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Pendantar 
 
 

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa alas 
RahmatNya, studi tentang Sejarah Pendidikan masyarakat (DIKMAS) ini 
dapat terselesaikan. 

Studi ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan 
pendidikan masyarakat melalui kemitraan dengan Perguruan Tinggi. Judul 
yang diambil sebagai fokus studi adalah pendidikan masyarakat dari masa 
ke masa. Diharapkan dari studi ini dapat diungkap latar belakang isu, 
soiusi program dan landasan yang berkembang dari waktu ke waktu 
sepanjang sejarah Indonesia mulai awal kemerdekaan hingga saat ini. 
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah Penelaan Dokumen, 
wawancara pelaku sejarah dan desiminasi dengan para sivitas Universitas 
negeri Jakarta. 

Studi ini dapat terlaksana berkat dukungan dari semua pihak 
terutama para sivitas akademika universitas negeri Jakarta, para pelaku 
sejarah dan akademisi jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNY, UPI, dan 
UM. Oleh karena itu pada pengantar ini kami sampaian ucapan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran studi dalam 
rangka penulisan buku ini. 

Semoga hasil studi ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu 
pendidikan khususnya pendidikan non formal dan meningkatkan kualitas 
Program-program layanan Dikmas dimasa mendatang. 
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Bab 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan masyarakat merupakan bagian dari sistem pendidikan 

nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki 3 (tiga) jalur, yaitu 

pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan 

formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, 

Pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah, merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak 

terjangkau atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 

Keberadaan pendidikan nonformal di Indonesia dimulai sejak Indonesia 

belum merdeka dan terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 1949 

Pemerintah membentuk lembaga yang menangani pendidikan masyarakat yang 

diberi nama Bagian Pendidikan Masyarakat di bawah naungan Kementerian 

Pendidikan. Pada saat ini bagian pendidikan masyarakat ditangani oleh direktorat 

jenderal pendidikan usia dini, non formal dan Informal (Dirjen PAUDNI) yang 

didalamnya terdapat Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Melalui 

program peningkatan layanan pendidikan masyarakat Dikmas bekerjasama 

dengan perguruan tinggi pada tahun 2011 mengadakan penelusuran sejarah 

pendidikan masyarakat dari masa-kemasa.  Penelusuran ini dimaksudkan untuk 

melakukan studi yang lebih komprehenship tentang kebijakan dan strategi 

pendidikan masyarakat dari masa ke masa. 

Sejumlah studi tentang pendidikan masyarakat yang ada hingga saat ini 

lebih difokusnya pada aspek aspek tertentu seperti evaluasi keberhasilan 

program, pembiayaan kegiatan dan kualitas produk atau lulusan, Sedikit sekali 

penelitian yang bersifat penelusuran sejarah, Disisi lain sejarah pendidikan 

nasional justru menunjukkan bahwa pendidikan non formal atau pendidikan luar 

sekolah terus berkembang sejalan dengan perkembangan pendidikan formal. 

Pendidikan Non formal sebagai pelengkap, pendukung dan penguat pendidikan 

formal sekarang penanganannya telah berkembang tidak hanya dilayani oleh 

direktorat pendidikan masyarakat menaikkan telah berkembang direktorat lainnya 

seperti direktorat pendidikan kesetaraan, direktorat kursus dan direktorat 

pendidikan Usia Dini, Sehingga penelusuran sejarah "pendidikan masyarakat" 
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Indonesia menjadi penting dan diyakini mempunyai nilai yang sangat strategis 

dalam pembangunan pendidikan nasional Indonesia. 

 

TUJUAN STUDI 

Tujuan studi tentang sejarah pendidikan masyarakat ini meliputi tujuan 

umum, yaitu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai 

kebutuhan layanan pendidikan masyarakat sejak kemerdekaan hingga era 

reformasi serta situasi dan kondisi masyarakat serta latar belakang situasi dan 

kondisi masyarakat pada saat itu. Menggali fakta-fakta sejarah tentang 

Penyelenggaraan program pendidikan masyarakat dari awal kemerdekaan 

hingga era reformasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Studi Pendidikan Masyarakat 

 

Sedangkan tujuan yang lebih khusus dari studi ini untuk menghasilkan 

buku tentang sejarah pendidikan masyarakat Indonesia, Buku tersebut 

diharapkan dapat dijadikan rujukan (reference) bagi Direktorat Pendidikan 

Masyarakat Kementerian pendidikan dalam melakukan sosialisasi dan avokasi 

kebijakan pendidikan masyarakat. Sekaligus dapat dijadikan rujuan akademik 

bagi guru dan dosen dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Buku hasil 

studi ini juga diharapkan menjadi dokumen sejarah yang dapat dirunjuk para 

peneliti khususnya peneliti pendidikan non formal. Walaupun tujuan studi ini tidak 

mudah untuk dipenuhi namun diyakini perbaikan yang dilakukan secara terus 

menerus dari tahun ketahuan dalam bentuk edisi revisi akan meningkatkan 

kredebilitas dan kualitas tulisan sekaligus mencapai tujuan tersebut, 
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FOKUS STUDI 

 Guna mengkaji esensi sejarah pendidikan masyarakat perlu ditentukan 

fokus studi. Fokus studi diperlukan terutama untuk membatasi isu isu yang 

diangkat, meningkatkan ketajaman dan bobot kajian, serta mempermudah dalam 

mengatur strategi penulisan sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Fokus Studi Sejarah Pendidikan Masyarakat 

 

Studi sejarah pendidikan masyarakat dari masa ke masa ini difokuskan 

pada dinamika program kebijakan dan layanan pendidikan masyarakat meliputi: 

(1) Isu-isu kontenporer kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia dari masa 

ke masa, (2) Dinamika Kelembagaan Dikmas, (3) Dinamika pemikiran 

pengembangan pendidikan masyarakat. 

 

LANGKAH-LANGKAH STUDI 

Studi ini dilakukan tiga tahap dengan fokus aktivitas pada masing-masing 

tahap sebagai berikut. Tahap Pertama koleksi data melalui penelusuran 

dokumen dan buku-buku sumber yang lain, diskusi antar tim untuk 

penyempurnaan format tulisan, dan penulisan tahap awal. Tahap kedua disebut 

konfirmasi data, berupa penelusuran pendapat ahli, pelaku sejarah dan 

penelusuran hasil-hasil studi dan laporan penelitian di Perguruan Tinggi, 

dilanjutkan dengan workshop desiminasi Akademik. Tahap Ketiga merupakan 

seminar lokakarya dan penyempurnaan tulisan. 
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Gambar: Langkah-langkah Studi Penulisan Sejarah Dikmas 

 

ASUMSI DASAR 

Asumsi 1, Bahwa Pendidikan masyarakat pada dasarnya merupakan 

Proses pemberdayaan, Dalam proses pemberdayaan diasumsikan bahwa setiap 

manusia memiliki kebutuhan, kemauan, kemampuan untuk berkembang, 

disamping itu manusia memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang penting 

bagi dirinya serta dapat menggunakan pengalamannya sebagai sumber belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asumsi-asumsi pendidikan masyarakat sebagai proses pemberdayaan. 

Asumsi  2,  Pendidikan  Masyarakat merupakan  bagian  dari Pembangunan 

Pendidikan nasional. 

 Pokok-pokok   Kebijakan   pendidikan   nasional   pertama   kali 

dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang berisi: 

1. Pendidikan  agama  perlu  diberikan   perhatian  seksama dengan asas 

kemerdekaan beragama. Adapun madrasah dan    pesantren    sangat    

perlu    mendapat    perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah 

 

Pengalaman sebagai 

sumber belajar 

 

Kebutuhan untuk 
berkembang 

 

Kemauan untuk 

berkembang 

 

Mampu memutuskan 
apa yang penting 

untuk dirinya 

 

Kemampuan untuk 
berkembang 
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2. Pengembangan    optimal    pendidikan   tinggi   termasuk memanfaatkan 

bantuan guru besar asing dan pengiriman mahasiswa untuk studi ke luar 

negeri, 

3.   Wajib belajar 6 tahun yang diharapkan telah merata dalam jangka waktu satu 

dekade. 

4. Perlu    ada    perubahan    pedoman    pendidikan    dan pengajaran, Yang 

paling mendasar adalah mengubah faham individualisme menjadi faham 

kesusilaan dan peri kemanusiaan yang tinggi. 

