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RINGKASAN PROPOSAL

Tahun 2017 Kota Surakarta  telah mendapatkan penghargaan Kategori Utama untuk Kota Layak Anak dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  Republik Indonesia, dan sejak tahun 2006
Kota Surakarta telah ditunjuk sebagai salah satu pilot proyek Pengembangan Model Kota Layak Anak,
bersama Gorontalo, Jambi, Sidoarjo, Kutai Kartanegara. Dan diharapkan tahun 2018 terwujud Surakarta Kota
Layak Anak.

Dalam kurun waktu 12 tahun. Kota Surakarta dalam pengembangan program Kota Layak Anak senantiasa
berupaya memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan
cinta tanah air.

Untuk pemecahan masalah sebagai Kota yang mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), terutama
dalam kluster pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, sejak
tahun 2006 telah terbentuk Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) yang bertujuan membentuk manusia
bertaqwa kepada Tuhan,cerdas, terampil dan kreatif, meningkatkan disiplin dan prestasi belajar serta
mengurangi terjadinya kenakalan remaja.

Sasaran Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) adalah anak sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) atau yang
sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau
yang sederajat.

link : 

https://www.youtube.com/watch?v=v8Y28e7zSIE

https://www.youtube.com/watch?v=1BkBfFywz-8

https://sendvid.com/6nkqds6y

https://sendvid.com/amrd0vjq

https://sendvid.com/m4wavi3b

http://surakarta.go.id/?p=8964

http://surakarta.go.id/?p=9031

https://www.youtube.com/watch?v=VZ4rHs5PXdU

https://surakartajebres.wordpress.com/satgas-gwjb-new/

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8Y28e7zSIE
https://www.youtube.com/watch?v=1BkBfFywz-8
https://sendvid.com/6nkqds6y
https://sendvid.com/amrd0vjq
https://sendvid.com/m4wavi3b
http://surakarta.go.id/?p=8964
http://surakarta.go.id/?p=9031
https://www.youtube.com/watch?v=VZ4rHs5PXdU
https://surakartajebres.wordpress.com/satgas-gwjb-new/
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Kota Surakarta dalam pengembangan sebagai Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 sampai dengan
2018 telah merancang strategi pembangunan yang mengintegrasikan komitmen antara sumber daya
Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam
program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Dalam pengembangan Kota Layak Anak terdapat 24 indikator. Untuk memenuhi 24 indikator Kota Layak
Anak (yang merupakan penjabaran dari 5 kluster hak-hak anak yaitu : hak sipil dan kebebasan, hak
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, perlindungan khusus). Dalam kegiatan program Kota
Layak Anak melibatkan beberapa Perangkat Daerah yang mempunyai Program tentang anak.

Tingginya  pengaruh kekuasaan media elektronik seperti TV, Hp, Media Sosial terhadap kehidupan generasi
muda telah mengakibatkan semangat belajar yang kendur dan prestasi menurun, untuk diperlukan
kepedulian masyarakat tentang masalah tersebut.

Menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan masyarakat seluruh lapisan terutama
lingkungan padat penduduk diperlukannya kesadaran masyarakat, budaya belajar ditanamkan sejak dini
dengan disiplin belajar dengan cara meningkatkan kualitas belajar dan prestasi. Untuk itu diperlukannya
Gerakan Jam Belajar Masyarakat yang merupakan gerakan belajar anggota masyarakat di suatu wilayah.

