kecamatan 

Indikator KLA 

Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan 

hak anak 

Indikator KLA 

Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Indikator KLA 

Hak Sipil & 

Kebebasan 

(Output) 

Jumlah anak yang teregistrasi dan mendapatkan 

Kutipan Akta Kelahiran; 

Indikator KLA 

 Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan Indikator KLA 

 Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang 

ada di kabupaten/kota, kecamatan dan 

desa/kelurahan. 

Indikator KLA 

Lingkunga

n Keluarga 

dan 

Pengasuha

n Alternatif 

(Output) 

Jumlah usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan 

belas) tahun; 

Indikator KLA 

 Jumlah lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga 

tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan 

Indikator KLA 

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak. Indikator KLA 

Jumlah Kematian Bayi Indikator KLA 
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2. Proses/Output – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK 

Indikator Sumber Data 

Kesehatan 

Dasar dan 

Kesejahtera

an 

Jumlah kekurangan gizi pada balita Indikator KLA 

Jumlah Air Susu Ibu (ASI) eksklusif Indikator KLA 

Jumlah Pojok ASI Indikator KLA 

Persentase imunisasi dasar lengkap Indikator KLA 

Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan 

kesehatan reproduksi dan mental 

Indikator KLA 

Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh 

akses peningkatan kesejahteraan 

Indikator KLA 

Persentase rumah tangga dengan akses air bersih Indikator KLA 

Jumlah kawasan tanpa rokok. Indikator KLA 

Pendidikan, 

Pemanfaat

an Waktu 

Luang, dan 

Kegiatan 

Budaya 

(Output) 

Angka partisipasi pendidikan anak usia dini Indikator KLA 

Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) 

tahun 

Indikator KLA 

Persentase sekolah ramah anak Indikator KLA 

Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan 

prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah 

Indikator KLA 

Jersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif 

yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses 

semua anak. 

Indikator KLA 

Perlindung

an Khusus 

(Output) 

Persentase anak yang memerlukan perlindungan 

khusus dan memperoleh pelayanan 

Indikator KLA 

Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum 

(ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan 

restoratif (restorative justice) 

Indikator KLA 

Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang 

memperhatikan kepentingan anak 

Indikator KLA 

Jumlah anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk anak. 

Indikator KLA 

2. INDIKATOR DETERMINAN & PERILAKU 

Input - Proses/Output – Kab/Kota 

Indikator Sumber Data 

Penguatan 

Kelembagaan 

(Input) 

Tersedia  peraturan di tingkat kab/kota dan kebijakan 

untuk pemenuhan hak anak 

Indikator KLA 

Tersedia anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk 

anggaran untuk penguatan kelembagaan 

Indikator KLA 

Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari 

Forum Anak dan kelompok anak lainnya 

Indikator KLA  
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Input - Proses/Output – Kab/Kota 

Indikator Sumber Data 

Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA 

(kekerasan terhadap anak) dan mampu menerapkan hak 

anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan 

Indikator KLA  

Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, 

dan kecamatan 

Indikator KLA 

Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak 

anak 

Indikator KLA 

Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Indikator KLA 

Hak Sipil & 

Kebebasan 

(Output) 

Jumlah anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan 

Akta Kelahiran; 

Indikator KLA 

 Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan Indikator KLA 

 Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada 

di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. 

Indikator KLA 

Lingkungan 

Keluarga dan 

Pengasuhan 

Alternatif 

(Output) 

Jumlah usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan 

belas) tahun; 

Indikator KLA 

 Jumlah lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga 

tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan 

Indikator KLA 

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak. Indikator KLA 

Kesehatan 

Dasar dan 

Kesejahteraan 

Jumlah Kematian Bayi Indikator KLA 

Jumlah kekurangan gizi pada balita Indikator KLA 

Jumlah Air Susu Ibu (ASI) eksklusif Indikator KLA 

Jumlah Pojok ASI Indikator KLA 

Persentase imunisasi dasar lengkap Indikator KLA 

Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan 

reproduksi dan mental 

Indikator KLA 

Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses 

peningkatan kesejahteraan 

Indikator KLA 

Persentase rumah tangga dengan akses air bersih Indikator KLA 

Jumlah kawasan tanpa rokok. Indikator KLA 

Pendidikan, 

Pemanfaatan 

Waktu Luang, 

dan Kegiatan 

Budaya 

Angka partisipasi pendidikan anak usia dini Indikator KLA 

Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun Indikator KLA 

Persentase sekolah ramah anak Indikator KLA 

Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan 

prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah 

Indikator KLA 

Jersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang 

ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua 

anak. 