5. Demi persatuan dan keadilan sosial, sekolah harus dibuka untuk segala  

lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. 

6.   Sistem pendidikan perlu berorientasi vokasi, leadership, dan pemberantasan 

buta huruf. 

7. Pendidikan Teknik dan Ekonomi khususnya pertanian, industri, pelayaran,   

dan   perikanan   perlu   mendapat   perhatian istimewa, 

8.  Pendidikan    kesehatan    dan    olah    raga    hendaknya dilaksanakan 

secara teratur. 

9.  Pendidikan gratis bagi siswa Sekolah Rakyat, Sedangkan bagi siswa Sekolah 

Menengah dan Perguruan Tinggi diupayakan pengaturan pembiayaan dan 

tunjangan yang luas agar dapat membantu akses bagi mereka yang kurang 

mampu 

 

HASH PENELUSURAN 

Sejak di proklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 

umum perkembangan pendidikan masyarakat dapat dibagi menjadi dalam tiga 

era yaitu; (1) Era awal Kemerdekaan Orde lama) dimana ada Periode Bagian 

Pendidikan Masyarakat dan Jawatan Pendidikan Masyarakat, dan (2) Era Orde 

Baru dan (3) Era Reformasi. 
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Era Pendidikan Masyarakat 

  

  Pada awal kemerdekaaan Pemerintah membentuk lembaga yang 

menangani pendidikan masyarakat yang diberi nama Bagian Pendidikan 

Masyarakat di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan (PPK). Karena pada awal kemerdekaan lebih dari 90% penduduk 

Indonesia saat itu buta aksara, maka program kerja dari Bagian Pendidikan 

Masyarakat ini difokuskan untuk menangani pemberantasan buta aksara. 

Program pemberantasan buta aksara ketika itu dikenai dengan Pemberantasan 

Buta Huruf (PBH) atau juga dikenai dengan kursus ABC. 

Pada tahun 1949, Bagian pendidikan Masyarakat berubah menjadi 

Jawatan Pendidikan Masyarakat. Tugas pokok jawatan ini ialah membangunkan, 

menyadarkan, menginsyafkan dan mendidik masyarakat di luar sistem 

persekolahan, agar tiap warga negara menjadi anggota masyarakat yang sadar, 

hidup berguna dan berharga bagi negara, nusa, bangsa dan dunia (Keputusan 

Menteri P dan K Nomor 423/A, 24 November 1949). Gaung pendidikan 

masyarakat semakin nyaring ketika pada tahun 1951 pernah diselenggarakan 

"School Broadcasting" yang diketuai oleh Sadarjoen Siswomartoyo, Kepala 

Jawatan Pendidikan Masyarakat saat itu, dengan sekretaris dari RRI dan 

anggotanya antara lain dari unsur TIMI AD, AURI, dan ALRI. Sedangkan yang 

bertindak sebagai pelindung adalah Commodore Soerjadarma, Kepala Staf 

AURI. Program ini terutama ditujukan untuk eks pelajar pejuang yang akan 

melanjutkan pendidikannya setelah sempat terbengkalai akibat perang. 

Pada tahun 1951 pemerintah bertekad memerangi buta aksara selama 10 

tahun tetapi pada tahun 1960 masih terdapat 40% buta aksara pada usia 

produktif. sehingga pada akhir tahun 1964 Presiden menerbitkan instruksi 

presiden yang bertujuan menghapus buta aksara. Pada tanggal 31 Desember 

1964 Pemerintah mendeklarasikan bahwa tidak ada lagi buta aksara di Indonesia 

usia 13-45 tahun (kecuali Irian Barat). Namun karena tidak ada pembinaan 

lanjutan, di samping banyak aksarawan baru menjadi buta aksara kembali, 

ditambah anak usia SD yang tidak sekolah, dan putus SD kelas 1,2,3 yang 

diasumsikan rawan buta aksara, maka persoalan buta aksara kembali muncul. 

Pada tahun 1966 hingga tahun 1970 pemerintah melaksanakan strategi 

Pemberantasan Buta Huruf (PBH) Fungsional yang dimaksudkan untuk 
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mengajarkan keaksaraan dengan berorientasi pada pekerjaan. Sasaran PBH 

Fungsional pada saat itu adalah para pekerja yang buta aksara dari berbagai 

sektor, Mereka dibelajarkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan 

pekerjaan sekaligus belajar keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa 

Indonesia. Pada awal 1970-aa diperkenalkan model penanggulangan buta 

aksara melalui program Paket A. Program ini mengajarkan hal-hal di sekitar 

kehidupan sehari-hari peserta didik, keluarga, lingkungan, dan kehidupan sosial 

mereka. Program ini menggunakan Buku teks Paket Al s/d A100, Paket AI-10 

mengajarkan keterampilan membaca dan menulis sangat dasar dan sederhana, 

kemudian dilanjutkan kepada Paket All-20 yang mengajarkan beberapa tema. 

Selanjutnya Paket A21 -100 dirancang untuk keterampilan fungsional bagi 

peserta didik dengan materi yang lebih luas. Paket ini digunakan hingga tahun 

1990-an,  

  Jawatan Pendidikan Masyarakat kemudian bernama Direktorat 

Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang bernaung di bawah Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Dalam melaksanakan tugasnya, 

Dikmas memiliki aparat teknis sampai ke tingkat kecamatan, yaitu penilik 

Dikmas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/ 0/1975, 

tahun 1975, tugas pokok Direktorat Pendidikan Masyarakat ialah 

menyelenggarakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, 

Pemuda dan Olahraga. Adapun tugas dimaksud adalah menyelenggarakan 

pendidikan untuk mengembangkan segenap potensi insa-niah seluruh warga 

masyarakat di luar sekolah. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222d/0/1980 

tahun 1980, tugas pokok Direktorat Pendidikan Masyarakat ialah 

menyelenggarakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, 

Pemuda dan Olahraga dijabarkan ke dalam fungsi, yang mencakup kegiatan 

merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan,  dan membina kegiatan 

pendidikan dasar, pendidikan kejuruan masyarakat, pendidikan kewanitaan, 

pembinaan teknologi pendidikan masyarakat, dan pembinaan sumber potensi 

pendidikan masyarakat. 

  Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut adalah 

pendekatan pengembangan ketenagakerjaan dengan mendayagunakan sumber 

potensi alam, manusiawi, kebudayaan, teknologi yang berpangkal tolak dari 



 8 

kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan taraf kehidupan warga belajar serta 

bermakna bagi lingkungan hidup sekitarnya. 

  Orientasi pemerintah di bidang pendidikan mengalami pergeseran 

dengan disahkannya undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dengan tegas dinyatakan 

bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan melalui dua jalur, 

yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedudukan kedua jalur pendidikan tersebut sejajar dan 

sama pentingnya. Amanat undang-undang tersebut sangat wajar mengingat 

bidang garapan pendidikan luar sekolah memang sangat kompleks dan luas, 

sehingga memerlukan penanganan yang terencana komprehensif, sistematis, 

dan serius. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Direktorat pendidikan Masyarakat 

melaksanakan 7 program utama, yaitu; program Pengembangan Anak Usia Dini; 

Program pemberantasan buta huruf, Program Kejar Paket A setara SD; Program 

Pendidikan Dasar; Program Magang; Program Kewanitaan; dan Program 

Pembinaan Kursus Diklusemas. Program Pendidikan Mata Pencaharian (Kejar 

Usaha) dan Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM), merupakan program 

pendukung upaya pemberantasan buta huruf. 

  Hal ini terlihat dengan munculnya istilah PDMR yaitu Program Pendidikan 

Dasar yang diintegrasikan dengan pendidikan mata pencaharian. Sedangkan 

program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) fungsi utamanya adalah sebagai 

penyedia sarana ce ajar yang merupakan sumber bacaan bagi warga belajar, 

^eiingga pada saat ini pernah diusulkan agar lokasi Taman Bacaan Masyarakat 

berdekatan atau menyatu dengan tempat pelaksanaan pemberantasan buta 

huruf. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi ada warga belajar yang buta huruf 

kembali. 

