


The Inter-Agency Ne twork for Educa tion in Emergency – INEE (Jaringan Antar-Agens i untuk
Pendidikan da lam Keadaan Darura t)  merupakan jaringan globa l lebih dari 100 organisas i
dan 800 anggota perorangan yang bekerja bersama untuk menjamin hak-hak atas pendidikan
da lam keadaan darura t dan rekonstruks i pasca kris is . Jaringan ini ber tanggung jawab
untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengena i pendidikan da lam keadaan
darura t, mempromos ikan hak-hak a tas pendidikan bagi mereka yang terkena keadaan
darurat, dan menjamin berlangsungnya per tukaran informas i yang reguler di ka langan para
mitra dan anggota-anggotanya . INEE dipimpin oleh Ke lompok Pengarah yang saat ini terdiri
dari berbaga i per wak ilan dari CARE USA,  the Interna t iona l Rescue Comm itte e ,  the
Internationa l Save the Children Alliance , the Norwegian Refuge e Council, UNESCO, UNHCR,
UNICEF, dan Bank Dunia .

Untuk informas i lebih lanjut, hubungi INEE:
-d / a UNESCO
ED/EPS
7 Place de Fontenoy
75007 Paris , Perancis
coordina tor@inees ite .org
www.inwwsite .org

INEE © 2004
ISBN 1-58030-0

Hak cipta dilindungi undang-undang. Materi ini dapat diperbanyak untuk keperluan pendidikan.
Untuk memperbanyak dan menggunakan kemba li da lam penerb itan la in a tau untuk
menterjemahkan dan mengadaptas i, harus memperoleh ijin ter tulis terlebih dahulu dari
pemegang hak cipta .

Edis i bahasa Indones ia INEE Standar Minimum Pendidikan da lam Keadaan Darura t, Kris is
Kronis dan Rekonstruks i Awa l ini diterbitkan oleh Kantor UNESCO , Jakar ta , pada tahun
2006 .

Alamat:
Kantor UNESCO, Jakar ta
Jl. Ga luh (II) No. 5 , Kebayoran Baru, Jakar ta 12110 ,
P.O. Box 1273 / JKT 1002 Indones ia
Te l.: (62 21) 7399 818; Fax: (62 21) 72796489

Buku ini ada lah terjemahan dari edisi bahasa Inggris INEE Minimum Standards for Education
in Emergencies , Chronic Crises and Early Reconstruction , yang diterbitkan per tama ka li
pada tahun 2004 dengan ISBN 1-58030-034-0 .

Terjemahan awa l buku ini dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2004 ,  revis i terhadap naskah
terjemahan awal dan adaptasi dilakukan oleh Tim Nasional yang diketuai oleh Usman Syihab, Ph.D
dengan dukungan dari Kantor UNESCO, Jakar ta , pada tahun  2006 .

Cover: Foto diambil di Yogyakar ta dan Banda Aceh



Daftar Isi

Pengantar
Standar Minimum Pendidikan da lam Keadaan Darura t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. Standar Minimum yang Berlaku untuk Semua Kategori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Par tis ipas i Masyaraka t (Par tis ipas i dan Sumber Daya) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ana lis is (Penila ian, Respon, Pemantauan dan Eva luas i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Apendiks 1: Kerangka Penila ian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Apendiks 2: Perencanaan da lam Keadaan Darura t: Cheklist Ana lis is S ituas i . . . . . . . . . . 30
Apendiks 3: Formulir Pengumpulan Informas i dan Penila ian Kebutuhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2. Akses dan Lingkungan Belajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Apendiks 1: Check list Ps ikosos ia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Apendiks 2: Checklist Program Makanan Sekolah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3. Pengajaran dan Pembelajaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4. Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Apendiks 1: Kode Etik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5. Kebijakan Pendidikan dan Kordinasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Lampiran-L ampiran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Lampiran 1 Da f tar Istilah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Lampiran 2 Panduan Rujukan dan Sumber ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Lampiran 3 Ucapan Terima Kas ih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Formulir Umpan Balik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Untuk dokumentas i leb ih lan jut tentang formu lir pen ila ian dan check lis t ,  dan untuk
berhubungan dengan Sphere Humanitarian Char ter dan dokumen-dokumen MSEE yang
terka it dengan Sphere Standard and UNHCR Education Fie ld Guide lines , silahkan lihat http: /
/www.ineesite.org/ standards / msee.asp dan / atau lihat MSEE CD-ROM, yang dapat diperoleh
me la lui webs ite INEE.





Pengantar:
Standar Minimum
Pendidikan dalam
Keadaan Darurat

Tinjauan Singkat

Setiap individu memiliki hak atas pendidikan. Hak ini ditekankan di berbaga i dokumen dan
konvensi internasiona l, termasuk; Deklarasi Universa l Hak Azasi Manusia (1948); Konvensi
yang Berka itan dengan Sta tus Pengungs i (1951); Konvens i Jenewa (IV) yang Berka itan
dengan Perlindungan Penduduk Sipil pada Saat Perang; Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosia l, dan Budaya (1966), Konvensi Hak-hak Anak (1989); dan  Forum Dunia Rencana Aksi
Dakar (2000), mempromos ikan Pendidikan Untuk Semua .

Pendidikan da lam keadaan darura t, se lama kris is kronis dan da lam tahapan rekonstruks i
awa l dapa t bers ifa t memper tahankan dan menye lama tkan h idup .  Pend id ikan dapa t
menye lama tkan kehidupan dengan memberikan perlindungan terhadap eksploitas i dan
bahaya , dan dengan menyebarluaskan pesan-pesan mengena i ke langsungan hidup yang
penting, mengena i topik-topik seper ti keamanan ranjau dara t a tau pencegahan HIV / AIDS .
Pendidikan menjaga ke langsungan hidup dengan menawarkan struk tur, stabilitas dan
harapan masa depan di saa t kris is , khususnya bagi anak dan rema ja . Pendidikan da lam

Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat (The Minimum Standards for
Education in Emergencies – MSEE) ada lah sebuah buku panduan seka ligus juga sebaga i
ungkapan komitmen, yang dikembangkan me la lui sua tu proses kerjasama yang luas ,
bahwa semua individu – anak-anak , rema ja dan orang dewasa – memilik i hak a tas
pendidikan se lama keadaan darura t. MSEE menggemakan inti sua tu keyak inan Sphere
Pro jects: bahwa semua langkah yang mungk in harus d iamb il untuk meringankan
penderitaan manus ia yang timbul akiba t adanya bencana a tau konflik , dan bahwa orang
yang terkena bencana memiliki hak untuk hidup secara bermar taba t.
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keadaan darura t juga membantu menyembuhkan luka-luka akiba t penga laman buruk ,
membangun keterampilan, mendorong pemecahan konflik dan membangun upaya dama i.

Pada tahun–tahun terakhir ini, timbul kesadaran a tas perlunya pendidikan forma l dan
nonformal di dalam situasi darurat. Jutaan anak, pemuda dan orang dewasa telah mengambil
manfaat dari upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pihak berwenang dalam bidang pendidikan
dan lembaga-lembaga bantuan kemanus iaan internas iona l dan loka l. Karena pendidikan
te lah diutamakan, ada dua ha l yang muncul:

1. Sebuah pengakuan bahwa individu tidak menyia-nyiakan hak mereka a tas pendidikan
se lama masa darura t dan bahwa pendidikan tidak bisa te tap “berada di luar”  arus
utama perdebatan kemanusiaan, namun harus dilihat sebaga i prioritas da lam tanggap
kemanusiaan; dan

2. Suatu komitmen dan ke inginan berbasis luas untuk menjamin tingkat minima l kua litas ,
akses dan akuntabilitas untuk pendidikan di masa darura t.

Sebaga i respon terhadap ha l itu, pada tahun 2003 sebuah ke lompok kerja te lah dibentuk
untuk memfas ilitas i pengembangan standar minimum pendidikan da lam keadaan darura t
yang bers ifa t globa l. Prakarsa ini diwadahi da lam Jaringan Internas iona l Pendidikan da lam
Keadaan Darura t (the Interna tiona l Ne twork on Educa tion in Emergency - INEE), sebuah
jaringan yang terbuka dari berbaga i badan PBB , LSM , donor, para prak tis i, pene liti dan
perseorangan dari penduduk yang menga lami keadaan darura t untuk bekerja bersama-
sama menjamin bahwa hak-hak pendidikan dalam keadaan tanggap darurat dan rekonstruksi
pasca kris is terpenuhi.  Jaringan tersebut ber tanggung jawab untuk menghimpun dan
menyebar-luaskan prak tek-prak tek yang ba ik , perangka t dan pene litian, mempromos ikan
hak-hak kepada orang-orang yang terkena ak iba t keadaan darura t me la lui advokas i dan
menjamin terse lenggaranya per tukaran informas i yang tera tur di ka langan mitra dan
anggotanya .  INEE juga mengident if ikas i ke tersed iaan sumber daya dan mendorong
pengembangan sumber daya -sumber daya  t ers ebu t   me l a lu i  T im-T im Tuga s yang
dise lenggarakan oleh organisas i-organisas i anggota INEE .

Standar minimum globa l disa jikan da lam buku panduan ini, merupakan has il dari proses
konsulta tif yang menye luruh untuk mengembangkan standar minimum pendidikan da lam
keadaan darura t .  Mula i tahun 2003 ,  dengan bekerja sama dengan para pemangku
kepentingan dari ka langan yang luas , Ke lompok Kerja Standar Minimum Pendidikan da lam
Keadaan Darura t INEE (The INEE Work ing Group on Minimum Standard for Educa tion in
Emergencies - WGMSEE) memfas ilitas i pengembangan standar, indika tor, dan panduan-
panduan yang menekankan tingka t minimum akses dan ke tersediaan pendidikan yang
harus dicapa i da lam keadaan darurat, sampa i dengan tahap awa l rekonstruks i. Komponen
utama dari proses pengembangan ini ada lah konsultas i-konsultas i di tingka t regiona l,
subregiona l dan nas iona l; konsultas i on-line me la lui list-serve INEE; dan proses review
bersama . Informasi yang terhimpun pada masing-masing tahapan digunakan untuk memberi
informas i pada tahapan proses berikutnya .

Lebih dari 2 .250 individu yang berasa l dari lebih dari 50 negara te lah memberikan andil
dukungan bagi pengembangan standar minimum ini. Antara Januari dan Me i 2004 , WGMSEE
te lah memfasilitasi empat konsultasi regiona l yang mencakup Afrika , Asia , Amerika Se latan
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dan Timur Tengah dan Eropa . Ke 137 de legas i pada konsultas i-konsultas i regiona l ini
me liputi perwak ilan-perwak ilan dari pihak yang terkena keadaan darura t, LSM se tempa t
dan LSM internas iona l, badan-badan pemerintah dan badan –badan PBB di 51 negara .
Menje lang konsultas i regiona l, de legas i dan anggota INEE te lah megkordinas ikan lebih
dari 110 konsultas i di tingka t loka l, nas iona l, subregiona l di 47 negara , menghimpun
masukan dan informasi dari LSM, dan perwakilan dari berbaga i pemerintah dan PBB; donor,
akademis i, dan lebih dari 1900 per wakilan dari komunitas yang terkena , termasuk para
s iswa ,  guru dan t enaga  kepend id ikan .  De l ega s i  pada  konsu lt a s i  t ingka t  regiona l
menganda lkan pada standar, indika tor, dan ca ta tan panduan yang dikembangkan pada
konsultas i tingkat nas iona l dan loka l, ser ta lebih dari 100 tanggapan list serve INEE, untuk
mengembangkan standar minimum regiona l. Proses pembahasan bersama dilakukan
se lama mus im panas 2004 yang me liba tkan lebih dari 40 ahli yang mengana lisa dan
memper ta jam standar regiona l menjadi sa tu se t standar globa l.

Standar minimum yang dihas ilkan dibua t berlandaskan pada Konvens i Hak-hak Anak / the
Convention on the Rights of the Child (CRC),  Rencana Aks i Dakar Pendidikan Untuk Semua
(PUS) /  the Dakar Education for All (EFA) Frameworks , dan Cita-cita Pembangunan Milenium
PBB /  UN Millennium Deve lopment Goa ls (MDG), dan Piagam Kemanusiaan Proyek Sphere /
the Sphere Project’s Humanitarian Char ter. CRC, MDG dan EFA menyatakan bahwa hak atas
kesetaraan pendidikan bagi semua , termasuk mereka yang terkena tanggap darurat.  Buku
panduan ini merupakan satu a lat yang digunakan da lam upaya mencapa i tingkat minimum
akses dan ke tersediaan pendidikan da lam rangka memenuhi hak-hak tersebut.

Piagam Kemanusiaan Sphere Projects dan Standar Minimum da lam Tanggap Bencana (The
Sphere Projects Humanitarian Char ter and Minimum Standard in Disaster Response) yang
diluncurkan pada tahun 1997 oleh seke lompok LSM kemanus iaan, Pa lang Merah dan
Gerakan Bulan Sabit Merah, menegaskan hak-hak apa sa ja yang akan didapa tkan oleh
mereka yang terkena bencana dari bantuan kemanus iaan. Panduan Sphere  mencakup
piagam kemanus iaan dan standar minimum untuk sek tor –sek tor utama ya itu sanitas i dan
pa sokan a ir;  ke amanan pangan; ban tuan makanan dan giz i ;  penge lo la an t empa t
penampungan; dan pe layanan keseha tan. Panduan tersebut tidak membahas pe layanan
pendidikan.

Piagam Kemanus iaan didasarkan pada prins ip-prins ip dan ke tentuan hukum humaniter
internas iona l, hukum hak-hak azas i internas iona l, hukum pengungs i, dan Kode Etik bagi
Pa lang Merah Internasiona l, Gerakan Bulan Sabit Merah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
da lam Tanggap Bencana . Piagam ini memaparkan prins ip-prins ip utama yang menga tur
aksi-aksi kemanusiaan dan memper tegas kembali hak-hak dari mereka yang terkena keadaan
darura t a tas perlindungan dan bantuan. Piagam  juga menegaskan kemba li hak-hak dari
mereka yang terkena bencana untuk hidup secara bermar taba t. Piagam menyebutkan
tanggung jawab hukum dari negara dan pihak yang ber tika i untuk menjamin hak-hak a tas
perlindungan dan bantuan. Ketika pihak yang berwewenang tidak mampu atau tidak berniat
memenuhi tanggung jawabnya , mereka wa jib memberi ijin kepada sua tu  organisas i untuk
memberikan perlindungan dan bantuan kemanus iaan.
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Kapan meng gunakan Standar Minimum

Standar Minimum  Pendidikan da lam Keadaan Darurat (MSEE) dirancang untuk digunakan
da lam tanggap darura t, dan mungk in juga berguna untuk kes iapan darura t dan advokas i
kemanus iaan. Standar ini dapa t diterapkan da lam berbaga i keadaan, termasuk bencana
a lam, dan konflik bersenja ta . Da lam buku panduan ini  “darura t  digunakan sebaga i istilah
umum yang mencakup dua ka tegori yang luas : “bencana a lam”  dan “darura t kompleks” ,
yang dide finis ikan sebaga imana di bawah ini:

! Bencana a lam (na tura l disasters) termasuk , antara la in, angin topan / bada i, gempa
bumi, bencana kekeringan dan banjir. Beberapa bencana a lam, seper ti gempa bumi,
dapa t terjadi tanpa adanya peringa tan sebe lumnya , dan memiliki dampak yang heba t
pada mereka yang berada di tempat itu. Bencana la innya , seper ti kekeringan, mungkin
berlangsung lamba t namun memiliki dampak yang sama–sama luar biasanya .

! Darura t Kompleks (complex emergencies) ada lah keadaan yang “merupakan bua tan
manus ia ”  dan sering disebabkan oleh konflik a tau kekacauan s ipil, yang mungkin
diperburuk oleh bencana a lam . Da lam keadaan demikian, kehidupan, keamanan,
kese jahteraan dan mar taba t penduduk terka it terancam oleh berbaga i fak tor kris is ,
seper ti bencana a lam dan bencana bua tan manus ia dan konflik bersenja ta .

Informasi yang ter tulis da lam buku panduan ini tidak bersifat menentukan. Standar minimum
te lah dikembangkan oleh para pemangku kepentingan dari berbaga i jenjang (ya itu rumah
tangga dan komunitas , otoritas se tempa t, kementerian, badan-badan pemberi dana , para
pe laku di lapangan, dll) dan te lah berkembang dengan adanya penga laman dari keadaan
darura t dan rekonstruks i awa l yang te lah dilaksanakan di se luruh dunia . Standar ini
memberikan panduan tentang baga imana pemerintah sua tu negara a tau otoritas la innya
dan badan-badan internas iona l dan nas iona l memberikan respon dan membua t program
pendidikan da lam konteks keadaan darura t. Standar itu dirancang untuk digunakan oleh
komunitas , pemerintah, otoritas la in, dan para pekerja kemanus iaan untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan, sebaga imana ditentukan oleh masyarakat yang berka itan langsung.

Kerangka waktu

Kerangka wak tu di mana standar minimum digunakan banyak tergantung pada konteksnya .
Mereka dapat diterapkan da lam berbaga i konteks kedaruratan, mula i dari tanggapan darurat
dini sampa i tahap rekonstruksi awa l; dan bisa digunakan oleh berbaga i pihak yang beragam.
Indika tor da lam buku panduan ini tidak dapa t diterapkan secara universa l da lam sega la
keadaan dan dengan semua pengguna potens ia l. Mungkin diperlukan beberapa minggu,
bulan atau bahkan tahun untuk mencapa i beberapa standar dan indikator yang ditentukan.
Da lam beberapa kasus , indika tor dan standar minimum mungk in dapa t dicapa i tanpa
bantuan eksterna l; da lam kasus la innya badan-badan dan otoritas pendidikan mungk in
perlu bekerjasama untuk mencapa inya . Ketika menerapkan standar  dan indikator ini semua
pe laku yang terlibat perlu menyepakati kerangka wak tu untuk implementasi dan pencapa ian
has ilnya .
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Bagaimana menggunakan Standar Minimum

Ada beberapa manua l dan toolkit yang dirancang lembaga-lembaga dan LSM internas iona l
yang memberikan panduan prak tis bagi pekerja da lam pendidikan se lama keadaan darurat
dan upaya –upaya rekonstruksi dini, untuk menangani berbaga i aspek kegiatan psikososia l
dan pembe la jaran. Oganisas i-organisas i yang sama , ser ta depar temen pendidikan dan
pe jaba t di bidang pendidikan te lah mengembangkan panduan dan kebijakan mengena i
penetapan dan peme liharaan program pendidikan yang berkua litas . Buku panduan ini tidak
memberikan rincian paparan stra tegi dan program yang harus dirancang dan diterapkan di
lapangan. Meskipun demikian, panduan ini menawarkan seperangka t standar minimum ,
indika tor penting dan ca ta tan pemandu yang memberikan informas i mengena i tindakan–
tindakan kemanus iaan da lam konteks pendidikan, dari pengembangan program-progam
pendidikan sampa i implementas i dan ke lanjutannya , ser ta dukungan pemerintah dan
masyaraka t. Standar minimum disa jikan da lam lima ka tegori, yakni

! Standar minimum yang berlaku umum untuk semua kategori: bagian ini memfokuskan
pada bidang-bidang par tis ipas i masyaraka t yang penting dan penggunaan sumber
daya-sumber daya se tempa t ke tika menerapkan standar yang tercakup da lam buku
panduan ini, ser ta memastikan bahwa respon pendidikan darura t didasarkan pada
penila ian awa l yang diikuti dengan respon yang sesua i, eva luasi dan pemantauan yang
berke lanjutan;

! Akses dan lingkungan belajar: memfokuskan pada kemitraan untuk mendorong akses
kesempa tan be la jar dan ka itan lintas sek tora l dengan, misa lnya , keseha tan, a ir dan
sanitasi, bantuan makanan /gizi dan tempat bernaung, untuk meningkatkan keamanan
dan kese jahteraan ps ikologis , kognitif dan fis ik .

! Pengajaran dan pembelajaran: memfokuskan pada e lemen-e lemen penting yang
mendorong penga jaran dan pembe la jaran yang e fek tif: 1) kurikulum , 2) pe la tihan, 3)
penga jaran dan 4) eva luas i.

! Guru dan tenaga kependidikan lainnya: memfokuskan pada adm in is tras i dan
penge lolaan sumber daya manus ia di bidang pendidikan, termasuk perekrutan dan
se leks i, kondis i-kondis i pekerjaan, supervis i dan pemberian dukungan; dan

! Kebijakan pendidikan dan kordinasi: memfokuskan pada perumusan pemberlakuan
kebijakan, perencanaan dan implementas i, dan kordinas i.

Perbedaan antara standar dan Indikator

Standar minimum didasarkan pada prins ip bahwa mereka yang ter timpa keadaan darura t
memiliki hak untuk hidup secara bermar tabat. Ia menje laskan  tingkat minimum akses dan
ketersediaan pendidikan yang dicapa i da lam suatu s ituas i bantuan kemanus iaan. Standar
ini s ifa tnya kua lita tif dan bermakna universa l dan dapa t diterapkan di semua keadaan.
Indika tor kunci untuk mas ing –mas ing standar merupakan penanda yang menunjukkan
apakah standar itu te lah dicapa i. Indika tor kunci itu ber fungs i sebaga i sua tu a la t untuk
mengukur dan mengkomunikasikan dampak (atau hasil) program ser ta proses (atau metode)
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yang digunakan, apakah kua litatif atau kuantitatif. Tanpa indikator kunci, standar minimum
tak lebih hanya pernyataan-pernyataan niat ba ik, yang sulit diprak tekkan. Catatan panduan
da lam masing-masing bab berka itan dengan poin-poin ter tentu  yang harus diper timbangkan
ke tika menerapkan standar-standar itu da lam berbaga i keadaan yang berbeda . Ca ta tan
panduan tersebut menawarkan saran berkenaan dengan masa lah prioritas dan mengena i
penanganan kesulitan-kesulitan di tataran prak tis , dan juga memaparkan berbaga i dilema ,
kontroversi, atau kesenjangan da lam pengetahuan saat ini. Catatan panduan berhubungan
dengan indika tor kunci ter tentu, dan ke terka itannya disyara tkan da lam teks . Indika tor
kunci harus se la lu dibaca da lam ka itannya dengan ca ta tan panduan a tau indika tor.

Ada lah perlu untuk diinga t bahwa semua bagian sa ling berka it dan bahwa standar-standar
yang sering dipaparkan pada sa tu bagian perlu dicerma ti da lam ka itannya dengan standar
yang d ipaparkan pada  bagi an-bagi an l a innya .  D imana  mungk in ,  c a t a t an panduan
mengidentifikas i keterka itan –keterka itan dengan standar, indikator,atau catatan panduan
la in yang re levan.

Masalah–masalah cross-cutting

Da lam pengembangan s tandar m in imum in i ,  perha t ian harus d iberikan untuk leb ih
mencerma ti berbaga i masa lah-masa lah penting. Kesemua ini berka itan dengan hak-hak
azas i anak dan hak azas i manus ia , gender, hak penduduk untuk berpar tis ipas i, HIV / AIDS ,
ketidakmampuan dan kerentanan. Elemen-e lemen ini te lah dimasukkan ke da lam standar-
standar yang re levan dan tidak dibahas da lam bagian yang terpisah.

Cakupan dan batasan-batasan

S t andar-s t andar untuk berbaga i bagian t idak berd iri s end iri-send iri:  mereka  sa ling
tergantung. Mesk ipun demik ian, ada ke tegangan yang tak tere lakkan antara perumusan
standar universa l dan kemampuan untuk menerapkannya di lapangan. Se tiap konteks itu
berbeda -beda .  Karena itu lah ,  proses pengembangan globa l yang d igunakan untuk
merumuskan standar yang memastikan adanya peran-ser ta yang berbas is luas dan dari
berbaga i unsur seper ti pekerja kemanus iaan, pendidik , pemerintah, otoritas di bidang
pendidikan, pe laku masyaraka t madani, orang –orang yang ter timpa keadaan darura t dari
berbaga i regiona l, negara dan konteks se tempa t.

Da lam beberapa ha l, fak tor-fak tor setempat mungkin menjadikan rea lisasi standar minimum
dan indika tor kunci tidak mungk in tercapa i. Ke tika ha l itu terjadi, kesenjangan antara
standar dan indikator yang dicantumkan da lam buku panduan ini dan standar dan indikator
yang dicapa i da lam prak tek yang sebenarnya harus dipaparkan, dan a lasan mengapa ada
kesenjangan dan apa yang perlu diubah da lam upaya merea lisas ikan standar-standar itu
harus dije laskan.

Standar Minimum dan Piagam Kemanusiaan Sphere tidak akan memecahkan semua masalah
pendidikan; meskipun demikian, keduanya memang menawarkan a la t bagi badan-badan
kemanus iaan, pemerintah dan penduduk se tempa t untuk meningka tkan e fek tifitas dan
kua litas bantuan pendidikannya , dan ha l ini dimaksudkan untuk membuat satu perbedaan
yang s ignifikan da lam kehidupan orang-orang yang terkena bencana .
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Standar Minimum yang
Berlaku untuk Semua
Kategori

1
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Pengantar

Bagian ini merinci 6 standar proses inti yang dalam buku panduan ini saling menjadi
bagian integral satu sama lain. Standar-standar tersebut adalah: 1) partisipasi masyarakat,
2) sumber daya setempat, 3) penilaian awal, 4) strategi respon, 5) pemantauan, dan 6)
evaluasi. Semuanya disajikan dalam dua sub-kelompok, di bawah judul Partisipasi
Masyarakat (partisipasi dan sumber daya) dan Analisis (pengukuran, respon, pemantauan,
dan evaluasi). Dengan menerapkan standar-standar yang dipaparkan di sini, para pekerja
kemanusiaan dan ang gota masyarakat akan mendukung realisasi standar ini di bidang
Akses dan Lingkungan Belajar, Pengajaran dan Pemb elajaran, Guru dan Tenaga
Kependidikan, serta Kebijakan Pendidikan dan Kordinasi.

Kaitan dengan instrumen hukum internasional

Se tiap orang memiliki hak a tas kehidupan yang bermar taba t dan terhorma t bagi hak-hak
kemanus iaannya , termasuk hak atas pendidikan. Pekerja kemanus iaan memiliki tanggung
jawab untuk memberikan bantuan dengan cara yang konsisten dengan hak-hak azasi manusia,
termasuk hak untuk berpar tis ipas i, hak untuk tidak diperlakukan secara diksriminatif, dan
hak a tas informas i sebaga imana tercermin da lam wadah hukum hak-hak azas i manus ia
internas iona l, hukum pengungs i dan hukum humaniter. Da lam Piagam Humaniter Sphere
Project dan Kode Etik Pa lang Merah Internas iona l dan Gerakan Bulan Sabit Merah dan
Lembaga Swadaya Masyarakat da lam Tanggap Bencana , badan-badan kemanus iaan mula i
menjadikan dirinya sendiri akuntabe l bagi mereka yang ingin dibantu. Standar umum
mengura ikan t anggung jawab organ isas i dan ind ividu ke t ika  memberikan bantuan
pendidikan.



Arti penting standar  umum untuk semua kategori

Sebe lum beranjak ke bagian teknis , ada lah penting untuk membaca terlebih dahulu bagian
yang me liba tkan par tis ipas i komunitas dan ana lis is , ini karena standar yang diura ikan di
s in i men jad i s is tem kerangka payung yang membentuk se luruh s tandar m in imum .
Pengumpulan dan ana lis is da ta yang berka itan dengan pendidikan diperlukan di semua
tahapan ke ada an darura t .  Pada awa l sebuah kris is ,  sumber daya ,  kebutuhan dan
kesenjangan yang ada harus diidentifikas i da lam upaya merancang program-program dan
menga tur sumber-sumber daya secara tepa t.

Program pendidikan darurat yang efek tif yang memenuhi kebutuhan penduduk yang ter timpa
bencana harus berdasarkan suatu pemahaman yang je las terhadap konteksnya . Penila ian
pendahuluan akan menganalisa  keadaaan darurat itu dan efeknya pada penduduk. Kapasitas
dari mereka yang ter timpa bencana dan sumber daya yang tersedia harus diidentifikas i,
dan pada saa t yang sama ana lis is juga mengukur kebutuhan dan kerentanan ser ta
kesenjangan yang ada da lam bidang-bidang pe layanan yang sangat penting. Untuk menjamin
e fek tifitas program , penila ian program pendidikan darura t bukan hanya   memasukkan
par tis ipas i masyaraka t yang ter timpa keadaan darura t, namun juga pemerintah se tempa t
dan para pekerja kemanus iaan yang bekerja da lam masa lah-masa lah pendidikan dan non-
pendidikan. Penila ian menye luruh harus memper timbangkan ba ik pendidikan forma l dan
pendidikan nonforma l untuk semua bagian dari penduduk. Pendidikan tidak boleh dianggap
terpisah dari sek tor-sek tor la in, a tau terpisah sama seka li dari sek tor ekonomi, agama ,
kepercayaan trad is iona l ,  prak tek-prak tek sos ia l ,  po lit ik dan keamanan ,  mekan isme
penye lesa ian masa lah a tau perkembangan masa depan yang harus diantis ipas i. Ana lisa
penyebab dan e fek-e fek keadaan darura t merupakan ha l yang penting. B ila masa lah tidak
diidentifikas i dan dipahami secara benar maka akan sulit , bila tidak mustahil untuk
meresponnya secara tepat.

Respon tergantung pada se jumlah fak tor, termasuk kapasitas para pe laku bidang keahlian,
kenda la anggaran, tingka t pengena lan terhadap wilayah a tau keadaan, dan res iko-res iko
keamanan bagi staf dan para peser ta didik. Standar respon yang diura ikan secara deta il di
s ini dirancang untuk memperje las  “s iapa me lakukan apa dan kapan” . Segera se te lah
re spon t e l ah d i t en tukan ,  mekan isme  penen tuan s a s aran harus d ibua t .  In i  a kan
memungkinkan para pekerja /  pe laku memberikan bantuan secara tidak memihak dan
tanpa diskriminas i, sesua i dengan kebutuhan.