Indikator KLA 
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Input - Proses/Output – Kab/Kota 

Indikator Sumber Data 

Perlindungan 

Khusus 

Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus 

dan memperoleh pelayanan 

Indikator KLA 

Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) 

yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif 

(restorative justice) 

Indikator KLA 

Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang 

memperhatikan kepentingan anak 

Indikator KLA 

Jumlah anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk anak. 

Indikator KLA 

 

 

Determinan & Perilaku – Kab/Kota/Provinsi/Nasional 

Indikator Sumber Data 

1. Pengetahuan tentang hak anak  pada populasi umum Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

2. Pengetahuan tentang kekerasan terhadap anak dan 

dampaknya bagi tahapan perkembangannya 

Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

3. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak 

dari kekerasan seksual 

Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

4. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak 

dari kekerasan fisik 

Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

5. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak 

dari kekerasan psikis 

Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

6. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak 

dari kekerasan ekonomi 

Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

7. Pengetahuan dari orang dewasa tentang cara bertindak jika 

terjadi kekerasan yang ada disekitarnya 

Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

8. Sikap orang dewasa terhadap kekerasan yang ada disekitarnya Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

9. Pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak yang aman Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

10. Ketrampilan orang tua dalam pengasuhan anak yang aman Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

11. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan seksual Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

12. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan fisik Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

13. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan psikis Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 
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14. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan ekonomi Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

15. Sikap anak terhadap kekerasan yang ada disekitarnya Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

16. Proporsi anak yang tahu tentang hal-hal yang perlu dilakukan 

jika terjadi kekerasan 

Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

17. Proporsi orang dewasa yang menerima kekerasan sebagai alat 

untuk mendidik anak 

Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

3. INDIKATOR DAMPAK 

Dampak – Kab/Kota/Provinsi/Nasional  

Indikator Sumber Data 

1. Prevalensi kekerasan fisik terhadap anak Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

2. Prevalensi kekerasan seksual terhadap anak Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

3. Prevalensi kekerasan psikis terhadap anak Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

4. Prevalensi kekerasan ekonomi (ditelantarkan) terhadap anak Survei Populasi – SKTA Suvei 

Populasi Tik Kab/Kota 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Monev pelaksanaan KKN Tematik 

OSSOF Perlindungan Anak 

a. Kualitas Data 

Isu kualitas data merupakan isu mendasar yang harus diperhatikan di dalam 

mengembangkan rencana Monev karena akan memungkinkan dilakukannya 

perbandingan hasil pengukuran dari waktu ke waktu sehingga akan 

memudahkan para pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi 

kecenderungan dan perubahan situasi perlindungan dan kekerasan terhadao 

anak. Untuk menjamin hal tersebut maka diperlukan data yang valid, reliable 

dan tidak bias. Data yang valid (akurat) adalah data yang bisa menggambarkan 

keadaan yang mendekati kebenaran. Data yang reliable (andal) adalah data 

yang dijawab secara konsisten sama jika ditanyakan dengan pertanyaan yang 

sama. Sementara itu jika data memiliki pola kesalahan yang berulang maka 
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disebut dengan bias. Banyak cara dapat digunakan untuk memastikan kualitas 

data. Sebagian besar tindakan ini bersandar pada perencanaan dan supervisi 

yang baik.  

Berikut ini memaparkan sejumlah cara yang bisa digunakan program untuk 

memastikan kualitas data yang baik: 

1) Memastikan bahwa indikator yang akan digunakan untuk mengukur 

sebuah topik dioperasionalkan menjadi pertanyaan yang sesuai dengan 

maksud/definisi yang telah ditentukan 

2) Merencanakan pengumpulan dan analisis data 

3) Melatih staf MONEV dalam pengumpulan data 

4) Melakukan pengecekan atas data yang dikumpulkan pada semua 

tahapan 

b. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan komponen inti untuk mengukur pencapaian 

dari sudut pandang indikator program. Rencana operasional MONEV harus 

menjelaskan cara pengumpulan data yang diperlukan agar indicator bisa 

dijawab dengan benar dan tepat. Secara umum, terdapat dua metode:  

 Kuantitatif: digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data 

tentang jumlah, proporsi, prevalensi dan data lain yang bersifat numerik. 

Survai adalah salah satu contoh metode kuantitatif.  