  Pada pelita VI, hampir seluruh kemampuan Dikmas tercurah untuk 

melaksanakan program ini dengan sasaran yang cukup fantastik, yaitu satu juta 

orang per tahun. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, pada tahun 1995 

Direktorat Pendidikan Masyarakat menjalin kerjasama dengan ABRI, 

Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, dalam persiapan, pelaksanaan, 

penilaian program pemberantasan buta huruf melalui proyek Operas! Bhakti 

Manunggal Aksara (OBAMA). Hal ini untuk mengejar target yang ditetapkan 

pemerintah, bahwa sampai akhir Pelita VI penduduk Indonesia harus sudah 
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bebas tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta pendidikan dasar, dan buta 

bahasa Indonesia). Adanya kebijakan ini mengakibatkan program lainnya 

menjadi kurang mendapat perhatian, sehingga masyarakat luas pun lebih 

mengenal Dikmas sebagai instansi yang menangani pemberantasan buta huruf. 

  Mulai tahun 1994 dengan dicanangkannya program nasional wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas 9 tahun), Dikmas dipercaya untuk ikut 

menyukseskan program nasional tersebut melalui jalur pendidikan luar sekolah. 

Untuk melaksanakan tugas ini, Dikmas menyelenggarakan program Paket A 

setara SD, Paket B setara SLTP lengkap dengan sistem pengujiannya. Tugas 

tersebut menjadi berat karena peningkatan volume tugas sebagaimana 

diamanatkan oleh program tersebut, tidak diiringi dengan adanya peningkatan 

kapasitasnya. Akibatnya, kemampuan Dikmas dalam melaksanakan sangat 

terbatas. Contohnya, berdasarkan data statistik persekolahan yang dikeluarkan 

Balitbang Dikbud (1998), tercatat anak putus SD sebanyak 728.350 anak (2,4%), 

lulus SD tidak melanjutkan ke SLTP tercatat sebanyak 873.100 anak (2,9%), dan 

putus SLIP sebanyak 565.276 anak (6,02%). Sedangkan sasaran yang mampu 

dibelajarkan Dikmas, karena keterbatasan dana yang sangat sedikit tahun 

1998/1999, untuk program paket A setara SD hanya sekitar 20.000 anak dan 

untuk program paket B setara SLTP hanya sekitar 80.000 anak. 

  Terlepas dari adanya berbagai kekurangan tersebut, Direktorat 

Pendidikan Masyarakat selaku penanggung jawab program pendidikan luar 

sekolah tetap seoptimal mungkin agar mampu mengemban misinya. Dalam upa-

ya mencari apa yang diinginkan dari keberadaan pendidikan masyarakat, 

Direktorat Dikmas, telah mengembangkan berbagai program dengan berbagai 

strategi pelaksanaannya. Berbagai usaha yang sistematis dan terencana telah 

digali dan dilaksanakan untuk menyukseskan program-program tersebut. pola 

yang dikembangkan antara lain: "pendekatan kelompok, klasikal, individu, 

memadukan dengan keterampilan mata pencaharian, memadukan program 

dengan keterampilan fungsional dan pendekatan dengan deret ukur naik dalam 

pembinaan program." 

  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 051/0/2001 tanggal 19 

April 2001, dibentuklah Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) di bawah 

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen 

Pendidikan Nasional. Program-program PADU yang sekarang disebut PAUD 
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(Pendidikan Anak Usia Dini) dengan demikian tidak lagi menjadi tugas Direktorat 

Pendidikan Masyarakat. Program pendidikan masyarakat dirancang untuk 

memberdayakan mereka yang  tidak  mendapat  kesempatan   mengikuti   

pendidikan sekolah yang diakibatkan oleh berbagai hal, seperti masalah 

lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan faktor geografi, karena itu program 

pendidikan masyarakat diarahkan untuk membantu warga masyarakat agar 

mampu berkomunikasi dengan lingkungan yang terus berubah sehingga dapat 

memanfaatkan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan 

dengan pola sistem persekolahan, tetapi dengan metode yang dapat 

menimbulkan rasa percaya diri, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan 

memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan melihat peluang serta 

memanfaatkannya, kemampuan menghidupi diri sendiri. 

  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 lebih tegas lagi dalam 

memberikan landasan yuridis terhadap pendidikan masyarakat sebagai bagian 

dari pendidikan nonformal. Dalam undang-undang tersebut dengan tegas 

dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan melalui 

tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Ruang iingkup 

pendidikan masyarakat dengan jelas tertuang dalam beberapa pasal undang-un-

dang tersebut, antara lain: Pasal 4 ayat (5): Pendidikan diselenggarakan dengan 

mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga 

masyarakat; Pasal 26 ayat (3): Pendidikan non-formal meliputi pendidikan 

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain 

yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Seiring 

dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan nonformal dan informal, 

pendidikan kesetaraan dan program-program kursus yang sebelumnya masing-

masing merupakan bagian dan Subdit pada Direktorat Pendidikan Masyarakat, 

sejak tahun 2005 masing-masing menjadi direktorat tersendiri. Peraturan Menteri 

Nomor 13 Tahun 2005 menjelaskan dibentuknya Direktorat Pendidikan 

Kesetaraan dan Direktorat Pendidikan Kursus dan Kelembagaan. Dan Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan 

Informal, Direktorat Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
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penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian bimbingan teknis, dan 

evaluasi di bidang pendidikan masyarakat, Direktorat ini terdiri dari Subdirektorat 

Pendidikan Keaksaraan, Subdirektorat Pendidikan Perempuan, Subdirektorat 

Pendidikan Peningkatan Budaya Baca, Subdirektorat Kemitraan, dan Subbagian 

Tata Usaha. 

  Seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 

tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 

Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/ PBA), dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35Tahun 2006tentang Acuan 

Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-

PWB/PBA). Pemberantasan buta aksara dalam skala Nasional mengalami 

perubahan pesat, di antaranya adalah dengan melibatkan secara aktif dan 

intensif berbagai ormas, orsosmas, organisasi agama, dan perguruan tinggi 

dengan program KKN Tematik dalam pemberantasan buta aksara dan dalam 

melaksanakan program-program pemberdayaan lainnya yang mendukung 

keaksaraan.  

  Data pada akhir tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah penduduk buta 

aksara usia 15 tahun ke atas tinggal 9,763,256 atau 5,97% dengan disparitas 

gender 3,24%, Angka ini menunjukkan keberhasilan dari berbagai upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mencapai tingkat keaksaraan sebanyak 95% pada 

akhir tahun 2009, Namun demikian untuk mencapai tingkat keaksaraan 95% 

pada akhir tahun 2009 bukanlah hal yang mudah, Untuk mencapai hal ini 

Direktorat Pendidikan Masyarakat melaksanakan program pemberantasan buta 

aksara yang sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan 

(Literacy Initiative for Empowerment-LIFE). Prakarsa ini dicanangkan oleh 

UNESCO dan dipahami sebagai kerangka kerja strategis global sebagai kunci 

mekanisme pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa 

Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade-UNLD) pada skala 

internasional. Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan didalam skala nasional 
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terfokus pada pemberantasan buta aksara melalui Keaksaraan Dasar, 

Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan 

Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan 

Budaya Baca. Tujuan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan adalah 

membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa membaca, menulis, 

berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa nasional melalui pengalaman dan 

penerapan keberhasilan seseorang dalam pendidikan keaksaraan dan 

pemberdayaan masyarakat. 
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Bab 2 

ISU-ISU PENDIDIKAN MASYARAKAT 

 

A. Perkembangan Masyarakat 

  Perkembangan selama ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan 

pendidikan masyarakat yang terlalu banyak di dominasi oleh pemerintah, serta 

kurang memperhatikan aspirasi, potensi, dan kebutuhan nyata dari masyarakat, 

ternyata sangat jauh dari tuntutan perkembangan masyarakat. Masyarakat 

seperti dipaksa harus mengikuti keinginan pemerintah. Pemaksaan program 

tidak menjawab secara tepat kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan 

pendekatan baru yang lebih mampu mendorong peran serta masyarakat secara 

aktif. Masyarakat itu sendiri harus dijadikan fondasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan masyarakat yang mereka butuhkan. Dengan demikian masyarakat 

diberdayakan untuk mampu memilih dan memutuskan secara bebas apa yang 

mereka perlukan, dengan kata lain masyarakat bertindak secara otonom dalam 

arti segala tindakan yang diambil didasari kesadaran bahwa itulah yang terbaik 

untuk anggota masyarakatnya. Di sini ditekankan upaya penyadaran anggota 

masyarakat terhadap hakekat kemandirian dalam kehidupan dilingkungannya, 

yang merupakan tugas penting yang harus diwujudkan melalui pendidikan 

masyarakat. 