S istem pemantauan untuk mengumpulkan dan mengana lisa informas i harus dite tapkan
pada saat awal proses untuk secara terus menerus mengukur kemajuan –kemajuan terhadap
pencapa ian tujuan dan mengecek re levansi program yang berlangsung da lam suatu konteks
yang senantiasa berkembang . Eva luasi yang bisa dilakukan se lama atau pada akhir respon,
harus berlangsung secara berka la tergantung pada berapa lama program itu berlangsung,
dan harus menentukan e fek tifitas program secara kese luruhan yang mengidentifikas i
pe la jaran yang bisa dipe tik yang mungkin bisa diterapkan untuk meningka tkan program
se jenis di masa yang akan da tang. Peser ta didik dan para pemangku kepentingan harus
secara ak tif diliba tkan da lam proses eva luas i. Proses , is i, dan has il pemantauan dan
eva luas i harus transparan dan secara luas disebarluaskan ke para pemangku kepentingan
dan penerima bantuan, tanpa mengkompromikan keamanan pihak-pihak yang terlibat. Dalam
situasi yang sama , informasi secara politis atau sosio-kultura l sensitif sifatnya; oleh karena
itu, da ta dan informas i yang terkumpul harus ditangani secara bijaksana .
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Program pend id ikan darura t  yang e fek t if d idasarkan pada sua tu pemahaman yang
menye luruh a tas masyaraka t yang ter timpa kris is dan ke terliba tannya yang ak tif da lam
perancangan program. Istilah “par tisipasi masyarakat” mengacu pada proses dan kegiatan
yang memungkinkan para anggota suatu masyarakat yang menjadi korban didengar, dengan
cara  memberdayakan mereka untuk menjadi bagian dari proses pembua tan keputusan
dan menjadikan mereka mampu untuk mengambil tindakan langsung mengena i masa lah-
masa lah pendidikan. Ada berbaga i tingkatan atau dera jat par tisipasi – par tisipasi simbolis ,
konsultas i dan par tis ipas i penuh. Sementara par tis ipas i penuh sering sulit dicapa i da lam
keadaan darura t di mana k ita bekerja , konsultas i merupakan sasaran minimum da lam
pendidikan darura t, dan tujuannya ada lah par tis ipas i penuh dari semua pihak .

Penga laman te lah menunjukkan bahwa par tis ipas i sebagian ada lah sua tu kesempa tan
yang terlewa t dan tidak e fek tif da lam upaya penyediaan program yang berke lanjutan dan
bermutu. Par tis ipas i para anggota masyaraka t yang terkena keadaan darura t – termasuk
ke lompok-ke lompok rentan– da lam penila ian, perencanaan, implementasi dan penge lolaan
dan pemantauan respon tanggapan yang menye luruh harus dimaksima lkan untuk menjamin
kesesua ian, e fek tifitas , dan kua litas respon terhadap bencana . Ke terliba tan ak tif dari
masyaraka t mempermudah pengidentifikas ian masa lah-masa lah pendidikan masyaraka t
yang spesifik dan strategi yang efek tif untuk mengatasinya . Dan lagi, par tisipasi masyarakat
ber fungs i sebaga i sua tu stra tegi untuk mengidentifikas i dan memobilisas i sumber daya
setempat yang ada da lam suatu masyarakat, ser ta membangun konsensus dan dukungan
t erhadap program pend id ikan .  Par t is ipas i masyaraka t  harus memasukkan e lemen
pemberdayaan yang berkesinambungan dan pengembangan kapasitas yang nyata dan harus
dikembangkan berdasarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan di lapangan.

Berbagi penge tahuan dan informas i secara s istema tis di ka langan mereka yang terliba t
da lam tanggap darurat merupakan ha l yang sangat mendasar untuk mencapa i pemahaman
bersama terhadap masa lah dan kordinas i e fek tif di antara badan-badan /  lembaga yang
terliba t. S istem dan me tode pengumpulan da ta yang terstandar harus didorong. Ini akan
memudahkan pendokumentas ian, pembagian, dan penyebarluasan informas i.
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Standar minimum: bers ifat kua litatif dan menentukan tingkat minimum yang harus dicapa i
da lam pemberian respon pendidikan.

Indikator kunci: merupakan “penanda ”  yang menunjukkan apakah standar te lah dicapa i.
Indika tor kunci memberikan cara pengukuran dan pengkomunikas ian dampak , a tau has il
dari sua tu program, seka ligus juga proses , a tau me tode yang digunakan. Indika tor ini bisa
kua lita tif, a tau kuantita tif.

Catatan panduan: mencakup po in-po in spes if ik yang harus d iper t imbangkan ke t ika
menerapkan standar dan indika tor da lam berbaga i s ituas i yang berbeda , panduan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan da lam prak tek, dan memberikan per timbangan-per timbangan
mengenai masalah-masalah prioritas. Catatan ini juga mencakup isu-isu kritis yang berkaitan
dengan standar a tau indika tor dan memaparkan dilema (pilihan-pilihan sulit), kontrovers i,
kesenjangan da lam penge tahuan yang ada saa t ini. Lampiran 2 memasukkan se jumlah
re ferens i pilihan, yang mengarahkan pada sumber-sumber informas i mengena i masa lah-
masa lah umum dan masa lah teknis ter tentu yang berka itan dengan bagian ini.
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Partisipasi
Masyarakat

Standar 1
Partisipasi

Standar 2
Sumber Daya

Anggot a  masyaraka t
yang terkena keadaan
darura t  berpar t is ipas i

secara ak tif da lam
menila i ,  merencanakan ,
mengimp l emen t a s ikan ,

memantau dan
mengeva luas i program

pend id ikan itu .

Sumber daya
masyaraka t  s e t empa t

d i ident if ikas i dan
d imob ilisas ikan ser t a

d igunakan untuk
menerapkan program-

program pendidikan dan
kegia tan pembe la jaran

l a innya .

Lampiran  2:  Panduan  Rujukan  dan  Sumber  Daya
Bagian  Partisi pasi  Masyarakat



Standar partisipasi masyarakat 1: partisipasi
Ang go t a  ma syaraka t  yang t erkena  ke ada an darura t  berpar t is ipa s i  s e c ara  ak t i f  da l am
men ila i ,  merenc anakan ,  mengimp lemen t a s ikan ,  meman t au dan mengeva lua s i  program
pend id ikan itu .
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Indikator kunci (dibaca da lam hubungannya dengan Ca ta tan panduan)

! Masyarakat yang ter timpa keadaan darurat, me la lui perwakilan yang dipilihnya , dilibatkan
da lam membua t prioritas dan perencanaan kegia tan- kegia tan pend id ikan untuk
memastikan terlaksananya penyampa ian program pendidikan yang efek tif  (lihat Catatan
panduan 1-5).

! Anak anak dan rema ja dilibatkan da lam pengembangan dan penerapan kegiatan-kegiatan
pendidikan (lihat Catatan panduan 6).

! Panitia pendidikan masyarakat menye lenggarakan per temuan umum untuk me lakukan
audit sos ia l kegiatan-kegiatan pendidikan dan anggarannya (lihat Catatan panduan 7).

! Kesempatan pe latihan dan pengembangan kapasitas terbuka bagi anggota masyarakat,
termasuk anak-anak dan rema ja , untuk menge lola kegiatan-kegiatan pendidikan (lihat
Catatan panduan 8).

Catatan panduan

1. Per wakilan masyarakat dalam program-program pendidikan: da lam standar minimum,
istilah “komite pendidikan masyarakat” mengacu pada satu komite yang didirikan untuk
mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan-kebutuhan pendidikan dari suatu    komunitas,
dengan berbagai perwakilan yang di antaranya diambil    dari para orang tua atau Persatuan
Orangtua Murid dan Guru (POMG), instans i–instans i setempat,   asos ias i masyarakat
madani, organisasi kemasyarakatan, ke lompok-ke lompok wanita dan rema ja , ser ta para
guru dan para    siswa (bila memungkinkan). Suatu komite pendidikan masyarakat mungkin
memiliki sub-komite yang anggota-anggotanya diwakili da lam kompos is i sub-komite itu.
Da lam beberapa kasus , komite pendidikan masyarakat akan ber tanggung jawab atas
satu program pendidikan sa ja dan da lam kesempatan la innya , ia ber tanggung jawab atas
beberapa program pendidikan di suatu lokas i ter tentu.
Per ta lian antara ke luarga ,  masyaraka t ,  dan seko lah d iperkua t da lam keadaan darura t
m e l a lu i  ke t e r liba t an pa ra  orang tua /  wa li  d a l a m penge mbangan dan penge lo l a an
lingkunga n b e l a j a r .  S t ruk t ur  hubunga n ke lu a rga ,  s e ko l a h d a n m a sy a r a k a t  h a rus
d ikembangkan secara konsu lta t if dan par t is ipa toris .  In i berlaku untuk pengembangan
kom ite-kom ite pendidikan masyaraka t ,  persa tuan-persa tuan orang tua murid dan guru ,
d ll . ,  s er t a  t erhadap upaya -upaya  khusus yang d iperlukan untuk menga t as i  masa lah-
masa lah dan lingkungan se tempa t (m isa lnya rumah tangga yang d ikepa la i o leh anak-
anak).  Sua tu pendeka tan berbas is masyaraka t akan membantu menc iptakan s truk tur
(b ila s truk tur-s truk tur itu be lum s iap) dan memperkua t s truk tur yang sudah ada yang
m e nghorm a t i  t r a d i s i  p e nd id i k a n  d a n  t r a d i s i  bud a y a  s e t e mp a t  d a n  m e m a sukk a n
mekan isme penga tasan masa lah se tempa t .



2 . Komite pendidikan masyarakat; perwakilan harus mewakili semua , dengan par tisipasi dari
ke lompok-ke lompok dan lembaga seper ti LSM setempat, institus i-institus i keagamaan,
pem impin tradis iona l,  ke lompok-ke lompok dengan kebutuhan pendidikan khusus ,
ke lompok-ke lompok yang terpinggir, perempuan dan anak-anak gadis , puak , suku,
ke lompok-ke lompok us ia dll. Perwakilan harus dise leks i me la lui suatu proses yang
demokratis . Se lama tahap rekonstruks i komite pendidikan masyarakat harus sesua i
dengan peraturan dan secara sah dicatatkan untuk ber tindak sebagai organisasi /  institusi
resmi. Ketika komite pendidikan masyarakat dengan tanggung jawab dan fungs i yang
kurang lebih sama te lah ada , mereka harus diadaptas i untuk menghindari pendirian
institus i-ins itus i yang para le l.

Komite pendidikan masyarakat harus mewakili semua dan berimbang, ser ta harus
mencerminkan keberagaman masyarakat yang terkena keadaan darurat termasuk pada;
gender, usia, kelompok etnis, agama dan kategori sosial. Wanita dan anak-anak perempuan
perlu didukung untuk menjadi mitra se ja jar da lam pembangunan dengan meningkatkan
dan menjamin hak-hak yang adil berkenaan dengan par tis ipas i komite pendidikan
masyarakat.

3 . Peran dan tang gung jawab anggota komite pendidikan masyarakat harus secara je las
ditentukan dan s iap tersedia di masyarakat. Ini bisa termasuk, namun tidak terbatas
pada ha l-ha l berikut:

- Ber temu secara teratur untuk mendiskusikan berbaga i masa lah penting dan membuat
keputusan;

- Menyimpan notulen per temuan, keputusan dan sumbangan barang dan uang dari
masyarakat;

- Menyediakan pendekatan-pendekatan yang secara budaya sesua i (misa lnya ka lender
pendidikan yang fleksibe l, kurikulum program pendidikan yang mencerminkan konteks
masyarakat dan me libatkan anggota masyarakat dll); dan

- Bersama masyarakat dan / atau otoritas nas iona l dan daerah, mengkomunikas ikan
program-program pend id ikan untuk mendorong hubungan ba ik antara program
pendidikan dan anggota masyarakat.

4. Keterlibatan masyarakat dalam merancang respon pendidikan: semua instansi pemerintah
dan badan-badan non-pemerintah harus sepakat dan menciptakan prosedur untuk menjamin
par tis ipas i masyarakat da lam merancang respon pendidikan. Prosedur –prosedur ini
harus menjadi bagian penting dari tanggapan segera dari hari per tama , dan harus
memasukkan penggunaan metode–metode par tisipatoris untuk menentuka secara cepat:

- Kebutuhan pendidikan berbaga i ragam sub-ke lompok yang mendesak; (anak-anak,
remaja dan dewasa).

- Wak tu dan kapasitas manusia yang tersedia , ser ta sumber daya-sumber daya finansial
dan materia l;

- Dinamika kekuasaan antara sub-sub ke lompok termasuk ke lompok bahasa dipaka i;

- Keterbatasan-keterbatasan keamanan;
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- Lokasi-lokasi yang aman untuk pe layanan pendidikan; dan

- S t r a t eg i - s t r a t eg i  un t uk  m e ng i n t egr a s i k a n  p e s a n -p e s a n  p e nd i d i k a n  un t uk
menye lamatkan kehidupan ke semua aspek tanggap darurat.

(Liha t juga Standar ana lis is 2 , Ca ta tan panduan no. 5 , Standar ana lis is 3 dan Standar
kebijakan pendidikan dan kordinas i 2).

5 . Rencana aksi pendidikan lokal: masyarakat dan komite pendidikan masyarakat membuat
prioritas dan rencana kegiatan pendidikan me la lui proses perencanaan akar–rumput
par tis ipatoris yang mencerminkan kebutuhan, pemikiran dan nila i-nila i dari orang-orang
yang terkena keadaan darurat, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok rentan.
Has il dari proses perencanaan ini ada lah rencana aks i pendidikan berbas is komunitas .
Rencana ini memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan kua litas program dan
pe layanan pendidikan forma l dan / atau nonforma l.
Sua tu rencana aks i pend id ikan mungk in mem ilik i beberapa tu juan ,  termasuk ,  namun
t idak terba tas pada:

- Mengembangkan vis i bersama d i antara pekerja / pe laku kemanus iaan tentang
baga imana jadinya lingkungan be la jar nantinya , yang diar tikulasikan me la lui berbaga i
kegiatan, indikator dan sasaran.

- Mendapatkan kesepakatan dan komitmen bersama di antara mereka yang terlibat
mengena i prioritas untuk meningkatkan kondis i ter tentu da lam lingkungan be la jar;
dan

- Mengar tikulasikan rencana aksi dengan tugas-tugas dan tanggung-jawab ter tentu yang
harus dipenuhi oleh berbaga i pemangku kepentingan da lam wak tu ter tentu, da lam
upaya mencapa i targe t yang diura ikan da lam rencana itu.

Rencana aks i pendidikan setempat harus menentukan peran kerjasama dari segenap
pemangku kepent ingan ,  t ermasuk badan-badan pendukung,  kom it e  pend id ikan
masyarakat, dan pemangku kepentingan program pendidikan itu. Rencana aks i harus
memasukkan kode etik untuk memungkinkan pemantauan dan penila ian masyarakat dan
membantu membentuk budaya keterlibatan untuk memper tahankan kes inambungan
par tis ipas i masyaraka t luas . Ini bisa me liputi bidang-bidang seper ti perencanaan,
perlindungan anak, upaya mendorong par tis ipas i anak-anak gadis dan perempuan dan
orang-orang dari ke lompok rentan, implementas i kegiatan be la jar-menga jar, supervis i,
pemantauan, pengerahan sumber daya , perekrutan dan pelatihan staf, pembangunan dan
perawatan sarana /  prasarana , kordinas i dengan instans i eksterna l yang terka it, dan
pengintegrasian dengan intervensi-intervensi sanitasi dan pasokan air, nutrisi, kebersihan
dan kesehatan ketika memungkinkan. Semua anggota masyarakat perlu memiliki akses
terhadap informasi sehingga mereka dapat memberitahukan kepada komite pendidikan
masyarakatnya tentang baga imana menge lola program pendidikan secara efek tif (lihat
juga Standar guru dan tenaga kependidikan la innya 2 , dan Standar kebijakan pendidikan
dan kordinas i 3).

6 . Partisipasi anak dalam kegiatan: Pasa l 13 Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-
Bangsa (CRC) memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapatnya da lam ha l-
ha l yang menyangkut hidupnya , mempers iapkan tanggung jawab yang akan dipikulnya
ketika dewasa . Pasa l ini berlaku untuk semua anak di semua keadaan darurat, termasuk
kris is kronis dan rekonstruks i tahap awa l.
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Peser ta didik ,  khususnya rema ja dan dewasa ,  harus diliba tkan da lam pengembangan
dan penge lo laan s is tem yang memberikan pend id ikan bagi mereka .  Anak-anak harus
d ila tih da lam prak tek-prak tek yang membantu mereka me lindungi diri dan anak la innya
da l am ma syaraka tnya .  Pe l a t ihan harus menekankan pada  kapa s it a s mereka  un tuk
be rpa r t i s ipa s i  s e c a ra  kons truk t i f  d an m e mpra k a rs a i  p e rubahan pos i t i f ,  m i s a lny a
mengan jurkan perba ikan keg i a t an s eko l ah ,  me l aporkan a t au menc egah ke s a l ahan
perlakuan di lingkungan be la jar (liha t juga Standar akses dan lingkungan be la jar 2 dan
Standar guru dan tenaga  kependidikan la innya 3).  Tugas-tugas yang muncul se lama
keadaan darurat (misa lnya pemberian kegiatan-kegiatan rekreas i untuk anak-anak dan
rema ja) dapat digunakan untuk me libatkan anak-anak muda khususnya mereka yang
tidak bersekolah, da lam kegia tan-kegia tan yang penting bagi masyaraka t. Ini akan
memberikan pilihan positif untuk menghadapi pengaruh negatif seper ti tindak ke jahatan,
ke lompok bersenjata , dll.

7 . Audit sosial: ada lah eva luas i program pendidikan berbas is masyaraka t . Audit dilakukan,
di antaranya , untuk menila i masukan ma teria l, finans ia l dan manus ia , mengidentifikas i
apa yang mas ih dibutuhkan dan apa yang tersedia , dan memantau e fek tifitas .

Sosia l audit tidak se la lu mungkin dilaksanakan pada tahap permulaan dan per tengahan
dari suatu masa darurat. Namun demikian, seka li satu keadaan darurat te lah stabil
kemba li (misa lnya kris is kronis jangka panjang atau tahap awa l pembangunan kemba li),
audit sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kapasitasnya
sendiri agar dapat menjadi lebih efek tif da lam memantau program pendidikannya (lihat
juga Standar ana lisis 4).

8. Pengembangan Kapasitas: ada lah tidak rea listis mengharapkan anggota masyarakat
agar memiliki kemampuan teknis mengelola dan menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan
tanpa pe latihan dan pendampingan yang diperlukan. Program pe latihan harus mengukur
kapas itas masyarakat dan mengidentifikas i kebutuhan-kebutuhan pe latihan dan cara-
cara memberikan jawaban atas kebutuhan-kebutuhan ini. Selain pengembangan kapasitas
bagi para anggota komite pendidikan masyarakat, pendidikan harus juga me libatkan
anggota masyarakat da lam kerja-kerja program pendidikan dan memberikan pe latihan
da lam upaya mendorong kua litas dan kesinambungan dukungan mereka .

Indikator kunci: (dibaca da lam hubungannya dengan Catatan panduan)

! Masyarakat, tenaga kependidikan dan peser ta didik mengidentifikas i sumber- sumber
daya pendidikan di masyarakat (lihat Catatan panduan 1)

Standar Minimum yang Berlaku untuk Semua Ka tegori18

Standar partisipasi masyarakat 2: sumber daya
Sumber daya masyarakat setempat diidentifikasi dan dimobilisasikan dan digunakan untuk
menerapkan program-program pendidikan dan kegia tan pembe la jaran la innya .



Catatan panduan:

1. Sumber daya masyarakat termasuk sumber daya-sumber daya manus ia , inte lek tua l,
keuangan dan materia l yang ada da lam masyarakat. Pengerahan berbaga i sumber daya
masyarakat harus dika itkan dengan peningkatan kua litas lingkungan be la jar. Ini mungkin
me liputi lingkungan fis ik , (misa lnya dukungan ma teri dan tenaga kerja bagi perba ikan,
perawatan atau pembangunan sekolah) dan lingkungan menta l dan emosiona l ( misa lnya
dukungan ps ikosos ia l bagi para s iswa dan guru / fas ilitator, atau penanganan masa lah–
masa lah perlindungan). Catatan / dokumen harus dis impan untuk menjaga transparans i
dan akuntabilitas (liha t Standar akses dan lingkungan berla jar 2-3).

2 . Mempromosikan akses dan keamanan: anggota masyarakat harus dikerahkan untuk
mencurahkan wak tu dan sumber daya untuk membantu anak-anak da lam ke lompok-
ke lompok rentan yang be la jar di sekolah  dan yang datang secara teratur, misa lnya
me la lui prakarsa-prakarsa oleh ke lompok-ke lompok pemuda dan perempuan untuk
memberikan paka ian  pantas bagi anak dari ke luarga-ke luarga sangat miskin, atau
menyediakan makanan bagi keluarga-keluarga yang dikepalai oleh anak-anak. Perempuan
dapat mendukung par tisipasi anak-anak gadis di sekolah dengan memberikan pe layanan
sebaga i as isten di ke las , memberikan perlindungan dari kemungkinan pe lecehan, dan
para anggota masyarakat dapat menyumbangkan wak tunya dengan mengantar dan
menjemput anak saat berangkat atau pulang sekolah bila diperlukan ( lihat Standar akses
dan lingkungan be la jar 2-3).

3. Membangun kesinambungan: masyaratak harus diberi pe latihan mengena i peran dan
tanggung jawab da lam lingkungan be la jar, pengetahuan sumber daya dan penge lolaan,
dan kes inambungan (misa lnya perawatan fas ilitas-fas ilitas , upaya-upaya khusus untuk
memastikan par tis ipas i dari s iswa-s iswa yang rentan dll.) untuk jangka wak tu yang lebih
lama.

4. Pengakuan kontribusi masyarakat: pe laporan kepada pemberi dana harus mencakup
informas i kuantitatif dan kua litatif mengena i sumbangan dari masyarakat. Sumbangan
masyaraka t  yang kua t  b isa d iliha t  sebaga i ind ikas i kom itmen dan kemungk inan
kesinambungan program itu.

5. Kapasitas setempat: par t is ipas i da lam inter vens i harus memperkua t  perasa an
bermar tabat mereka dan harapan pada saat kris is . Program-program harus dirancang
berdasarkan pada kapasitas setempat dan hindarkan tindakan yang melemahkan strategi
mengatas i masa lah yang dimiliki mereka .
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! Sumber-sumber daya masyaraka t d ikerahkan untuk memperkua t akses terhadap
pendidikan, perlindungan dan kua litas ser ta program pendidikan (lihat  Catatan panduan
2-3).

! Para pemangku kepentingan mengena li dan mendukung kapas itas masyarakat, dan
pembua t an program pend id ikan d iranc ang un tuk memaks ima lkan pengguna an
keterampilan-keterampilan dan kapasitas setempat (lihat Catatan panduan 4-5).
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Standar analisis 1: penilaian awal
Penila ian keadaan darura t pendidikan yang tepa t wak tu dilaksanakan secara holistik dan
par t i s ipa tor i s .

Indikator kunci: (dibaca da lam hubungannya dengan Catatan panduan)

 ! Pe n il a i a n p e nd id ik a n awa l  y a ng c e p a t  d il a kuk a n s e s ege r a  mungk in ,  d e nga n
memperhitungkan keamanan dan kese lamatan (lihat Catatan panduan 1-3).

 ! Para pemangku kepentingan inti dilibatkan da lam pengidentifikas ian data yang perlu
dikumpulkan; da lam pengembangan, penafs iran dan pena jaman indikator; dan da lam
penge lolaan dan penyebarluasan informasi (lihat Catatan panduan 4-5).

 ! Suatu penila in menye luruh atas sumber daya dan kebutuhan pendidikan untuk berbaga i
jenjang dan jenis pendidikan, untuk semua lokasi yang terkena keadaan darurat dilakukan
dengan par tis ipas i dari para pemangku kepentingan, dan dimutakhirkan secara berka la
(lihat Catatan panduan 4).

 ! Pendidikan merupakan bagian dari penila ian antar-sek tor yang mengumpulkan data
mengena i keadaan keamanan, ekonomi sos ia l dan politik; demografi, dan sumber daya-
sumber daya yang tersedia , untuk menentukan pelayanan-pelayanan apa yang dibutuhkan
oleh penduduk yang terkena keadaan darurat itu (lihat Catatan panduan 6).

 ! Penila ian mengana lisa ancaman potens ia l dan ancaman nyata terhadap  perlindungan
peser ta didik , dengan menggunakan sua tu penila ian res iko yang terstruk tur a tas
ancaman, kerentanan, dam kapasitas (lihat Catatan panduan 7).

 ! Kapasitas setempat, sumber daya-sumber daya dan strategi pembelajaran dan pendidikan
diidentifikas i, ba ik sebe lum maupun se lama keadaan darurat berlangsung

 ! Penila ian mengidentifikas i perseps i setempat terhadap tujuan dan re levans i pendidikan
dan kebutuhan dan kegiatan pendidikan yang diprioritaskan.

 ! Suatu sistem dibangun untuk mengupayakan penyimpanan data pendidikan dan berbagi
temuan-temuan penila ian (lihat Catatan panduan 8).

Catatan panduan

1. Waktu Penilaian harus memperhitungkan keamanan dan kese lamatan tim penila i dan
penduduk yang terkena keadaan darura t. Ke tika akses terba tas , stra tegi a lterna tif
harus dija jaki, seper ti sumber-sumber sekunder, jaringan komunitas dan pemimpin loka l.
Ketika akses yang lebih luas memungkinkan, penila ian per tama harus ditingkatkan dan
didasarkan pada informas i dan da ta yang terkumpul secara lebih ekstens if. Penila ian
harus dimutakhirkan secara berka la (pa ling tidak setiap kuar ta l), dengan memasukkan
data eva luas i dan pemantauan, bahasan mengena i kenda la-kenda la yang dihadapi dan
has il-has il yang d icapa i ,  dan informas i mengena i kebutuhan-kebutuhan yang tak
terpenuhi.

2 . Pengumpulan informasi dan data penilaian harus direncanakan dan dilaksanakan untuk
memaham i  k ebu tuhan pend id ikan ,  k apa s i t a s ,  sumber daya -sumber daya  dan
kesenjangannya . Suatu penila ian yang menye luruh yang me liputi semua jenis dan lokas i



pendidikan harus dituntaskan segera mungkin, namun ha l ini tidak boleh menunda
dis iapkannya penila ian pars ia l yang cepat untuk memberikan data tentang tindakan-
tindakan mendesak yang perlu diambil. Dimana memungkinkan, kunjungan lapangan oleh
berbaga i penyedia pendidikan harus dikordinas ikan, untuk menghindarkan a liran tamu
yang tak henti-henti sehingga mengganggu staf tanggap darurat.
Alat penila ian kua litatif dan kuantitatif harus kons isten dengan standar internas iona l,
tujuan PUS dan panduan berbasis hak–hak. Ini akan membantu menghubungkan prakarsa
globa l dengan komunitas loka l dan mendorong upaya keterka itan di tingkat loka l dengan
kerangka kerja dan indikator di tingkat globa l. Formulir pengumpulan data harus dibuat
terstandar di negara itu untuk memudahkan kordinasi proyek pada tingkat antar lembaga /
instans i dan meminima lis ir tuntutan terhadap para pemasok informas i. Formulir harus
memberikan ruang bagi informas i tambahan yang benar-benar penting yang diberikan
oleh responden di tingkat loka l /  komunitas .
Per timbangan etis merupakan ha l yang sangat penting bagi sega la bentuk pengumpulan
data dalam suatu tanggap kemanusiaan. Pengumpulan informasi untuk semua keperluan /
tujuan termasuk penila ian, pemantauan, a tau surve i, dapa t membawa res iko bagi
responden – tak hanya karena s ifat sens itif informas i yang dikumpulkan, namun juga
karena berpar tis ipas i da lam proses itu bisa menyebabkan orang menjadi sasaran atau
ikut memikul suatu resiko. Prinsip-prinsip dasar menghormati, tidak membahayakan, dan
tidak diskriminatif harus senantisa diingat dan mereka yang mengumpulkan informas i
memiliki tanggung jawab untuk me lindungi dan memberitahukan hak-hak par tisipan. Lihat
rujukan mengena i Ana lis is da lam Lampiran 2 untuk menghubungkan dengan dokumen
“Menjadikan Perlindungan Sebaga i Prioritas: Panduan untuk Memasukkan Perlindungan
ke dalam Pengumpulan Data dalam Bantuan Kemanusiaan” (Making Protection A Priority:
A Gu idebook for Incorpora t ing Pro t e c t ion in to Da t a  Co ll e c t ion in Human it ari an
Asssistance).

3 . Metode analisa: da lam upaya mengurangi bias , data harus dicek-s ilang dari berbaga i
sumber se lama dilakukannya ana lisa , sebe lum kes impulan dibua t. Pengecekan s ilang
(triangula tion) merupakan me tode campuran untuk me lakukan pendeka tan terhadap
pengumpulan dan ana lisa da ta untuk mengukur tumpang tindih, dan berbaga i s is i dari
sebuah fenomena , yang akan menghas ilkan sua tu pemahaman yang menda lam untuk
menjamin kesahihan data kua litatif. Sudut pandang loka l harus juga dimasukkan da lam
ana lisa , untuk menghindari adanya tanggap kemanusiaan yang semata-mata didasarkan
pada sa tu perseps i dan prioritas yang dibua t oleh pihak luar.

4. Pemangku kepentingan harus merangkul sebanyak mungkin individu dari ke lompok-
ke lompok penduduk yang t erkena  ke ada an darura t .  Par t is ipas i  para  pemangku
kepentingan da lam pengumpulan informas i dan da ta , ana lis is , ser ta penge lolaan dan
penyebarluasan informas i mungkin dibatas i oleh keadaan se lama tahap penila ian awa l,
namun harus d ikurangi  ke t ika  pen il a i an ,  peman t auan dan eva lua s i  beriku tnya
dilaksanakan.

5 . Temuan-temuan penilaian harus tersedia sesegera mungkin, sehingga kegiatan-kegiatan
dapa t  d irenc anakan .  Pen ila ian da t a -da t a  sebe lum kris is dan pasc a  kris is yang
mengidentifikas i kebutuhan dan sumber daya-sumber daya pendidikan (misa lnya oleh
pihak yang berwenang, LSM, lembaga-lembaga memiliki kekhususan da lam masyarakat
kemanus iaan dan komunitas se tempa t) harus dis iapkan agar dapa t digunakan oleh
para pekerja kemanusiaan. Ini berguna khususnya bila para pelaku / pekerja kemanusiaan
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tidak dapa t mengakses lokas i se lama keadaan darura t berlangsung.
6 . Penilaian darurat umum harus me libatkan ahli perlindungan anak atau ahli pendidikan

da lam tim darurat untuk mengumpulkan data mengena i kebutuhan dan sumber-sumber
daya pendidikan dan perlindungan anak. Lembaga-lembaga harus mengikat sumber daya-
sumber daya dan membangun kapasitas staf dan organisasi untuk melaksanakan kegiatan
–kegiatan ini.