 Kualitatif: digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam dan 

biasanya menggali pertanyaan “mengapa” atau “bagaimana” situasi 

yang ada. Metode kualitatif yang biasa digunakan mencakup observasi, 

diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam 

Di dalam pelaksanaannya kedua metode ini memungkinkan untuk 

dikombinasikan karena masing-masing memiliki keterbatasan. Misalnya ketika 
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ingin melihat tentang proporsi orang dewasa yang mengetahui tentang hak 

anak, maka bisa digunakan metode kuantitatif dimana akan dihitung berapa 

banyak orang dewasa yang menjawab pertanyaan tentang hal tersebut dalam 

kuesioner. Tetapi hal ini belum memberikan gambaran tentang seberapa jauh 

orang dewasa tersebut memahami tentang hak anak tersebut. Oleh karena itu 

perlu dilakukan pengumpulan data secara kualitatif untuk melihat aspek 

kualitas dari layanan tersebut. Dalam pelaksanaan Monev pelaksanaan KKN 

OSSOF Perlindungan Anak, salah satu metode kualitatif yang disarankan adalah 

dilaksanakannya pengumpulan ‘Cerita Perubahan’ yang ditulis atau dituturkan 

oleh anak, orang tua, pemangku kepentingan atau pengelola perlindungan 

anak tentang hal-hal yang berubah selama gerakan nasional ini dilaksanakan. 

Dilihat berdasarkan kerangka kerja di atas, maka pengumpulan data untuk 

monitoring akan berbeda dengan evaluasi. Data programatik yang merupakan 

sumber data untuk kegiatan monitoring. Oleh karena data programatik 

merupakan data yang dikumpulkan oleh setiap Mahasiswa KKN OSSOF 

Perlindungan Anak dan Pelaksana KKN, maka diperlukan mekanisme pelaporan 

yang standar atas indikator-indikator data programatik yang akan dikumpulkan. 

Mekanisme pelaporan data programatik KKN OSSOF Perlindungan Anak ini 

akan memanfaatkan sistem pelaporan yang sudah dikembangkan oleh PT. 

Gambaran sistem pengumpulan data dan pelaporan dalam rangka monitoring 

yang digunakan dalam program adalah sebagai berikut: 

Mekanisme Pengumpulan Data dan Pelaporan Monitoring 
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Pengumpulan data bisa dilakukan oleh DPL melalui metode survai representatif 

yang berbasis populasi baik melalui  survai, survai rumah tangga, survai pada 

anak-anak, survai sekolah. Dalam konteks pelaksanaan yang lebih luas dan 

jangka panjang, maka hasil monitoring bisa berpedoman pada survai-survai 

yang dilakukan oleh pemerintah terkait prevalensi kekerasan. Namun demikian 

sebenarnya pelaksana KKN melalui program riset PT bisa melakukan survei 

serupa secara mandiri untuk memberi gambaran terhadap capaian pelaksanaan 

KKN OSSOF Perlindungan Anak yang telah dilakukan.  

 

Koordinasi kegiatan MONEV 

Seperti digambarkan di depan bahwa Monev untuk pelaksanaan KKN OSSOF 

Perlindungan Anak pada dasarnya memanfaatkan mekanisme Monev yang ada 

di PT masing-masing. Tantangan utama untuk kegiatan Monev adalah 

kesepakatan dan koordinasi yang melibatkan banyak pihak untuk 

mengaplikasikan kerangka kerja Monev tentang perlindungan anak ini dengan 

mengakomodasikan semua indikator-indikator yang telah tersedia, misalnya 

bagaimana berkoordinasi dengan penanggung jawap program perlindungan 

anak di tiap Kabupaten atau provinsi tempat diselenggarakannya KKN serta 

secara nasional bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. Dalam Monev pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan 

Anak, indikator-indikator KLA digunakan untuk melihat penyediaan, proses 

DPLDesa
KOORDINATOR 

WILAYAH
WILAYAH LPPM/PTKABUPATEN/PROV

INSI
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pelaksanaan dan hasil perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah di 

tingkat kabupaten kota. Untuk itu, koordinasi dalam memanfaatkan data ini 

menjadi sebuah keharusan karena akan meningkatkan efisiensi dan satunya 

proses Monev oleh PT.  

 

Kapasitas melakukan Monev 

Karena monitoring dan evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting di dalam pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak, maka kapasitas 

untuk melakukan kegiatan ini menjadi sangat penting pula. Proses monev yang 

dilakukan oleh PT akan berkontribusi besar terhadap Strategi dan Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Sekaligus bisa menunjukkan 

peran PT dalam  pengurangan prevalensi kekerasan anak di Indonesia. 

Diharapkan proses pengembangan kapasitas monitoring dan evaluasi bisa 

dilakukan pada tingkat PT masing-masing. Pengembangan kapasitas ini tidak 

terbatas hanya pada kemampuan individual dari petugas Monev semata tetapi 

juga harus mampu meningkatkan kapasitas baik secara organisasional maupun 

sistem Monev yang berlaku di PT.  

 

 


