PANDUAN 2
PERSPEKTIF KEPENTINGAN TERBAIK ANAK
TUJUAN PANDUAN
1. Peserta memahami tentang Hak anak
2. Terwujudnya keluarga pekerrja rumahan yang mampu mengedepankan
kepentingan terbaik anak
3. Adanya dukungan terbaik untuk anak dari keluarga pekerja rumahan,
lingkungan, dan pemerintah
4. Peserta dapat menyusun rencana tindak lanjut untuk mewujudkan
kepentingan terbaik bagi anak

Panduan Perspektif Kepentingan Terbaik Anak terdiri dari 4 materi :
1. Konvensi Hak Anak
2. Hak Anak Untuk Berkembang
3. Keterlibatan anak dalam pekerjaan di dalam rumah tangga pekerja
rumahan
4. Rencana tindak lanjut mewujudkan kepentingan terbaik anak
5. evaluasi

METODE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menonton film
Pemaparan nara sumber
Diskusi kelompok
Diskusi pleno
Curah pendapat
Bermain peran/ role play

ALAT
- Spidol , selotip kertas, kertas plano, meta plan, laptop, layar proyektor

BAHAN BACAAN
- Konvensi Hak Anak
- Hak Anak Untuk Berkembang
- Keterlibatan Anak

PANDUAN 9

Pengembangan Ekonomi
Tujuan panduan
1. Peserta memahami dasar-dasar kewirausahaan dan kemandirian
ekonomi
2. Peserta mengetahui cara membangun, dinamika serta peluang
usaha yang akan dikembangkan
3. Terbentuknya usaha mandiri dan usaha kelompok pekerja
rumahan
Panduan 9 Pengembangan Ekonomi terdiri atas 7 materi, yaitu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menjadi pribadi yang mandiri
Kewirausahaan
Manajemen usaha kecil
Pemasaran / marketing
Wirausahawan mandiri
Rencana tindak lanjut
Evaluasi

METODE
-

Curah pendapat
Menonton film tentang the 7 habbits
Diskusi berpasangan
Diskusi kelompok
Permainan bola, berlatih mengeluarkan ide bisnis
Permainan going mingle; mendaftar karakteristik/cirri yang dimiliki
oleh seorang wirausahawan
- Praktek langsung mengelola keuangan pribadi
- Bermain peran
- Praktek menyusun tindak lanjurt

ALAT
Idem
BAHAN BACAAN
1. 7 kebiasaan manusia yang efektif
2. Definisi kewirausahaan,
3. Tulisan yang membahas tentang :tahapan wirausaha, karakteristik
yang harus dimiliki oleh wirausahawan, ide / rencana usaha dan
riset pasar
4. Manajemen usaha keuangan keluarga dan usaha mandiri
5. Cerita tentang Tuti Nurhayati dan Lasmini

PANDUAN 13

EVALUASI PROGRAM PENDAMPINGAN DAN
PENGUATAN PEKERJA RUMAHAN DAN ORGANISASI
PEKERJA RUMAHAN

Tujuan Panduan
1. Peserta memahami dan menyadari pentingnya melakukan kegiatan evaluasi
setelah menyelenggarakan pelatihan atau pertemuan lainnya untuk
mengetahui sejauh mana tujuan dapat di capai sepanjang kegiatanj
berlangsung
2. Peserta memahami dan menyadari pentingnya evaluasi setelah menyelesaikan
program tertentu untuk mengetahui sejauh mana capaian dan perubahan
yang dihasilkan
3. Peserta mampu melakukan proses evaluasi setiap kali selesai melakukan
kegiatan
4. Peserta mampu melakukan proses evaluasi , menilai capaian dan perubahan
yang terjadi setiap kali menyelesaikan program tertentu
5. Peserta trampil menggunakan alat evaluasi

Metode
1. Curah pendapat
2. Simulasi penilaian hasil yang telah dicapai setelah mengikuti program
pendampingan dan penguatan pekerja rumahan dan organisasi pekerja
rumahan berupa rangkaian pelatihan/13 topik pelatihan , termasuk
evaluasi

Alat
- Kartu metaplan , spidol , plano, selotip kertas, pena

Bahan bacaan
- Lembar evaluasi
- Lembar rekapitulasi penilaian evaluasi