7 .  Analisis resiko: ada lah penting untuk memper timbangkan segenap aspek keadaan yang
mungkin mempengaruhi kesehatan dan keamanan anak dan remaja, karena dalam derajat
ter tentu, pendidikan bisa membentuk fak tor yang bers ifat me lindungi dan / atau juga
res iko. Penila ian harus mencakup suatu daf tar se jumlah res iko (sebuah matriks res iko)
yang akan  mendokumentasikan resiko-resiko yang berkaitan dengan fak tor-fak tor seper ti
bencana a lam dan bahaya lingkungan untuk ke lompok umur dan ke lompok rentan yang
berbeda; ranjau darat atau persenjataan yang tidak me ledak, keamanan bangunan dan
infrastruk tur la innya; perlindungan dan keamanan anak; ancaman terhadap kesehatan
menta l dan fisik; masa lah-masa lah yang berka itan dengan kua lifikasi guru, kurikulum dan
penye lenggaraan sekolah, dan imformas i la in yang re levan (lihat sampe l matriks res iko
dalam MSEE CD-ROM).
Pen ila ian harus menya t akan s tra t egi  penge lo la an res iko yang d iperlukan untuk
pencegahan, mitigasi, dan tindakan la in yang terka it dengan keadaan darurat (kesiapan,
tanggap, rekonstruksi dan rehabilitasi) se lama peristiwa biasa atau karena terprovokasi.
Da lam keadaan ter tentu, ha l ini mungk in mempersyara tkan mas ing-mas ing pusa t
pendidikan memiliki rencana keamanan dan darura t sekolah untuk mencegah dan
mengantis ipas i keadaan darurat itu. Bila mana perlu, mas ing-mas ing pusat pendidikan
harus menyiapkan sua tu pe ta res iko yang menun jukkan ancaman potens ia l dan
menyinggung secara s ingkat fak tor-fak tor yang mempengaruhi kerentanannya .

8 . Penyebarluasan temuan-temuan penilaian: ha l ini harus dikordinas ikan oleh pihak yang
terka it di tingkat nas iona l dan loka l. Bila tidak ada organisas i atau unsur pemerintah
yang me lakukan ha l ini, pe laku internasiona l yang ber fungsi mengarahkan seper ti Kantor
PBB untuk Kordinas i Urusan Kemanus iaan (OCHA) harus ditunjuk untuk membua t
mekanisme pengkordinasian dan penyebarluasan informasi. Penyebarluasan temuan hasil
penila ian harus dilanjutkan dengan pengena lan kerangka statistik yang segera dan
keluaran dari data yang dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan (lihat Standar
kebijakan pendidikan dan kordinas i 3).
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Standar analisis 2: strategi respon
Sua tu kerangka kerja bagi respon pendidikan dikembangkan; mencakup paparan masa lah
dan s tra tegi t indakan yang terdokumentas i .

Indikator kunci: (dibaca da lam hubungannya dengan Catatan panduan)

! Data base line dikumpulkan secara sistematis pada saat dimula inya program.
! Strategi respon pendidikan darurat mencerminkan suatu pemahaman  da ta menye luruh



yang je las (liha t Ca ta tan panduan 1-2)
! Indikator dan patokan (benchmark) yang sahih diidentifikas i untuk memantau dampak

respon pendidikan pada anak, rema ja dan masyarakat secara kese luruhan.
! Informasi yang terkumpul dari penila ian tahap awa l dimutakhirkan dengan data baru yang

memberi informas i tentang perkembangan progam yang tengah berja lan (lihat Catatan
panduan 3).

! Strategi respon pendidikan harus memprioritaskan keamanan dan kese jahteraan semua
anak dan rema ja , termasuk mereka yang rentan atau memiliki kebutuhan pendidikan
khusus.

! Strategi respon pendidikan secara progresif memenuhi kebutuhan penduduk yang terkena
keadaan darurat terhadap pendidikan yang berkua litas dan tanpa kecua li, dan ber fungs i
untuk memperkuat program pendidikan nasiona l  (lihat Catatan panduan 4-6).

Catatan panduan
1 . Proposal respon harus memastikan bahwa kegia tan-kegia tan yang penting dibua t

anggarannya , dengan dana yang memada i untuk memenuhi standar minimum yang
dipaparkan di sini. Proposal juga harus memberikan indikasi kegiatan-kegiatan pendidikan
mana yang akan direa lisas ikan di suatu lokas i yang diinginkan, dengan memberikan
taks iran terhadap seberapa luas cakupan kebutuhan yang dinila i bagi jenjang dan jenis
pendidikan yang berbeda dan mengindikasikan apakah organisasi-organisasi lain diketahui
memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang be lum terpenuhi. Harus
ada keluwesan untuk merespon permintaan pendidikan yang sebenarnya, bila kenyataanya
lebih besar dari yang terlihat. Upaya-upaya dilakukan untuk mendorong kes inambungan
dan harmonisasi antara organisasi-organisasi ketika menentukan jenjang dan jenis-jenis
penge luaran untuk pendidikan darurat (misa lnya remuneras i, pera latan dll).

2. Pengembangan kapasitas utuk analisa dan pengumpulan data: proposal harus mencakup
pengembangan kapasitas staf, khususnya staf nasiona l, untuk pengumpulan dan ana lisa
base line data dan me lakukan tugas-tugas pemantauan dan eva luasi. Kesemua ini sering
tidak diperhitungkan sepenuhnya se lama proses pembuatan proposa l.

3. Pemutakhiran strategi proposal: respon harus dibahas kembali dan dimutakhirkan setiap
kuar t a l  s e l ama ke ada an darura t  dan t ahap rekons truks i  awa l .  Propos a l  harus
memperhitungkan pencapaian sampai saat ini, perubahan-perubahan dalam situasi darurat
dan taks iran kebutuhan-kebutuhan yang be lum terpenuhi sampa i saat ini. Sasarannya
adalah pencapaian yang progresif dalam kualitas dan wilayah cakupan ser ta kesinambungan
jangka panjang.

4. Respon pemberi dana: donor sebaiknya membahas kualitas dan cakupan tanggap darurat
pendidikan, termasuk tingkat jumlah siswa yang masuk sekolah dan tingkat putus sekolah
d ika langan ke lompok-ke lompok rentan .  Mereka harus men jam in akses terhadap
kesempatan memperoleh pendidikan di berbaga i lokas i yang terkena keadaan darurat.
Temuan harus tersedia sedemikian rupa sehingga pendidikan bagi penduduk setempat di
lokasi penampungan pengungsi atau mereka yang terpaksa pindah dari asalnya memenuhi
standar minimum (lihat juga Standar akses dan lingkungan be lajar 1 , Catatan panduan 8).
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5. Penguatan program-program nasional: tanggap darurat pendidikan, khususnya bagi
mereka yang bukan pengungsi /  penduduk yang terpaksa pindah dari asa lnya dan se lama
tahap rekonstruks i harus dirancang untuk diharmoniskan dengan dan memperkuat pro-
gram pendidikan nasiona l, termasuk perencanaan pendidikan tingkat nasiona l dan loka l,
administras i, penge lolaan, pe latihan peningkatan mutu bagi para guru yang ber tugas
dan dukungan la innya .

6. Mengatasi hambatan-hambatan yang berkenaan dengan amanat organisasi: organisasi
pemberi bantuan dengan mandat yang terbatas (misa lnya mandat yang terbatas bagi
anak-anak, atau pengungsi, atau repatriasi) harus memastikan bahwa respon pendidikan
mereka disesua ikan dengan yang dija lankan pemerintah dan berbaga i organisasi dengan
mandat yang lebih luas sehingga semua kebutuhan pendidikan dipenuhi. Strategi untuk
mas ing-mas ing wilayah yang terkena harus mencakup kebutuhan perkembangan anak-
anak us ia dini ser ta bagi kebutuhan rema ja , termasuk pendidikan ke juruan, pendidikan
menengah dan sekolah tingkat atas , penataran guru dan pendidikan a lternatif la innya .
Strategi pengembangan pendidikan di wilayah yang menerima kemba li para pengungs i
harus memasukkan ketentuan untuk dukungan jangka panjang dengan program yang
dikembangkan dengan bantuan organisas i kemanus iaan yang memiliki kenda la wak tu
da lam intervens inya (misa lnya da lam pemberian dukungan repatrias i dan re integras i
awa l pengungsi).

Indikator kunci: (dibaca da lam hubungannya dengan Catatan panduan)

! Sistem untuk pemantauan keadaan darurat yang berkesinambungan dan intervensi te lah
siap dan ber fungsi (lihat Catatan panduan 1-2).

! Pria, wanita, anak-anak, dan remaja dari kelompok-kelompok yang terkena keadaan darurat
secara teratur diminta i keterangan dan dilibatkan da lam kegiatan–kegiatan pemantauan
(lihat Catatan panduan 2).

! Data pendidikan dikumpulkan secara s istematis dan berka la , dimula i dengan informas i
base line dan diikuti dengan pe lacakan perubahan-perubahan dan kecenderungan yang
mengikutinya (lihat Catatan panduan 3-4).

! Personil dilatih dalam metodologi pengumpulan dan analisa data untuk memastikan bahwa
data menjadi handa l dan ana lisanya dapat dipercaya dan dapat diper tanggung jawabkan
(lihat Catatan panduan 5).

! Data pendidikan diana lisa dan digunakan bersama di antara para pemangku kepentingan
pada wak tu-wak tu ter tentu yang ditetapkan sebe lumnya (lihat Catatan panduan 3).

! Sistem dan database pemantauan secara berka la dimutakhirkan berdasarkan umpan
ba lik untuk mencerminkan kecenderungan-kecenderungan baru dan memungkinkan

Standar analisis 3: pemantauan
Semua pemangku kepent ingan yang re levan secara tera tur mementau kegia tan-kegia tan
respon pendidikan dan mengembangkan kebutuhan pendidikan dari penduduk yang terkena .
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dibuatnya keputusan berdasarkan informas i yang diambil dari kecenderungan tersebut.
! Data yang mengidentifikasi perubahan, kecenderungan baru, kebutuhan dan sumber daya

diberikan ke penge lola pendidikan secara berka la .
! B ila diperlukan, penyesua ian program dibuat sebaga i hasil dari pemantauan.

Catatan panduan

1. Monitoring harus mencerminkan kebutuhan pendidikan penduduk yang berubah ser ta
seberapa jauh program-program itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, agar menjadi
re levan dan respons if ser ta memperhitungkan kemungkinan perba ikan. Tidak semua
da ta perlu dikumpulkan da lam frekuens i yang sama .  O leh karena itu ,  rancangan
pemantauan akan me libatkan keputusan mengena i keseringan pengumpulan jenis-jenis
data ter tentu, berdasarkan pada kebutuhan dan jumlah sumber daya yang dihabiskan
untuk pemrosesan dan pengumpulan data . Beberapa jenis informasi dapat dikumpulkan
dari seko lah-seko lah dan program pend id ikan la innya berdasarkan sampe l ,  yang
memberikan indikasi cepat mengena i kebutuhan–kebutuhan dan masa lah (misa lnya data
putus sekolah, data mereka yang masuk sekolah, apakah anak makan terlebih dahulu
sebe lum masuk sekolah, jumlah buku teks , materi be la jar menga jar yang tersedia , dll).
Pemantauan anak di luar sekolah dan a lasan mereka tidak bersekolah bagi mereka yang
tidak hadir, dapat juga dilakukan me la lui kunjungan ke se jumlah sampe l rumah tangga di
lokas i ter tentu ser ta menemui ke lompok-ke lompok komunitas .

2 .  Orang-orang yang terlibat dalam pemantauan: orang-orang yang dapat mengumpulkan
informas i dari semua ke lompok da lam penduduk yang terkena secara budaya dapat
diterima harus dimasukkan, khususnya yang berkenaan dengan gender dan kemampuan
bahasa . Prak tek-prak tek budaya se tempa t mungkin mempersyara tkan wanita a tau
ke lompok minoritas diminta i keterangan oleh individu yang secara budaya dapat diterima .

3 .  Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan (Education Management Information Systems
– EMIS) mungkin te lah porak poranda karena keadaan darurat. Pengumpulan data dasar
dan pemrosesan sederhana harus dibangun kemba li dengan prioritas, me la lui kerjasama
antar lembaga dan dukungan bagi otoritas nasiona l. Pembangunan atau rehabilitasi EMIS
nas iona l mungkin memerlukan pengembangan kapas itas dan sumber daya tingka t
nas iona l,  regiona l dan loka l,  untuk mengembangkan ,  mengumpulkan ,  menge lola ,
menafsirkan, menerapkan dan menyebarluaskan informasi yang ada . Tindakan ini harus
dimula i sedini mungkin da lam keadaan darurat, dengan tujuan agar memiliki s istem
pemantauan yang ber fungsi dan siap saat tahap awa l pembangunan kemba li. Komponen
penting da lam EMIS ada lah perangkat lunak yang cocok. Kantor pendidikan kabupaten
dan nasiona l ser ta sub-sek tor pendidikan la innya (misa lnya lembaga pe latihan di tingkat
nas iona l) harus memiliki perangkat lunak yang sa ling me lengkapi untuk membangun
database yang cocok untuk memudahkan per tukaran informasi.

4. Pemantauan peserta didik harus berlangsung kapan sa ja sepanjang memungkinkan,
setelah mereka menyelesaikan atau keluar dari kursus. Pemantauan dapat meliputi retensi
keterampilan baca tulis dan akses terhadap materi-materi bacaan pasca be la jar baca
tulis. Untuk pendidikan ke juruan, pemantauan harus diarahkan pada pencarian informasi
tentang kesempatan bekerja dan penggunaan keterampilan ke juruan oleh para bekas
peser ta pe latihan me la lui tindak lanjut oleh staf penempatan. Pemantauan pasca pro-
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gram memberikan umpan ba lik yang sangat berharga untuk perancangan program (lihat
juga Standar  penga jaran dan pembe la jaran 4).

5. Validitas Data: semua ana lisis harus memiliki dokumentasi yang menje laskan 1) definisi
indikator 2) sumber data , 3) metode pengumpulan, 4) pengumpul data , dan 5) prosedur
ana lisis data . Sega la ke la inan / penyimpangan yang mungkin terjadi se lama pe laksanaan
pengumpulan atau ana lisa data juga harus dicatat. Data dapat dicurangi oleh responden
y a ng m e ng i ng i n k a n  a l o k a s i  s u m b e r y a ng s e b a ny a k -b a ny a k ny a  (m i s a l ny a
mengge lembungkan jumlah anak yang bersekolah atau daf tar hadir) atau karena takut
d ipers a l ahk an .  Pe l a t ihan s t a f  harus  d il engk ap i  dengan keb ij a k an un tuk t ida k
mengumumkan rencana kunjungan demi mendapatkan data yang lebih va lid.

Standar analisis 4: evaluasi
Ada sua tu eva luas i respon pendidikan yang s is tema t is dan t idak mem ihak da lam upaya
men ingka tkan prak tek-prak tek dan men ingka tkan akuntab ilitas .

Indikator kunci: (dibaca da lam hubungannya dengan Catatan panduan)

! Evaluasi kebijakan, program dan hasil berbagai intervensi terhadap strategi respon, tujuan
perlindungan anak dan tujuan pendidikan secara khusus ser ta standar minimum secara
menye luruh dilaksanakan pada titik wak tu ter tentu.

! Informas i dite liti pada efek-efek intervens i yang tidak disenga ja .

! Informas i dikumpulkan secara transparan dan tidak memihak dari para pemangku
kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dan mitra dari sek tor-sek tor la innya .

! Seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, komite
pendidikan masyarakat, pe jabat di lingkungan pendidikan nas iona l dan setempat, guru
dan siswa , dimasukkan da lam kegiatan eva luasi (lihat Catatan panduan 2).

! Pe la jaran dan prak tek-prak tek yang ba ik secara luas disebarluaskan dengan masyarakat
kemanus iaan, masyarakat nas iona l dan setempat yang lebih luas cakupannya , dan
dijadikan bahan advokasi, program, dan kebijakan pasca keadaan darurat untuk memberi
andil pada pencapa ian tujuan pendidikan nasiona l dan globa l (lihat Catatan panduan 3).

Catatan panduan

1 .  Evaluasi harus  mengumpu lk an ba ik da t a  kua li t a t i f  maupun ku a n t i t a t i f  un tuk
mengembangkan sua tu gambaran yang holistik s ifa tnya . Da ta kua lita tif memberikan
informas i kontekstua l dan membantu menje laskan da ta sta tistik yang dikumpulkan.
Data kua litatif dapat dikumpulkan me la lui wawancara , observas i, dan dokumen ter tulis;
sementara da ta kuantita tif dikumpulkan me la lui sur ve i dan kues ioner.
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Eva luas i harus memberikan penila ian yang menye luruh atas input-input finans ia l, ma te-
ria l dan sumber daya manus ia; akses peser ta didik , re tens i, perlindungan dan daya
rangkum; proses be la jar menga jar; pengakuan dan ser tifikas i pembe la jaran; pe la tihan
guru yang ber tugas; dampak bagi peser ta didik individu, termasuk kesempa tan untuk
meneruskan studi lanjutan dan pekerjaan; dan dampaknya pada masyarakat yang lebih
luas.

2.  Pengembangan kapasitas melalui evaluasi: anggaran evaluasi harus mencakup pemberian
lokakar ya dengan para pemangku kepentingan untuk memperkena lkan konsep eva luasi,
mengembangkan kerangka eva luas i, dan proses berdasarkan pada par tis ipas i, ser ta
membahas dan menafsirkan temuan bersama-sama . Ini akan bermanfaat khususnya bila
staf suatu program pendidikan dilibatkan da lam aspek-aspek proses eva luas i. Ini akan
membantu para staf mengembangkan konsep dasar untuk “kepemilikan” berikutnya dan
penerapan rekomendasi-rekomendasi di lapangan. Mereka yang mendapat manfaat dari
proyek ini, yakni guru dan tenaga kependidikan la innya dapat juga menje laskan kesulitan-
kesulitan prak tis yang mereka hadapi dan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi sebaga i
konsekwensi dilaksanakannya sebuah rekomendasi.

3 .  Penyebarluasan temuan dan pelajaran yang dapat dipetik:  pelaksana evaluasi juga harus
diminta untuk menyusun laporan dengan memasukkan bagian per tama yang dapat
disebarluaskan dalam domain publik. Dengan temuan-temuan internal dan rahasia disajikan
di bagian ke dua yang akan disebarluaskan di ka langan terba tas .
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Standar Minimum yang Berlaku untuk Semua
Kategori: Apendiks

Kerangka Penila ian digunakan sebaga i basis bagi ana lisa dan diskusi, dengan tujuan untuk
menc apa i  pemahaman bers ama  kebu tuhan sua tu popu l a s i  t er t en tu .  Ana lis a  in i
mengkombinas ikan buk ti-buk ti dan penila ian-penila ian. Kerangka penila ian terdiri dari
kategori-kategori, yang merupakan per timbangan “kepantasan” bukan kebutuhan semata .
Sementara kerangka ini menyarankan kausa litas antara ka tegori-ka tegori yang ada ,
karangka kerja ini tidak secara tersura t merujuk pada ha l ini, dan penje lasan lebih lanjut
mengena i perangka t ini diperlukan untuk membantu tim-tim penila ian. Sampa i perangka t
seper ti itu dikembangkan ,  tim boleh mem ilih baga imana menje laskan sebab-ak iba t .
Kerangka ini memberikan pla tform yang lebih kons isten dan transparan untuk berbagi
informas i dengan tujuan merencanakan respon kemanus iaan yang diberi prioritas da lam
kris is . Sementara ada sebuah hirark i perha tian yang tercermin di tingka t kerangka kerja
mas ing-mas ing, ini tidak menyira tkan sua tu tanggapan yang diprioritaskan. Kerangka ini
menje laskan bahwa ka tegori yang berbeda ada lah sa ling tergantung, dan harus dianggap
seper ti itu. Mas ing-mas ing ka tegori da lam kerangka ini harus diukur secara individua l
(yakni pendidikan) dan sebaga i bagian dari penila ian yang integra l (ya itu dampak s ituas i
da lam pendidikan di ka tegori la innya da lam kerangka itu). Perlindungan / hak-hak azas i
manus ia /  penegakan hukum ada lah isu-isu yang menjadi payung, yang memerlukan
penggarapan secara terpisah dan diarusutamakan. Titik awa l untuk penila ian ada lah
ke lompok geogra fis a tau ke lompok penduduk .

Apendiks 1: Kerangka Penilaian

Sumber:  Kerangka  penila ian  dikembangkan  oleh  Inter-Agency  Standing  Committee  (IASC)  CAP  Subke lompok  kerja  dan  dperta jam
da lam sebuah  lokakarya  yang  dihadiri  oleh  pemberi  donor,  badan-badan  PBB,  Pa lang  Merah,  dan  LSM,  25  Januari  2004 .
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Apendiks 2: Perencanaan dalam Keadaan Darurat:
Checklist Analisis Situasi

Berbaga i fak tor, isu, orang dan institus i yang perlu anda ke tahui dan pahami
da lam upaya membuat rencana dan me laksanakan program.

1. Penilaian baseline.

! Data apa yang diperlukan untuk ka jian base line?
! Data apa yang anda butuhkan untuk merencanakan implementasi vs apa yang tersedia ,

misa lnya lokas i sekolah (jumlah, lokas i); jumlah s iswa yang diharapkan; jumlah guru,
dll.?

! Apakah ada pe luang untuk mengumpulkan data base line sebe lum anda memula i pro-
gram anda?

2. Sifat situasi
! Baga imana sifat situasinya? (terjadi tiba-tiba atau perlahan-lahan?)
! Apakah ada ke lompok (budaya , us ia , gender) yang khususnya menjadi rentan atau

terkena keadaan darurat itu?

3. Stabilitas situasi
! Apakah situasinya stabil?(jangka pendek / jangka menengah) atau masih berkembang?
! Apakah ada rencana cadangan  yang dapat dilihat sebelumnya (suatau keadaan darurat

atau perubahan besar terhadap kedaruratan yang sudah ada?
! Fak tor-fak tor yang dapat teridentifikas i apakah yang mungkin menjadikan perubahan

yang tiba-tiba dan / atau yang s iginifikan.

4. Sistem pendidikan yang berjalan sekarang

Sistem pendidikan

! Apakah ada s istem pendidikan yang berja lan sekarang?
! Apakah ada lebih dari satu s istem pendidikan yang berja lan di da lam lingkungan

penduduk sasaran?
! Sampai di mana keadaan darurat yang ada mempengaruhi sistem pendidikan sekarang?
! Apakah infrastruk tur atau bangunan sekolah memburuk, atau hancur (dapur, fas ilitas

sanitasi, gudang)?
! Baga imana keadaan lingkungan pendidikan sekarang (ruangan, materi be la jar, ke las ,

staf dll).
! Apakah keadaannya sama baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, atau anak-

anak dari berbaga i latar be lakang geografis / etnis /  dll?
! Apakah anak-anak masuk sekolah dan hadir secara rutin ke ke las? Bila tidak, kenapa

demikian?
! Apakah anak-anak yang menderita ke laparan sementara mereka be la jar di ke las

(misa lnya tidak makan pagi, jarak ke sekolah yang cukup jauh, atau kurang gizi?)
! Apakah anak-anak terkena defis iens i mikronutrien ter tentu? Yang mana?
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Kurikulum dan pengajaran

! Apakah ada kurikulum bersama?
! Apakah satu atau beberapa bahasa penga jaran yang dipaka i bersama-sama?
! Apakah ada guru, media bantu guru dan / atau media bantu penga jaran?
! Apakah pe latihan /  pe latihan kemba li guru diperlukan?
! Apakah diperlukan pendidikan informa l dan program pe latihan keterampilan (untuk

tentara anak-anak yang dimasyarakatkan kemba li, anak-anak luar sekolah dan / atau
ke lompok-ke lompok yang tidak beruntung la innya?)

5. Pemangku kepentingan utama

Pengidentifikasian pemangku kepentingan yang utama

! Siapa yang me lakukan Y?
! Siapa yang ber tanggung jawab atas X?
! Siapakah yang akan merencanakan Y?
! Siapa yang ber tanggung jawab atas sumber daya X?
! Siapa yang ber tanggung jawab atas keputusan Z?
! Organisas i internas iona l la innya
! LSM (internas iona l dan loka l)
! Pemerintah

- Bagiamanakah status pemerintahan nas iona l /  loka l saat ini (sah,
sementara?)

- Siapa yang mengurus i pendidikan?
! Sekolah (guru, kepa la sekolah, dll).
! Masyarakat (perkumpulan wanita, para pemuka, para tetua, agama, pekerja kesehatan,

atau ke lompok komunitas la innya).
! Ke luarga

- Struk tur yang pa ling menonjol apa yang ada?
- Apakah keadaan darurat mempengaruhi struk tur ke luarga?
- Siapa yang membuat keputusan tentang par tisipasi anak (khususnya anak perempuan)

da lam pendidikan?

6. Sumber-sumber daya yang tersedia

Untuk pendidikan (liha t juga “S istem pendidikan saa t ini”  di a tas)
! Apakah ada tempat-tempat be la jar yang aman tersedia?
! Apakah fasilitas-fasilitas sekolah yang ada ber fungsi sepenuhnya?
! Apakah terdapat jumlah guru dan staf yang cukup untuk menye langgarakan kegiatan

pendidikan sehari-hari?

Bantuan pangan
! Sebarapa mendesak dimula inya pembagian makanan?
! Apakah personil yang menyiapkan makanan tersedia?



! Apakah fasilitas untuk menyiapkan makanan tersedia (dapur sekolah, ruang gudang, peralatan
makan dan peralatan memasak, bahan bakar untuk memasak, dan sumber a ir?)

! Apakah memungkinkan untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas itu?
! Apakah ada sarana penyimpanan /  transpor tasi /  dan sarana untuk pengantar makanan?
! Apakah komoditas makanan akan tersedia? Di mana dan seberapa cepat komoditas

itu dapat diperoleh dan dikirimkan ke titik-titik distribus i makanan?
! Apakah ada  program keseha t an seko lah untuk d ilengkap i  /  a t au d it eruskan

kegiatannya?
! Apakah ada komitmen dari donor pada saat ini?
! Apakah ada mitra pe laksana potens ia l?

7. Kendala potensial dan kendala yang ada saat ini

Keamanan
! Apakah tempat yang aman untuk be la jar tersedia?
! Apakah ada akses aman bagi ruangan be la jar bagi anak, guru, dan pekerja bantuan?
! Apakah ada tempat yang aman untuk penyiapan dan pendistribusian makanan?
! Apakah pengantaran dan pengangkutan makanan aman?
! Apakah makanan disimpan dengan aman?

Kendala etnis / gender
! Apakah ada isu-isu /  kenda la yang berkenaan gender?
! Apakah ada kenda la atau isu-isu yang berka itan dengan ke lompok-ke lompok yang

berbeda (berdasar etnis /  geografis?)

Keabsahan
! Apakah ada mitra pemerintah yang je las untuk merencanakan dan me laksanakan

kegiatan-kegiatan itu?
! Apakah penciptaan dan dukungan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan mendapat dukungan

dari kekuatan /  pimpinan politik setempat? Bila tidak, mengapa?
! Apakah ada res iko yang timbul tanpa adanya dukungan ini?
! Apakah pe laksanaan program tanpa dukungan ini dapat dibenarkan?
! Apakah kemitraan dapat dikembangkan?
! Apakah program dapat dirancang untuk membangun /  menarik dukungan?

Diadopsi  dari  World  Food  Program,  Planning  for  School  Feeding  in  Emergency  Setting-Situation  Ana lisys,  Designing  the  Programme ,
Implementation,  2004.  http: / / www.wfp.org
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Akses dan Lingkungan Be la jar 39

Akses dan
Lingkungan Be la jar

2

Program pendidikan darurat dapat memberikan perlindungan kognitif, sosia l dan fisik kepada
peser ta didik , khususnya anak-anak dan rema ja , dan tenaga kependidikan. Meskipun
demik ian, peser ta didik juga sering terancam fis ik dan ps ikologis da lam perja lanan dari
dan ke sekolah dan da lam lingkungan be la jar itu sendiri. Masa lah-masa lah ini menimpa
anak-anak dan para guru perempuan secara tak sepadan. Da lam memberikan pe layanan
pendidikan, ada sua tu kewa jiban untuk memastikan bahwa s iswa aman ba ik saa t pergi
maupun pulang dari sekolah ser ta saa t berada di lingkungan be la jar itu sendiri.

Rentangan yang progresif antara kesempatan be la jar forma l dan nonforma l harus diberikan.
B ila pendidikan forma l tidak dengan segera mungkin dilaksanakan pada saa t mula inya
keadaan darura t, program pendidikan harus membua t program untuk kegia tan-kegia tan
rekreas iona l (olah raga dan berma in); kegia tan-kegia tan pendidikan nonforma l, program
“yang memada i bagi” anak-anak yang lebih besar (bila diperlukan); kesempatan bagi rema ja
untuk memper tahankan dan mengembangkan ke terampilan-ke terampilan be la jar yang

Pengantar
Se lama kris is , akses terhadap sumber-sumber dan hak yang penting –pendidikan—sering
sangat terbatas . Meskipun demikian, pendidikan mema inkan peranan yang sangat penting
da lam membantu penduduk yang ter timpa keadaan darurat untuk dapat mengatas i s ituas i
mereka dengan mendapa tkan penge tahuan tambahan dan ke terampilan untuk ber tahan
hidup dan dapat kemba li hidup norma l. Pada saat yang sama , ada lah penge lolaan kegiatan
–kegia tan pendidikan se lama keadaan darura t sering lebih sulit, dan ada bahaya bahwa
ke lompok-ke lompok rentan khususnya ,  akan tidak dapa t menerima pendidikan yang
ditawarkan. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses a tas kesempa tan pendidikan
yang berkua litas dan re levan, dan bahwa lingkungan pembe la jaran aman dan mendorong
perlindungan dan kese jahteraan fis ik , emos i dan menta l dari peser ta didiknya .



penting, dan pendidikan a lternatif nonforma l atau pe latihan keterampilan bagi anak, orang
dewasa dan rema ja yang be lum mula i a tau menye lesa ikan pendidikan dasar.

Beberapa ke lompok a tau individu mungk in memilik i kesulitan ter tentu da lam mengakses
pendidikan da lam keadaan darura t. Meskipun demikian, tidak ada sa tu individupun yang
ditolak aksesnya a tas pendidikan dan kesempa tan be la jar karena fak tor diskriminas i.
Para penyedia pendidikan harus menentukan kebutuhan-kebutuhan khusus dari ke lompok-
ke lompok rentan dengan kebutuhan khusus , seper ti mereka yang cacat, gadis yang sudah
menginjak masa dewasa , anak-anak yang berhubungan dengan pasukan yang ber tika i
(Children Associa ted with Fighting Forces - CAFF), anak yang diculik , ibu-ibu yang mas ih
berus ia rema ja dll. , untuk memastikan bahwa mereka akan dapa t meme tik manfaa t dari
kesempatan yang ditawarkan pendidikan. Intervensi pendidikan harus ber fokus tidak hanya
pada pemberian pe layanan pendidikan forma l dan pendidikan nonforma l sa ja , namun juga
membantu menga tas i kenda la-kenda la seper ti diskriminas i, biaya sekolah, dan kenda la
bahasa , yang mengecua likan ke lompok ter tentu. Secara khusus , kesempatan-kesempatan
tambahan, apakah forma l, nonforma l maupun ke juruan diperlukan untuk menga tas i dan
menjawab kebutuhan-kebutuhan anak-anak perempuan dan perempuan dewasa yang tidak
mem ilik i akses a tas pend id ikan a tau yang menghadap i kenda la da lam me lanjutkan
pendidikan mereka .