 

Untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak tidak terlepas dari berbagai permasalahan
salah satunya adalah dalam rangka mencapai mutu pendidikan yang optimalbelajar para siswa tidak hanya
terbatas pada ruang kelas tapi di lingkungan keluarga dan masyarakat hal ini diperlukan pengkondisian yang
mendukung suasana belajar dalam meningkatkan disiplin dan prestasi belajar sehingga terhindar dari
kegiatan-kegiatan yang negatif.
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PENDEKATAN STRATEGIS

Ringkaslah tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah

Dalam rangka pemecahan masalah sebagai Kota yang mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA),
Kota Surakarta senantiasa berupaya memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas,
ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air, salah satu pendukung tersebut adalah jam yang digunakan untuk
belajar yang disebut dengan “Gerakan Wajib Jam Belajar” yang ditandai dengan Sirene

Dasar Pemikiran  terbentuknya Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) ini adalah :

Pendidikan tanggungjawab bersama antara orang tua masyarakat dan pemerintah.1.
Orangtua adalah pendidik pertama dan utama.2.
Siswa berada di lingkungan sekolah lebih kurang 8 jam, 16 jam berada di luar lingkungan sekolah yang3.
berarti di lingkungan keluarga/masyarakat. Dengan pertimbanan tanggung jawab dan lebih
banyaknya/lamanya waku siswa di keluarga/masyarakat, perlu pengkondisian yang mendukung
suasana belajar.

Gerakan wajib jam  belajar adalah salah satu upaya program untuk menciptakan kondisi lingkungan yang
aman, nyaman, tertib dan teratur untuk kegiatan belajar anak dirumah maupun yang diselenggarakan oleh
masyarakat seperti di sanggar belajar yang ada di lingkungan tersebut.. Peran dan perhatian orang tua
sangat diperlukan dalam kegiatan belajar merupakan sumbangan terbesar dalam pelaksanaan program jam
belajar masyarakat terhadap prestasi belajar anak

Bentuk Partisipasi dalam Masyarakat antara lain adalah dibentuknya Satgas Gerakan Wajib Jam Belajar
(GWJB) dengan memonitor lingkungannya untuk belajar dari keluarga sendiri yaitu dengan cara mematikan
tv dan tidak menimbulkan suara-suara yang mencemarkan polusi suara. Hal positif ini akan sangat
membantu anak-anak belajar lebih efektif hal ini juga merupakan kepentingan bersama jadi perlu ada nya
kesadaran itu muncul dari dalam diri masing-masing.

Melalui Visi Gerakan Wajib Jam Belajar yaitu terwujudnya budaya belajar bagi masyarakat untuk peningkatan
mutu pendidikan di Kota Surakarta

Misinya adalah :

Meningkatkan partisipasi orang tua untuk mendampingi anak dalam kegiatan belajar1.
Menciptakan suasana kondusif bagi berlangsungnya proses pembelajaran di masyarakat.2.
Memberdayakan seluruh komponen masyarakat untuk Gerakan Wajib Jam Belajar3.
(GWJB).4.
Mendukung kepedulian masyarakat untuk meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana5.
belajar.

 

Tempat Belajar :

Sistim individu/dirumahnya sendiri didampingi orang tua.1.
Secara berkelompok (dengan pendamping) atau sistem berjenjang (anak yang pandia mempimpi2.
adik/teman sebaya). Berada di satu/beberapa tempat.
Tempat-tempat lain yang ditunjuk seperti Taman Anak Cerdas.3.
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Adapun strategi yang telah dilakukan untuk mendukung Gerakan Wajib Jam Belajar adalah  :

Komitmen pemerintah daerah, legislatif, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Layak Anak1.
dan meningkatkan  budaya belajar melalui Gerakan Wajib Jam Belajar.
Menggerakkan seluruh masyarakat, stakeholder untuk mendukung gerakan ini dengan membentuk2.
Pokja Tim Gerakan Wajib Jam Belajar mulai tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Pembentukan Tim Pokja Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) Tingkat Kota dikeluarkan dengan Surat3.
Keputusan Walikota, begitu juga dengan Pembentukan Tim Pokja Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB)
tingkat Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat dan Pembentukan Tim Pokja Gerakan Wajib Jam
Belajar (GWJB) tingkat Kelurahan dengan Surat Keputusan Lurah.
Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan budaya belajar untuk meningkatkan prestasi4.
anak melalui Gerakan Wajib Jam Belajar dan mengkondisikan kegiatan Gerakan Wajib Jam Belajar
tersebut.
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KREATIF DAN INOVATIF

Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan
masalah dengan cara-cara baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) adalah gerakan menumbuhkembangkan budaya belajar karena
pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan dan harus mampu melawan rasa malas,
pengaruh lingkungan lainnya seperti media tv, gadget, yang sering menyita jam belajar. GWJB harus bisa
menciptakan suatu kondisi yang ideal yang dapat mendorong proses belajar mengajar anak dalam suasana
aman,nyaman, tertib dan menyenangkan.

Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) merupakan jam belajar masyarakat harus mampu menerobos dan
mencari model serta metode kemampuan yang pada saatnya masyarakat peduli dengan lingkungan yang
tertib,disipilin,teratur,aman dan nyaman dalam belajar serta kepedulian masyarakat terhadap kegiatan belajar
anak dirumahnya masing-masing.

Inovasi yang dilakukan adalah :

Awal mulai jam belajar diberi  “tanda / suara” berupa sirene yang dapat didengar di lingkungan baik1.
orang tua, anak usia belajar.
Tv,radio,computer,gadget sejenisnya dimatikan.2.
Orang tua diharapkan di rumah mendampingi belajar anak.3.
Masyarakat yang tidak punya anak usia sekolah mengkondisikan suasana tenang, tidak berisik,4.
sehingga kondusif untuk belajar dan diusahakan tidak ada anak bermain diluar rumah
Waktu belajar Senin s/d Jumat pukul 18.30 s/d 20.30 Wib, Sabtu dan Minggu belajar sendiri.5.
Dibentuknya Satgas GWJB untuk memonitor dan mendampingi anak belajar ketika tanda waktu6.
berbunyi.
Mengikutkan temannya untuk menjadi pendidik sebaya yaitu mengajar adiknya bersama-sama belajar.7.
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PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan
publik ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta
kronologinya

 

 

A. RENCANA AKSI

1. Jangka Pendek :

Membentuk Satgas GWJB tingkat Kota dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta1.
Nomor 423.05/7.16/2015m, tgl 23 Januari 2015 tentang Tim Pelaksana Gerakan Wajib Jam Belajar.
Membentuk Satgas GWJB tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari Tokoh2.
Masyarakat,Tokoh Agama, Ketua RW, Ketua RT, Kader PKK RW/Kader PKK RT  dengan
mengeluarkan Surat Keputusan Camat dan Lurah untuk Satgas Gerakan Wajib Jam Belajar.
Mensosialisasikan Gerakan Wajib Jam Belajar ini secara terus menerus melalui RT/RW, Pertemuan3.
PKK Kecamatan, Kelurahan maupun RT/RW, saat kegiatan Forum Anak Kecamatan maupun
Kelurahan.
Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas GWJB tingkat Kelurahan ke RT/RW yang melaksanakan4.
GWJB.
Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas GWJB tingkat Kota ke Kecamatan dan Kelurahan yang5.
melaksanakan Gerakan Wajib Jam Belajar

2. Jangka Panjang

Menyelenggarkaan Latihan Ujian (Try Out) berstandar Nasional tingkat Kelurahan.1.
Menyelenggarakan kegiatan Lomba Cerdas Cermat yang diselenggarakan baik dari pihak Kecamatan2.
maupun Kelurahan.
Memantau hasil belajar anak  yang dicapai dalam Ujian Nasional setiap tahun3.