  Dalam pendidikan masyarakat didalamnya terkandung aktifitas 

pemberdayaan yaitu mengandung makna mengembangkan kekuatan 

masyarakat agar mereka mampu bersaing menghadapi masalah dan tantangan 

yang datang silih berganti dalam kehidupan sekarang Ini. Mereka yang mampu 

menghadapi tantangan tersebut hanyalah mereka yang memiliki kekuatan dalam 

dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang siap digunakan 

untuk mengatasi permasalahannya. Tanpa ketiga ranah tersebut maka orang 

akan cenderung lari dari permasalahan, sementara permasalahan itu akan terus 

mengejarnya. Karena itulah masyarakat harus didorong untuk memikirkan 

bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam perkembangan masyarakat 

yang begitu cepat dan dinamis. 

  Oleh karena itu ada beberapa peran masyarakat antara lain. (1) 

memposisikan masyarakat sebagai perencana, pelaksana, dan pengelola 
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kegiatan pendidikan yang mengutamakan prinsip dari masyarakat, oleh 

masyarakat, untuk masyarakat, dan di dalam lingkungan masyarakat. (2) 

menempatkan dan menjadikan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan 

pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan terkait dan terintegrasi dengan 

pengelolaan sumberdaya alam, mata pencaharian, potensi industri, potensi 

ekonomi, perkembangan sosial kemasyarakatan, norma-norma dan kebudayaan. 

(3) mempertajam pelayanan pendidikan masyarakat yang fokusnya pada 

kebutuhan nyata masyarakat dan kebutuhan pasar sehingga penyelenggaraan 

program pendidikan masyarakat menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri 

dan bermakna bagi kehidupan masyarakat dan bangsa di masa depan. (4) 

membangun pilar-pilar pendidikan masyarakat di dalam organisasi masyarakat 

yaitu melalui belajar untuk tahu (learning to know), belajar bagaimana berbuat 

sesuatu yang bermanfaat (learning to do), belajar mengenal diri sendiri dan 

belajar bermasyarakat (learning to life together), dan menggali hal-hal baru yang 

diperlukan oleh masyarakat untuk kelanjutan hidup di masa depan. (5) 

membangkitkan energi kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan masyarakat yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan 

membebaskan diri dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, (6) 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang gemar belajar dan membelajarkan 

sesamanya (learning-teaching society). 

  Pendidikan masyarakat berbasis pada perkembangan masyarakat, hal ini 

merupakan satu pilihan strategi dasar {basic strategy) yang dijadikan kebijakan 

strategis dimana pelaksana program pendidikan masyarakat di lapangan dalam 

usaha pembelajaran masyarakat yang selama ini dibina dan dikembangkan oleh 

berbagai lembaga pendidikan luar sekolah (PLS). Dengan demikian pendidikan 

masyarakat menerapkan konsep, metode dan tehnik belajar yang bertumpu pada 

kebutuhan masyarakat, agar masyarakat menyadari potensi yang ada di dalam 

diri dan lingkungannya. 

  Penumbuhankembangan kesadaran masyarakat akan sulit, apabila 

ditempuh dengan cara-cara yang konservatif dan konvensional dalam arti tidak 

memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan 

kreativitasnya. Sehingga perlu adanya suatu dinamika menuju pada tatanan 

pelaksanaan pendidikan masyarakat yang mengikuti perkembangan masyarakat, 

baik dari kalangan birokrat maupun masyarakat itu sendiri sebagai pelaku 
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pendidikan masyarakat, Pemerintah harus mampu dengan cermat melihat 

kekuatan yang ada di masyarakat dan masyarakatpun harus mempunyai 

keberanian mengutarakan apa sebenarnya yang dibutuhkan, Untuk mewujudkan 

hal itu dituntut kemampuan aparat pemerintah untuk berkolaborasi dengan 

masyarakat. Artinya sikap terbuka, menghargai, mempercayai dan 

memperlakukan masyarakat  sebagai mitra dalam pelaksanaan pendidikan 

masyarakat. Pemerintah harus menumbuhkan rasa percaya diri pada 

masyarakat dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 

memutuskan sendiri apa yang mereka butuhkan. Pemerintah harus mampu dan 

mau menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat sebagai tokus 

pengembangan program pendidikan masyarakat. Hal ini bukan berarti 

pemerintah mengekor pada masyarakat, tetapi pemerintah melaksanakan filsafat 

pendidikan Indonesia yaitu "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun 

karso, dan tutwuri handayani". Kalau filsafat ini dijiwai, maka pendidikan 

masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan, pasti akan semakin kuat dan 

nyata hasilnya di tengah-tengah masyarakat. 

  Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan perkembangan 

masyarakat yang sangat dinamis, maka pendidikan masyarakat dengan gigih 

membangkitkan kembali model pendidikan yang benar-benar bertumpu pada 

masyarakat dengan menggunakan konsep dasar "dari, oleh dan untuk 

masyarakat". Dengan harapan masyarakat akan bangkit membelajarkan dirinya 

dengan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai cita-cita masyarakat. Suatu hal 

yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana pola pendidikan masyarakat itu bisa 

diterima dan berkembang, maka konsep pendidikan masyarakat harus 

menggunakan asumsi sebagai berikut: (1) pada dasarnya masyarakat memiliki 

kebutuhan untuk berkembang. (2) masyarakat memiliki kemauan untuk 

berkembang. (3) masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang. (4) 

masyarakat mampu untuk memutuskan apa yang menjadi kebutuhannya dan (5) 

masyarakat memiliki pengalaman yang berfungsi sebagai lumbung ilmu yang 

tidak pernah kering. Untuk lebih jelasnya kelima asumsi tersebut akan dijelaskan 

di bawah ini. 

  Pertama, pada dasarnya masyarakat memiliki kebutuhan untuk 

berkembang, Kebutuhan untuk berkembang merupakan kebutuhan kodrati yang 

dimiliki semua makhluk hidup untuk tetap eksis dalam kehidupannya. 
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Perkembangan yang terjadi di lingkungan di mana mereka tinggal mendorong 

makhluk hidup untuk terus berkembang, tidak semata hanya untuk bertahan 

hidup tetapi juga beradaptasi terhadap perubahan, Ketidakmampuan beradaptasi 

terhadap perubahan dan mensiasati perkembangan lingkungan dapat 

mengakibatkan kepunahan, Sebagai contoh program pendidikan masyarakat 

(pemberantasan buta aksara) setiap periode berbeda sesuai dengan 

perkembangan masyarakat sekalipun dalam sasaran yang sama yaitu bagi 

warga masyarakat yang belum bisa baca tulis dan berhitung dan kemampuan 

berbahasa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pendidikan masyarakat agar 

tetap hidup yaitu dengan munculnya berbagai kebijakan pemerintah dan inovasi 

yang mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat. 

  Kedua, masyarakat memiliki kemauan untuk berkembang. Kemauan 

untuk berkembang erat kaitannya dengan kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan 

merupakan dorongan untuk berbuat sesuatu. Semakin besar kebutuhan yang 

dirasakan maka semakin besar pula kemauan (motivation) seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Tingkah laku yang termotivasi sebenarnya merupakan 

cerminan dari kebutuhan yang dirasakan seseorang, karena motivasi merupakan 

variabel penghubung antara kebutuhan manusia dengan tingkah laku yang 

teridentifikasi (Robert G. Owens: 1981). Hal ini berarti kemauan tidak mungkin 

timbul dengan sendirinya, tetapi ada faktor lain yang mendorong timbulnya 

motivasi tersebut. Faktor yang dimaksud adalah desakan kebutuhan yang 

menuntut untuk dipenuhi. Kebutuhan itu sendiri menurut Abraham Maslow 

memiliki hierarkhi, semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang atau 

semakin tinggi peradaban suatu masyarakat berarti semakin tinggi pula tingkat 

kebutuhannya, Kaitannya dengan pendidikan masyarakat, semua strata dalam 

masyarakat memerlukan pendidikan untuk bekal mengembangkan diri agar tetap 

hidup dalam kelompoknya, Pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat 

identitas tinggi (high identity level) tuntutan akan pendidikan masyarakat menjadi 

lebih tinggi. Tidaklah mengherankan munculnya program unggulan dari berbagai 

jenis pendidikan masyarakat di berbagai kota, untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, seperti kursus komputer, akuntasi, bahasa asing dan bahkan 