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori

Proses di mana respon pendidikan dikembangkan dan dilaksanakan sanga t penting bagi
e fek tifitasnya . Bagian ini harus digunakan berka itan dengan standar umum untuk semua
kategori itu, yang mencakup par tis ipas i masyarakat, sumber daya-sumber daya setempat,
penila ian awa l, respon, pemantauan dan eva luas i. Secara khusus , par tis ipas i dari orang-
orang yang ter timpa keadaan darura t – termasuk ke lompok-ke lompok rentan – harus
dimaks ima lkan demi kecocokan dan kua litasnya .

Standar minimum: ha l ini bers ifa t kua lita tif dan menentukan tingka t minimum yang harus
dicapa i da lam penyediaan / pemberian respon pendidikan.

Indikator kunci: ini merupakan “penanda”  yang menunjukkan apakah standar-standar itu
sudah dicapa i. Indika tor kunci menyediakan cara-cara mengukur dan mengkomunikas ikan
dampak, atau hasil dari suatu program ser ta proses atau metode yang digunakan. Indikator
bisa kuantita tif a tau kua litia tif.

Catatan panduan: ini mencakup poin-poin khusus yang harus diper timbangkan ke tika
menerapkan standar dan indika tor da lam berbaga i s ituas i yang berbeda , panduan untuk
menga tas i kesulitan-kesulitan di lapangan, dan saran-saran mengena i isu-isu prioritas .
Mereka mungk in juga mencakup isu-isu penting yang berka itan dengan standar a tau
indikator, dan memaparkan dilema , kontroversi atau kesenjangan da lam pengetahuan saat
ini. Lampiran 2 berisi sekumpulan daf tar rujukan terpilih, yang menunjukkan sumber-sumber
informas i mengena i ba ik isu-isu yang umum s ifa tnya dan ha l –ha l teknis yang berka itan
dengan bagian ini.
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Standar  akses dan lingkungan belajar 1: akses yang setara
Semua individu memilik i akses a tas kesempa tan pendidikan yang berkua litas dan re levan

Indikator kunci:

! Tidak ada  s eorangpun yang d ito l ak aks e snya  a t a s ke s empa t an be l a jar dan
mendapatkan pendidikan karena a lasan diskriminasi (lihat Catatan panduan 1-2).

! Dokumen atau persyaratan la in tidak menjadi pengha lang untuk ikut ser ta da lam
program itu (lihat Catatan panduan 3).

! Rentang kesempatan pendidikan forma l dan pendidikan nonforma l secara progres if
diberikan kepada penduduk yang terkena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan mereka (lihat Catatan panduan 4-5).

! Me la lui pe latihan dan peningkatan kepekaan, masyarakat menjadi semakin terlibat
da lam menjamin hak-hak semua anggota masyarakat atas pendidikan yang re levan
dan berkua litas . (lihat Catatan panduan 6-7).

! Sumber-sumber yang memada i dapat disediakan oleh pemerintah, donor, LSM, dan
mitra pembangunan la in ser ta masyarakat untuk menjamin kegiatan pendidikan yang
berkua litas dan berke lanjutan di semua tahapan darurat dan rekonstruks i awa l (lihat
Catatan panduan 8).

! Peser ta didik memiliki pe luang untuk masuk atau masuk kemba li ke sistem pendidikan
forma l secara aman segera sete lah gangguan yang terjadi karena adanya keadaan
darurat.

! Program pendidikan diakui oleh otoritas pendidikan negara penerima dan / atau negara
asal.

Catatan panduan

1 .  Diskriminasi merujuk , namun tidak terba tas , pada kenda la-kenda la yang karena
kemisk inan, gender, us ia , kebangsaan, ras , e tnis , agama , bahasa , a filias i politik ,
orientas i seks , la tar be lakang ekonomi dan sos ia l, lokas i geogra fis , a tau kebutuhan
pendidikan khusus. Perjanjian Internasiona l tentang Hak-hak Ekonomi, Sosia l dan Budaya
menya takan ha l-ha l berikut:

- Pasa l 2 mengakui hak atas pendidikan tanpa diskriminasi da lam bentuk apapun yang
mencakup ras, warna , jenis ke lamin, bahasa , agama , dan pendapat politik & pendapat
la innya , asa l sos ia l maupun kebangsaan, kepemilikan, ke lahiran dan status la innya”;

- Pasa l 13 mengakui hak-hak dari setiap orang atas pendidikan yang “harus diarahkan
pada pengembangan kepribadian manus ia seutuhnya dan pengembangan mar tabat,
dan harus memperkuat penghormatan kepada hak-hak azasi manusia dan kebebasan
yang mendasar. Pendidikan harus menjadikan semua orang mampu berpar tis ipas i
secara efek tif da lam suatu masyarakat yang bebas , mendorong penger tian, toleransi
dan persahabatan di ka langan bangsa-bangsa dan semua ke lompok-ke lompok agama ,
e tnis dan ras , dan kegia tan–kegia tan lanjutan Perserika tan Bangsa- Bangsa untuk
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menjaga perdama ian. ”  Pasa l 13 mengika t negara-negara untuk mengakui bahwa
dengan maksud untuk mencapa i rea lisas i hak ini sepenuhnya , 1) pendidikan dasar
harus bersifat wajib dan diperoleh secara bebas untuk semua; 2) pendidikan menengah
da lam berbaga i bentuknya yang berbeda , termasuk pendidikan menengah teknik dan
ke juruan, harus diupayakan secara umum tersedia dan dapa t diakses oleh semua
dengan sega la cara yang tepat, dan secara khusus dengan dikena lkannya pendidikan
gra tis secara progres if; 3) pendidikan dasar harus didorong a tau diintens ifkan
sepanjang memungkinkan bagi mereka yang tidak menerima a tau menye lesa ikan
se luruh masa pendidikan dasarnya .

2 .   Kerangka dan instrumen internasional yang menyatakan hak atas pendidikan da lam
keadaan darura t harus dijunjung tinggi. Ini mencakup, namun tidak terba tas pada:

  - Rencana Aks i Dakar, yang mendorong Pendidikan Untuk Semua , yang  menyatakan
bahwa sa lah satu tujuannya ada lah bahwa pemerintah harus “memenuhi kebutuhan
s istem pendidikan yang terkena konflik, bencana dan ke tidakstabilan a lam, dan
menja lankan program pendidikan sedemikian rupa yang mendorong sa ling penger tian,
perdama ian, dan toleransi , ser ta yang membantu mencegah kekerasan dan konflik.”

- Konvens i Jenewa (IV) yang Berka itan dengan Perlindungan Penduduk Sipil pada Saat
Perang (pasa l 50) “Kekuatan yang me lakukan pendudukan harus , dengan kerjasama
dengan otoritas nas iona l dan loka l, memfas ilitas i bekerjanya semua instrumen yang
dicurahkan pada perawatan dan pendidikan anak secara semestinya .

- Konvens i Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan kerangka
formatif bagi perlindungan kognitif, ps ikosos ia l dan fis ik bagi pembe la jaran da lam
keadaan darurat.

3 .  Penerimaan dan syarat masuk: persyaratan dokumentas i harus fleks ibe l dan tidak
mempersyaratkan buk ti kewarganegaraan, ke lahiran atau ser tifikat usia , berkas-berkas
identitas , rapot sekolah dll, karena mereka yang terkena keadaan darura t itu mungk in
tidak memiliki dokumen-dokumen itu. Ba tas us ia seba iknya tidak diberlakukan bagi
anak-anak dan rema ja yang ter timpa keadaan darurat. Kesempatan kedua untuk masuk
sekolah bagi mereka yang putus sekolah harus diijinkan. Upaya-upaya khusus harus
dilakukan dengan sasaran dan me libatkan peser ta didik yang rentan dan terpinggirkan.
Di mana terdapat kekhawatiran terhadap kondisi keamanan, dokumentasi dan informasi
penerimaan harus te tap dirahas iakan.

4 .  Rentang Kesempatan Pendidikan: kesempatan ini harus mencakup pendidikan anak-
anak prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,
ke terampilan hidup, pe la tihan ke juruan, pendidikan nonforma l, (termasuk baca , tulis
dan hitung), kesempa tan be la jar yang dipercepa t (bila memungk inkan). Se tiap trauma
yang mungkin dia lami oleh anak-anak sebaga i akiba t dari keadaan darura t itu sendiri
tidak harus diperbera t dengan kehilangan akses a tas pendidikan.

Pengaturan jadwa l yang luwes , termasuk pergantian dan jam sekolah yang bervarias i,
program pendidikan pendampingan, pe layanan perawatan anak bagi ibu-ibu yang mas ih
rema ja , dukungan teman sebaya yang terorganis ir bagi s iswa yang menga lami kesulitan
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yang berintegras i dengan ta tanan ruangan ke las , program-program pencangkokan, dan
pe la jaran-pe la jaran ke juruan akan membua t lebih banyak peser ta didik yang meme tik
manfaa t dari kesempa tan pendidikan ini. Memaksa peser ta didik yang lebih tua ke
da lam ke las yang umumnya disediakan untuk anak-anak yang lebih muda us ianya , atau
membiarkan mereka secara suka re la bergabung dengan ke las reguler untuk anak-anak
yang lebih muda dapa t membawa dampak nega tif bagi peser ta didik yang lebih muda
dan mereka yang lebih tua us iannya , dan berak iba t pada tidak e fis iennya pe la jaran.
Pilihan a lterna tif, seper ti memisahkan ke las bagi mereka yang lebih tua us ianya , a tau
ke las akse leras i harus digunakan ke tika diperlukan. Per wakilan dari rema ja , asos ias i
wanita , anggota masyarakat lainnya dan para pemuka masyarakat harus diajak berembug
ke tika a lterna tif bagi program-program sekolah yang reguler diperkena lkan.

Teknik-teknik seper ti pemetaan sekolah harus digunakan se lama dan se te lah keadaan
darurat untuk merencanakan akses yang efek tif dengan biaya yang pantas dari berbaga i
peser ta didik yang potens ia l di berbaga i lokas i yang berbeda untuk memberikan
kegia tan–kegia tan pendidikan yang bercakupan penuh da lam tanggap darura t.

5 .  Kelompok usia: kesempatan pendidikan harus diprioritaskan berdasar ke lompok umur
(misa lnya anak-anak dan rema ja) dan is i (informas i mengena i “upaya menye lama tkan
jiwa ”  bagi semua da lam fase awa l keadaan darura t). Saa t keadaan darura t menjadi
stabil, kesempa tan pendidikan dapa t diperluas bagi semua ke lompok populas i untuk
meningka tkan kehidupan mereka da lam cara-cara yang re levan.

6 .  “Pendidikan yang relevan dan yang berkualitas”. Lihat lampiran I: Standar Minimum
Pendidikan da lam Keadaan Darurat: Daf tar Istilah, tentang definis i mengena i ha l-ha l ini.

7 . Keterlibatan masyarakat: masyaraka t harus secara ak tif diliba tkan da lam proses
pendidikan. Ini dapa t membantu memecahkan masa lah kesen jangan komun ikas i ,
pengerahan sumber daya-sumber daya tambahan, menjawab masa lah kekhawa tiran
mengena i keamanan dan mendorong par tis ipas i di ka langan ke lompok-ke lompok yang
terpinggirkan (liha t juga lampiran I Da f tar Istilah dan Standar par tis ipas i masyaraka t 1-
2).

8 .  Sumber daya-sumber daya: donor harus luwes dan mendukung berbaga i macam strategi
untuk memastikan ke lanjutan prakarsa pendidikan dari tahap awa l keadaaan darura t
sampa i tahapan rekonstruksi. Pemerintah nasiona l memiliki tanggung jawab utama untuk
menjamin pendidikan dan mungkin menerima pendanaan dari berbaga i sumber. Donor–
donor l a in t erma suk ma syaraka t  in t erna s iona l  (b il a t era l  dan mu lt il a t era l) LSM
internas iona l dan LSM loka l, pemerintah se tempa t, organisas i berbas is keagamaan,
ke lompok-ke lompok masyarakat madani, dan mitra pembangunan la innya (lihat Standar
ana lis is 2 , Ca ta tan panduan 4). Fokus perencanaan sumber daya-sumber daya harus
pada perluasan kesempa tan pendidikan dengan segera ,  namun kes inambungan ,
perencanaan jangka panjang, (termasuk kemungkinan bahwa keadaan darurat mungkin
ber tambah lama) dan skenario pembangunan kemba li di masa yang akan datang harus
diper timbangkan. Kerjasama dan kordinas i dengan pihak berwenang yang terka it dapat
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membantu terjaminnya stabilitas (lihat juga Standar  kebijakan pendidikan dan kordinas i
3).

Tanggap pendidikan cepat dalam keadaan darurat memerlukan akses yang cepat terhadap
pendanaan, misalnya melalui cadangan-cadangan darurat atau dana “pemula”. Pendanaan
se lama keadaan darurat yang berkepanjangan harus cukup untuk mendukung pendidikan
bagi anak dan remaja yang akan memungkinkan mereka melanjutkan kemajuan sekolahnya
melalui program-program sekolah normal. Pada tahap awal rekonstruksi, pendanaan harus
diberikan saat diperlukan untuk memperkuat perencanaan dan pe laksanaan pendidikan
di tingkat lokal dan nasional. Sumber-sumber donor harus menjadikan program pendidikan
menjadi mampu berlanjut kemba li di semua lokas i me la lui penggunaan penampungan
sementara dan penyediaan materi pembe la jaran dan penga jaran.
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Standar akses dan lingkungan be la jar 2: perlindungan dan kese jahteraan

Lingkungan be la jar aman dan mendorong perlindungan dan kese jahteraan menta l dan
emos iona l peser ta didik .

Indikator kunci: (dibaca da lam ka itannya dengan Catatan panduan)

! Sekolah dan lingkungan be la jar berlokas i da lam jarak yang dekat dengan penduduk
yang mereka layani (lihat Catatan panduan 1-2).

! Rute akses menuju lingkungan be la jar harus aman bagi semua (lihat Catatan panduan
3).

! Lingkungan belajar bebas dari semua bahaya yang mungkin dapat mengancam peser ta
didik (lihat catatan panduan 4-5).

! Program-program pe latihan bagi guru, peser ta didik, dan masyarakat tersedia untuk
mempromosikan keamanan, kese lamatan, dan perlindungan.

! Para guru dan tenaga kependidikan lainnya diberi keterampilan untuk memberi dukungan
ps ikosos ia l untuk mendorong kese jahteraan emos iona l peser ta didik.

! Masyarakat dilibatkan da lam keputusan-keputusan mengena i lokasi lingkungan be la jar
dan da lam membangun sistem dan kebijakan untuk memastikan bahwa peser ta didik
da lam keadaan aman dan se lamat.

! Kebutuhan nutrisi dan kelaparan jangka pendek dari peser ta didik harus diberi perhatian
untuk memungkinkan terjadinya pembe la jaran yang e fek tif di tempa t be la jar.
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Catatan panduan

1 . Kedekatan jarak harus didefinis ikan sesua i dengan standar nas iona l / setempat dengan
memperhitungkan masa lah keamanan dan kese lamatan la innya . Ketika jarak cukup jauh,
ke las-ke las jauh (atau sate lit atau pengumpan -feeder) harus didorong pe laksanaannya di
dekat lokas i rumah bagi mereka yang tidak mampu bepergian da lam jarak manapun,
seper ti anak –anak yang mas ih kecil dan gadis-gadis yang sudah rema ja .

2 .  Keamanan: Bila bangunan pendidikan yang biasa tidak tersedia atau tidak aman, maka
lokas i a lternatif yang aman harus dipilih. Sekolah seba iknya tidak digunakan sebaga i
tempat sementara aparat keamanan.

3 .  Rute Akses: negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keamanan
ini dapat berkaitan dengan pengawasan yang baik dan memadai dan penempatan tentara ,
di mana perlu dan tepat. Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan memastikan bahwa
rute akses aman bagi semua peser ta didik dan tenaga kependidikan (tanpa me lihat
gender,  us ia ,  kebangsaan ,  ras ,  e tnik ,  a tau kemampuan fis ik),  masyaraka t harus
mendiskus ikan dan menyepakati upaya-upaya pro-ak tif seper ti penjemputan oleh orang
tua . Ini juga bisa merupakan bagian dari agenda komunitas pendidikan masyarakat.

4 .  Perlindungan: peser ta didik harus dilindungi dari bahaya yang mungkin mengancamnya ,
termasuk, namun tidak terbatas pada: bahaya a lam, senjata , amunis i, ranjau, senjata
yang tidak me ledak, lokas i kontak senjata , angkatan bersenjata , ancaman politik dan
militer, dan perekrutan.

Siswa, khususnya minoritas dan anak-anak perempuan, sering menjadi sasaran kekerasan,
perlakuan yang tidak semestinya , perekrutan atau penculikan ketika pergi dan pulang
sekolah. Da lam ha l ini, keamanan siswa harus ditingkatkan dengan kombinasi kampanye
informas i untuk masyarakat dan dengan meminta orang dewasa da lam komunitas itu
untuk menyer ta i mereka . Di daerah-daerah di mana para s iswa harus berja lan pulang di
wak tu malam melalui jalan-jalan yang buruk penerangannya, baju atau tasnya harus memiliki
reflek tor atau pita yang memantulkan s inar ter tempe l di tas / paka ian, atau panduan
dengan menggunakan “flashlight” harus dibuat rancangannya . Di mana memungkinkan,
wanita harus ada di sekitar bangunan sekolah untuk memberikan rasa terlindungi bagi
peser ta didik perempuan. Selain itu, program pendidikan juga harus mencakup pemantauan
tingkat pe lecehan yang dia lami oleh anak-anak perempuan dan wanita dewasa .

5 .  Pengelolaan kelas anti kekerasan: intimidas i mencakup, di antaranya , aspek-aspek
tekanan menta l, kekerasan, perlakuan yang tidak semestinya , dan diskriminas i. Guru
harus menerima pe latihan tentang metode-metode penge lolaan ke las yang positif untuk
menjamin bahwa intimidasi tidak terjadi. Hukuman badan seba iknya tidak digunakan atau
didorong penggunaannya .

6 .  Kesejahteraan: kese jahteraan emosi dan menta l harus dipahami da lam penger tian apa
yang ba ik bagi seseorang: keamanan, perlindungan, kua litas pe layanan, kebahagiaan dan
kehangatan da lam hubungan antara penyedia pendidikan dan peser ta didik. Kegiatan-
kegiatan yang digunakan memastikan kese jahteraan anak didik harus ber fokus pada



peningkatan pengembangan kognitif yang bermutu, interaks i sos ia l yang solid, dan
kesehatan yang ba ik. Menjamin kese jahteraan juga memberi andil pada penye lesa ian
program pendidikan forma l dan non-forma l yang penuh keberhasilan dari para siswa (lihat
Apendiks 1 tentang Checklist Ps ikosos ia l).

7 .  Nutrisi: kebutuhan nutris i dan ke laparan jangka pendek harus di atas i me laui program
bantuan makanan sekolah atau program keamanan pangan la innya di luar lingkungan
belajar. Bila program makanan di sekolah dilaksanakan, mereka harus mengikuti panduan
yang diakui yang digunakan oleh badan-badan la in, seper t i World Food Program (Pro-
gram Pangan Dunia) liha t Apendiks 2 tentang Check list Program Makanan di Sekolah).
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Standar akses dan lingkungan be la jar 3: fas ilitas

Fas ilitas pendidikan kondus if bagi kese jahteraan fis ik para peser ta didik

Indikator kunci: (dibaca da lam ka itannya dengan Catatan panduan)

! Struk tur pembelajaran dan lokasi dapat diakses oleh semua, tanpa melihat kemampuan
fisik.

! Lingkungan be la jar ditanda i dengan batas-batas yang kasat mata dan penanda yang
je las , secara tepat

! Struk tur fisik yang digunakan untuk lokasi belajar sesuai dengan keadaan dan mencakup
ruangan yang mencukupi untuk ke las dan administras i, fas ilitas rekreas i dan sanitas i
(lihat Catatan panduan 1).

! Ruangan ke las dan susunan tempat duduk sesua i dengan ras io ruangan per s iswa-
guru yang disepakati, ser ta tingkat ke las , da lam upaya untuk mendorong metodologi-
metodologi par tisipatoris dan pendekatan yang berpusat pada anak (learner centered
approach) (lihat Catatan panduan 1).

! Masyarakat berpar tisipasi dalam pembangunan dan perawatan lingkungan belajar (lihat
Catatan panduan 2).

! Kesehatan dan kebers ihan dasar didorong da lam lingkungan sekolah.

! Fasilitas sanitasi yang memada i disediakan, dengan memper timbangkan usia , gender,
dan kebutuhan dan per timbangan pendidikan khusus , termasuk di da lamnya akses
bagi orang –orang penyandang cacat (lihat Catatan panduan 3).



Akses dan Lingkungan Be la jar48

Catatan panduan

1. Struktur bangunan: kesesua ian s truk tur bangunan f is ik harus memperhitungkan
penggunaan jangka panjangnya (pasca darurat), ketersediaan anggaran, keterlibatan
masyarakat dan apakah ia dapat dirawat oleh otoritas setempat dan / atau masyarakat
setempat dengan biaya yang wa jar. Struk tur itu mungkin sementara , semi-permanen,
permanen, sebuah bangunan tambahan atau yang bisa dipindah-pindahkan.

Elemen-e lemen berikut harus diingat:

- Bahan yang dapat dibe li secara loka l dan tenaga kerja , di mana tersedia , harus
dimanfaatkan untuk membangun struk tur   bangunan. Harus diambil langkah-langkah
untuk memastikan bahwa struk tur bangunan sesua i dengan biaya yang dike luarkan
dan bahwa struk tur bangunannya (misa lnya lanta i, genteng) tahan lama .

- Penerangan yang memada i, ventilas i dan pemanas (bila diperlukan) harus tersedia
untuk mendorong penga jaran dan lingkungan be la jar yang berkua litas;

- Standar yang rea listis berdasarkan ukuran loka l harus dirancang untuk ukuran ke las
yang maksimum, dan setiap upaya harus dilakukan untuk menyediakan ruangan yang
cukup untuk  ruang ke las tambahan jika s iswa yang mendaf tar meningkat, yang
memungkinkan pengurangan penggunaan pergantian yang lebih dari satu secara
progresif.

- Program pendidikan tidak perlu menunggu sampa i semua komponen infrastruk tur dan
ruangan memadai tersebut di atas diperoleh. Meskipun demikian komponen-komponen
itu harus dipasok atau diser takan secepat mungkin (lihat Ka itan ke lampiran Sphere
Standard da lam MSEE CD-ROM tentang standar tempat perlindungan).

2. Perawatan lingkungan belajar harus me liputi fas ilitas-fas ilitas (misa lnya jamban / WC ,
pompa a ir dll) dan perabotan (misa lnya me ja , kursi, papan tulis , lemari dll).

3 .  Fasilitas sanitasi harus mencakup buangan sampah padat (konta iner, lubang sampah,
saluran air) dan air yang cukup untuk kebersihan pribadi dan untuk membersihkan jamban
/WC. Lingkungan be la jar harus memiliki toilet terpisah untuk pria dan wanita dan memiliki
privas i yang cukup. Bahan-bahan sanitas i harus tersedia untuk perempuan (lihat Ka itan
ke Lampiran Sphere Standard dalam MSEE CD-ROM tentang standar pakaian dan sampah
ekskresi).

4 .  Air harus tersedia dalam atau di dekat lingungan belajar sesuai standar lokal / internasional
(lihat Ka itan ke lampiran Sphere Standard da lam MSEE CD-ROM tentang standar a ir).

! Jumlah a ir aman minum dan a ir untuk kebers ihan yang mencukupi dapat diperoleh di
lokasi be la jar (lihat Catatan panduan 4).



Akses Dan Lingkungan Belajar: Apendiks
Apendiks 1: Checklist Psikososial

Metode surva i khusus akan tergantung pada s ituas i dan kebudayaan setempat. Berikut ini
merupakan jenis informas i yang berguna untuk menanggapi masa lah kese jahteraan
ps ikosos ia l dan penyembuhan.

Kondisi umum:

! Apakah ada pelanggaran hak-hak anak di tempat asal terjadinya peristiwa yang traumatis?

! Apa k ah peny iks a an t e l ah berhen t i  a t au apa k ah ma s ih menc ip t a k an sua s ana
ketidaknyamanan bagi anak-anak dan ke luarga mereka?

! Apakah para ke luarga hidup bersama?

! Apakah mereka mempunya i privasi yang cukup?

! Apakah yang sedang dilakukan agar para ke luarga hidup bermar tabat dan menyediakan
perawatan dan perlindungan bagi anak dan ke luarganya?

! Apakah kegiatan norma l di masyarakat yang menolong anak yang mempunya i kesulitan?

! Apakah mekanisme norma l masyarakat menjawab dan menangani tekanan psikososia l?

! Baga imana mekanisme tersebut diperkuat dan dibangun?

! Bagaimana pengaturan tempat tinggal dan organisasi sosial bagi penduduk mempengaruhi
perlindungan dan perawatan bagi anak?

! Ukuran-ukuran apakah yang dapat digunakan untuk memperba iki kondis i hidup anak-
anak dan ke luarga mereka?

! Adakah orang dalam masyarakat yang dapat memberikan kegiatan bagi anak-anak seper ti
pendidikan nonforma l, perma inan dan rekreasi?

Orangtua:

! Apakah tanda -tanda kesusahan dan s tres yang dia lam i oleh para orangtua yang
mempengaruhi kesejahteraan mereka dan bagaimana mereka merawat anak-anak mereka?

! Apakah para orangtua terlihat memukul anaknya lebih dari yang diizinkan da lam kerangka
budaya mereka?

! Apakah ada kesempatan bagi para orangtua untuk mendiskusikan dan mencari dukungan
bagi mereka dan anak-anak mereka da lam menghadapi kesulitan?
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Anak-anak:

! Apakah anak-anak tidak disediakan pengasuh dan perawatan yang cukup?

! Tindakan-tindakan apa harus diambil untuk memperba iki perawatan yang anak–anak
terima?

! Apakah ada anak-anak yang sendirian?

! Apakah ada anak-anak yang berperilaku agres if dan kasar?

! Apakah anak-anak diberi kesempatan yang secara budaya sesua i untuk membicarakan
ha l-ha l yang menjadi perhatian mereka , ide-ide dan per tanyaan-per tanyaan yang mereka
punya i?

! Apakah anak-anak berkesempatan untuk berma in?

! Apakah kebutuhan khusus bagi anak-anak yang tidak didampingi yang tingga l lama di
kamp pengungs ian dan anak-anak yang di panti diperhatikan?

Layanan

! Apakah pendidikan dan kegiatan-kegiatan la in disediakan sehingga anak-anak dapat
berpar tis ipas i da lam kegiatan-kegiatan yang mendorong pengembangan reguler dan
membangun kemba li rasa rutinitas?

! Apakah anak-anak dan orang dewasa yang menjadi pengungsi mempunyai akses ke dalam
pendidikan sos ia l untuk membantu menangani kesulitan-kesulitan?

! Apakah sistem digunakan untuk mengidentifikasi dan membantu anak-anak menghadapi
kesulitan ps ikosos ia l?

! Apakah pelatihan dan dukungan disediakan bagi para guru? Apakah perawatan kesehatan
yang prima dan personil layanan tersedia untuk membantu mereka menjadi penolong
yang lebih ba ik bagi anak-anak?

! Apakah layanan keseha tan spes ia lisas i menta l tersedia sehingga anak-anak yang
menga lami kesulitan yang luar biasa dapat memanfaatkannya?
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Apendiks 2: Checklist Pr ogram Pemb erian Makanan Di
Sekolah

Per tanyaan-per tanyaan berikut penting untuk ditanyakan bila makanan dianggap sebaga i
sumber untuk intervens i pendidikan:

Tujuan-tujuan program:

! Bila makanan sedang diusulkan, baga imana penggunaannya? Apakah berupa pemberian
makan di sekolah, bagian yang dapat dibawa pulang, makanan untuk kerja , makanan
untuk pe latihan, makanan untuk para guru?

! Mengapa program pemberian makan di sekolah (atau la innya) cocok da lam s ituas i
sekarang?

! Apakah yang menjadi tujuan program ini? Apakah pemanfaatan makanan yang diusulkan
akan menolong memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikas i da lam bidang
pendidikan? Akankah makanan menarik perhatian secara s ignifikan jumlah anak-anak
yang lebih besar untuk pergi sekolah?

! Tujuan yang manakah yang khusus diperuntukkan bagi s ituas i darurat?

! Apakah Anda mempunya i data yang diperlukan untuk membenarkan kebutuhan yang
diperlukan untuk mencapa i tujuan-tujuan ini (status nutris i, statistik pendaf taran dan
kehadiran dll)?

Penduduk yang menjadi sasaran

! Siapa yang menjadi target penerima program ini?

! Apakah Anda mempunya i data yang diperlukan untuk menentukan sekolah-sekolah dan
daerah yang pa ling terkena dampak atau yang pa ling membutuhkan per tolongan (status
aman makanan, statistik me lek aksara dan yang mendaf tar, dll)?

! Ke lompok mana yang mungkin mengambil manfaat dari bagian-bagian yang dapat dibawa
pulang (misa lnya anak-anak gadis , kaum minoritas , dll)?

Pengembangan kapasitas, kesinambungan dan kordinasi

! Apakah kegiatan-kegiatan pengembangan kemampuan perlu sebe lum memula i program
ini?

! Apakah sekolah-sekolah mempunya i infrastruk tur yang cukup untuk mendukung program
pemberian makanan di sekolah (misa lnya akses mendapatkan a ir, fas ilitas masak,
pera latan dapur dll)?

! Apakah yang menjadi tuntutan saat ini bagi pendidikan di antara masyarakat, orangtua ,
anak-anak sendiri? Baga imana makanan dapat merubah ini semua?

! Baga imana masyarakat, para orangtua , guru, pe jabat bidang pendidikan memandang
pengena lan program makanan ini? Apakah pemanfaatan makanan mempunya i potens i
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untuk menciptakan a tau mempunya i tekanan-tekanan yang ada antara dan da lam
masyarakat?

! Infrastruk tur apa yang harus ada sebe lum pengiriman makanan dapat dimula i? Apakah
s istem kontrak dan cara mendapatkannya perlu diatur?

! Infrastruk tur apa yang harus ada sebe lum penyiapan makanan dan pemberian makanan
kepada anak-anak dimula i?

! Pengaturan-pengaturan apakah yang perlu dibuat untuk membangun kantor, gudang dan
bas is transpor tas i? Apakah berupa te lekomunikas i, kendaraan dan rute ja lan?