B.  PARTISIPASI MASYARAKAT

Pengendalian jam belajar masyarakat bagi anak-anak juga menjadi persoalan ketika jam belajar banyak
disita oleh berbagai media atau hiburan semacam televisi atau media yang terkoneksi lewat internet atau
handphone dan bagaimana cara kita mengendalikan hal tersebut agar tidak dikuasai. Partisipasi masyarakat
sangat penting untuk kelangsungan kegiatan jam belajar masyarakat melalui Gerakan Waib Jam Belajar.
Keterlibatannya membuat terciptanya lingkungan belajar yang di harapkan sesuai dengan himbauan.
Himbauan mengajak seluruh warga untuk mematikan televisi dan mengajak anaknya yang berusia sekolah
untuk belajar rutin. Membiasakan belajar rutin dan menjadikannya budaya belajar untuk mencapai sebuah
prestasi bukan belajar semalam menjelang ujian atau ulangan saja.

Kerjasama dan kepedulian orang tua terhadap kebutuhan belajar anak, yaitu mengingatkan anak agar
belajar, tidak memberikan pekerjaan selama waktu belajar anak, menunggu anak selama belajar, serta
mematuhi jam belajar untuk kegiatan belajar merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan budaya belajar
dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang ideal , tertib dan nyaman.
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Semangat warga masyarakat ini juga yang akan menghasilkan sebuah prestasi baik bagi generasi penerus
bangsa, terutama di lingkungannya tidak ada lagi yang bermain diluar hingga larut malam dan memanfaatkan
waktunya semaksimal mungkin. Terciptanya lingkungan yang kondusif juga akan membuat semangat belajar
yang meningkat sehingga akan berpengaruh pada prestasi. 
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PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan
publik ini

 

 

 

KEPENGURUSAN

Terbentuknya Satgas Gerakan Wajib Jam Belajar baik ditingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan terdiri
dari :

I.    Tingkat Kota

Walikota Surakarta (sebagai Pembina)1.
Wakil Walikota Surakarta2.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai3.
Penanggungjawab.
Beberapa OPD terkait seperti Dinas Pendidikan4.

II.    Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Lurah (sebagai Pembina)1.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat2.
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK, Ketua RW dan Ketua RW, Forum Anak dan Lembaga-3.
lembaga yang ada sebagai anggota.

B.   STAKEHOLDER GERAKAN WAJIB JAM BELAJAR

Walikota Surakarta1.
Wakil Waliota Surakarta2.
Sekretaris Daerah3.
Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta4.
BAPPPEDA5.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah6.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan7.
Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pendidikan8.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian9.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah10.

    Pemangku Kepentingan

Camat dan Lurah Se-Kota Surakarta (sebagai pembuat dan pelaksana kegiatan Gerakan Wajib Jam1.
Belajar)
LSM Peduli Anak yang ada di Kota Surakarta (yang berbasis pendidikan)2.
Pihak swasta yang berbasis pendidikan (Bimbingan Belajar).3.
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SUMBER DAYA

Sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi
pelayanan publik ini

Untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Wajib Jam Belajar sumber Dana :

Dana Dana Pembangunan Kelurahan.1.
Hibah2.
Masyarakat Pemerhati pendidikan3.

Pemanfaatan sumber dana ini tidak dianggarkan besar hanya untuk pendampingan kegiatan seperti
pengadministrasian dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung yaitu latihan ujian atau Try Out dan Lomba
Cerdas Cermat.

Dan untuk pengadaan sirine sebagai tanda Jam Belajar dianggarkan di DPA Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlidungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta.
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KELUARAN/OUTPUT

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik
ini

Output (Manfaat)

