
 

 

 

MATRIKS 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK TUMBUH KEMBANG 

PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN BANYUMANIK 

 
NO TOPIK PERATURAN PERTANYAAN 

1 Regulasi tentang 

PAUD dalam upaya 

pemenuhan hak anak 

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat (2) 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan kembang serta berhak atas suatu 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (4) 

mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

menjelaskan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah”. 

3. Pemenuhan hak anak mengenai kesejahteraan anak 

juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 

Ayat 1-4, yang menyatakan bahwa: 

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, 

asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih 

sayang baik dalam keluarganya maupun di 

dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar; anak berhak atas 

pelayanan mengembangkan kemampuan dan 

Ahli Hukum: 

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai hak anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuhkembang serta suatu 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi? 

2. Menurut Anda regulasi apa saja yang terkait 

dengan hak anak untuk tumbuh kembang? 

3. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 

jawab negara, terutama pemerintah. Menurut Anda 

tanggung jawab yang seperti apa yang dilakukan 

untuk memenuhi HAM? 

4. Menurut Anda apakah kaitan antara Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat (2) yang 

membahas mengenai hak anak dalam kelangsungan 

hidup, tumbuhkembang serta suatu perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasidengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 Ayat 1-4? 

Apakah pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 merupakan suatu bentuk dari pelaksanaan 



 

 

 

kehidupan sosialnya; anak berhak atas 

pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun setelah dilahirkan; 

anak berhak atas perlindungan terhadap 

lingkungan hidup yang dapat membahayakan 

atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Pasal 44 Ayat 1-3, yaitu: 

Pasal 44 Ayat (1): 

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan 

menyelenggarakan upaya kesehatan 

yangkomprehensif bagi anak, agar setiap anak 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal 

sejak dalamkandungan. 

Pasal 44 Ayat (2): 

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan 

upaya kesehatan secara komprehensif 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

didukung oleh peran serta masyarakat. 

Pasal 44 Ayat (3): 

Upaya kesehatan yang komprehensif 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

meliputi upayapromotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan 

dasarmaupun rujukan. 

Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat (2)? 

5. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, Pasal 44 Ayat (1): 

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

komprehensif bagi anak. Menurut Anda upaya 

kesehatan yang seperti apa, yang dilakukan 

pemerintah? 

6. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, Pasal 44 Ayat (2): 

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya 

kesehatan secara komprehensif sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta 

masyarakat. Menurut Anda peran yang seperti apa 

yang perlu dilakukan oleh masyarakat? 

7. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, Pasal 44 Ayat (3): 

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat (1) meliputi upayapromotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk 

pelayanan kesehatan dasarmaupun rujukan. 

Menurut Anda upayapromotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif yang seperti apa yang dilakukan 

pemerintah? 

8. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan pada Pasal 132 Ayat (1), yang 

menjelaskan bahwa, “Anak yang dilahirkan wajib 

dibesarkan dan diasuh secara bertanggungjawab, 



 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan pada Pasal 132 Ayat (1), yang 

menjelaskan bahwa, “Anak yang dilahirkan wajib 

dibesarkan dan diasuh secara bertanggungjawab, 

sehingga memungkinkan anak tumbuh dan 

berkembang secara sehat dan optimal.” 

6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan pada Pasal 135 Ayat (1) dan (2), yang 

menyatakan bahwa: 

Pasal 135 Ayat (1): 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat wajib menyediakan tempat dan 

sarana lain yang diperlukan untuk bermain 

anak yang memungkinkan anak tumbuh dan 

berkembang secara optimal serta mampu 

bersosialisasi secara sehat. 

Pasal 135 Ayat (2): 

Tempat bermain dan saranan lain yang 

diperlukan sebagai mana dimaksud pada Ayat 

(1) wajib dilengkapi sarana perlindungan 

terhadap risiko kesehatan agar tidak 

membahayakan kesehatan anak. 

7. Konvensi Hak Anak (KHA) pada Pasal 28 Ayat (1) 

menyebutkan bahwa, negara-negara pihak 

mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan 

tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan 

berdasarkan pada kesempatan yang sama. 

sehingga memungkinkan anak tumbuh dan 

berkembang secara sehat dan optimal.” Menurut 

Anda apakah yang dimaksud dengan anak wajib 

dibesarkan dan diasuh secara bertanggungjawab? 

8. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan pada Pasal 135 Ayat (1): 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang 

diperlukan untuk bermain anak yang 

memungkinkan anak tumbuh dan berkembang 

secara optimal serta mampu bersosialisasi secara 

sehat. Menurut Anda sarana dan prasarana yang 

seperti apa yang perlu disediakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat untuk 

mendukung tumbuh kembang anak? 

9. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan pada Pasal 135 Ayat (2): Tempat 

bermain dan saranan lain yang diperlukan sebagai 

mana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilengkapi 

sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar 

tidak membahayakan kesehatan anak. Menurut 

Anda apa saja contoh dari sarana perlindungan 

terhadap risiko kesehatan agar tidak 

membahayakan kesehatan anak? 

10. Pada Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 28 Ayat (1) 

menyebutkan bahwa, negara-negara pihak 

mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan 

tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan 



 

 

 

Menetapkan agar pendidikan dasar manjadi 

wajib untuk semua anak; mendorong 

pengembangan berbagai bentuk pendidikan 

menengah, umum dan kejuruan; membuat 

pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak 

berdasarkan kemampuan melalui sarana yang 

layak; menjadikan informasi dan bimbingan 

pendidikan  dan kejuruan tersedia yang dapat 

diperoleh semua anak; mengambil langkah 

untuk mendorong kehadiran anak secara teratur 

di sekolah dan menurunkan tingkat putus 

sekolah. 

berdasarkan pada kesempatan yang sama. Menurut 

Anda hak anak atas pendidikan yang seperti apa, 

yang diakui oleh negara? Bagaimana tahapannya? 

 

KepalaSekolah dan Guru: 

1. Menurut ibu apakah anak-anak yang bersekolah di 

PAUD ini sudah memperoleh haknya dalam hal 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang? 

2. Menurut ibu apakah anak-anak yang bersekolah di 

PAUD ini sudah mendapatkan perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi? 

3. Menurut ibu apakah anak-anak yang bersekolah di 

PAUD ini sudah mendapatkan haknya dalam hal 

kesejahteraan, asuhan dan bimbingan yang didasari 

kasih sayang untuk menunjang tumbuh kembang 

anak? 

4. Menurut ibu apakah anak-anak yang bersekolah di 

PAUD ini sudah mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosial anak? 

5. Menurut ibu apakah anak-anak yang bersekolah di 

PAUD inisudah mendapatkan perlindungan 

terhadap lingkungan hidup yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan anak? 

6. Menurut ibu tempat dan sarana bermain ataupun 

belajar yang dibutuhkan oleh anak untuk 

menunjang tumbuh kembang apakah sudah optimal 

dan memadai? 



 

 

 

 

2 Standar 

penyelenggaraan 

PAUD di Kecamatan 

Banyumanik 

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan pada Pasal 135 Ayat (2), yang 

menyatakan bahwa, “Tempat bermain dan saranan 

lain yang diperlukan sebagai mana dimaksud pada 

Ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan 

terhadap risiko kesehatan agar tidak 

membahayakan kesehatan anak. 

2. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru. 

3. Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 mengenai Pendidikan Anak Usia 

Dini yang menjelaskan mengenai berbagai 

kompetensi inti yang merupakan suatu gambaran 

pencapaian suatu standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak. 

KepalaSekolah dan Guru: 

1. Menurut ibu apakah sarana dan prasarana untuk 

mendukung tumbuh kembang anak yang ada di 

sekolah ini sudah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku? 

2. Menurut ibu apakah kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru yang ada di sekolah ini sudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku? 

3. Kurikulum apakah yang digunakan pada sekolah 

ini? Menurut ibu apakah kurikulum tersebut sudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku? 

3 Implementasi 

penyelenggaraan 

PAUD untuk 

mendukung tumbuh 

kembang anak di 

Kecamatan 

Banyumanik 

1. Metode pembelajaran PAUD 

2. Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung 

tumbuh kembang anak 

3. Hambatan pelaksanaan PAUD dalam upaya 

pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang di 

Kecamatan Banyumanik 

KepalaSekolah dan Guru: 

1. Menurut ibu apakah metode pembelajaran di 

PAUD ini sudah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku? 

2. Menurut ibu apakah penyelenggaraan kegiatan di 

PAUD yang mendukung tumbuh kembang anak 

sudah dilakukan secara optimal? 

3. Menurut ibu apakah hambatan pada pelaksanaan 

PAUD dalam upaya pemenuhan hak anak untuk 

tumbuh kembang? 
 



 

 

 

 

 

Orangtua: 

1. Menurut ibu apakah yang dimaksud dengan hak 

anak? hak anak yang seperti apa yang ibu ketahui? 

Darimana ibu mengetahui tentang hak anak?  

2. Menurut ibu apa yang dimaksud dengan tumbuh 

kembang anak? apakah upaya yang telah ibu 

lakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak? 

3. Menurut ibu apakah pendidikan penting bagi anak 

usia dini?  

4. Bagaimana kriteria sekolah yang ibu harapkan 

untuk anak usia dini?  

5. Menurut ibu apakah perlu adanya pendidikan diluar 

sekolah? Apa saja contohnya? 

6. Bagaimana pola asuh Anda pada saat anak berada 

di rumah? Apakah diperbolehkan untuk bermain di 

luar rumah dan bermain dengan teman-temannya? 
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