pendidikan perempuan. Semua itu semata-mata terdorong oleh kemauan untuk 

tetap mempertahankan status yang sudah diraihnya. 
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  Ketiga, masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang. Tidak ada 

satupun makhluk hidup yang diciptakan Allah tanpa dibekali dengan kemampuan 

untuk berkembang, walaupun berbeda bentuk dan kadarnya antara satu dengan 

lainnya, Demikian halnya dengan masyarakat. Masyarakat dimanapun pasti 

memiliki kemampuan untuk terus terkembang sesuai dengan tingakat 

peradabannya. Ritme perkembangan inilah yang membedakan tingkat kecepatan 

dan kemajuan kelompok masyarakat. Oleh karena itu alangkah tidak realistis 

apabila kebutuhan pendidikan masyarakat disamakan untuk semua kelompok, 

karena pada dasarnya irama perkembangan masing-masing kelompok 

masyarakat berbeda. Perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap 

perbedaan kemampuan dan kematangan dalam menyesuaikan dengan 

perkembangan lingkungan. Seperti layaknya seorang bayi, tidak semua bayi usia 

1 tahun sudah dapat berjalan. Pendidikan masyarakat menyesuaikan dengan 

irama dan tingkat kemampuan masyarakat yang bersangkutan. 

  Keempat masyarakat mampu untuk memutuskan apa yang men]adi 

kebutuhannya. Diakui atau tidak untuk saat ini kemampuan masyarakat untuk 

memilih dan memutuskan sendiri tentang program apa yang sesuai dengan 

kebutuhannya sudah begitu kuat. Hal ini terjadi karena kesempatan masyarakat 

untuk berperan dalam pengambilan keputusan relatif dominan. Dominasi 

masyarakat yang begitu kuat selama ini mengakibatkan munculnya kreatifitas 

dan kemampuan masyarakat. Perencanaan yang dilakukan didasarkan dari atas 

{top-down) pada hakikatnya tidak sejalan perkembangan masyarakat bahkan 

dapat memasung dan mengkerdilkan apresiasi masyarakat dan tidak 

mematangkan masyarakat dalam proses pembelajaran. Secara obyektif harus 

diakui seberapa besar pelibatan masyarakat dalam menentukan program 

pendidikan masyarakat selama ini. Belum secara signifikan, semua program 

ditentukan oleh pemerintah, walaupun melalui analisis kebutuhan masyarakat, 

tetapi masyarakat mana yang dianalisis kebutuhannya untuk penentuan suatu 

program pendidikan masyarakat. Bukankah setiap masyarakat memiliki 

karakteristik tersendiri. Apakah dengan demikian berarti belum menerapkan 

pendidikan masyarakat sesuai perkembangan masyarakat? jawabnya tidak juga. 

Secara realistis kita harus mengakui bahwa program-program pendidikan 

masyarakat unggulan dengan kualitas pengelolaan yang baik dan mampu 

menghasilkan lulusan dengan kredibilitas yang baik seperti lembaga kursus 
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komputer, kursus kecantikan dan Bimbingan Belajar dikelola oleh masyarakat. 

Hampir tidak ada campur tangan pemerintah didalamnya, dan ternyata mampu 

berkembang dan diterima oleh masyarakat sebab lembaga-lembaga pendidikan 

itu muncul untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

  Kelima masyarakat memiliki pengalaman yang berfungsi sebagai 

lumbung ilmu yang tidak pernah kering. Pengalaman merupakan sumber yang 

paling kaya dan utama dalam proses belajar. Masyarakat akan lebih mudah 

menerima dan memahami suatu program pendidikan masyarakat yang 

ditawarkan apabila sesuai dengan pengalaman yang telah dimilikinya. 

Pengalaman dapat membentuk konsep diri yang kuat, oleh karena itu 

masyarakat cenderung akan menolak apabila di bawa ke dalam situasi yang 

tidak sesuai dengan konsep dirinya. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan 

empirik telah melalui proses pencarian dan penemuan kebenaran. Metode 

pembelajaran coba dan salah (trial and error) yang demikian terkenal 

dikembangkan oleh Pavlov, pada dasarnya adalah penemuan kebenaran melalui 

pengalaman-pengalaman. Sesungguhnya pengalaman itu sebagai lumbung ilmu 

yang tidak kering. Semakin digali semakin banyak ilmu yang didapat, sebab 

pengalaman melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Pesatnya 

kemajuan ilmu dan teknologi merupakan hasil penemuan yang berdasarkan 

pengalaman. Oleh karena itu pengalaman masyarakat dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan dan mengembangkan program 

pendidikan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. 

  Sekalipun Pendidikan masyarakat bukan merupakan hal yang baru tetapi 

pada pelaksanaannya tetap merupakan pola yang perlu disosialisaikan, sebab 

sudah sekian lama dominasi pemerintah begitu kuat dengan segala birokratisasi 

yang membelenggu keterlibatan masyarakat" berpartisipasi di dalam kegiatan 

pendidikan masyarakat. Mensosialisasikan suatu nilai bukanlah merupakan hal 

yang mudah, ada hal-hal yang perlu dirubah atau diganti dengan nilai baru dan 

itu yang akan disosialisasikan. Agar suatu nilai yang akan disosialisasikan 

mampu diterima dan menyatu dengan kehidupan masyarakat, maka 

kebermaknaan suatu program pendidikan masyarakat dapat diartikan bahwa 

program pendidikan masyarakat yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

dan perkembangan yang ada di masyarakat. Bermakna itu dapat juga diartikan 

seberapa besar program pendidikan masyarakat tersebut mampu memperbaiki 
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situasi sosial dan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih maju dan lebih baik, 

Dengan kata lain program pendidikan masyarakat yang dikembangkan bersifat 

fungsional bagi masyarakat, artinya dapat diterapkan langsung dalam kehidupan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mereka rasakan, sehingga 

memberi dampak perbaikan bagi kesejahteraannya. 

  Perkembangan suatu masyarakat tidak terlepas dari keteladanan para 

tokoh masyarakat. Karena pada hakikatnya keteladanan merupakan proses 

pendidikan yang terjadi dalam suatu masyarakat dan diberikan melalui 

penokohan. Dikatakan bahwa keteladanan merupakan sendi dalam Pendidikan 

Masyarakat, sebab masyarakat sebagai suatu komunitas membutuhkan tokoh 

atau pemimpin yang menjadi dinamisator dan motivator dalam memacu 

kemajuan. Tokoh atau pemimpin baik yang diangkat secara formal maupun 

informal harus dapat dijadikan sebagai panutan. Pemimpin yang memiliki sifat 

keteladanan mampu mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk berbuat 

sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Sebaliknya pemimpin yang tidak 

memiliki keteladanan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Dalam hal hi para 

pelaksana pendidikan masyarakat hendaknya memiliki sifat keteladanan 

sehingga mudah diterima dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pengkaderan 

merupakan hal penting dalam pendidikan masyarakat. Karena pengkaderan yang 

dilakukan sejak awal dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan 

masyarakat di waktu yang akan datang. 

  Sejalan dengan lima asumsi tersebut di atas, maka layanan pendidikan 

masyarakat bagi mereka yang memerlukan, ditawarkan    alternatif   Pendidikan   

yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan yang 

diselenggarakan sari, oleh dan untuk masyarakat, Pemerintah membantu 

oembiayaan sepanjang diperlukan. Menggunakan kurikulum yang dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan masyarakat, Sarana-prasarana belajar dan sumber 

belajar menggunakan apa yang ada di masyarakat, Kebermaknaan pendidikan 

masyarakat untuk memperbaiki hidup dan kehidupan warga masyarakat menjadi 

mean strem, Dukungan pemerintah bukan menjadi alat untuk intervensi, 

melainkan hanya karena tanggungjawab untuk membangun sumberdaya 

manusia. Ciri khas yang ditunjukkan adalah kemandirian, Sebagai contoh Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pesantren, kursus-kursus dan lembaga 

pelatihan, Pendidikan masyarakat ini, tidak menyiapkan peserta didiknya untuk 
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melanjutkan, tetapi untuk masuk ke dunia kerja, namun tidak tertutup 

kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

  Berbasis pada masyarakat artinya berada di tengah masyarakat, 

mengandalkan kekuatan masyarakat, dimiliki oleh masyarakat, menjawab 

kebutuhan masyarakat dan pengelolaannya oleh masyarakat, Dengan demikian 

pendidikan masyarakat mengarah pada kemandirian masyarakat dalam 

mengelola pendidikannya, Semua badan, instansi atau organisasi dapat 

mengambil bagian di dalam pendidikan masyarakat dengan tujuan untuk 

memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat 

bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat, baik bidang sosial, 

ekonomi dan politik, dengan orientasinya adalah kebutuhan masyarakat saat ini. 