! Apakah terdapat jumlah guru dan materia l yang cukup dan apakah ada infrastruk tur yang
cukup untuk menyerap dan mengakomodasi tambahan siswa? Apakah ada kemungkinan
bahwa pengena lan program makanan ini menambah berat beban sistem pendidikan?

! Akankah program makanan ini berlanjut? Ka lau ya , baga imana? Apakah ada strategi yang
sudah usang untuk menarik bantuan makanan?

Baga imana ha l ini berdampak pada sistem pendidikan?

! Adakah ada badan-badan kemanus iaan la innya yang menangani di daerah yang sama
atau di daerah yang dekat? Apakah mereka berencana menggunakan makanan sebaga i
sumber program-program pendidikan mereka? Bila ya , dengan cara baga imana? Mereka
bersedia untuk berkordinasi? Akankah makanan dimanfaatkan secara merata dan konsisten
oleh badan-badan yang berbeda? Baga imana bila pengadaan makanan yang tidak merata
dapat menarik para s iswa dan guru dari satu sekolah / daerah ke sekolah / daerah la in?

! Apakah implikas i staf bagi kita atau mitra kita? Apakah jumlah staf yang sekarang ada
cukup untuk me lakukan mana jemen program pendidikan berbantuan makanan tanpa
mengaba ikan kewa jiban-kewa jiban yang ada?

Apakah peningkatan ska la yang s iginifikan diperlukan?

Pemilihan komoditi dan pertimbangan mengenai nutrisi

! Makanan apakah yang akan disediakan?

! Apakah program tersebut termasuk bagian-bagian yang dapat dibawa pulang?

Baga imana program ini akan dimonitor?

! Apakah komoditi makanan tersedia?

! Apakah ada masa lah penyakit, ma lnutris i atau gangguan di antara anak?

Bila ya , dapatkah kekurangan mikronutrisi yang khusus diatasi me la lui pemilihan komoditi
atau sistem per tahanan tubuh?

! Secara budaya , apakah makanan tersebut merupakan kesukaan dan rasanya disuka i
oleh anak-anak sekolah?

Menangani ketersediaan makanan, kesehatan dan kebersihan
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! Apakah ada fas ilitas sanitas i dan a ir yang dapat diminum tersedia di sekolah?

! Baga imana desa in program dapat disesua ikan dengan pe latihan agar dapat mendidik
dan memberdayakan mereka yang menangani makanan?

! Baga imana res iko kontaminas i dapat dikurangi?

! Apakah ada masa lah gangguan radang usus besar di antara anak-anak sekolah? Bila ya ,
akankah penyediaan perawatan penyakit cacingan yang reguler merupakan bagian yang
penting da lam intervens i pemberian makan di sekolah?

! Apakah program-program penanggulangan HIV/AIDS kini tersedia bagi anak-anak sekolah?

! Baga imana program-program penanggulangan HIV / AIDS dapa t dimasukkan da lam
perancangan program ini?

! Akankah ada rencana darurat bila para guru menga lah pada HIV / AIDS?

Batas waktu

! Berapa lama wak tu yang diperlukan untuk operas i per tolongan ini?

! Data apakah yang tersedia bagi tiap tahapan operas i ini (penila ian awa l, studi awa l,
pengawasan, dan eva luasi)?

! Kapan makanan tersedia?

! Kegiatan pengembangan kapas itas apakah yang dilakukan sebe lum dimula i program
tersebut dan kemungkinan kapan tangga lnya?

! Baga imana per tolongan (yang kemudian diikuti dengan penyembuhan dikurangi dan
baga imana , bila sesua i, trans is i yang mulus ke fase pembangunan berikutnya dapat
dicapai?

Para donor

! Siapakah yang berpotensi menjadi donor?

! Apakah proposa l program yang rinci dan menye luruh mengena i skenario program yang
idea l dapat dibuat drafnya?

! Seberapa lama makanan akan disediakan oleh para donor? Beberapa bulan, 1-2 tahun, 5-
10 tahun? (bila makanan hanya tersedia dari para donor untuk jangka wak tu berapa bulan,
lebih ba ik bila digunakan untuk para guru daripada untuk program pemberian makanan
yang mungkin berlangsung pa ling tidak lama untuk membangunnya).

(sumber:  diambil  dari  World  Food  Programme ,  Planning  for  School  Feeding  in  Emergency-Setting   Situation  Ana lysis,  Designing  the
Programme ,  Implementation,  2004 ,  http: / / www.wfp.org;  and  Catholic  Re lief  Services,  Checklist:  Determining  Whether  to  Use  Food
as  a  Resource ,  www.crs.org)
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Pengajaran dan Pembelajaran3

Pengantar

Menentukan apa yang penting untuk dia jarkan ada lah ha l yang sulit bagi para pendidik .
Da lam keadaan darura t, keputusan yang penting perlu dibua t mengena i s ifa t layanan
pendidikan yang ditawarkan, apakah forma l a tau nonforma l, kurikulum yang akan diikuti
apakah berasa l dari negara asa l a tau negara tuan rumah, dan prioritas bagi pembe la jaran
apakah ter fokus pada ke terampilan ke juruan, ber tahan hidup a tau ka jian akademik . Ada
juga kebutuhan untuk merevis i a tau mengembangkan kurikulum.

Pendidikan yang re levan bagi s iswa ada lah vita l. Ha l ini membutuhkan kerjasama dengan
masyaraka t dan menerima arahan dari mereka untuk menentukan kebutuhan pendidikan
mereka . Ha l ini biasanya berar ti bekerja dengan menggunakan s istem pendidikan yang
ada bila memungk inkan, bukan membangun struk tur baru yang terpisah. Ha l ini berar ti
memberi tekanan pada par tis ipas i ak tif masyaraka t di sega la usaha-usaha pendidikan,
termasuk keputusan-keputusan mengena i is i pembe la jaran. Kurikulum yang digunakan
harus re levan dengan kebutuhan s iswa masa k ini dan yang akan da tang. Jadi ha l ini
berhubungan dengan informas i yang dibutuhkan oleh masyaraka t karena s ituas i yang
berubah ak iba t  kris is ,  s eper t i  ke t eramp ilan h idup ,  pend id ikan dama i ,  pend id ikan
kewarganegaraan, keseha tan, nutris i, HIV / AIDS , hak-hak azas i manus ia dan lingkungan.
Pendidikan ke terampilan hidup tambahan harus diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak
bersekolah,bagi orang tua mereka , orang-orang usia lanjut, dan kelompok-kelompok marjinal.
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Program-program pendidikan darura t ada lah sua tu bentuk intervens i ps ikosos ia l karena
membangun lingkungan be la jar yang akrab, beris i jadwa l reguler dan membangkitkan
harapan akan masa depan. Setiap orang terlibat da lam penyediaan pendidikan khususnya
guru-guru dan adm in is tras i seko lah harus menerima orientas i da lam peran mereka
mengurangi dampak ps ikologis dan sos ia l bagi para s iswa . Layanan pendidikan harus
menge tahui bahwa orang be la jar dengan cara yang berbeda dan dengan kecepa tan yang
berbeda dan perlu berpar tis ipas i secara ak tif da lam proses pembe la jaran par tis ipa tif
termasuk metodologi-metodologi yang ter fokus pada siswa ada lah sangat penting. Metode-
metode yang ter fokus pada siswa harus mengarah pada kebutuhannya secara menye luruh,
keahlian menga jar perlu untuk ber tahan hidup, pengembangan pribadi,  interaks i sos ia l
dan ka jian akademik. Bagi orang dewasa , pembe la jaran ada lah masa lah seumur hidup dan
penga laman .  Pembe la jaran mereka  akan d iperc epa t  ke t ika  mereka  dapa t  me liha t
manfaa tnya , nila i dan re levans i apa yang mereka pe la jari dan mereka diberi kesempa tan
untuk menjadi peser ta ak tif da lam pembe la jaran mereka .

Ke tika mereka yang menga jar itu tidak terla tih, mereka perlu menerima pe la tihan yang
memada i, tidak hanya di ma ta pe la jaran, te tapi juga ma ta pe la jaran yang re levan bagi
targe t populas i yang akan dibutuhkan.

Masyaraka t ingin menge tahui apakah pemerintah akan mengakui pendidikan anak-anak
mereka dan apakah mereka akan mampu memanfaa tkan pendidikan mereka untuk
mendapatkan akses ke pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan. Alasan utamanya ada lah
apakah para pemerintahan, institus i pendidikan dan para pegawa i mengakui kurikulum
dan ijazahnya . Terlepas dari ujian has il be la jar yang diakui, ijazah ke lulusan mengakui has il
be la jar s iswa dan memotivas i mereka untuk bersekolah. Da lam pengungs ian, ser tifikas i
biasanya me liba tkan negos ias i yang serius antara negara pemberi suaka dan negara asa l
pengungs i. Idea lnya , da lam s ituas i pengungs ian jangka panjang, kurikulumnya perlu
menghadapi keduanya dan dapa t diterima oleh negara asa l dan negara tujuan. Ha l ini
memerlukan kordinas i regiona l dan antar badan untuk pengungs i di negara-negara yang
mengharmonisas ikan kegia tan pendidikan dan masa lah-masa lah pengungs i yang harus
ditangani di wak tu ter tentu di negara-negara yang berbeda .

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori

Proses di mana respon pendidikan yang dikembangkan dan dilakukan ada lah sangat penting
bagi kee fek tifannya . Bagian ini harus digunakan sesua i dengan standar yang umum untuk
semua ka tegori yang me liputi par tis ipas i masyaraka t, sumber-sumber yang ada , penila ian
dini, respon, pengawasan dan eva luasi. Khususnya par tisipasi dari orang-orang yang terkena
dampak bencana termasuk ke lompok-ke lompok yang rentan harus dimaks ima lkan untuk
memastikan kesesua ian dan kua litasnya .
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Standar minimum: ini s ifa tnya kua lita tif dan menentukan tingka t minimum untuk dicapa i
da lam pemberian respon pendidikan.

Indikator kunci: ini merupakan tanda di mana standar tersebut te lah dicapa i. Indika tor-
indika tor ini merupakan cara mengukur dan mengkomunikas ikan dampak a tau has il dari
program-program dan proses-proses a tau me tode yang digunakan. Indika tor-indika tor ini
mungkin kua lita tif a tau kuantita tif.

Catatan panduan: in i termasuk ha l-ha l yang spes if ik untuk d iper t imbangkan ke t ika
menggunakan standar dan indika tor da lam s ituas i yang berbeda-beda , panduan untuk
menga tas i kesulitan-kesulitan dan saran-saran bagi masa lah-masa lah utama . Indika tor-
indika tor ini juga termasuk masa lah-masa lah kritis yang berhubungan dengan standar
a tau indika tor, dan menggambarkan dilema-dilema kontrovers i a tau ce lah-ce lah da lam
penge tahuan masa kini.

Lampiran 2 berisi suatu daf tar referensi pilihan yang menunjuk pada sumber-sumber informasi
mengena i masa lah-masa lah umum dan masa lah-masa lah tekn is yang khusus yang
berhubungan dengan bagian ini.

Penga jaran dan Pembe la jaran56



Pengajaran dan
Pembelajaran

Kur iku lum
yang secara

budaya ,  sos ia l
dan lingu is t ik

re l evan
d igunakan

untuk menyed ia -
kan pend id ikan

forma l dan
nonforma l

yang cocok
dengan

ke ada an
d a rura t

t er t en tu .

Standar 1
Kurikulum

Standar 2
Pelatihan

Para guru dan
t e n aga

kepend id ikan
l a innya

menerima
pe la t ihan yang

re levan dan
s if a tnya  period ik

menuru t
kebutuhan dan

ke ada an .

Standar 3
Pengajaran
Penga jaran

berbas is s iswa ,
bers i f a t

par t is ipa t if  dan
menye luruh .

Standar 4
Penilaian

Me tode yang
cocok

d igunakan untuk
mengeva lua s i

dan
memva lidas i
has il be la jar.

L ampiran 2: Referensi dan Panduan Sumber
Bagian Penga jaran dan pembe la jaran
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Standar pengajaran dan pembelajaran I: kurikulum

Kurikulum yang secara budaya, sosial dan linguistik relevan digunakan untuk menyediakan
pendidikan formal dan nonformal yang cocok dengan keadaan darurat tertentu.

Indikator kunci (harus dibaca sesua i dengan Catatan panduan)

! Kurikulum yang ada dite laah demi kecocokan dengan umur atau tingkat perkembangan,
bahasa , budaya , kemampuan dan kebutuhan siswa-siswa yang terkena dampak keadaan
darurat. Kurikulum digunakan, diadaptasi dan diperkaya bila perlu (lihat Catatan panduan
1-3).

! Di mana perkembangan atau pengadaptasian kurikulum dibutuhkan. Ini dilakukan dengan
par tis ipas i yang berar ti dari para pemangku kepentingan dan memper timbangkan
kepentingan dan kebutuhan yang terba ik bagi s iswa (lihat Catatan panduan 1-3).

! Kurikulum beris i keterampilan hidup, huruf, angka dan kompetens i pokok pendidikan
dasar yang re levan terhadap tingkat-tingkat keadaan darurat (lihat Catatan panduan 4-5).

! Kurikulum beris i kebutuhan ps ikosos ia l para guru dan s iswa agar mereka lebih mampu
menghadapi hidup se lama dan sesudah keadaan darurat (lihat Catatan panduan 6).

! Isi, materi dan instruksi pembe la jaran disediakan da lam bahasa-bahasa yang digunakan
s iswa dan guru, khususnya da lam tahun-tahun per tama pembe la jaran (lihat Catatan
panduan 7).

! Kurikulum dan metode-metode instruksiona l dapat merespon kebutuhan siswa sekarang
dan mempromos ikan kesempa tan be la jar di masa yang akan da tang (liha t Ca ta tan
panduan 8).

! Kurikulum dan materi instruks iona l harus sens itif terhadap masa lah-masa lah gender,
dapat mengena li keanekaragaman dan meningkatkan rasa hormat bagi para siswa (lihat
Catatan panduan 9).

! Materi penga jaran dan pembe la jaran yang cukup disediakan secukupnya dengan wak tu
yang cukup untuk mendukung kegiatan pendidikan yang relevan. Hal-hal yang lebih disukai
diberikan kepada materi-materi yang ada di lokas i demi kes inambungan (liha t Ca ta tan
panduan 10).
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Catatan panduan

1. Suatu kurikulum mungkin didefinisikan sebagai sebuah rencana kegiatan untuk menolong
s iswa memperluas pengetahuan dan dasar keterampilannya . Demi mencapa i standar
minimum kurikulum digunakan sebaga i payung yang digunakan untuk program-program
pendidikan forma l dan nonforma l. Ini termasuk tujuan pembe la jaran, is inya , metodologi
dan teknik-teknik penga jaran, materi instruks iona l yang dipandu oleh suatu kurikulum
yang dibangun berdasarkan pengetahuan dan penga laman s iswa dan re levan dengan
lingkungan sekitarnya . Untuk standar minimum, definis i-definis i berikut digunakan:

- Tujuan pembe la jaran mengidentifikas i pengetahuan, keterampilan nila i-nila i dan s ikap
yang dikembangkan me la lui kegiatan-kegiatan  pendidikan.

- Isi pembelajaran adalah materinya (pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap) untuk
dika ji atau dipe la jari.

- Metodologi penga jaran mengacu pada pendekatan yang dipilih untuk atau digunakan
da lam mempresentasikan isi pembe la jaran.

- Teknik / pendekatan pengajaran adalah suatu komponen metodologi dan merupakan suatu
proses yang digunakan untuk me laksanakan metodologi kese luruhan dan

- Materi instruksiona l yang mengacu pada buku-buku, poster-poster dan materi penga jaran
dan pembelajaran.

Kurikulum pendidikan forma l dan nonforma l yang re levan mempunya i kua litas is i
pembelajaran yang sensitif terhadap masalah gender, cocok tingkat pembelajarannya dan
disajikan dalam bahasa yang dapat dimenger ti oleh siswa dan guru. Metodologi par tisipatif
juga harus menjadi bagian kurikulum untuk memacu s iswa agar mema inkan peran yang
lebih ak tif da lam pembe la jaran mereka (lihat Lampiran 1: Terminologi 1 untuk definis i
‘pendidikan yang berkua litas’ dan ‘pendidikan yang re levan’).

2 . Tingkat perkembangan dan umur yang cocok: kurikulum harus dite liti untuk memastikan
bahwa kuriku lum itu t idak hanya cocok dengan umur s iswa ,  te tap i juga t ingka t
perkembangannya  harus s e sua i  dengan kema juan mereka .  T ingka t  umur dan
perkembangan mungk in bervarias i da lam program-program pendidikan forma l dan
nonforma l da lam keadaaan darura t yang memerlukan pengadaptas ian kurikulum dan
me tode . Istilah ‘umur yang cocok’ mengacu pada cakupan umur yang urut, sementara
‘cocok perkembangan’ mengacu pada kebutuhan dan perkembangan kognitif siswa yang
sebenarnya .

3 . Pengembangan kurikulum dapat merupakan suatu proses yang panjang dan sulit. Tetapi
da lam keadaan darurat kurikulum sering diadaptasi ba ik dari negara tuan rumah, negara
asa l atau dari tempat-tempat keadaan darurat la innya . Sangat penting untuk memastikan
bahwa  kur iku lum yang d imu l a i  dengan c epa t  ba ik  form a l  m aupun non form a l
memper t imbangkan kebutuhan khusus semua s iswa t ermasuk anak-anak yang
berhubungan dengan kekuatan bersenjata , anak-anak perempuan, s iswa yang umurnya
sudah me lampui ke lasnya , anak-anak putus sekolah dan s iswa dewasa . Ha l yang juga
penting ada lah memastikan bahwa pemangku kepentingan secara ak tif terliba t da lam
penyusunan kurikulum juga pene lahaan program-program pendidikan.
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Sejumlah pelaksana di antaranya dapat dihubungi seper ti para siswa, anggota  masyarakat,
guru, fas ilitator, otoritas pendidikan dan mana jer program.
Di mana program-program pendidikan forma l sedang dibangun se lama atau sesudah
keadaan darurat, ha l-ha l yang lebih disuka i harus diberikan da lam penggunaan dan bila
perlu da lam mengadaptas i, memperkaya kurikulum sekolah dasar dan menengah yang
diakui. Untuk program-program pendidikan forma l bagi para pengungs i, lebih disuka i
untuk mengadopsi kurikulum negara asal untuk memfasilitasi repatriasi sukarela meskipun
ha l ini tidak se la lu memungkinkan atau cocok. Pengungs i dan negara tuan rumah harus
diper timbangkan secara masak da lam mengambil keputusan mengena i ha l ini.

4 . Metodologi instruksional yang cocok harus dikembangkan dan disesua ikan agar sesua i
dengan konteks , kebutuhan, umur dan kemampuan s iswa . Penerapan metodologi baru
se lama tahap-tahap awa l keadaan darurat mungkin membuat stres para guru yang sudah
berpenga laman ,  begitu juga para s iswa ,  orangtua dan anggota masyaraka t yang
memandang ini sebaga i sesua tu yang berubah dengan drastis dan terla lu cepa t .
Pendidikan da lam keadaan darurat atau da lam rekonstruksi awa lnya harus menawarkan
kepada para guru da lam konteks pendidikan forma l suatu kesempatan untuk berubah,
tetapi trans is i ke metode-metode instruks iona l yang lebih berorientas i pada s iswa dan
lebih par tis ipatif harus diperkena lkan dengan hati-hati dan sens itif. Dengan intervens i
pend id ikan yang nonforma l ,  pendeka tan yang berorientas i pada s iswa mungk in
diperkena lkan lebih cepat me la lui pe latihan bagi para re lawan, pembuat animas i dan
fas ilitator.

5 .  Kompetensi dasar harus d i iden t if ika s i  s ebe lum d il akukan pengembangan dan
pengadaptasian isi pembe la jaran atau materi pe latihan bagi para guru. Di luar huruf dan
angka ,  ‘kompe t ens i dasar dari pend id ikan dasar ’  menga cu pada penge t ahuan ,
keterampilan, s ikap dan prak tik yang re levan yang dibutuhkan oleh para s iswa da lam
populas i yang dipengaruhi oleh keadaan darurat untuk berpar tis ipas i secara ak tif dan
berar ti sebaga i anggota masyarakat atau warga negara .

6 . Kebutuhan psikososial dan perkembangan siswa , di samping tenaga kependidikan harus
diper timbangkan dan dicermati di tiap tahapan keadaan darurat termasuk kris is dan
pemulihan. Semua tenaga kependidikan, forma l dan nonforma l, harus dilatih da lam
mengenali tanda-tanda kesusahan dalam diri siswa dan mengambil langkah-langkah untuk
menanggapi dan merespon perilaku ini dalam lingkungan belajar. Mekanisme penyerahan
harus secara je las digarisbawahi bagi tenaga kependidikan untuk menyediakan bantuan
tambahan bagi para siswa yang mengalami kesusahan yang mendalam. Metode pengajaran
bagi populasi remaja dan anak-anak yang menga lami trauma harus memasukkan struk tur
yang dapat diprediks i, periode pembe la jaran yang lebih s ingka t untuk membangun
konsentras i, me tode dis iplin yang pos itif, ke terliba tan semua s iswa da lam kegia tan
pembe la jaran dan perma inan yang kooperatif.

Kebutuhan ps ikosos ia l ini bagi tenaga kependidikan juga perlu diper timbangkan karena
mereka sering diambil dari populasi yang terkena dampak dan menga lami tekanan a tau
trauma yang sama sebaga i s iswa . Pe la tihan, pengawasan dan dukungan se lanjutnya
harus memper timbangkan fak tor-fak tor ini (lihat Akses dan Lingkungan Be la jar Apendiks
1 untuk Cheklist ps ikosos ia l; juga liha t Standar akses dan lingkungan be la jar 2 dan
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Standar guru dan tenaga kependidikan  la innya 3).

7. Bahasa: ada lah biasa bagi negara-negara pemberi suaka untuk mendesak program -
program pendidikan bagi pengungs i agar sesua i dengan standar mereka termasuk
penggunaan bahasa dan kurikulum mereka . Tetapi penting untuk memper timbangkan
masa depan s iswa khususnya mereka yang ingin me lanjutkan studi mereka sete lah
keadaan darurat. Para pekerja kemanusiaan harus dengan giat mendorong pemerintahan
tuan rumah untuk mengijinkan para pengungs i be la jar di negara mereka atau be la jar
bahasa nasional mereka . Bila hal ini diperbolehkan, semua isi pembelajaran yang penting,
panduan guru, teks bagi s iswa dan materi ter tulis dan audio visua l la innya yang tidak
da lam bahasa s i s iswa dan gurunya perlu diterjemahkan ke da lam bahasa penga jaran.
Bila ha l ini tidak diperbolehkan, kegiatan dan ke las tambahan da lam bahasa siswa harus
diadakan.

8 . Isi pembelajaran dan konsep-konsep kunci: ke tika menentukan is i pembe la jaran,
per timbangan harus diberikan pada pengetahuan, keterampilan dan bahasa-bahasa yang
berguna bagi para siswa pada setiap tahapan keadaan darurat dan keterampilan tersebut
akan memacu kemampuan mereka yang mengarah pada kehidupan yang produk tif dan
mandiri selama dan sesudah keadaan darurat dan mereka mempunyai kesempatan belajar
yang terus menerus .

Is i pembe la jaran dan konsep-konsep kunci yang cocok harus diambil dari ha l-ha l berikut
ini:

- Pendidikan kesehatan yang berbasis keterampilan (cocok dengan umur dan keadaan):
per tolongan per tama pada kece lakaan, kesehatan reproduks i, infeks i-infeks i yang
ditularkan me la lui hubungan seksua l, HIV / AIDS;

- Hak azasi manusia dan norma-norma kemanusiaan; kewarganegaraan yang ak tif;
pendidikan dama i / pembangunan perdama ian; anti kekerasan; pencegahan /
penge lolaan / resolusi konflik; perlindungan anak; keamanan dan kese lamatan;

- Kegiatan budaya seper ti musik, dansa , drama , olahraga , dan perma inan;
- Informas i yang penting untuk ber tahan hidup di lingkungan yang baru; ranjau darat

dan sikap hati-hati terhadap pera latan perang yang be lum me ledak, evakuasi cepat,
dan akses kepada layanan-layanan;

- Perkembangan anak dan rema ja; dan
- Keterampilan hidup dan latihan ke juruan.

9 . Keanekaragaman harus diper timbangkan da lam mendesa in dan me lakukan kegiatan-
kegiatan pendidikan di semua tahapan dalam keadaan darurat, khususnya dimasukkannya
s iswa yang beragam, guru dan fas ilitator yang berasa l dari latar be lakang yang beragam
dan mempromosikan toleransi dan rasa hormat.

10 . Bahan-bahan yang tersedia di lokasi pengungsian bagi para siswa harus dinilai saat awal
keadaan darurat. Bagi para pengungs i, ini termasuk barang-barang yang berasa l dari
negara mereka atau daerah asa l mereka . Barang-barang tersebut harus diadaptas i,
d ikembangkan dan d ised iakan da lam jum lah yang memada i .  Pengawasan da lam
penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan semua barang-barang sangat diperlukan.
Para s iswa harus mampu menghubungkannya dengan is i pembe la jaran dan barang-
barang tersebut harus mencerminkan dan menghorma ti budaya mereka .
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Standar penga jaran dan pembe la jaran 2: pe latihan

Para guru dan tenaga kependidikan la innya menerima pe la tihan yang
re levan dan s ifa tnya periodik menurut kebutuhan dan keadaan.

Indikator kunci (dibaca sesua i dengan Catatan panduan)

! Pe la tihan sesua i dengan kebutuhan prioritas ,  tujuan kegia tan pendidikan dan is i
pembe la jaran (lihat Catatan panduan 1-2).

! Bila cocok, pe latihan diketahui dan disetujui oleh otoritas pendidikan yang berwenang
(lihat Catatan panduan 3-4).

! Pe latih yang handa l me laksanakan pe latihan dan ketentuan dibuat untuk dukungan dan
panduan yang berkesinambungan, tindak lanjut yang sesua i, pengawasan dan supervisi
di lapangan, dan pencerahan (lihat Catatan panduan 4).

! Pe latihan termasuk pengawasan lanjutan mendorong guru untuk menjadi fas ilitator di
lingkungan pembe la jaran ,  mempromos ikan me tode  penga jaran par t is ipa t if  dan
mendemonstrasikan penggunaan a lat bantu penga jaran.

! Isi pelatihan biasanya dinilai untuk menentukan apakah pelatihan tersebut sesuai dengan
kebutuhan guru, murid dan masyarakat, dan direvis i bila perlu.

! Pelatihan memberikan keterampilan yang cocok kepada para guru agar mampu memangku
peran pimpinan yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat.

Catatan panduan

1 . ‘Guru’ berar ti instruk tur da lam program-program pendidikan forma l dan fas ilitator atau
penggerak da lam program-program pendidikan nonforma l (lihat Standar Guru dan Tenaga
Kependidikan la innya 1-3 untuk informas i mengena i perekrutan dan pemilihan, kondis i
kerja , dukungan dan supervisi).

2 . Pengembangan kurikulum dan isi pelatihan harus didasarkan pada kebutuhan khusus
tenaga kependidikan da lam konteksnya , dengan keterbatasan wak tu dan biaya . Program-
program pe latihan harus dapat menjawab tantangan-tantangan terhadap pendidikan yang
berbasis nila i se lama masa-masa keadaan darurat dan harus memasukkan keterampilan
hidup dan pendidikan dama i sesua i dengan kebutuhan. Kurikulum pe latihan mungkin
termasuk, tetapi tidak dibatas i pada , mata pe la jaran dasar, metodologi penga jaran,
perkembangan anak ,  penga jaran orang dewasa ,  menghorma t i ke anekaragaman ,
penga jaran untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus , hak azas i manus ia dan anak-
anak , kode e tik , ke terampilan hidup bagi para guru (termasuk HIV / AIDS), hubungan
masyaraka t dan sekolah, pemanfaa tan sumber-sumber masyaraka t, mengidentifikas i
dan memenuhi kebutuhan penduduk yang kemba li dan yang menetap sementara seper ti
penduduk yang terus ir dari tempa t tingga lnya a tau pengungs i.
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3. Dukungan dan kordinasi pelatihan: begitu keadaan darurat telah stabil, otoritas pendidikan
se tempa t dan nas iona l dan komite pendidikan masyaraka t harus diliba tkan da lam
penyusunan dan pe laksanaan kegiatan-kegiatan pe latihan untuk guru yang forma l dan
nonformal bila memungkinkan. Disarankan untuk memulai suatu dialog mengenai kurikulum
bagi pe latihan guru yang sedang ber tugas dan mekanisme pengena lan pe latihan yang
diterima pada saat awa l respon terhadap keadaan darurat. Tetapi, da lam kebanyakan
s ituas i pengungs ian, sering tidak ada hubungan antara kaum pengungs i dan program-
program pendidikannya dan s istem pendidikan setempat. Bila memungkinkan, pe latih-
pe latih loka l harus diidentifikas i untuk mengembangkan dan me laksanakan pe latihan
yang cocok bagi guru-guru dengan pengembangan kapas itas untuk kemudahan dan
keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan. Bila jumlah pelatih yang tersedia terbatas
atau mereka sendiri tidak cukup terlatih, agen dari luar (misa lnya PBB, LSM internasiona l)
dan institusi loka l, nasiona l dan regiona l harus membuat usaha-usaha yang terkordinasi
untuk memperkuat struk tur yang ada atau trans is i dan memperkuat institus i-institus i
penyedia pe latihan guru-guru yang be lum atau sedang ber tugas .

4 . Pengakuan dan akreditasi: persetujuan dan akreditasi oleh otoritas pendidikan loka l dan
nasiona l diperlukan, sebagian untuk memastikan kua litas dan pengena lan da lam situasi
darurat dan sebagian dilihat sesudah s ituas i darurat berla lu. Da lam kasus mengena i
guru-guru di pengungs ian, otoritas pendidikan dari negara tuan rumah atau negara /
daerah asa l pengungs i atau sa lah satu dari ini, harus mengena li pe latihan ini. Untuk
tujuan ini, sangatlah penting bahwa mata pe la jaran pe latihan guru-guru disusun dan
disimpan dengan baik, dan memenuhi persyaratan kualifikasi otoritas pendidikan termasuk
komponen-komponen yang berhubungan dengan keadaan darurat.

Standar penga jaran dan pembe la jaran 3: penga jaran

Penga jaran berbas is s iswa , bers ifa t par tis ipa tif dan menye luruh.

Indikator kunci (harus dibaca sesua i dengan Catatan panduan)

! Para s iswa diberi kesempatan untuk secara ak tif terlibat da lam pembe la jaran mereka
sendiri (lihat Catatan panduan 1).