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kegiatan Gerakan Wajib Jam Belajar1.
Menambah nilai bagi kota Surakarta dalam mewujudkan diri menjadi Kota Layak Anak.2.
Menjadikan Jam Belajar ini menjadi Budaya Belajar di masyarakat3.
Mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat seperti kenakalan remaja, menonton televise yang bukan4.
porsi anak-anak, bermain gadget.
Meningkatkan disiplin belajar dan prestasi anak melalui jam belajar yaitu Senin s/d Jumat 18.305.
–20.30  WIB.
Membangun sisti GWJB secara terpadu dan berkelanjutan6.
Optimalisasi sumberdaya dan penggunaan dana7.
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi program serta pembinaan kegiatan Gerakan Wajib Jam Belajar1.
oleh Satgas Gerakan Wajib Jam Belajar tingkat Kota tiap 6 bulan sekali.
Melakukan monitoring dan evaluasi program serta pembinaan kegiatan Gerakan Wajib Jam Belajar2.
tingkat Kecamatan dan Kelurahan oleh Satgas Gerakan Wajib Jam Belajar tingkat Kecamatan tiap 6
bulan sekali dan Kelurahan tiap minggu bergilir sesuai dengan pembagian di ingkungannya.
Mengawasi dan mendampingi kegiatan Latihan Ujian (Try Out) untu siswa Sekolah Dasar (SD) kelas3.
VI setiap tahunnya yang bekerjasama dengan pihak swasta yaitu tempat bimbingan belajar.

Mengawasi dan mendampingi kegiatan Lomba Cerdas Cermat sebagai tolak ukur keberhasilan Gerakan
Wajib Jam Belajar.
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KENDALA DAN SOLUSI

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara
penanggulangan dan penyelesaiannya

Kendala yang dihadapi :

Belum semua orang tua memahami artinya Gerakan Wajib Jam Belajar untuk menjadikannya budaya1.
belajar dan dapat membentuk anak untuk disiplin belajar menghindari dari kegiatan-kegiatan yang
negative seperti bermain gadget,medsos dan menonton televisi.
Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami Gerakan Wajib Jam Belajar karena warga atau2.
masyarakat yang tidak mempunyai anak berusia sekolah masih menyalakan televisi dan berkumpul
diluar yang seharusnya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan  Gerakan Wajib Jam Belajar yaitu
menjaga lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar yaitu mematikan teevisi dan tidak
membuat kegaduhan.

 

Penyelesaiannya :

Mensosialisasikan terus menerus mengenai Gerakan Wajib Jam Belajar melalui satgas GWJB baik tujuan
dan manfaatnya kepada masyarakat di lingkungannya yang telah menerapkan kegiatan tersebut.
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MANFAAT

Uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini, berikan beberapa pembuktian /data yang
menunjukkan dampak/manfaat dari inovasi pelayanan publik ini

Manfaat Utama :

Meningkatkan budaya dan displin belajar anak1.
Meningkatkan prestasi anak di sekolah karena terbiasa dengan belajar2.
Mengurangi penggunaan gadget atau medsos dan menonton televisi pada anak.3.
Mendekatkan anak pada orangtua karena orang tua mendampingi anak dalam belajar sehingga dapat4.
membentuk Keluarga Ramah Anak.
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SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

No Kondisi Sebelum Ada GWJB Kondisi Sesudah Ada GWJB

1.

Lingkungan belum terkondisikan dengan
nyaman karena masih banyak anak-anak
yang bermain diluar, menonton televisi
ataupun bermain gadget atau komputer
pada saat jam 18.30 WIB,

Lingkungan sudah terkondisikan dengan
dengan kegiatan GWJB karena sudah ada
penanda untuk jam belajar yaitu sirine.
 

2.

Kepedulian masyarakat terutama orang
tua kurang perhatian terhadap prestasi
akademis anak di sekolah karena tidak
belajar.

Orang tua ikut mendampingi anak dalam
jam belajar lewat GWJB dengan tanda
sirine dan memberikan perhatian terhadap
prestasi akademis anak di selah
 

3.
Prestasi belajar anak di lingkungan
tersebut tidak bisa dipantau

Prestasi belajar anak dapat dipantau
karena adanya jam belajar yang telah
ditentukan lewat GWJB baik dirumah,
sanggar belajar maupun di Taman Cerdas
 

4. Kebersamaan keluarga tidak terbentuk.

Kebersamaan keluarga terbentuk secara
otomatis orang tua menemani anak-
anaknya dalam belajar
 