  Pendidikan yang berbasis masyarakat sebenarnya bukanlah suatu model 

atau konsep baru. Model ini sudah ada sejak manusia mengenal pendidikan dan 

perwujudannya beraneka ragam, Di Indonesia kita kenal dengan "Pesantren dan 

Padepokan" yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Permasalahan 

selama ini, ternyata para pengelola pendidikan tersebut belum tergugah untuk 

menuangkan pengalamannya dalam bentuk tulisan. Apa yang dilakukan hanya 

ditularkan pada generasi penerus melalui contoh perbuatan, sehingga akibatnya 

tidak banyak orang yang mengetahuinya. Demikian juga kurang kelihatan adanya 

usaha-usaha dari para pakar pendidikan masyarakat untuk menggali, mendalami 

dan menyusun terminologi tersendiri tentang model-model pendidikan 

masyarakat yang sudah ada dari waktu dulu hingga sekarang. 

  Mulai tahun 1981 muncul tulisan tentang community base education, dan 

dewasa ini peristilahan tersebut mulai bergema di mana-mana. Dengan 

munculnya istilah tersebut para ahli kita nampaknya kebingungan untuk 

merumuskan konsepnya untuk Indonesia, Sebenarnya kebingungan tidak perlu 

terjadi, asal mau menggali dari apa yang diperbuat para pendahulu kita di bidang 

pendidikan masyarakat. Apapun di balik nama-nama tersebut, cita-cita yang 

terkandung dalam benak para pendahulu yang lebih ngetrend "visi" adalah 

terwujudnya masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, berdaya saing, dan 

gemar belajar dengan melaksanakan program-program pendidikan masyarakat 

yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungannya, dan siap 

menghadapi setiap perubahan di masa yang akan datang. Hal ini berarti para 

pendahulu tersebut sudah berpikir untuk masa depan. 
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  Apabila pendidikan masyarakat berketetapan hati untuk memberdayakan 

masyarakat melalui jalur pendidikan luar sekolah agar masyarakat sadar akan 

kemampuannya, maka masyarakat harus dibelajarkan agar mampu memahami, 

mengungkapkan dan mengatasi masalah kehidupan yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya.  Penyadaran adalah usaha yang dilakukan dengan proses yang 

dinamis, bukan statis agar masyarakat mengenal apa yang ada di lingkungannya 

maupun yang ada di luar. Apabila ingin keluar dari krisis pembiayaan yang 

selama ini dialami pendidikan luar sekolah, sebaiknya pendidikan luar sekolah 

kembali ke asalnya yaitu bertumpu pada masyarakat, bukan pada pemerintah. 

Sehingga apabila pendidikan bertumpu pada masyarakat berarti bergerak dari 

keadaan nyata masyarakat. Hal ini berarti bahwa sebelum mengembangkan 

program pendidikan masyarakat perlu dipahami dengan benar, apa dan 

bagaimana perkembangan masyarakat itu sebenarnya, sehingga dapat diungkap 

kebutuhan nyata dan kekuatan yang ada di masyarakat. 

  Peran pemerintah pada dasarnya pembuat regulasi (regulator). Secara 

organisatoris ini dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah bagian dari tugas 

birokrasi. Yang menjadi permasalahan adalah birokrat dalam organisasi sering 

berperilaku seakan-akan mengetahui segala-galanya, walaupun kadang-kadang 

tidak selalu memahami apa yang diatur. Sikap merasa selalu lebih tahu ini sering 

menjadi kelemahan pada pejabat atau birokrat. Begitu pula para ilmuwan ada 

kalanya juga memiliki dan menunjukkan sikap keangkukan akademiknya, 

Misalnya menganggap orang lain tidak ada yang pintar selain mereka yang di 

sebut pakar, ingin menang sendiri. Sikap yang diharapkan dari aparat pemerintah 

dalam usaha pemberdayaan masyarakat adalah menyatu dengan pakar 

pendidikan masyarakat yang dibingkai dalam kerangka mewujudkan masyarakat 

pembelajar (learning society). 

  Begitu pula pendidikan masyarakat sebagai gerakan pemberdayaan tidak 

bertumpu pada pemerintah. Hal ini bukan berarti tidak mengharapkan peran 

pemerintah yang terlalu dominan dalam segala aspek. Tetapi peran pemerintah 

tersebut tidak akan selamanya, sehingga pendidikan masyarakat tidak 

menggantungkan diri "mati-hidup" pada anggaran pemerintah. Apabila hal itu 

terjadi maka pendidikan masyarakat tidak akan pernah mampu memberikan 

program pembelajaran yang bermakna bagi kehidupan masyarakat khususnya 

mereka yang masuk kategori miskin dan terbelakang dalam berbagai aspek 
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kehidupan. Karena sering kali program pendidikan masyarakat yang disusun oleh 

pemerintah bukanlah kebutuhan nyata masyarakat tetapi apa yang dianggap 

oleh birokrat baik untuk masyarakat. Kebanyakan aparat pemerintah sebenarnya 

tidak memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, karena mereka tidak pernah 

merasakan apa yang dialami masyarakat secara langsung. 

  Peran dominan pemerintah atas pendidikan masyarakat hanya dalam hal 

pendanaan dan penentuan kurikulum, sedangkan penentuan sasaran, 

penentuan sarana belajar, penentuan tenaga pendidik/tutor, penentuan waktu 

belajar, lebih ditentukan oleh peran masyarakat sebagai penyelenggara program 

pendidikan masyarakat. Pada akhirnya menuntut kesiapan dari masyarakat yang 

akan menerima dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tersebut. 

Secara keseluruhan peran pemerintah yang terlalu mendominasi perlu dikurangi, 

sehingga pendidikan masyarakat diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam 

mengelola apa yang mereka anggap bermanfaat bagi kehidupan mereka. 

Pemerintah cukup bertindak sebagai regulator dan fasilitator dalam arti 

membantu masyarakat untuk menghubungkan mereka dengan sumber belajar 

yang diperlukan, dengan pemakai jasa atau produk, penyandang dana seperti 

yayasan, bank dan lembaga donor lainnya yang peduli terhadap usaha 

pemberdayaan masyarakat. 

  Namun demikian bukan berarti pemerintah lepas tangan dari kewajiban 

menyediakan dana pendidikan, karena pendidikan adalah tanggung jawab 

pemerintah, masyarakat dan keluarga serta warga belajar sendiri. Jadi yang 

dikurangi hanya peranan dalam operasionalisasi pendidikan masyarakat bukan 

dalam tanggungjawab pembiayaan. Peran sebagai penyandang dana, akan 

berkurang secara bertahap dimana jika usaha pemberdayaan yang dilakukan 

sudah menunjukkan hasilnya, Dengan demikian pendidikan masyarakat adalah 

salah satu pendidikan luar sekolah yang segala keputusan tentang persiapan, 

pelaksanaan, dan tindaklanjutnya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Dengan 

batasan ini jelas bahwa pendidikan masyarakat yang bertumpu pada masyarakat 

menuntut keterlibatan warga masyarakat secara aktif, pendidikan itu akan 

berlangsung seumur hidup seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 

  Keberadaan pendidikan masyarakat sesungguhnya bukan sekedar issu 

pemberdayaan masyarakat sebagai jargon konsep dan prakteknya, tetapi yang 

tidak kalah menariknya issu pendidikan masyarakat secara kelembagaan, 
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dimana kita memahami hal ini sangat kental dengan kebijakan yang ambil oleh 

pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Menurut Saleh Marzuki Guru Besar 

Pendidikan Luar Sekolah Universitas Malang dan sekaligus beliau sebagai 

pelaku sejarah dalam perkembangan kelembagaan pendidikan masyarakat dari 

sebelum kemerdekaan hingga sekarang mempunyai pandangan sebagaimana 

yang dikutip penulis di bawah ini. 