! Me tode par t is ipa t if digunakan untuk memfas ilitas i ke terliba tan para s iswa da lam
pembe la jaran mereka sendiri .

! Me la lui prak tik dan interaksi dengan siswa , guru mendemonstrasikan pemahaman atas
is i pembe la jaran dan keterampilan menga jar yang didapat se lama kursus pe latihan.

! Penga jaran harus dapat menjawab kebutuhan semua s iswa termasuk mereka dengan
kubutuhan khusus dengan cara mempromosikan kebersamaan dan mengurangi hambatan
da lam pembe la jaran (lihat Catatan panduan 2).

! Para orangtua dan pemuka masyarakat dapat memahami dan menerima isi pembelajaran
dan metode penga jaran yang digunakan (liha t Ca ta tan panduan 3).
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Catatan panduan

1 . Keterlibatan secara aktif: penga jaran harus interak tif dan par tisipatif. Ha l ini juga harus
memanfaatkan metode-metode pengajaran dan pembe lajaran yang cocok. Ini me libatkan,
disamping metode la in, ke lompok kerja , kerja proyek, pendidikan sebaya , berma in peran,
cerita, permainan, video dan kisah-kisah. Pembelajaran yang ak tif membantu pembangunan
hubungan timba l ba lik antara guru dan s iswa dan antar s iswa , dan juga membantu
pembentukan manusia psikososial yang positif (lihat Standar akses dan lingkungan belajar
2 , Catatan panduan 6).

2 . Hambatan belajar: para guru harus dilatih untuk berbicara dengan para orangtua , anggota
masyarakat, pemimpin pendidikan dan pemangku kepentingan la innya da lam keadaan
darurat, mereka juga harus mendiskusikan hal-hal seper ti keanekaragaman, kebersamaan
dan ha l-ha l yang berada di luar jangkauan. Dia log dengan pemimpin pendidikan, orangtua
dan anggota masyarakat dibutuhkan untuk memastikan pemahaman dan dukungan mereka
atas kebersamaan dan penyediaan sumber materia l yang cocok.

3. Pemilihan dan penggunaan metode pengajaran yang cocok akan butuh per timbangan dari
pendidikan, penga laman, pe latihan dan kebutuhan guru. Para guru perlu membiasakan
diri dengan perubahan is i dan perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada
kesadaran dan perilaku mereka .  Ke terliba tan dan penerimaan orangtua ,  pemuka
masyarakat, suku, dan agama ada lah a lat da lam menye laraskan kegiatan dan metode-
metode penga jaran agar memenuhi ke inginan masyarakat.

Standar penga jaran dan pembe la jaran 4: penila ian

Me tode yang cocok digunakan untuk mengeva luas i dan memva lidas i has il be la jar.

Indikator kunci (dibaca sesua i dengan Catatan panduan)

! Penila ian yang berbeda-beda dan metode eva luasi digunakan untuk menila i pembe la jaran
secara periodik dan tepat. Prosedur-prosedur menggunakan informas i ini dimaksudkan
untuk memperba iki kua litas penga jaran.

! Has il be la jar diakui dan kredit atau surat keterangan lulus disediakan (lihat Catatan
panduan 2).

! Penila ian dan metode eva luasi dianggap jujur, handa l dan tidak mengancam siswa (lihat
Catatan panduan 3).
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Catatan panduan

1. Penilaian, metode evaluasi dan pengukuran yang efektif  harus diletakkan pada tempatnya
dan mencerminkan ha l-ha l sebaga i berikut:

- re levansi (misa lnya tes dan ujian cocok dan sesua i dengan konteks pembe la jaran);

- kons istens i (misa lnya metode eva luas i diketahui dan diterapkan dengan cara yang
sama di semua lokasi atau oleh semua guru);

- kesempatan (siswa yang absen ditawarkan dinila i pada la in kesempatan);

- wak tu (penila ian terjadi se lama atau pada akhir penga jaran);

- frekuens i (yang mungkin dipengaruhi oleh keadaan darurat);

- tempat yang cocok (tempat atau fas ilitas yang cocok tersedia se lama penila ian resmi
yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kependidikan yang cocok); dan

- pemangku kepentingan dan transparans i (has il penila ian dibagi dengan para s iswa
dengan maksud menghormati anak-anak dan orangtua)

2. Hasil penilaian: da lam ha l program-program pendidikan forma l, penila ian harus dilakukan
sedemikian rupa sehingga has il be la jar dan ujian dapat diakui oleh otoritas pendidikan
dari negara tuan rumah dan / atau negara asa l. Da lam ha l pengungsi, usaha-usaha harus
dibuat untuk mendapatkan pengakuan dari otoritas pendidikan dari negara atau tempat
asa l. Surat keterangan lulus mungkin dimasukkan tetapi tidak terbatas hanya pada ijazah
diploma dan ser tifikat.

3. Kode etik penilaian: penilaian dan evaluasi harus dikembangkan dan dilaksanakan menurut
kode etik. Penilaian dan evaluasi harus dianggap jujur dan andal dan dilakukan sedemikian
rupa sehingga tidak menambah ketakutan dan trauma . Harus dipastikan tidak ada
pe lecehan terhadap s iswa karena nila inya bagus atau promos i di sekolah a tau da lam
program tersebut.
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Guru dan Tenaga
Kependidikan La innya

4

Da lam keadaan darura t, rekrutmen dan pemilihan guru dan tenaga kependidikan harus
bers ifa t par tis ipa tif dan transparan dan berdasarkan kriteria yang te lah dite tapkan. B ila
memungkinkan, sta f pendidikan harus berasa l dari populas i yang terkena dampak . Ha l ini
memungkinkan terjadinya integras i ke da lam program-program pendidikan tentang tradis i
budaya ,  ada t ,  dan penge t ahuan yang menghorma t i  prak t ik-prak t ik pos it if ,  s is t em
kepercayaan dan kebutuhan populas i yang terkena dampak .

Begitu direkrut, guru-guru dan tenaga kependidikan harus bekerjasama dengan masyarakat
untuk mengembangkan kode etik dan syarat-syarat kondisi kerja . Mereka harus dipekerjakan
di bawah penga turan kontrak yang je las yang menerangkan ha l-ha l yang berka itan dengan
ga ji, insentif, hari dan jam kerja , kondis i kerja dll, ser ta tanggung jawab dan hak mereka .
Kode e tiknya harus menerangkan standar perilaku yang je las untuk guru dan tenaga
kependidikan dan menje laskan konsekuens i-konsekuens inya bila mereka me langgarnya .
Mendapatkan dukungan dari populasi yang terkena dampak bagi pendidikan akan membantu
proses perekrutan dan menjaga para guru dan tenaga kependidikan agar jangan sampa i
ke luar dan mendorong kesediaan para orangtua untuk mengirim anak-anak mereka ke
sekolah.

Di daerah-daerah kris is , para guru dan tenaga kependidikan, seper ti orang la innya di
masyaraka t, harus memaklumi apa yang te lah mereka a lami dan mencoba membangun
kemba li kehidupan mereka . Sta f program pendidikan forma l dan nonforma l membutuhkan
dukungan untuk menghadapi keadaan darura t, trauma dan stres ak iba t bencana a tau
konflik . Mekanisme dukungan penting untuk memperba iki kese jahteraan para s iswa .

Pengantar

Semua aspek bantuan kemanus iaan bergantung pada ke terampilan, penge tahuan dan
komitmen dari para sta f dan re lawan yang bekerja di kondis i yang sulit dan kadang-kadang
tidak aman. Tuntutan-tuntutan atas mereka dapat diper timbangkan, dan bila dapat memenuhi
standar minimum , sanga tlah penting bila mereka dila tih, dike lola , diawas i dan dibeka li
dengan ma teria l, dukungan dan super vis i yang penting.
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Pe la tihan yang cocok untuk para guru dan tenaga kependidikan sanga t penting bagi
keberhas ilan pendidikan da lam program-program darura t. Standar pe la tihan ditemukan di
bagian Penga jaran dan Pembe la jaran.

Para guru dan tenaga kependidikan juga membutuhkan dukungan da lam bentuk supervis i.
Di tingka t masyaraka t, para orangtua , pemuka desa , komite pendidikan masyaraka t dan
pe jabat pemerintah setempat butuh pe latihan baga imana cara mengawasi dan mendukung
program-program pendidikan di daerah mereka . Ke tika populas i yang terkena dampak
diberdayakan untuk mengambil a lih pengawasan program-program pendidikan mereka ,
mereka me la tih hak mereka untuk mandiri dan menemukan solus i bagi permasa lahan-
permasa lahan mereka . Par tisipasi masyarakat da lam mendukung dan mensupervisi tenaga
kependidikan mendorong lahirnya hubungan yang produk tif antara masyarakat dan guru di
lingkungan be la jar.

K inerja mana jemen sekolah, guru dan tenaga kependidikan la innya harus terus menerus
d iawas i dan d ieva luas i untuk memas t ikan kua litasnya dan adanya dukungan yang
berkesinambungan bagi penduduk yang terkena dampak. Sangatlah penting bila pengawasan
dan eva luas i integra l dengan perba ikan k inerja dan prak tik guru. Penghargaan terhadap
kinerja sta f sebanyak mungkin harus menjadi penga laman pembe la jaran yang pos itif bagi
para guru.

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori

Proses di mana respon pendidikan yang dikembangkan dan dilakukan ada lah sangat penting
demi kee fek tifan pendidikan itu. Bagian ini harus digunakan sesua i dengan standar yang
umum untuk semua ka tegori yang me liputi par tis ipas i masyaraka t, sumber-sumber yang
ada , penila ian dini, respon, pengawasan dan eva luas i. Khususnya par tis ipas i dari orang-
orang yang terkena dampak bencana termasuk ke lompok-ke lompok yang rentan harus
dimaks ima lkan untuk memastikan kesesua ian dan kua litasnya .

Standar minimum : ini s ifa tnya kua lita tif dan menentukan tingka t minimum untuk dicapa i
da lam pengadaan respon penduduk.

Indikator kunci : ini merupakan tanda di mana standar tersebut te lah dicapa i. Indika tor-
indika tor ini merupakan cara mengukur dan mengkomunikas ikan dampak a tau has il dari
program-program dan proses-proses a tau me tode yang digunakan. Indika tor-indika tor ini
mungkin kua lita tif a tau kuantita tif.

Catatan panduan : ini termasuk ha l-ha l yang spes ifik untuk diper timbangkan ke tika
menggunakan standar dan indika tor da lam s ituas i yang berbeda-beda , panduan untuk
menga tas i kesulitan-kesulitan dan saran-saran bagi masa lah-masa lah utama . Indika tor-
indika tor ini juga termasuk masa lah-masa lah kritis yang berhubungan dengan standar
a tau indika tor, dan menggambarkan dilema-dilema kontrovers i a tau kesenjangan da lam
penge tahuan masa k ini. Lampiran 2 beris i sua tu da f tar re ferens i pilihan yang menunjuk
pada sumber-sumber informas i mengena i masa lah-masa lah umum dan masa lah-masa lah
teknis yang khusus yang berhubungan dengan bagian ini.
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Guru dan Tenaga
Kependidikan La innya

Kur iku lum
yang secara

budaya ,  sos ia l
dan lingu is t ik

re levan d igunakan
untuk menyed iakan

pend id ikan
forma l dan
nonforma l

yang cocok
dengan keadaan
darura t  t er t entu .

Standar 1
Perekrutan dan

Pemilihan

Para guru dan
t e n aga

kepend id ikan
l a innya

menerima
pe la t ihan yang

re levan dan
s if a tnya  period ik

menuru t
kebutuhan dan

ke ada an .

Standar 2
Kondisi Kerja

Penga jaran
berbas is s iswa ,

bers i f a t
par t is ipa t if  dan

menye luruh .

Standar 3
Dukungan dan

Super visi

Apendiks 1:
Kode e tik

Lampiran 2: Referensi dan Panduan Sumber
Bagian Guru dan Tenaga Kependidikan la innya
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Standar  guru dan tenaga kependidikan lainnya 1: perekrutan dan seleksi

Jumlah  guru dan  tenaga  kependidikan  la innya  yang  mencukupi  dan  yang  berkua litas  direkrut
melalui  suatu proses  yang  partisi patif  dan transparan didasarkan pada  kriteria  penilaian yang
mencerminkan  keanekaragaman dan  kesamaan.

Catatan panduan

1 .  Deskripsi kerja termasuk di antaranya , peran dan tanggung jawab, garis pe laporan yang
je las dan juga kode etik di antara komponen la innya .

2 .  Pengalaman dan kualifikasi: da lam keadaan darurat, tujuannya tidak merekrut guru yang
berkua litas dengan kua lifikas i yang diakui tetapi da lam s ituas i ter tentu mereka yang
mempunya i penga laman sedikit atau tidak sama seka li perlu juga diper timbangkan. Oleh
karena itu pe latihan akan diperlukan da lam kasus-kasus seper ti ini. Bila guru-guru yang
berkua litas tidak lagi mempunya i ser tifikat atau surat keterangan la innya , sangatlah
penting untuk menyediakan a lat verifikas i a lternatif seper ti tes bagi para ca lon guru.
Sementara umur minimum bagi para guru harus 18 , mungkin perlu untuk menunjuk guru-
guru yang lebih muda . Da lam s ituas i-s ituas i ter tentu, penting untuk merekrut secara
proa k t i f  guru -guru wan i t a  dan menye sua ik an kr i t er i a  pere kru t an a t au pros e s
mempromosikan kesetaraan gender bila memungkinkan dan sesua i.

Sangat penting untuk merekrut guru-guru yang dapat berbicara bahasa-bahasa s i s iswa
minoritas yang dia jar da lam bahasa nas iona l bukan da lam bahasa s i s iswa . B ila
memungkinkan dan cocok, kursus- kursus intensif dalam bahasa nasional dan / atau bahasa
negara tuan rumah harus disediakan juga (lihat juga Standar pengajaran dan pembelajaran 1,
Catatan panduan 7).

3 .  Kriteria mungkin termasuk ha l-ha l berikut ini:
- kualifikasi profesional: akademik, pengalaman mengajar atau psikososial, pengalaman

untuk keterampilan la innya , kemampuan berbahasa yang re levan;

Indikator kunci (dibaca sesua i dengan Catatan pedoman)

! Deskrips i kerja yang je las dan sesua i harus dikembangkan sebe lum proses perekrutan
(lihat Catatan panduan 1).

! Adanya panduan yang je las bagi proses perekrutan.

! Sebuah komite se leks i termasuk wakil-wakil masyarakat, memilih guru didasarkan pada
suatu penila ian yang transparan atas kompetensi ca lon dan per timbangan-per timbangan
gender, keanekaragaman dan penerimaan oleh masyarakat (lihat Catatan panduan 2-5).

! Jumlah guru yang direkrut dan ditugaskan cukup untuk mencegah adanya ke las yang
ke lebihan murid (lihat Catatan panduan 6).
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- kua li f ika s i  pr ibad i :  umur,  gender (yang merekru t  harus memper t imbangkan
kese imbangan gender b ila  memungk inkan),  la t ar be lakang e tn is dan agama ,
keanekaragaman (untuk memastikan keterwakilan dari masyarakat setempat);

- kua lifikas i la in: penerimaan oleh dan interaks i dengan masyarakat setempat, dan
berasa l dari populas i yang terkena dampak.

4 .  Seleksi: guru-guru dan tenaga kependidikan la innya biasanya dise leksi dari populasi yang
terkena dampak tetapi bila perlu direkrut dari luar. Bila tempat pengungs ian dibangun
bagi para pengungs i atau penduduk yang terus ir dari tempat tingga lnya , aplikas i dari
ca lon-ca lon yang berasa l dari daerah setempat dan memenuhi syarat dapat diterima bila
ha l ini akan menolong membentuk hubungan yang ba ik. Penye leks ian harus dilakukan
dengan berkonsultas i dengan masyaraka t se tempa t , masyaraka t tuan rumah dan
pemerintah setempat.

5 .  Referensi: di daerah-daerah yang terkena krisis , suatu pengecekan harus dilakukan bagi
para guru dan tenaga kependidikan untuk menghindari dari  memperkerjakan mereka
yang dapat sa ja mempunya i dampak yang ber tolak be lakang pada siswa dan / atau tidak
menghormati hak-hak mereka .

6 .  Standar yang secara lokal realistis seharusnya tidak ditetapkan bagi kelas yang ukurannya
maks imum dan setiap usaha untuk merekrut guru-guru yang cukup jumlahnya untuk
menghindari penyimpangan yang besar dari standar ini. Laporan-laporan pengawasan
harus mengindikasikan jumlah ke las terla lu banyak muridnya di tiap-tiap tingkat sekolah
yang berbeda .

Standar guru dan tenaga kependidikan la innya 2: kondis i kerja

Para guru dan tenaga kependidikan la innya te lah memahami dengan je las kondis i-kondis i
kerja , mengikuti kode e tik dan diberi kompensas i yang sesua i

Indikator kunci (dibaca sesua i dengan Catatan panduan)

! Kompensasi dan kondisi kerja disebutkan dalam kontrak kerja dan kompensasi disediakan
setiap saat dan berhubungan dengan tingkat profes iona lisme dan efis iens i kerja (lihat
Catatan panduan 1-2).

! Pekerja kemanus iaan internas iona l berkordinas i dengan otoritas pendidikan, komite
pendidikan masyarakat dan LSM-LSM untuk mengembangkan strategi-strategi yang cocok
dan menye tu ju i  pengguna an ska l a  perh itungan yang ju jur,  dapa t  d it erima dan
berkesinambungan untuk berbaga i kategori dan tingkat pendidikan para guru dan tenaga
kependidikan la innya (lihat Catatan panduan 2).
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! Kode etik dan kondisi kerja yang je las dikembangkan dengan cara par tisipatif me libatkan
tenaga kependidikan dan anggota masyarakat dan adanya pedoman pe laksanaan yang
je las (lihat Catatan panduan 1 dan 3).

! Kode etik ditandatangani dan diikuti oleh tenaga kependidikan, dan penila ian-penila ian
didokumentas ikan dan dilakukan da lam kasus-kasus perilaku yang sa lah dan / atau
pe langgaran atas kode etik ini (lihat Catatan panduan 3-4).

Catatan panduan

1 .  Persyaratan kerja harus menyebutkan deskripsi pekerjaan, kompensasi, kehadiran, jam /
hari kerja, lama kontrak, mekanisme dukungan dan supervisi, dan mekanisme penyelesaian
per tika ian (lihat juga Standar 1 , Catatan panduan 1)

2 .  Kompensasi dapat berupa uang atau bukan harus cocok (seper ti yang disepakati), dan
dibayar secara teratur. Tingkat kompensasi yang cocok harus ditentukan me la lui proses
par tisipatif yang menjamin adanya kordinasi antar pekerja-pekerja yang terlibat. Kompensasi
harus ditujukan pada tingkat yang menjamin profesionalisme dan kesinambungan layanan
dan berlansung terus menerus . Khususnya kompensas i harus cukup agar para guru
dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya daripada harus mencari penghasilan tambahan
untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kompensasi harus didasarkan pada kepatuhan
pada kondis i kerja dan kode etik.

Kompensas i harus diperhatikan untuk menghindari suatu s ituas i di mana para guru dari
berbaga i latar be lakang (misa lnya bangsa dan pengungsi) menerima tingkat pembayaran
yang berbeda . Pekerja-pekerja kunci harus dilibatkan dalam pengembangan strategi jangka
panjang bagi s istem kompensas i yang berkes inambungan Harus ada kordinas i antara
badan-badan PBB, LSM-LSM, otoritas pendidikan dan organisasi lainnya untuk menentukan
tingkat kompensas i.

3 . Kode etik harus dapat menentukan standar perilaku bagi tenaga kependidikan dan
menyebutkan konsekwensi-konsekwensi wajib bagi mereka yang tidak memenuhi standar
ini. Kode etik ini harus diterapkan pada lingkungan be la jar dan pada kegiatan-kegiatan
atau acara-acara program pendidikan (lihat Apendiks 1 untuk contoh kode etik).

Kode etik harus dapat menjamin bahwa para guru dan tenaga kependidikan mempromosikan
suatu lingkungan be la jar yang pos itif dan kese jahteraan para s iswa . Kode etik ini juga
harus menyebutkan, antara la in, bahwa tenaga kependidikan :

· menunjukkan perilaku yang profesional dengan cara memper tahankan standar perilaku,
kontrol diri, dan perilaku mora l / etika yang tinggi;

· berpar tis ipas i da lam menciptakan suatu lingkungan di mana semua s iswa diterima;
· memper tahankan suatu lingkungan yang aman dan sehat, bebas dari pe lecehan

(termasuk pelecehan seksual), intimidasi, penyiksaan dan kekerasan dan diskriminasi;
· memper tahankan kehadiran dan ketepatan wak tu;
· menunjukkan profesiona lisme dan efisiensi da lam pekerjaan mereka; dan
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· menunjukkan tingkah laku lainnya yang dianggap sesuai oleh masyarakat dan pemangku
kepentingan.

4 .  Panduan pelaksanaan pedoman : harus ada pe latihan mengena i kode etik bagi semua
tenaga kependidikan maupun nonpendidikan yang bekerja di lingkungan belajar. Pelatihan
dan dukungan harus disediakan bagi para anggota-anggota komite pendidikan masyarakat
dan para manajer dan supervisor pendidikan mengenai peran dan tanggung jawab mereka
da lam mengawas i kode etik. Mereka juga harus dibantu untuk mengidentifikas i dan
memasukkan ha l-ha l yang penting sekitar kode etik ke da lam sekolah atau rencana
kegiatan program pendidikan nonforma l. Mekanisme supervis i harus dapat membuat
laporan yang transparan dan prosedur pengawasan yang me lindungi kerahas iaan dari
semua pihak yang terlibat (lihat juga Standar 3 di bawah ini).

Standar guru dan tenaga kependidikan la innya 3: dukungan dan supervis i

Mekanisme dukungan dan supervis i dibua t untuk para guru dan tenaga kependidikan
la innya dan digunakan se tiap saa t.

Catatan panduan

1.  Mekanisme supervisi : tiap negara atau daerah yang terkena dampak harus mendefinisikan
standar bagi para guru dan tenaga kependidikan, mengembangkan dan me laksanakan
suatu mekanisme dukungan dan supervisi. Mekanisme ini dapat memasukkan perwakilan-
perwakilan dari masyarakat (termasuk pemimpin agama dan tradis iona l), organisas i
sekolah masyarakat seper ti asos ias i guru-orangtua murid, otoritas loka l, ketua para
guru dan persatuan guru. Mekanisme supervisi ini harus berhubungan erat dengan komite
pendidikan masyarakat. Komite ini harus memasukkan dalam AD dan ART-nya pengawasan
t enaga  kepend id ikan yang berhubungan dengan kode  e t ik dengan fokus pada
profes iona lisme , efis iens i kerja dan perilaku yang sesua i (lihat juga Standar par tis ipas i
masyarakat 1).

Indikator kunci (dibaca sesua i dengan Catatan panduan)

! Mekanisme supervisi disediakan untuk penila ian, pengawasan dan dukungan yang terus
menerus bagi para guru dan tenaga kependidikan la innya (lihat Catatan panduan 1-2).

! Penghargaan terhadap kinerja staf dilakukan, ditulis dan didiskusikan dengan para individu
yang mempunya i perhatian terhadap masa lah ini setiap saat (lihat Catatan panduan 3).

! Dukungan dan konse ling ps ikosos ia l yang dapat diakses dan sesua i disediakan bagi
para guru dan tenaga kependidikan la innya sesua i dengan kebutuhan (lihat Catatan
panduan 4).
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2. Pelatihan: lihat Standar pengajaran dan pembelajaran 2 untuk informasi mengenai pelatihan
tenaga kependidikan.

3 .  Penghargaan terhadap kinerja staf harus memasukkan suatu penilaian atas efisiensi dan
e fek t ivitas para guru a tau tenaga kepend id ikan la innya dan harus menyed iakan
kesempatan berkonsultas i bagi para guru, ketua guru dan personil yang terka it la innya
untuk mengidentifikasi ha l-ha l dan mengembangkan kegiatan-kegiatan se lanjutnya yang
te lah disetujui bersama . Bila sesua i, penghargaan-penghargaan ini harus mengakui dan
merayakan sega la pencapa ian untuk memotivasi tenaga kependidikan. Pengawasan dan
eva luas i par tis ipatif juga dapat memotivas i para guru dan meningkatkan kompetens i
mereka .

4 .  Dukungan krisis:  bahkan para guru dan tenaga kepend id ikan yang terla t ih dan
berpenga laman mungkin merasakan trauma dengan ke jadian-ke jadian tersebut dan
dihadapkan pada tantangan-tantangan dan tanggung jawab-tanggung jawab baru berkenaan
dengan para s iswa , kemampuan mereka menghadapi dan bekerja tergantung pada
dukungan yang cocok dan tersedia . Suatu mekanisme dukungan da lam masyarakat
membantu para guru dan tenaga kependidikan la innya menghadapi situasi-situasi krisis .
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Pengajaran Dan Pembelajaran: Apendiks
Apendiks 1: Kode Etik Guru
Guru harus senantiasa:
 ! ber tindak dengan memper tahankan kehormatan dan mar tabat profesinya .
 ! melindungi kerahasiaan segala sesuatu yang dikatakan oleh seorang siswa secara rahasia
 ! me lindungi s iswa dari kondis i-kondis i yang mencampuri urusan pembe la jaran a tau

mengganggu kesehatan dan kese lamatan s iswa
 ! tidak memanfaatkan posisinya untuk mengambil kesempatan
 ! tidak me lecehkan secara seksua l tiap s iswa atau berhubungan seks dengan s iswa
 ! sebaga i contoh yang ba ik dan jujur

Di dalam kelas, guru:
 ! mengembangkan suatu lingkungan yang positif dan aman
 ! menga jar dengan cara menghormati mar tabat dan hak semua siswa
 ! meningkatkan mar tabat, percaya diri dan harga diri s iswa
 ! membantu mewujudkan harapan-harapan s iswa yang tinggi dan membantu tiap s iswa

menggapa i potensinya
 ! mendorong s iswa untuk berkembang sebaga i s iswa yang ak tif, ber tanggung jawab dan

efek tif
 ! Menciptakan situasi yang sa ling percaya mempercaya i

Dalam kehidupan profesi mereka, guru:
 ! menunjukkan kompetensi dasar da lam metodologi pendidikan dan mata pe la jarannya
 ! menunjukkan suatu penger tian (da lam penga jarannya) baga imana anak-anak be la jar
 ! se la lu tepat wak tu untuk datang dan mempers iapkan diri untuk menga jar
 ! tidak me lakukan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kua litas penga jarannya
 ! mengambil kesempatan-kesempatan pengembangan profes iona l dan menggunakan

metode-metode penga jaran yang dapat diterima dan modern
 ! menga jar prins ip-prins ip kewarganegaraan yang ba ik, perdama ian dan tanggung jawab

sos ia l
 ! menunjukkan dengan jujur kinerja dan hasil ujian tiap siswa

Hubungannya dengan masyarakat, guru:
 ! mendorong para orangtua untuk mendukung dan berpar tisipasi dalam \ pembelajaran anak-

anak mereka
 ! mengena li pentingnya ke luarga dan keterlibatan masyarakat di sekolah
 ! mendukung dan mempromos ikan citra sekolah. Se la in ha l-ha l yang disebutkan di atas ,

guru diharapkan mematuhi aturan-aturan dan kebijakan la in dari lingkungan yang lebih
luas (kamp, sekolah dll).
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Kebijakan Pendidikan dan
Kordinasi

5

Ada lah sanga t penting bahwa da lam keadaan darura t, hak-hak ini dijaga sebaga i bagian
dari respon keadaan darura t ,  otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan harus
mengembangkan dan me laksanakan suatu rencana pendidikan yang mewadahi kebijakan-
kebijakan pendidikan nasiona l dan internasiona l, menegakkan hak pendidikan dan responsif
terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk memperba iki kua litas pendidikan dan akses ke
sekolah-sekolah, dan harus secara je las menunjukkan trans is i dari keadaan darura t ke
pembangunan. Ke terliba tan masyaraka t da lam perencanaan dan pe laksanaan intervens i,
program-program kebijakan ada lah penting bagi berhasilnya setiap respon terhadap keadaan
darura t .

Da lam s ituas i darura t sering terjadi kurang kordinas i dengan program-program pendidikan
yang sedang dilaksanakan secara independen oleh berbaga i pemangku kepentingan.
Mekanisme kordinasi antar badan dibutuhkan di tingkat tempat penampungan / masyarakat,
nasiona l dan regiona l dan harus menye luruh dan transparan. Mekanisme seper ti itu penting
bagi penila ian kebutuhan, mengembangkan pendekatan yang terstandar, membagi sumber-
sumber dan informas i antara semua pekerja kemanus iaan dan pemangku kepentingan.

Pengantar

Instrumen-instrumen dan deklaras i-deklaras i internas iona l mencanangkan hak semua
individu untuk mendapatkan pendidikan yang me letakkan dasar-dasar bagi promosi se luruh
hak azas i manus ia .  Hak untuk berekspres i dengan bebas ,  hak untuk mendapa tkan
persamaan dan hak untuk mempunya i suara da lam membuat keputusan yang berhubungan
dengan kebijakan-kebijakan pendidikan dan sosial merupakan bagian integral dari pendidikan.
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Pendidikan harus dikordinas ikan dengan merespon kegiatan kemanus iaan awa l yang lebih
besar untuk makanan, tempa t ber teduh, keseha tan, a ir dan keperluan sanitas i. Respon
pendidikan didasarkan pada prak tik-prak tik yang benar dan dikena l dan harus disesua ikan
dengan kebutuhan masyaraka t da lam konteks khusus keadaan darura t. Ke terampilan
ber tahan hidup seper ti menga tas i ranjau dara t, kampanye kebers ihan dan kesadaran
terhadap penyakit HIV / AIDS harus disediakan bagi semua ke lompok umur.

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori

Proses di mana respon pendidikan dikembangkan dan dilakukan ada lah sanga t penting
bagi keefek tifannya . Bagian ini harus digunakan sesua i dengan standar umum untuk semua
ka tegori yang me liputi par tis ipas i masyaraka t, sumber-sumber yang ada , penila ian awa l,
respon, pemantauan dan eva luas i. Khususnya par tis ipas i dari orang-orang yang terkena
dampak bencana termasuk ke lompok-ke lompok yang rentan harus dimaks ima lkan untuk
memastikan kesesua ian dan kua litasnya .

Standar minimum: ini s ifa tnya kua lita tif dan menentukan tingka t minimum yang harus
dicapa i da lam pengadaan respon penduduk.

Indikator kunci : ini merupakan tanda di mana standar tersebut te lah dicapa i. Indika tor-
indika tor ini merupakan cara mengukur dan mengkomunikas ikan dampak a tau has il dari
program-program dan proses-proses a tau me tode yang digunakan. Indika tor-indika tor ini
mungkin kua lita tif a tau kuantita tif.