5.
Belum terlibatnya anak-anak dalam lomba
yang menampilkan prestasi anak.

Sejak terbentuknya GWJB sebagai tolak
ukur keberhasilan kegiatan belajar dengan
diselenggarakannya latihan ujian Nasional
(Try Out) dan Lomba Cerdas Cermat
tingkat Kecamatan maupun Kelurahan
 

GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah
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KESELARASAN

Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan? Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah
satu atau lebih Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Selaras dengan Arah Kebijakan revolusi Mental ke-3, yaitu Kepribadian dalam kebudayaan yang memuat
indikator :

Peningkatan kualitas pendidikan;

melahirkan manusia-manusia unggul, yang mampu mengembangkan kebudayaan, daya cipta dan kreativitas,
daya saing, serta merancang masa depan bangsa yang maju, modern, dan mandiri.

Peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan kepribadian
anak;

keluarga sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan kepribadian anak melalui pengasuhan
dan pendidikan di rumah, pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti, serta wahana sosialisasi dan persemaian
nilai-nilai luhur.

Pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta berdaya
saing dan dinamis.
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PEMBELAJARAN

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini,
pembelajarannya, dan rekomendasi untuk masa depan

Pembelajaran yang dapat dipetik dari pembelajaran kegiatan ini:

Kesadaran masyarakat dari berbagai kalangan untuk menjadikan Gerakan Wajb Jam Belajar sebagai1.
suatu budaya sebagai salah satu pendukung meningkatkan kualitas pendidikan
Partisipasi masyarakat setempat yang telah mendukung kegiatan dan program GWJB sebagai salah2.
satu kepedulian masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan
Terciptanya suasana yang kondusif, nyaman dan aman di lingkungan dalam kegiatan jam belajar3.
masyarakat.
Tercapainya prestasi anak di sekolah karena didukung oleh budaya belajar yang telah diterapkan di4.
lingkungannya yaitu GWJB.
Dukungan stakeholder (legislative maupun eksekutif) dan pihak swasta maupun komunitas atau LSM5.
Peduli Anak Bidang Pendidikan dalam Gerakan Wajib Jam Belajar.
Perlunya strategy dan inovasi yang lebih menarik lagi selain tanda bunyi ‘sirene’, dukungan komunitas6.
Peduli Anak dalam bidang Pendidikan dalam kegiatan GWJB.
Terciptanya Keluarga Ramah Anak dimana orang tua peduli prestasi anak dan mendampingi anak7.
belajar dengan suasana yang nyaman, tenang dan kondusif (mematikan televise dan tidak ada
keributan)
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KELANJUTAN DAN REPLIKASI

Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan, jelaskan apakah inovasi ini sedang
direplikasi (transfer of knowledge) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi,
daerah, nasional dan/atau internasional, dan jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat
direplikasi

Aspek berkelanjutan

Gerakan Wajib Jam Belajar di Kota Surakarta sejak tahun 2006 sudah menjadikannya satu program dalam
pemenuhan hak anak yaitu dalam kluster pemenuhan hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Seni Budaya guna mewujudkan Surakarta Kota Layak Anak. Dan menjadikan anak-anak di Kota
Surakarta menjadi generasi banngsa yang bertaqwa kepada Tuhan,cerdas, terampil dan kreatif,
meningkatkan disiplin dan prestasi belajar serta mengurangi terjadinya kenakalan remaja.

Gerakan Wajib Jam Belajar ini telah dikembangkan di 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan di Kota Surakarta
dengan mengeluarkan Surat Keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan dan Surat Keputusan Lurah untuk
tingkat Kelurahan.

 

Pemerintah Kota Surakarta melalui Walikota Surakarta sebagai pengembangan program Kota Layak Anak
selalu memberikan dukungannya untuk Gerakan Wajib Jam Belajar ini.

Sedangkan untuk Tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional dapat dikembangkan sebagai salah satu Program
Kegiatan dalam  Pengembangan Kota Layak Anak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

 

 