 

 

Secara kelembagaan Direktorat Penmas kecil peranannya, mungkin 

karena banyak program-program orde baru yang terhenti atau karena 

kecenderungan yang ada pemerintah ingin memperkuat persekolahan 

dan perguruan tinggi atau karena fokus pada program wajib belajar yang 

berupa pendidikan kesetaraan. Dalam perkembangan selanjutnya 

pendidikan kesetaraan dlpisahkan dari Pendidikan Masyarakat.  

 

Otonomi Daerah juga sangat berpengaruh pada perkembangan 

pendidikan masyarakat, karena pemerintah pusat yang dulunya mudah 

menurunkan program untuk dikembangkan daerah, pada era ini tidak lagi 

mudah. Program Pendidikan Masyarakat semakin dikecilkan dengan 

dipisahnya Kursus dan kelembagaan PAUD. Mungkin maksudnya dengan 

ruang lingkup yang kecil akan mudah menanganinya, Menurut saya, 

dengan dipersempit dan diperkecil peran Direktoran Pendidikan 

Masyarakat semakin sulit bergerak. Bandingkan dulu bagaimana Bapak 

Anwas Iskandar bisa berkiprah kemana-mana karena kewenangannya 

luas. Dengan luasnya kewenangan, lahan lebth luas, anggaran memadai, 

kerjasama leluasa dan berwibawa.  

Barangkali hal ini perlu dipikirkan ulang. Pemecahan Direktorat menjadi 

kecil-kecil tidak selalu menguntungkan. (Saleh Marzuki: 2010) 

 

 

B. Bentuk- bentuk Layanan Kebutuhan Pendidikan Masyarakat 

  Sejak awal kemerdekaan sampai saat ini pendidikan masyarakat 

merupakan satu-satunya pendidikan yang secara konsisten melaksanakan 

program pemberantasan buta huruf atau keaksaraan. Dalam perkembangannya 

pendidikan masyarakat mengalami beberapa pergantian istilah dari mulai Bagian 

Pendidikan Masyarakat (1946), menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat (1949-
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1969), kemudian berubah menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat (1970-

2000), dan berubah lagi menjadi Direktorat Pendidikan Luar Sekolah (2000-

2002), kembali menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat lagi (2002- sekarang). 

  Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 17 Tahun 2010 tentang 

Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan 

Masyarakat merupakan salah satu direktorat dalam Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal Informal (PAUDNI). Berdasarkan 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah itu, Pendidikan Masyarakat 

memegang peranan sangat penting dalam sistem pendidikan nasional kita, 

mengingat saat ini adalah era informasi dan globalisasi. Terutama sasaran 

anggota masyarakat yang belum melek huruf diberdayakan karena kalau tidak 

tentu akan termarginalkan oleh kehidupan dan akan menjadi beban negara. 

Sebaliknya apabila kita berdayakan mereka akan menjadi penopang 

produktivitas bangsa dan ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

  Berdasarkan pertimbangan tersebut pendidikan masyarakat terus 

berusaha keras untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

fungsional bagi penduduk buta aksara agar mereka terbebas dari kebodohan, 

kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan, Untuk mendukung program 

pendidikan masyarakat dengan pengembangan Budaya Baca Masyarakat 

melalui Taman Bacaan Masyarakat yang tersebardi baik di pedesaan maupun 

perkotaan, Tujuannya yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan 

keaksaraan seluruh penduduk yang telah melek aksara sehingga dalam jangka 

panjang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar [Learning 

Society). 

  Mengingat 69% buta aksara adalah perempuan maka untuk menunjang 

keberhasilan Program Keaksaraan juga diimplementasikan Pendidikan Gender 

yang antara lain dalam bentuk: Program Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan 

Hukum dan Hak-Hak warga negara, yang berupaya memberdayakan kaum 

perempuan, dan meningkatkan harkat dan derajat kaum perempuan agar 

memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. 

Pelaksanaan program keaksaraan, Pendidikan Gender dan Pengembangan 

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) difasilitasi oleh bagian Kemitraan yang 

berupaya menggalang dan menggandeng semua stakeholders terkait seperti 
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Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, kemasyarakatan 

dan komponen masyarakat lainnya. 

  Untuk itu Direktorat Pendidikan Masyarakat menganggap perlu menyusun 

sebuah buku sejarah pendidikan masyarakat dari masa ke masa dengan tujuan 

memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan dengan 

Pendidikan Masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan perkembangan 

pendidikan masyarakat di Indonesia baik berkenaan dengan layanan pendidikan 

masyarakat, sasaran pendidikan masyarakat, program-program pendidikan 

masyarakat dan kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan 

Masyarakat. Secara konseptual, pendidikan masyarakat diartikan sebagai 

layanan pendidikan yang diperuntukan bagi masyarakat umum tanpa melihat 

perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan 

kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau 

meningkatkan kompetensi dengan mempelajari pengetahuan baru untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu pendidikan masyarakat 

sering diartikan sebagai pendidikan luar sekolah (non formal), walaupun 

sebetulnya pendidikan non formal lebih luas dari pendidikan masyarakat. 

  Direktorat Pendidikan Masyarakat adalah satu unit teknis di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, yang 

mengemban tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi, serta melaksanakan pemberdayaan peran serta 

masyarakat di bidang pendidikan masyarakat. Adapun layanan yang merupakan 

tanggung jawab Direktorat Pendidikan Masyarakat yaitu (1) Pendidikan 

Keaksaraan atau program pemberantasan buta aksara, (2) Pendidikan 

Perempuan/ Gender, (3) Peningkatan Minat dan Budaya Baca dan (4) 

Kemitraan. Untuk lebih jelasnya masing-masing bidang program layanan 

pendidikan masyarakat akan diuraikan berikut ini: 

 

1. Pendidikan Keaksaraan 

  Secara historis pendidikan keaksaraan di Indonesia yang lazim disebut 

dengan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) telah berjalan melalui kurun waktu 

dan proses yang sangat panjang karena sejak perang kemerdekaan para 

gerilyawan yang sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung secara aktif 

mengajari rekannya yang belum dapat membaca dan menulis dan hingga saat ini 
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pendidikan keaksaraan masih merupakan salah satu program pendidikan yang 

cukup penting. Pelaksanaan pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan secara 

terencana dan terprogram dimulai sejak tahun 1964 yang terkenal dengan 

Pemberantasan Buta Aksara Tradisional. Dilihat dari persentasenya, jumlah buta 

aksara dari tahun 1,945 sampai dengan 2006 menunjukkan penurunan yang 

sangat dramatis. Jumlah buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2006 

sekitar 13,16 juta orang, dari jumlah tersebut buta aksara kelompok usia 15-44 

tahun masih sekitar 3,6 juta orang. Jumlah buta aksara di Indonesia yang masih 

besar menyebabkan peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia 

(Human Development Index) tahun 2005 menempati posisi 110 dari 177 negara. 

  Ada beberapa permasalahan yang menjadikan pelaksanaan pendidikan 

keaksaraan terkendala diantaranya: 

1. Secara geografis, kondisi negara kita masih cukup banyak daerah yang 

terpencil, perdesaan yang sulit transportasinya serta daerah yang masih 

terisolasi. Daerah yang karakteristiknya seperti itu masih relatif sangat luas, 

hal ini mengakibatkan pelaksanaan pendidikan keaksaraan di daerah 

tersebut menjadi sulit, kalaupun bisa biayanya menjadi relatif mahal, 

sementara itu kemampuan pemerintah dan masyarakat masih sangat 

terbatas. 

2. Jumlah calon buta aksara baru setiap tahunnya terus bertambah akan tetapi 

jumlah buta aksara yang sebagian besar yaitu 11,7 juta atau 76,8% dari 

warga masyarakat yang buta aksara merupakan sasaran yang paling sulit. 

Karena mereka berusia di atas 45 tahun, yang kondisi ekonominya tergolong 

miskin, status sosialnya relatif rendah, dan tingkat kesehatannya  pada   

umumnya  juga  kurang  memadai menjadikan motivasi dan daya tahan 

mereka untuk belajar sangat rendah. Berdasarkan jumlah buta aksara yang 

ada pada tahun 2006 sebanyak 13,16 juta orang atau 69% adalah 

perempuan. Ini berarti bahwa dalam melaksanakan pendidikan keaksaraan 

perlu dikaitkan dengan program keadilan dan kesetaraan gender agar 

disparitas gender pada masyarakat penyandang buta aksara dapat ditekan 

sekecil mungkin. 