Catatan panduan: in i termasuk ha l-ha l yang spes if ik untuk d iper t imbangkan ke t ika
menggunakan standar dan indika tor da lam s ituas i yang berbeda-beda , panduan untuk
menga tas i kesulitan-kesulitan dan saran-saran bagi masa lah-masa lah utama . Indika tor-
indika tor ini juga termasuk masa lah-masa lah kritis yang berhubungan dengan standar
a tau indika tor, dan menggambarkan dilema-dilema kontrovers i a tau ce lah-ce lah da lam
penge tahuan masa k ini. Lampiran 2 beris i sua tu da f tar re ferens i pilihan yang menunjuk
pada sumber-sumber informas i mengena i masa lah-masa lah umum dan masa lah-masa lah
teknis yang khusus yang berhubungan dengan bagian ini.
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Kebijakan Pendidikan dan
Kordinasi

Otoritas pendidikan
memprioritaskan
akses gratis ke
sekolah-sekolah

untuk semua , dan
mengeluarkan
kebijakan yang
fleksibel untuk

mempromosikan
kebersamaan dan
kualitas pendidikan

dalam konteks keadaan
darurat yang ada .

Standar 1
Formulasi kebijakan

dan pemberlakuan
undang-undang

Kegiatan
pendidikan dalam
keadaan darurat

memper timbangkan
kebijakan

pendidikan
nasional dan

internasional dan
standar dan
kebutuhan

pembelajaran dari
populasi yang

terkena dampak.

Standar 2
Perencanaan

Adanya  suatu
mekanisme

kordinasi  yang
transparan  bagi

kegia tan-kegia tan
pend id i kan

darura t  termasuk
pembag ian

informasi  yang
efektif  antara

pemangku
kepent ingan .

Standar 3
Kordinasi

Apendiks 2: Referensi dan Panduan Sumber
Bagian kebijakan pendidikan dan kordinas i
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Standar  Kebijakan pendidikan dan kordinas i 1: formulas i
kebijakan dan pemberlakuan undang-undang

Otoritas pendidikan memprioritaskan akses gra tis ke sekolah-sekolah untuk semua , dan
menge luarkan kebijakan yang fleks ibe l untuk mempromos ikan kebersamaan dan kua litas
pendidikan da lam konteks keadaan darura t yang ada .

Indikator kunci (dibaca sesua i dengan Catatan panduan)

 ! Selama dan sesudah keadaan darurat, hukum dan kebijakan pendidikan menegakkan hak
untuk mendapatkan pendidikan yang disebutkan da lam instrumen dan deklaras i hak
azasi manusia internasiona l (lihat Catatan panduan 1-2).

 ! Hukum, peraturan dan kebijakan me lindungi pendidikan dari prak tik-prak tik diskriminas i
berkenaan dengan ke lompok-ke lompok rentan dan marjina l.

 ! Hukum, peraturan dan kebijakan tidak mencegah sekolah-sekolah menggunakan kurikulum
dari negara atau daerah asa l bagi pengungs i.

 ! Hukum, peraturan dan kebijakan mengijinkan pembangunan fas ilitas pendidikan darurat
oleh pekerja-pekerja non pemerintah ketika dibutuhkan menjadi obyek inspeks i dan
bimbingan otoritas pendidikan.

 ! Hukum, peraturan dan kebijakan disebarkan da lam suatu formulir yang dapat dipahami
oleh se luruh pemangku kepentingan.

 ! Hukum, peraturan dan kebijakan dija lankan untuk memastikan para s iswa tidak ditolak
untuk mendapatkan pendidikan karena keterbatasan sumber mereka dan keluarga mereka.

 ! Kebijakan mendukung pengembangan dan penggunaan database Sistem Informas i
Mana jemen Pendidikan untuk digunakan sebaga i a lat untuk mengana lisa dan merespon
perubahan-perubahan da lam akses dan penye lesa ian studi (lihat Catatan panduan 5).

 ! Kebijakan pendidikan nas iona l didukung oleh kerangka kerja dan pendanaan yang resmi
dan didanai yang dapat memberikan respon yang cepat dalam situasi darurat (lihat Catatan
panduan 6).
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Catatan panduan

1. Instrumen dan deklarasi hak azasi manusia internasional  yang harus ditegakkan
termasuk, tetapi tidak dibatas i, Konvens i PBB mengena i hak anak (1989), Deklaras i
Universa l Hak Azas i Manus ia (1948), Perjanjian Internas iona l Mengena i Hak Ekonomi,
Sosial Dan Budaya (1966), Rencana Aksi Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua (2000).

Ins trumen dan kerangka kerja resm i juga termasuk pera turan internas iona l yang
berhubungan dengan peme liharaan populas i dengan menekankan pada anak-anak dan
rema ja di bidang-bidang seper ti keseha tan menta l, nutris i, rekreas i, kebudayaan,
pencegahan atas tindakan penyiksaan dan pendidikan bagi anak-anak di bawah 6 tahun
di antara la innya (lihat juga Standar akses dan lingkungan be la jar  1 , Catatan panduan 2).
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2.  Pengungsi, penduduk penerima dan penduduk yang terusir dari tempat tinggalnya: semua
pemangku kepentingan yang re levan harus bekerjasama untuk menyokong pendidikan
menyentuh semua ke lompok dengan cara yang sama . Ha l ini termasuk menegakkan
Konvens i 1951 yang berhubungan dengan status pengungs i, pasa l 22 (pendidikan
masyarakat) yang menyatakan bahwa pengungs i mempunya i hak yang sama untuk
mendapatkan pendidikan seper ti bangsa-bangsa la innya di tingkat dasar. Dan di tingkat
yang lebih tinggi mereka harus mempunya i akses untuk me lanjutkan studi, pengakuan
ser tifikat, diploma , ijazah, pengurangan uang sekolah / biaya-biaya dan akses untuk
mendapatkan bea siswa dengan syarat-syarat yang tidak kurang menguntungkan daripada
yang diterapkan kepada orang asing. Sementara mereka tidak dapat memberi perlindungan
khusus , penduduk yang terus ir dari tempat tingga lnya harus diberikan hak yang sama .
Badan-badan yang sejenis harus menyokong hak-hak pendidikan siswa , bangsa di negara-
negara yang menerima pengungs i dan di negara-negara yang terkena dampak perang.

3 .  Kelompok marjinal diidentifikasi menurut karak teristik sosio-ekonomi dan budaya seper ti
pendapatan dan kekayaan, etnis atau suku bangsa , gender, lokas i geografis , agama ,
status kewarganegaraan seseorang, pengusiran di da lam negerinya sendiri, kondisi men-
ta l dan fis ik seseorang. Anak-anak pencari suaka harus menikma ti haknya untuk
mendapatkan pendidikan karena Konvens i hak anak berlaku untuk semua anak dan
rema ja di bawah umur 18 tahun dan yang berada di negara tersebut (lihat juga Standar
akses dan lingkungan be la jar  1 , Catatan panduan 1).

4 .  Biaya pendidikan : tidak seorangpun s iswa harus ditolak aksesnya ke da lam program
pendidikan disebabkan karena ketidakmampuannya untuk membiaya i kehadirannya ba ik
dari segi uang sekolah maupun biaya-biaya la innya seper ti buku-buku atau seragam.
Perlu dilakukan usaha untuk mengurangi biaya sekolah tidak langsung seper ti transpor tasi
dan kehilangan pendapatan sehingga semua anak, rema ja dan orang dewasa mampu
untuk berpar tis ipas i.

5.  Data EMIS harus dihubungkan dengan informasi mengenai daerah dan kelompok penduduk
yang cenderung menjadi korban keadaan darurat ter tentu. Ha l ini merupakan strategi
yang dipersiapkan yang harus menyediakan masukan bagi perencanaan pendidikan loka l
maupun nasional. Bila memungkinkan, data pendidikan harus dikumpulkan oleh masyarakat
dan dimasukkan ke da lam sistem EMIS nasiona l. Organisasi-organisasi pendukung harus
membantu masyarakat mengidentifikasi cara-cara di mana siswa yang mendaf tar, be la jar
dan lulus dapat ditingkatkan dan juga menanggapi kebutuhan anak-anak yang tidak
bersekolah (lihat juga Standar ana lis is  1 dan 3).

6. Kerangka kerja darurat: pendidikan harus dimasukkan da lam kerangka kerja yang
dipersiapkan untuk menangani bencana sosia l dan sumber-sumber harus terjamin untuk
menyediakan respon pendidikan yang tepat wak tu dan efek tif. Pekerja-pekerja internasional
yang mendukung program-program pengembangan pendidikan lokal harus mempromosikan
kes iapan bagi respon pendidikan darurat sebaga i satu komponen dari program-program
ini.



Standar  kebijakan pendidikan dan kordinas i 2:
Perencanaan dan pe laksanaan
Kegia tan pendidikan darura t harus memper timbangkan standar-standar dan kebijakan-
kebijakan pendidikan nasional dan internasional dan kebutuhan pembelajaran bagi penduduk
yang terkena dampak .

Indikator kunci (dibaca sesua i dengan Catatan panduan)

 ! Kerangka kerja dan kebijakan resmi nasiona l dan internasiona l tercermin da lam program-
program pendidikan badan-badan bantuan dan pengembangan (lihat Catatan Panduan 1).

 ! Program-program pendidikan darurat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang
dapat mewadahi pengintegras ian program-program tersebut ke da lam pengembangan
sek tor pendidikan jangka panjang.

 ! Otoritas pendidikan dan pekerja utama la innya mengembangkan rencana-rencana
pendidikan loka l dan nasiona l bagi keadaan darurat sekarang dan yang akan datang dan
menciptakan suatu sistem bagi perevisian yang berke lanjutan (lihat Catatan panduan 2).

 ! Selama dan sesudah keadaan darurat semua pemangku kepentingan bekerjasama untuk
melaksanakan suatu rencana bagi respon pendidikan yang berhubungan dengan penilaian
kebutuhan yang pa ling mutakhir dan dibangun atas dasar penga laman, kebijakan dan
prak tik-prak tik pendidikan sebe lumnya bagi penduduk yang terkena dampak.

 ! Respon pendidikan menyebutkan dengan rinci sumber daya-sumber daya manusia , teknis
dan keuangan yang dibutuhkan bagi perencanaan, pe laksanaan dan pengawasan.
Pemangku kepentingan harus memastikan bahwa sumber-sumber yang dibutuhkan tersedia
(lihat Catatan panduan 3).

 ! Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan diintegrasikan dengan sek tor tanggap
darurat la innya (lihat Catatan panduan 4).

Catatan panduan

1. Memenuhi hak-hak pendidikan dan tujuan: program-program pendidikan harus beris i
kegiatan-kegiatan pendidikan yang menyeluruh sesuai dengan kerangka kerja internasional
seper ti Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (1948), Rencana
Aksi  Pendidikan Untuk Semua (2000) dan Cita-cita Pembangunan Milenium (2000), sebagai
tambahan kerangka kerja dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh otoritas pendidikan
yang re levan.

2.  Rencana pendidikan nasional harus dapat mengindikasikan tindakan-tindakan yang diambil
da lam keadaan darurat saat ini dan di masa yang akan datang yang berhubungan dengan
program-program, pekerja-pekerja , pemangku kepentingan, pengambilan keputusan dan
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kordinasi, fak tor-fak tor dan mekanisme keamanan dan perlindungan dan kerangka kerja
antar sek tora l. Rencana darura t harus dipers iapkan untuk sek tor pendidikan yang
berhubungan dengan kemungkinan bencana a lam (misa lnya banjir, gempa bumi, dan
angin puyuh) dan bila re levan, untuk mereka yang berpotens i menjadi pengungs i atau
ge lombang arus orang yang kemba li yang dapat mempengaruhi s istem pendidikan loka l
dan nasional (lihat juga Standar par tisipasi masyarakat 1 , Catatan panduan 5 dan Standar
3 di bawah ini).

3.  Sumber : otoritas, para donor, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerjasama
untuk memastikan bahwa dana tersedia bagi program-program pendidikan darurat yang
ber fokus pada pembelajaran, rekreasi dan kegiatan-kegiatan relevan lainnya yang didesain
untuk memenuhi kebutuhan ps ikosos ia l. Begitu keadaan stabil, terdapat kesempatan
untuk memperluas program pendidikan termasuk perkembangan anak, sekolah dasar
dan menengah formal,  keaksaraan orang dewasa dan program-program kejuruan. Alokasi
sumber harus merata untuk memperbanyak elemen-elelmen fisik (seper ti tambahan kelas,
buku teks , dan materi penga jaran dan pembe la jaran) dan komponen-komponen kua litatif
(seper ti guru dan kursus pe latihan supervis i).

4 .  Standar minimum lingkungan: usaha khusus yang perlu dibuat untuk menghubungkan
rencana kegiatan pendidikan dan penerapannya ke da lam standar minimum lingkungan di
antaranya:

· a ir, sanitas i, dan promos i kebers ihan;
· jaminan ketersediaan makanan, nutrisi dan bantuan makanan;
· tempat ber teduh, penampungan dan barang yang bukan berupa makanan; dan
· layanan kesehatan (lihat Ka itan ke Lampiran Sphere Standard da lam MSEE CD-ROM

tentang standar-standar yang berka itan dengan lingkungan).

Standar  kebijakan pendidikan dan kordinas i 3: kordinas i

Wujudnya sua tu mekanisme kordinas i yang transparan untuk semua kegia tan pendidikan
darura t, termasuk  berbagi informas i yang e fek tif di antara pemangku kepentingan.

Indikator kunci (dibaca sesua i dengan Catatan panduan)

! Otoritas pendidikan membentuk komite kordinasi antar badan / lembaga untuk merespon
keadaan darurat saat ini dan masa yang akan datang yang mengambil peran utama da lam
merencanakan dan mengkordinasikan kegiatan-kegitan pendidikan darurat (lihat Catatan
panduan 1).

! Ketika otoritas pendidikan tidak ada atau tidak dapat memimpin kordinas i, komite
kordinas i antar badan menyediakan bimbingan dan kordinas i program-program dan
kegiatan-kegiatan pendidikan (lihat Catatan panduan 1).
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! Otoritas / pihak berwenang, para donor dan badan-badan la innya membentuk struk tur
pembiayaan yang terkordinasi dan mendukung kegiatan-kegiatan pemangku kepentingan
pendidikan (lihat Catatan panduan 2).

! Suatu pernyataan umum mengenai tujuan-tujuan kordinasi, indikator-indikator dan prosedur
pengawasan dike luarkan, semua pekerja pendidikan berkomitmen untuk bekerja da lam
kerangka kerja dan memastikan informas i dan statistik penting tersedia di area publik
(lihat Catatan panduan 3).

! Masyarakat yang terkena dampak diberi wewenang dan dapat berpar tis ipas i da lam
pembuatan keputusan yang secara langsung mempengaruhi mereka khususnya da lam
menyusun, menerapkan dan mengawasi program atau kebijakan.

! Adanya mekanisme yang transparan dan ak tif untuk membagi informas i antar sek tora l
dan di antara pemangku kepentingan nas iona l dan internas iona l (lihat Catatan panduan
4).

Catatan panduan

1 .  Komite kordinasi antar badan: wakil-wakilnya me liputi spek trum luas dari pemangku
kepentingan bila memungk inkan mereka berada di bawah kepemimpinan otoritas
pendidikan. Komite kordinasi mungkin dibutuhkan di tingkat regional, nasional , kabupaten
dan loka l tergantung pada s ifat keadaan darurat. Bila otoritas pendidikan kekurangan
kapasitas dan legitimasi, kepemimpinan harus ditetapkan dengan persetujuan di antara
badan-badan yang berbeda . Tetapi wakil dari otoritas loka l harus se la lu anggota komite
tersebut . Begitu kondisi mengijinkan, tanggung jawab kordinasi harus ditransfer ke otoritas
yang sesua i.

2 .  Pembiayaan: dana yang cukup dibutuhkan bagi suksesnya dan tepat wak tunya penerapan
program-program pendidikan da lam keadaan darurat. Setiap usaha harus dilakukan untuk
memastikan pendekatan yang transparan dan terkordinas i bagi pembiayaan khususnya
bila sistem pembayaran gaji untuk kompensasi guru tidak mencukupi atau tidak ber fungsi.
Pengaturan-pengaturan pembiayaan yang bers ifat darurat harus memper timbangkan
kondis i pasar kerja loka l dan tradis i dan harus menghindari keadaan-keadaan yang dari
awa l sudah tidak dapat dilanjutkan.

3 .  Tantangan-tantangan kordinasi kunci harus diidentifikasi dan ditanggapi mulai dari bagian
awa l da lam tahapan keadaan darurat da lam rangka untuk mencapa i pendekatan biaya
yang efek tif yang mengarah pada layanan pendidikan yang harmonis dan berkesinambungan
di masa yang akan datang. Ha l-ha l itu me liputi pe latihan guru-guru, ser tifikas i dan
pembayaran, kurikulum dan komponen yang berhubungan (buku teks dan bantuan
penga jaran dan pembe la jaran) dan struk tur dan pengena lan sekolah dan ujian.

4.  Pengembangan kebijakan dan lokakarya pelatihan gabungan harus dikembangkan secara
bersama-sama dengan otoritas pendidikan dan sumber daya eksterna l untuk menjamin
adanya komunikas i yang ba ik, mempromos ikan kerjasama dan komitmen terhadap vis i
bersama dan mema jukan pembangunan sistem pendidikan yang menye luruh.
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Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Daftar Istilah

Akses: Akses ada lah kesempa tan yang tidak terba tas untuk menda f tar, menghadiri dan
menye lesa ikan program pendidikan forma l dan nonforma l. Kesempatan yang tidak terbatas
berar ti tidak ada hamba tan prak tis , keuangan, fis ik , ha l-ha l yang berhubungan dengan
keamanan, struk tura l dan institus iona l a tau sos ia l budaya yang mengha langi anak-anak ,
rema ja dan orang dewasa untuk berpar tis ipas i da lam dan / a tau menye lesa ikan program
pendidikannya .

Pendidikan dasar: Pendidikan dasar ada lah dasar bagi pembe la jaran seumur hidup dan
pengembangan manusia dan merupakan program pendidikan forma l dan nonforma l.  setiap
orang –anak-anak , rema ja , dan orang dewasa — harus mampu mengambil manfaa t dari
kesempa tan be la jar yang didesa in untuk memenuhi kebutuhan dasar be la jar mereka .
Kebutuhan ini terdiri dari a la t be la jar yang penting (seper ti penge tahuan, ke terampilan,
n ila i-n ila i dan s ikap) yang d ibutuhkan o leh manus ia  agar mampu ber t ahan h idup ,
mengembangkan kapas it as penuh mereka  untuk h idup ,  membua t  keputusan dan
melanjutkan pembelajaran mereka . Cakupan kebutuhan pembelajaran dasar dan bagaimana
memenuhinya ber varias i sesua i dengan negara dan budaya mas ing-mas ing dan dengan
perubahan-perubahan yang terjadi sesua i dengan berja lannya wak tu yang tidak dapa t
dihindari. 1

Anak-anak yang berhubungan dengan kekuatan bersenjata: Se lama masa darura t dan
kris is , anak-anak sering dihubungkan dengan kekua tan bersenja ta- negara a tau bukan-
ba ik me la lui penculikan, perekrutan, wa jib militer a tau tindakan ‘sukare la ’ . Anak-anak ini
tidak se la lu mengangka t senja ta , te tapi dapa t juga berupa pesuruh, ma ta-ma ta , tukang
masak atau korban-korban penyiksaan seksua l. Semua anak-anak ini berbagi penga laman
berada da lam kekua tan senja ta dan tidak berkesempa tan mencicipi pendidikan. Se lama
proses mobilisas i dan re integras i, perha tian khusus harus diberikan bagi kebutuhan
pendidikan anak-anak ini termasuk pendidikan forma l dan nonforma l, ke terampilan hidup
dan kursus . Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak gadis yang seringka li
diaba ikan dan tidak dimasukkan da lam program-program rehabilitas i.

1  World Educa t ion Forum (26 -28 April 2000) the Dakar Framework for Act ion; Educa t ion for All (By 2015)
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! Komite pendidikan masyarakat: Sebuah komite yang didirikan untuk mengidentifikas i
dan menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, dengan berbaga i perwakilan dari orang
tua dan / atau persatuan orang tua murid dan guru, lembaga-lembaga pemerintah setempat,
p e rkumpu l a n m a sy a r a k a t  m a d a n i ,  orga n i s a s i  k e p e mud a a n ,  k ewa n i t a a n d a n
kemasyarakatan, menyebut beberapa di antaranya , ser ta para guru dan murid-murid (di
mana memungkinkan). Komite ini mungkin memiliki sub-komite yang anggota-anggotanya
diwakili da lam kompos is inya . Da lam beberapa ha l, komite pendidikan masyarakat akan
ber tanggung jawab pada program pendidikan tungga l, di la in kesempatan ia ber tanggung
jawab atas beberapa program pendidikan di suatu lokas i ter tentu.

! Partisipasi masyarakat: “Partisipasi masyarakat” merujuk pada proses dan kegiatan
yang memungkinkan anggota dari suatu masyarakat yang terkena keadaan darurat
didengar, memberdayakan mereka agar menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan,
menjadikan mereka mampu mengambil tindakan langsung da lam isu-isu pendidikan.
Keterlibatan ak tif dari masyarakat memudahkan identifikasi isu-isu pendidikan komunitas
yang spes ifik dan stra tegi yang e fek tif untuk menga tas inya .  Dan lagi,  par tis ipas i
masyaraka t ber fungs i untuk mengidentifikas i dan memobilisas ikan sumber-sumber
setempat da lam suatu masyarakat ser ta membangun konsensus dan dukungan bagi
program–program pendidikan. Par tis ipas i masyarakat harus mencakup pemberdayaan
yang nya ta dan berke lanjutan dan pengembangan kapas itas dan harus dibangun
berdasarkan pada upaya-upaya yang te lah berja lan di lapangan.

! Darurat kompleks: Suatu keadaan di mana jiwa , mar tabat dan kese jahteraan penduduk
terka it terancam oleh berbaga i fak tor kris is , seper ti bencana a lam dan bencana akibat
ulah manusia , kekacauan sipil dan konflik bersenjata .

! Kurikulum: Suatu rencana aksi untuk membantu peser ta didik memperluas dasar-dasar
pengetahuan dan keterampilannya . Untuk keperluan standar minimum, “kurikulum”
digunakan sebaga i istilah payung yang berlaku untuk program pendidikan forma l dan
pendidikan nonforma l. Kurikulum mencakup tujuan-tujuan penga jaran, muatan pe la jaran,
teknik dan metodologi penga jaran, materi penga jaran dan metode penila ian. Ba ik pro-
gram pendidikan forma l dan pendidikan nonforma l dipandu oleh suatu kurikulum yang
mengembangkan pengalaman dan pengetahuan peser ta didik dan relevan bagi lingkungan
terdekatnya . Untuk standar minimum definis i-definis i berikut digunakan:

! Tujuan pengajaran mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, nila i   dan sikap yang
akan dikembangkan sepanjang kegiatan pendidikan berlangsung.

! Isi pelajaran ada lah materi (pengetahuan, keterampilan, nila i dan sikap) yang dipe la jari
atau dicerna;

! Metodologi pengajaran merujuk pada pendekatan yang dipilih untuk dan digunakan
untuk menya jikan isi pe la jaran;

! Pendekatan dan teknik pengajaran merupakan komponen metodologi dan membentuk
proses yang digunakan untuk me laksanakan metodologi secara kese luruhan; dan

! Materi pengajaran merujuk pada buku-buku poster, dan materi pelajaran dan pengajaran.

! Bencana: Bencana ada lah peristiwa mengguncangkan yang mengakibatkan kematian,
penderitaan dan kecemasan manus ia yang sangat hebat dan kehancuran har ta-benda
da lam ska la yang sangat besar.2

2  De finis i diambil dari The Sphere Projects: Humanitarian Char ter and Minimum Standard in Disaster Response (2004)
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! Kegiatan-kegiatan pendidikan: Kegiatan–kegiatan pendidikan adalah program pembelajaran
forma l dan nonforma l yang tujuannya ada lah menyampa ikan has il be la jar yang dapat
diukur, dengan tujuan untuk memper tahankan kes inambungan da lam pendidikan anak-
anak dan rema ja atau memberikan kesempatan be la jar yang cocok bagi orang dewasa .

! Program pendidikan formal: Program pendidikan formal merupakan seperangkat rencana
tindakan untuk mengembangkan jenjang pencapaian belajar ter tentu yang akhirnya menuju
diakuinya suatu ser tifikat yang diberikan. Pendidikan ini biasanya mengacu pada program
pendidikan nas iona l / negara yag dikembangkan oleh Depar temen Pendidikan yang
dise lenggarakan me la lui suatu s istem sekolah negeri atau swasta yang terdaf tar,  yang
terstruk tur dengan menggunakan kurikulum nasiona l atau kurikulum la in yang disetujui,
dengan dia jar oleh para guru yang dilatih oleh lembaga pe latihan guru nas iona l (atau
lembaga swasta yang diakui pemerintah) dan memanfaatkan konsultasi dengan inspek tur
dan penasehat Depar temen Pendidikan. Meskipun demikian, da lam beberapa keadaan
darurat, pendidikan forma l seper ti yang ditujukan untuk para pengungsi dan mereka yang
terusir dari tempat tingga lnya , bisa didirikan di kamp pengungsi dan dija lankan oleh mitra
pe laksana yang berka itan dengan panitia kamp atau mungkin berlangsung di masyarakat
atau sekolah-sekolah agama dengan komunitas masyarakat kemanusiaan yang mendukung
dengan pasokan dan materi pendidikan, pe latihan guru, pembangunan kemba li sekolah
atau rehabilitas i.

! Inklusi: “Inklus i” merujuk pada s ifat diterima oleh semua peser ta didik da lam suatu
program pendidikan dan pengakuan atas kesetaraan hak atas pendidikan.

! Program pendidikan nonformal: Program pendidikan nonforma l biasanya dija lankan di
luar s istem sekolah forma l yang terstruk tur dan tidak mesti mengarah pada perolehan
ijazah a tau akred itas i .  Mesk ipun dem ik ian ,  da lam beberapa kasus ,  program in i
dicangkokkan ke sekolah atau dimasukkan di bawah pengawasan depar temen pendidikan,
dan peser ta didik bisa menggunakan program-program pendidikan nonforma l sebaga i
lonca tan nantinya untuk memasuki program pendidikan forma l. Program semacam itu
memiliki rencana aksi yang mengura ikan tujuan-tujuan pembe la jaran, muatan pe la jaran,
dan materi instruksiona l dan ditanda i oleh keberagaman fleksibilitas, re levansi, terhadap
ke lompok s iswa ter tentu dan kemampuannya merespon secara cepa t  terhadap
kebutuhan pendidikan baru bagi orang dewasa dan anak-anak. Kurikulumnya terentang
mula i dari turunan dari kurikulum depar temen — sering dilaksanakan da lam kursus
yang dipercepa t — sampa i pada kurikulum yang sama seka li baru dan menggunakan
pendekatan pembe la jaran yang baru juga .

! Lembaga Swadaya Masyarakat (L SM): LSM mengacu pada organisas iorganisas i ba ik
nas iona l maupun internas iona l yang dibentuk secara terpisah dari pemerintah suatu
negara di mana LSM itu didirikan.3

! Tenaga kependidikan lainnya: Ini merujuk pada individu se la in guru yang terlibat da lam
atau membantu program pendidikan. Orang-orang semacam itu bisa me liputi, antara la in,
pengawas sekolah, pe latih guru, pegawa i kantor pendidikan, pengembang kurikulum,
pegawa i sekolah, dan petugas bendahara , penjaga , kok i, dan sta f perawa tan dan
kebers ihan.

3  Ibid.
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! Pendidikan berkualitas: Pendidikan yang berkua litas me liputi berbaga i e lemen .  Ini
mencakup, namun tidak terba tas pada: 1) lingkungan be la jar yang aman, 2) guru yang
kompe ten dan terla tih ba ik dan menguasa i bidang studinya , 3) ma teri yang memada i
untuk penga jaran dan pembe la jaran, 4) metode penga jaran yang par tisipatoris, 5) ukuran
ke las yang memada i. Pendidikan yang berkua litas da lam keadaan darura t kompleks
memberi jawaban mengena i stra tegi-stra tegi yang dibutuhkan untuk menyediakan
lingkungan pendidikan yang menyembuhkan. Ada penekanan pada rekreas i, olah raga
dan berma in dan pengembangan kegiatan-kegiatan kreatif yang terka it ser ta penyediaan
kegiatan–kegiatan pendidikan dengan tekanan pada membaca , menulis , berhitung, dan
ke t eramp il an h idup ,  s eh ing ga  pe s er t a  d id ik t idak hanya  dapa t  men ingka tkan
keterampilan kognitifnya sa ja , namun juga mencegah suatu s iklus kemarahan dan s ifat
menghancurkan manus ia pada jenjang generas i dan masyaraka t.

! Pendidikan yang relevan: Pendidikan yang re levan merujuk pada apa yang dipe la jari, dan
tingkat kua litas dan efek tifitas pembe la jaran. Da lam upaya membuat pendidikan menjadi
re levan, tradis i dan institus i tradis iona l, prak tek-prak tek budaya yang pos itif, s istem
kepercayaan dan kebutuhan masyarakat diintegras ikan ke da lam program pendidikan,
termasuk kebutuhan jangka panjang yang akan dimiliki anak di masa mendatang, mungkin
di luar jangkauan masyarakat sekarang.

! Kebutuhan pendidikan khusus: Istilah ini merujuk pada peser ta didik dengan ke lemahan
sos ia l dan budaya (termasuk diskriminas i sos ia l, agama , ekonomi)) ser ta mereka yang
menyandang cacat (termasuk kekurangan da lam ha l emosi, fisik, atau kognitif).4

! Pemangku kepentingan: Pemangku kepentingan adalah seseorang  atau kelompok dengan
kepentingan yang sama da lam tindakan ter tentu dan konsekwensinya , dan yang terkena
kepentingan itu.5

! Guru: Seorang guru dapat berupa seseorang pendidik / penga jar program pendidikan for-
ma l atau penggerak / fas ilitator program pendidikan nonforma l ba ik dengan atau tanpa
pe latihan forma l.

4  Institute for Education Policy Studies: Graduate School of Education and Human Deve lopment, Enhancing Par ticipation, Expanding
Access: The Double Axis of Susta inable Educationa l Deve lopment.
http: / /www.edpolicy.gwu.edu. / resources / enhancing / par t_html
5 We lsh, T. , and McGinn, N.F. (1998), “Toward a Methodology of Stakeholders Ana lys is ,” in Costin, H. (Ed),
Readings in Stra tegy and Stra tegic Planning. Dr yden Press . Orlandio, Florida .
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L ampiran 2: Panduan Rujukan dan Sumber

Apabila di antara link-link di bawah ini tidak dapa t dibuka , s ilahkan kunjungi rujukan dan
bahan-bahan utama INEE , di webs ite berikut, di mana link-linknya se la lu diperbarui:
http: / / inees ite .org / core / default.asp

Sumber Utama
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Boyden, Jo with Paul Ryder (1996), Implementing the Right to Educa tion in Areas of Armed
Conflict, Oxford. http: / / me ltingpot.for tunecity.com / lebanon / 254 / boyden.htm
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Refugee Education in Deve loping Countries , Geneva: UNHCR.
http: / / www.unhcr.ch / pubs / epau / learningfuture / learningtoc.htm
! Educa tion in emergencies - Margare t S incla ir
! On school qua lity and a tta inment - James H. Williams
! Improving qua lity and atta inment in refugee schools: the case of the Bhutanese refugees

in Nepa l -Timothy Brown
! Peace education and re fugee youth - Marc Sommers
! Voca tiona l tra ining for re fugees: a case study from Tanzania - Erik Lyby

INEE, Technica l Resource Kit for Emergency Education.
http: / / inees ite .org / about / team-LMR.asp (A digita l copy can be ordered free of charge on
the INEE webs ite and is included on the INEE CD-ROM Technica l Kit.)

Inter-Agency Standing Committee (2002), Growing the She ltering Tree: Protecting Rights
through Humanitarian Action. NewYork: UNICEF. http: / /www.icva .ch / files / she lteringtree .pdf

Nicola i, Susan (2003), Educa tion in Emergencies: A Tool K it for Star ting and Managing
Educa tion in Emergencies , Save the Children UK . http: / / inees ite .org / core / de fault.asp

Nicola i, Susan and Carl Triplehorn (2003), The Role of Educa tion in Protecting Children in
Conflict, Humanitarian Practice Network Paper no. 42 .
http: / /www.odihpn.org / pdfbin / networkpaper042 .pdf
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Pigozzi, Mar y Jane (1999), Education in Emergencies and Reconstruction: A Deve lopmenta l
Approach, Working Paper Series , New York: UNICEF.
http: / /www.unicef.org /girlseducation / EducEmerg.PDF

S incla ir, Margare t (2002), Planning Educa tion In and Af ter Emergencies , Fundamenta ls of
Educationa l Planning vol. 73 , Paris: UNESCO IIEP.
www.unesco.org / iiep / eng / publications / pubs .htm

S incla ir, Margare t and Carl Triplehorn (2001), Ma trix of Activities and Suppor t Needed for
Implementing an Emergency Education Program. http: / /www.ineesite .org / core / matrix.asp

Sm ith ,  Alan and Tony Vaux (2002),  Educa tion and Conflict ,  London: Depar tment for
Internationa l Deve lopment. http: / / inees ite .org / core / de fault.asp

Sommers , Marc (2001), Youth: Care and Protection of Children in Emergencies: A Fie ld
Guide , Save the Children USA. http: / / inees ite .org / core / de fault.asp

Sommers , Marc (2002), Children, Educa tion and War: Reaching Educa tion for All (EFA)
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Reconstruction Unit. http: / / www.e ldis .org / static / DOC15001 .htm

Sommers, Marc (2003), The Education Imperative , Educating Refugee Children, Academy for
Educationa l Deve lopment and Women’s Commiss ion for Refugee Women and Children.
www.aed.org /TootsandPublications / upload / Educationlmperative .pdf
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Geneva: The Sphere Project. http: / /www.sphereproject.org

Triplehorn, Car t (2001), Education: Care and Protection of Children in Emergencies: A Fie ld
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http: / /www.unhchr.ch / html / menu3 / b / k2crc.htm

United Na tions (1998), Guiding Principles on Interna l Displacement, from UN document E /
CN.4 / 1998 / 53 / Add.2 , 11 F ebruar y 1998 .
http: / /www.unhchr.ch / html / menu2 / 7 / b / principles .htm#*

United Nations (2000), Millennium Deve lopment Goa ls , New York, UN.
http: / /www.un.org / millenniumgoa ls /
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UNESCO (2000), The Dakar Framework for Action: Educa tion for All: Mee ting Our Collective
Commitments, derived from the World Education Forum proceedings, Dakar. Paris: UNESCO.
http: / /www.unesco.org / education / efa / ed_ for_a ll / dakfram_eng.html
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UNESCO (2003), Guidelines for Education in Situations of Emergency and Crisis: EFA Strategic
Planning, UNESCO. http: / / unesdoc.unesco.org / images / 0012 / 001282 / 128214e .pdf

UNESCO (2000), Thema tic Study on Educa tion in S itua tions of Emergency and Cris is:
As s e s srrnen t  E FA 2 0 0 0 ,  Pa r i s :  UNESCO Eme rgency  Educ a t ion As s i s t anc e  Un i t .
www.unesco.org

UNHCR (1994), Refugee Children: Guide lines on Protection and Care , UNHCR.
http: / /www.unhcr.ch

UNHCR (2003), Revised Education Fie ld Guide lines , Geneva: UNHCR.
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U N HCR (1995), Revised Guide lines for Educa tiona l Ass istance to Re fugees , Geneva:
UNHCR.  http: / /www.unhcr.ch /

UNHCR and Save the Children (2000), Action for the Rights of Children (ARC): Educa tion,
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Psychosocia l We ll-Be ing Among Children Af fected by Armed Conflict and Displacement:
Principles and Approaches , Geneva: Interna tiona l Save the Children Alliance .
http: / /www.savethechildren.org / publications / psychsocwe llbe ing2 .pdf

Partisipasi Masyarakat

INEE Good Practice Guides -Assessment, Monitoring and Eva luation.
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INEE Good Practice Guides - Community Par ticipa tion in Assessment and Deve lopment of
Education Programmes . http: / /www.ineesite .org / assess / com.par t.asp

INEE Good Practice Guides - Educa tion Structures and Management: Educa tion Systems
Management. http: / /www.ineesite .org / edstruc / manage .asp

INEE Good Practice Guides -Training and Capacity Building: Community Education Committees.
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! Assessment of school-age children:
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INEE Learning Ma teria ls Task Group (2001), Teaching - Learning Ma teria ls for Educa tion in
Situations of Emergency and Cris is: An Overview, INEE. www.inees ite .or

Inter-Agency Standing Committee (2003), Revised Guide lines for HIV / AIDS Interventions in
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http: / /www.humanitarianinfo.org / iasc / IASC%20 i)roducts / Fina[Guide lines l7Nov2003 .pdf

Lorey, Mark (2001), Child Soldiers: Care and Protection for Children in Emergencies: A Fie ld
Guide , Save the Children USA. http: / / inees ite .org / core / de fault.asp

Lowicki, Jane (2000), Untapped Potentia l: Adolescents Af fected by Armed Conflict. A Review
of Programs and Policies , Women’s Commiss ion for Re fugee Women and Children.

Lowick i, Jane (2004), Youth Speak Out: New Voices on the Protection and Par ticipa tion of
Young People Af fected byArmed Conflict, Women’s

Commiss ion for Re fugee Women and Children.
http: / /www.womenscommission.org / pdf / cap youth.pdf
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Lowick i ,  Jane (2 0 0 4),  Re ference Gu ide: Ado lescent and Youth Educa t ion ,  Women’s
Commiss ion for Re fugee Women and Children.
http: / /www.womenscommission.org / pdf / cap ones.pdf

McConnan, Isobe l and S . Uppard (2001), Children Not Soldiers: Guide lines for Working with
Child Soldiers and Children Associa ted with Fighting Forces , London: Save the Children.
http: / /www.re lief web.int / librar y / documents / 2002 / sc-children-dec01 .htm

Nicola i, Susan (2003), ‘Framework for Learning’ within Education in Emergencies: A Tool Kit
for Star ting and Managing Educa tion in Emergencies , Save the Children UK .
http: / /www.ineesite .org / core / framework.pdf
Nor wegian Re fugee Council (with UNESCO-PEER) (2000), Teacher Emergency Package:
Teacher’s Guide: Bas ic Literacy, Numeracy and Themes for Ever yday Living, Norwegian
Re fuge e Council, Os lo. http: / / inees ite .org / about / TTLMBKLT.pdf

Norwegian Refugee Council (2000), Teacher Emergency Package: Tra iner’s Suppor t Manua l,
Norwegian Re fuge e Council. http: / / inees ite .org / about / TTLMBKLT.pdf

Norwegian Re fugee Council (2001), Stra tegies: Spearheading Core Activities in Phases of
Con f lic t .  One  organ is a t ion’s  de f in it ion o f  emergency sc enarios and programm ing
oppor tunities . http: / / www.inees ite .org / core / core act1 .asp

Save the Children (1999), Mines -Beware! Star ting to Teach Children Safe Behaviour, Radda
Barren, Sweden.

Tawil, Sobhi and Alexandra Harley (2002), Curriculum Change and Socia l Cohesion in Conflict
Af fected Societies , repor t of technica l meeting, UNESCO IBE.
http: / /wvwv.see-educoop.net / education / en / pdf / curric change
socia l cohes ion-bih enl t05 .pdf

Tawil, Sobhi and Alexandra Harley (eds .) (2004), Educa tion, Conflict and Socia l Cohes ion
(Studies in Comparative Education), Geneva: UNESCO IBE.

UNESCO, Teacher Emergency Package (TEP) with links to the TEP for Angola and the UNICEF-
UNE S C O TEP Progr a mm e  i n  Rwa nd a .  h t t p / / por t a l . un e s c o . org / e du c a t i on / e n /
ev.phpURL_ID=13446&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION =201 .html

UNHCR (2001), HIV/AIDS Education for Refugee Youth: The Window of Hope , Geneva: UNHCR.

UNICEF, International Guidelines for Landmine and Unexploded Ordnance Awareness Education,
New York, UNICEF. http: / / members .iinet.net.au / - pictim / mines / unicef / mineawar.pdf

UNICEF, UNESCO, WHO and the World Bank (2000), Focusing Resources on Ef fective School
Hea lth: A FRESH Star t to Enhancing the Qua lity and Equity of Education, New York: UNICEF.
http: / / unesdoc.unesco.org / images / 0012 / 001240 / 124086mo.pdf
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We lbourn, Alice (199S), Stepping Stones: A Tra ining Package on HIV / AIDS , Communication
and Re la tionship Sk ills , London: ActionAid. http: / / www.steppingstonesfeedback .org /
index.htm

Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya

INEE Good Practice Guides -Assessment, Monitoring and Eva luation
! Assessment of teacher / facilitator ava ilability and capacity, including se lection:

http: / /www.inees ite .org / assess / teacher.asp

INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management
! School administration: http: / /www.ineesite .org / edstruc / admin.asp
! Compensa tion and payment of educa tion sta f f: http: / / www. ine es ite .org / eds truc /

payment.asp

INEE Good Practice Guides -Tra ining and Capacity Building
! Cer tification and accreditation: http: / /www.ineesite .org / tra ining / cer tificate .asp

Inter-Agency Standing Committe e (2002), Plan of Action and Core Principles of Codes of
Conducts on Protection from Sexua l Abuse and Exploita tion in Humanitarian Cris is , United
Nations . http: / / www.humanitarianinfo.org / iasc / poasexua lexploitation.doc

Kebijakan dan Kordinasi

INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management
! School fees: http: / /www.ineesite .org/ edstruc / fees.asp
! Repatriation and re integration: http: / /www.ineesite .org / edstruc / repatriate .asp

INEE Good Practice Guides -Tra ining and Capacity Building
! Pre-service , in-service , in the school: http: / /www.ineesite .gr / tra ining / service .asp
! Teacher observation and lesson planning:

http: / /www.ineesite .org / tra ining / pbservation.asp
! On-s ite teacher tra ining and suppor t - mobile tra iners and mentors:

http: / /www.ineesite .org / tra inin / g on site .asp
! The role of nationa l government: http: / /www.ineesite .org / tra ining /government.asp
! The roles of internationa l NGOs: http: / /www.ineesite .org / tra ining / int_ngo.asp
! The roles of UN agencies: http_ / /www.ineesite .org / tra ining / un.asp

Sommers , Marc (2004), Co-ordinating Education During Emergencies and Reconstruction:
Cha llenges and Respons ibilities , Educa tion in Emergencies and Reconstruction: Thema tic
Policy Studies . Paris: UNESCO IIEP.
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L ampiran 3: Ucapan Terima Kasih

INEE Working Group on Minimum Standards for Education in Emergencies
CARE Canada (Nancy Drost) * CARE USA (Hassan Mohammed) * Ca tholic Re lie f Services
(Mike Pozniak and Christine Carnea l) * Internationa l Rescue Committee (Rebecca Winthrop
and Wendy Smith) * Nor wegian Church Aid (B irgit Villumstad) * Norway UN Associa tion /
Nor wegian Re fugee Council (He lge Brochmann) * Re fuge e Educa tion Trust (Tim Brown) *
Save the Children UK (Susan Nicola i) * Save the Children USA (Christine Knudsen) * UNESCO
(Christopher Ta lbot) * UNHCR (Nemia Tempora l) * UNICEF (PilarAguilar) * World Education /
The Consor tium (Fred Ligon)

Transition team for establishing a Working Group on Minimum Standards
CARE USA (Jane Benbow) * Catholic Re lie f Ser vices (Mike Pozniak) * Inter-Agency Network
for Education in Emergencies (Nancy Drost) * The Internationa l Rescue Committee (Wendy
Smith) * Nor wegian Re fugee Council (E ldrid Midttun) * Save the Children Alliance (Susan
Nicola i) Save the Children USA (Christine Knudsen)

Donors to the minimum standards process
Canadian Interna tiona l Deve lopment Agency (CIDA) * Swedish Interna tiona l Deve lopment
Coopera tion Agency (SIDA) * Interna tiona l Rescue Committe e * Interna tiona l Save the
Children Alliance * Save the Children Norway * UNESCO * UNHCR * UNICEF * World Bank.

INEE Steering Group members
CARE Interna tiona l * Interna tiona l Rescue Committee * Interna tiona l Save the Children
Alliance * Nor wegian Refugee Council * UNESCO * UNHCR * UNICEF * World Bank

INEE Secretariat
Allison Anderson, Foca l Point on Minimum Standards (hosted by the Interna tiona l Rescue
Committee) Beverly Rober ts , Ne twork Coordina tor (hosted by UNESCO) Goeril Tomren,
Ass istant Ne twork Coordina tor (hosted by UNESCO)

INEE Donors
CARE USA * The International Save the Children Alliance * The Mellon Foundation * Norwegian
Agency for Deve lopment (NORAD) * Norwegian Ministr y of Fore ign Af fa irs * UNESCO UNHCR
* UNICEF * World Bank

Regional Consultation Delegates
*=Consulta tion Host
(OC)=Regiona l Consulta tion Organis ing Committee member

Africa Collective Consultation (Nairobi, Kenya , 21-23 January 2004 , hosted by CARE Canada
and Norwegian Church Aid): Catherine Arnesen, Nor wegian Refugee Council, Liberia; Jean-
Marie Mukoka Betukameso, Service Centrale Education a la Vie / UNFPA, DRC; Mudiappasamy
Devadoss, Ph.D., UNESCO PEER, Kenya; Mike Foley, Jesuit Refugee Services, Sudan; Mar tha
Hewison, Windle Trust Internationa l / Hugh Pilkington Charitable Trust, Uganda; Vick Shiverenje
Ikobwa , UNHCR Kenya; Joyce Ishengoma , CARE Tanzania; Davidson Oboyah Jonah, Christian
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Children’s Fund S ierra Leone; Ce lestin Kamori Banga , Norwegian Re fugee Council DRC;
M.R. Warue Kariuki (OC), Save the Children UK , Kenya; Thomas Ngolo Katta , Center for the
Coordination of Youth Activities , Sierra Leone; Levi Khamis , Norwegian Church Aid; Yoboue
N’da Kouass i, Ministr y of Educa tion, Cote d’ lvoire; Nderik yo E lizabe th Liga te , Southern
Africa Ex tens ion Unit, Tanzania; E lena Loca te tli, AVSI (Associazione Volontari Ser vizio
Internaziona le) Nor thern Uganda; Gilber t Sanya Lukhoba , Windle Trust Kenya; Changu
Mannathoko (OC), UNICEF, Southern and Eastern Africa (Africa Organising Committee member);
Wa lter Ma toke , Consultant; C lement Mhlanga , Save the Children UK , Zimbabwe; Carlinda
Maria Rodrigues Monte iro, Christian Children’s Fund Angola; Neema Ndayishimiye , Ministr y
for Nationa l Education, Burundi; Marangu Njogu, CARE Kenya; Mima Perisic, UNICEF Sudan;
Jolly Rubagiza , Kiga li Institute of Education; Ibrahim Mohamed Sa id,=Ministr y of Education,
Soma liland; Seny Sylla , Ministr y of Education, Guinea; Christiana Thorpe , Forum for African
Women Educa tiona lists , Sierra Leone; David Wa lker (OC), Interna tiona l Rescue Committee
S ierra Leone; Joyce Wanican, Interna tiona l Rescue Committee Uganda; John Yuggu Tileyi,
Ca tholic Re lie f Services Sudan; KassayeYimer, CARE Ethiopia
INEE Work ing Group and Ste ering Group representa tives: Allison Anderson, INEE; Pame la
Baxter, UNHCR; Helge Brochmann, Norwegian Refugee Council; Tim Brown, Refugee Education
Trust; Christine Carnea l, Ca tholic Re lie f Ser vices; Nancy Drost* , CARE Canada; Beverly
Rober ts , INEE; Birgit H. Villumstad* , Norwegian Church Aid

Asia and Pacific Collective Consultation (Kathmandu, Nepa l, 21-23 April 2004 , hosted by
the Internationa l Save the Children Alliance): Emmanue lle Abrioux (OC) * , Save the Children,
Nepa l; F eny de los Ange les-Bautista , Community of Learners Founda tion and Philippine
Children’s Te levis ion Founda tion; Steve Aswin, UNICEF Indones ia; Ranjinie Chandrika
Jayewardene , Commonwea lth Educa tion Fund, Sri Lanka; He lina Alia Dost, Interna tiona l
Rescue Committee Pakistan; Ua iporn Daodueancha i, Consor tium Tha iland (World Education
and World Learning); Seema Ga ikwad, Sphere India; Abdul Ghaf far, Save the Children USA,
Pakistan; Dr. Abdul Samad Ghafoori, UNICEF Afghanistan; Roza Gut, Ockenden Internationa l,
Pak istan; MirAbdul Ma lik Hashemi, GTZ BEFARe (Bas ic Educa tion For Afghan Re fuge es),
Pakistan; Ung Ngo Hok, Ministr y of Education, Youth and Spor t, Cambodia; A.Z.M. Sakhawat
Hossa in, BRAC Education Program, Government of Bangladesh Par tnership Unit; Teresita G.
Inciong, Depar tment of Educa tion, Government of the Philippines; Shak ir Ishaq, BEFARe ,
Pakistan; Ingrid Iversen, International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO; Umesh
Kumar Katte l, World Hea lth Organisation, Nepa l; Laxman Khana l, Depar tment of Education,
Government of Nepa l; Chirharu Kondu, UNICEF Nepa l; Samphre Lla lungpa , UNICEF Nepa l;
Udaya Manandhar, Save the Children USA, Nepal; Rachel McKinney (OC), International Rescue
Committee Afghanistan; N.Vinod Chandra Menon (OC), UNICEF India; Geeta S. Menon, CARE
India; Abdul Azis Mus lim , Non Violence Interna tiona l and Aceh Peace Educa tion Program;
Janardhan Nepa l, Depar tment of Education, Government of Nepa l; Patricia Omidian, Quaker
Ser vice , Afghanistan; W. Sterling Perera , Educa tion Consultant, Sri Lanka; Anna Pinto,
CORE (Centre for Organisa tion Research and Educa tion), India; Lokna th Pokhre l, CARITAS
Nepa l; N .M . Prusty, Sphere India and CARE India; Alexandra Pura , Oxfam Grea t Brita in,
Philippines Of fice; Kasturi Sengupta , Ca tholic Re lie f Ser vices , India; He len Sherpa , World
Educa tion, Nepa l; Anil Sharma , Depar tment of Educa tion, Government of Nepa l; Sanjay
Singh, Catholic Re lief Services , India; Deepesh Sinha , Disaster Mitigation Institute , Gujarat,
India; Sarah Smith, Concern Bangladesh; Marc van der Stouwe , ZOA Refugee Care , Tha iland;
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Dr. Sudiono, Ministr y of Educa tion, Indones ia; Anne Thomas , Educa tion and Community
Deve lopment Consultant, Cambodia; Lee la Ra j Upadhyay, World Food Program, Nepa l.
INEE Working Group representatives: Allison Anderson, INEE; He lge Brochmann, Norwegian
Refugee Council; Christine Knudsen, Save the Children US*; Fred Ligon, Consor tium Thailand
(World Education and World Learning); Susan Nicolai* , Save the Children UK; Michael Pozniak,
Ca tholic Re lie f Services; Carl Triplehorn, Save the Children US*

L atin America and Caribbean Collective Consultation (Panama C ity, Panama 5-7 May
2004 ,hosted by UNICEF): Fernando Jiovani Arias Morales, Fu ndacion Dos Mundos, Colombia;
Luis Yezid Be ltran Bautista , Project Counse ling Service , Colombia; Carmen Liliana Bieberach,
Fundacion para la Igua ldad de Opor tunidades , Panama; Roy Bowen, UNICEF Be lize; Juan
Pablo Bustamante , UNICEF Ecuador; Claudia Beatriz Cardenas Becerra , SPM Latinoamerica
Consultores S .A Estra tegia Internaciona l; C laudia Ernestina Carrillo Ramirez, Comite de
Familiares de Victimas de l “Caracazo” febrero de 1989 , Venezue la; Milton Xavier Caste llanos
Mosquera , ICRC , Panama; Joseph Marc Cesar, Ministr y of Educa tion and Culture , Ha iti;
Renee Cuijpers , UNHCR Panama; Iris Isa lia Currillo de Reyes , Ministr y of Educa tion, E l
Sa lvador; Victoria Ginja , World Food Programme , Panama; Diego Vida l Gutierrez Santos ,
Ministr y of Educa tion, Government of Panama; Nirvah Jean- Jacques (OC), The Ha itian
Foundation for Private Education (FONHEP), Ha iti; Francis Joseph, Christian Children’s Fund,
Dominica and St Vincent; Gustave Joseph, Ministr y of Educa tion and Culture , Ha iti; Reyes
Jimenez, SINAPROC , Panama; Mar tha Llanos , PhD; Educa tion and Human Deve lopment
Specia list; Garren Lumpk in (OC)* , UNICEF TACRO , Panama; Gladys Maria Minaya Urena ,
Ministr y of Education, Dominican Republic; Marina Rocio Mojica Carva ja l, Save the Children
UK, Colombia; Maria Paz Bermeja, UNHCR SURGE, Panama; Richard Pelczar, UNESCO; Gerardo
Perez Holguin (OC), CEDEDISCorporation for Community Deve lopment and Socia l Integration,
Colombia; Nidya Quiroz (OC)* , UNICEF-TACRO Consue lo Ramirez, Secre taria de Educacion
Publica , Mexico; FlorAlba Romero Medina , Univers idad Naciona l de Colombia; Ra isa Ruiz,
UNICEF Panama; Una i Sacona Benegas , UNICEF Dominican Republic; Anyoli Sanabria Lopez,
UNICEF Nicaragua; Jose Ale jandro Santander Narvaez, Organizacion Panamericana de la
Sa lud, Ecuador; Yasuhiro Taniguchi, UN OCHA, Panama; David Mar tin Villarroe lGarcia (OC),
Save The Children Alliance , Bolivia; Miloody Phaine Vincent, Ministr y of Education and Culture ,
Ha iti; Sofia Westberg, UNICEF Peru INEE Working Group representa tives: Allison Anderson,
INEE; Marina Lopez Anse lme , Refugee Education Trust; Rebecca Winthrop, IRC

Middle East, North Africa and Europe Collective Consultation (Amman, Jordan, 19-21 May
2004 , co-hosted by UNESCO and UNHCR): Nader Anton Abu Amsha , East Jerusa lem YMCA
Rehabilitation Program and YMCA Be it-Sahour; Ziad Abu Laban, Internationa l Committee of
the Red Cross (ICRC), Jerusa lem; Pushpa Achar ya , World Food Programme , Middle East ,
Centra l As ia and Eastern Europe , Egypt; Inna Kimaevna Airapetyan, CARE Nor th Caucasus ,
Chechnya; Fayez Ahmad Al-Fasfous , Early Childhood ResourceCentre , West Bank; Steven
Anderson, ICRC, Jerusa lem; Stanea la M. Beckley  (OC), UNICEF Middle East and Nor th Africa
Region, Jordan; Khoudja Be ldjila li, Ministr y of Educa tion, Algeria; Le ila Boumghar, Ministr y
of Educa tion, Algeria; Yaser Mohamed Daoud, Nabaa Lebanon; Veronique Ehlen, UNHCR
Jordan; Ma lika Elatifi, Save the Children, Morocco; Holly Hughson, Univers ity of Ca lifornia at
Berke ley; Sha ikh Kabiroddin, UN Re lief and Works Agency for Pa lestine Refugees in the Far
East (UNRWA); Doris Knoechel (OC), World Vision International; Zahra Mirghani (OC)* , UNHCR,
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Lebanon; Dr. Ahmed Mirza Mirza , Sa ladhaddin Univers ity, Iraq; Rober t Mizzi (OC), Kosovo
Educator Deve lopment Project; Issa Nassar, Ministr y of Education, Government of Jordan;
Rober t Parua (OC)* , UNESCO Jordan; Jacque line Pe ters , UNICEF Jordan; Ame la Piric ,
Organisation for Security & Cooperation in Europe , Sara jevo; Shao Potung, UNICEF Occupied
Pa lestinianTerritor y; Basri A.S . Sa lmoodi, Ministr y of Educa tion and Higher Educa tion,
Pa lestinian Authority; Kabir Sha ikh, UNRWA, Jordan; Adina Shapiro, Middle East Children’s
Association, Israe l; Aferdita Spahiu, UNICEF Kosovo; Mar tine Stor ti, Ministr y of Education,
France; Mohammed Tarakhan, UNRWA, Jordan; Geeta Verma , UNICEF Jordan; Jamie Williams
(OC), Save the Children UK, Egypt; Isuf Zeneli, Ministr y of Education, Science and Technology,
Kosovo INEE Work ing Group on Minimum Standards and Ste ering Group representa tives:
Allison Anderson, INEE; E ldrid Midttun, NRC; Susan Nicola i, Save the Children UK; Beverly
Rober ts , INEE; Christopher Ta lbot* , UNESCO IIEP; Nemia Tempora l* , UNHCR

Peer Review Facilitator: Joan Sullivan-Owomoyela Peer Review Analysis Consultant: Margaret
S incla ir Minimum Standards Intern: Christine Pagen INEE gra te fully acknowledges the
ass istance of the Academy for Educa tiona l Deve lopment and the Globa l Learning Por ta l in
the peer review process .

Peer Reviewers: Chris Berr y, UK Depar tment for Interna tiona l Deve lopment (DFID); Lynne
Bethke , InterWorks; Marilyn Blaeser, CARE; Beverlee Bruce , Social Science Research Council;
Pe ter Buck land, World Bank; Dana Burde , Columbia Univers ity; Jim DiFrancesca , Har vard
Univers ity; Eric Eversman, Consultant; Jan Fie ld, UNHCR; Sarah Dr yden Pe terson, Harvard
Univers ity / Makerere Univers ity; Jason Har t, Oxford; Mar tha Hewison, Windle Trust; Dorothy
Jobolingo, Interna tiona l Rescue Committee Uganda; Alison Joyner, Sphere; E llen Van
Ka lmthout , UNICEF; Jack ie K irk , McGill Univers ity; Jane Lowick i, Interna tiona l Rescue
Committee; Gilber to Mendez, Christian Children’s Fund (CCF); Eldrid Midttun, NRC; Michea l
Montgomery, CIDA; Claus Nelson, Red Barnet; John Rhodes Paige , St. Edwards; Delia Rarela-
Barcelona , UNFPA; Margaret Sinclair, Consultant; Marc Sommers, Consultant; Mar tine Stor ti,
Ministry of Education, France; Carl Triplehorn, Save the Children US; Julian Watson, Consultant;
Michae l Wesse lls , CCF and Randolf Macon; Jim Williams , George Washington Univers ity;
Sharon Wright, CARE Sudan Bas ic Education Program / Univers ity of Massachusetts; and a ll
WGMSEE members.

INEE’s WGMSEE is a lso gra te ful for the guidance of the Sphere Project sta f f, with specia l
thanks to Nan Buzard and Alison Joyner.

Handbook Editor: David Wilson

INEE mengucapkan terima kas ih a tas kontribus i semua individu yang berpar tis ipas i da lam
proses konsultas i loka l, layanan INEE -list konsultas i dan umpan ba lik da lam MSEE . INEE
tidak mungkin menyebut nama sa tu persa tu karena itu akan memerlukan lebih dari 20
ha laman, dan ruangan ini tidak memungkinkan. Namun nama lengkap semua kontributor
dapa t diliha t di INEE webs ite berikut:
http: / / www.inees ite .org / standards / mse e .asp, as we ll as on the MSEE CDROM.
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INEE Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat

Formulir Umpan Balik

Semua komentar yang dikirimkan akan dis impan da lam file oleh INEE Foca l Point bidang
Standar Minimum dan akan dika ji untuk revis i edis i web-based, a tau untuk edis i ce tak bila
diadakan revis i di kemudian hari.

Nama:

Pekerjaan dan organisas i:

Alamat:

Te lp /  e-ma il:

Tangga l:

Un t uk  m e n j awa b p e r t a ny a a n -p e r t a ny a a n b e r i ku t ,  p a s t i k a n sp e s i f i k ,  d a n  k a l a u
memungkinkan, sediakan buk ti a tau sumber rujukan dari saran-saran yang anda berikan.

1) Apa komentar a tau umpan ba lik secara umum yang anda miliki di bagian
manapun dari buku INEE Standar Minimum Pendidikan da lam Keadaan Darurat?

2) Adakah indika tor-indika tor yang perlu diperba iki?

3) Adakah informas i baru yang harus ditambahkan ke da lam Ca ta tan panduan?

4) Adakah perangka t la in yang harus dicantumkan sebaga i lampiran a tau da lam
Rujukan dan Sumber?

Untuk informas i lebih lanjut tentang INEE dan /  a tau proses standar minimum, s ilahkan
kunjungi webs ite berikut: http: / / www. inees ite .org

S ilahkan kirim formulir ini ke the INEE Foca l Point on Minimum Standards for Educa tion in
Emergencies: Allison Anderson
c / o Interna tiona l Rescue Commitee /  122 East 42nd Stree t /  New York , NY 10168-1289
Te l: (+1 212) 551 3107 /  Fax (+1 212) 551 3185 /  a llison@the irc .org