3. Selama ini kebijakan dan dukungan pemerintah pusat, pemerintah   daerah,   

dan masyarakat luas terhadap pendidikan kesetaraan masih kurang 

memadai, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah target warga masyarakat 
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yang akan dimelekaksarakan dan kecilnya dukungan dana untuk pendidikan 

keaksaraan, bahkan sebagian besar pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota tidak memiliki anggaran. 

4. Buta aksara dianggap bukan masalah, padahal akibat dari besarnya jumlah 

buta aksara menjadikan program pengentasan kemiskinan kurang     berhasil. 

Human Development Index Indonesia menjadi sulit ditingkatkan, dan 

produktivitas secara nasional juga rendah. 

5. Akuntabilitas terhadap mutu dan hasil penyelenggaraan selama ini belum 

terukur dengan jelas. Hal ini antara lain ditandai dengan tidak adanya 

evaluasi terhadap hasil pelaksanaan   pendidikan   keaksaraan   secara   

kuantitatif maupun kualitatif serta tidak jelas siapa yang bertangungjawab 

terhadap keberhasilan pendidikan keaksaraan, sehingga sisa garapan yang 

setiap tahun relatif besar di tambah dengan buta aksara pendatang baru 

menjadikan jumlah buta aksara tetap besar. Namun demikian dibanding 

dengan negara berkembang lainnya di wilayah Asia dan Pasifik, Indonesia 

termasuk negara yang cukup berhasil dalam melaksanakan program 

pendidikan keaksaraan. Karena saat ini jumlah buta aksara di Bangladesh 

masih 63%, Pakistan sebesar 52%, Papua Newgini 81%, dan Nepal 47%. 

 

2. Pendidikan Perempuan/ Gender 

  Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tertinggi, 

telah mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan baik di tingkat lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan 

pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan yang memberikan 

kesempatan yang sama pada seluruh warga negara baik laki-laki maupun 

perempuan, Pemerataan kesempatan pendidikan bertujuan untuk menciptakan 

keadaan di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. 

  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (Pasal 5 ayat 1). Kesempatan 
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memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status 

sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Kebijakan pemerataan dan 

perluasan kesempatan dalam pendidikan ini menekankan bahwa setiap orang 

tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap 

pendidikan pada setiap jenis, jenjang maupun jalur pendidikan, sehingga 

diharapkan bahwa keadilan pelayanan pendidikan akan meningkat. 

  Secara internasional, telah dicapai kesepakatan para kepala negara yang 

dituangkan dalam Millenium Development Goal (MDG). Pada tujuan ke dua 

dinyatakan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun 

perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar. Di Indonesia, kondisi 

pendidikan perempuan masih relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Hal 

ini bisa dilihat tingkat buta aksara penduduk pada tahun 2005, di mana angka 

buta huruf penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas adalah 11 %, jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang besarnya 5%. Selain itu, angka rata-

rata lama sekolah perempuan adalah 5,77 tahun, lebih rendah dari pada rata-rata 

lama sekolah laki-laki yakni 6,51 tahun. Ketertinggalan perempuan terhadap 

pendidikan lebih besar disebabkan faktor budaya yang masih menempatkan 

perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki, khususnya pada kelompok masyarakat 

miskin di pedesaan.  

  Sebagai institusi negara, Direktorat Pendidikan Masyarakat melalui Sub. 

direktorat Pendidikan Perempuan telah memprioritaskan prinsip keadilan dan 

kesetaraan gender di bidang pendidikan. Pendidikan perempuan merupakan 

perwujudan peningkatan kedaulatan dan peranan perempuan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sub-direktorat Pendidikan Perempuan melaksanakan 

lima fungsl yakni penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan 

perempuan, penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan 

prosedur di bidang pendidikan perempuan, penyusunan program di bidang 

pendidikan perempuan, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

pendidikan perempuan. 

  Terkait dengan itu, setidaknya ada tiga program utama yang 

dikembangkan Sub Direktorat Pendidikan Perempuan Direktorat Pendidikan 

Masyarakat, yakni pengembangan model pendidikan keluarga berwawasan 

gender, advokasi dan sosialisasi pendidikan adil gender, dan pengembangan 

model pendidikan alternatif perempuan. Untuk program pengembangan model 
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Pendidikan Keluarga berwawasan gender, mencakup Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi Remaja (PKRR), pencegahan, penanggulangan, dan perawatan 

korban narkoba, serta pendidikan pencegahan penularan HIV/AIDS. 

  Untuk program advokasi dan sosialisasi pendidikan adil gender, meliputi 

perlindungan bagi kaum perempuan agar punya akses dan kesempatan yang 

sama dalam pendidikan, advokasi terhadap perempuan agar memiliki akses dan 

pelayanan yang bermutu dalam pendidikan, sosialisasi pendidikan adil gender 

pada setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, serta sosialisasi pendidikan 

gender kepada semua pihak, terutama di lingkungan Kementerian Pendidikan 

Nasional. Sedangkan untuk program pengembangan model pendidikan   

alternatif   perempuan,   mencakup   pendidikan bagi anak perempuan korban 

kekerasan, pendidikan bagi perempuan di daerah konflik, pendidikan bagi 

perempuan di daerah perbatasan pendidikan bagi perempuan di daerah terisolir, 

pendidikan perempuan bagi buruh migran, pendidikan perempuan bagi buruh, 

pembantu rumah tangga, dan tenaga kerja wanita, pendidikan perempuan bagi 

pekerja seks komersial (PSK), serta pendidikan perempuan yang secara budaya 

masih terdiskriminasiakan. 

 

3. Peningkatan Minat dan Budaya Baca 

  Perlunya peningkatan minat dan budaya baca ditingkatkan karena 

masyarakat kita cenderung lebih senang ngobrol atau ngerumpi ketimbang 

membaca buku, koran atau majalah." Fenomena demikian, yakni masih 

kentalnya budaya lisan, sungguh menjadi tantangan berat dalam membangun 

masyarakat gemar membaca. Pengembangan budaya baca dilakukan dengan 

berbagai cara, diantaranya ialah melalui: perintisan dan penguatan Taman 

Bacaan Masyarakat (TBM) di desa-desa; pemberian blockgrant ke TBM untuk 

membeli buku-buku koleksi baru; pelatihan pengelolaan TBM dan Perpustakaan 

Desa; diskusi-diskusi yang bersumber dari buku-buku di TBM, dan sebagainya. 

  Pengembangan budaya baca dilakukan dengan menjalin kerjasama 

dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah, 

Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa. Tujuan jangka panjang 

pengembangan budaya baca adalah: (1) untuk mencerdaskan bangsa; (2) 

mewujudkan masyarakat gemar belajar (learning society) dan; (3) 

menumbuhkembangkan industri perbukuan di desa-desa. Pesatnya 
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perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini, memang sudah sepatutnya 

ditindaklanjuti dengan kampanye gerakan membaca, khususnya di kalangan 

masyarakat lapis  bawah. Membangun  masyarakat gemar  membaca 

merupakan bagian dari upaya menuju pendidikan sepanjang hayat melalui 

pendidikan non formal. Membangun budaya baca melalui TBM merupakan 

program yang sangat strategis, Prioritas sasaran pengguna TBM adalah warga 

belajar dari program-program Pendidikan Non Formal, khususnya program 

Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan Buta Aksara), program Kesetaraan 

(Paket A setara SD, Paket B setara SLTR Paket C setara SLTA). 

  Dengan kondisi tersebut, tugas Direktorat Pendidikan Masyarakat jelas 

tidak ringan. Sebab, selain harus meningkatkan budaya baca dan belajar 

masyarakat, lembaga ini melaksanakan layanan program pendidikan 

perempuan/gender, sekaligus harus menuntaskan buta aksara, Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, diperlukan program pembelajaran dalam bentuk 

dan satuan yang diarahkan pada makna kebutuhan belajar. Maksudnya, fokus 

materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar guna menunjang 

hidup dan penghidupannya, Kriteria bahan bacaan yang diperlukan adalah: (1) 

Sesuai dengan kemampuan belajar kelompok sasaran; (2) Dapat membantu 

kelompok sasaran untuk memelihara, menata, memantapkan dan meningkatkan 

kemampuan membaca; (3) Tertuju pada masalah nyata dan disesuaikan dengan 

kondisi objektif masyarakat (misalnya masyarakat nelayan, pertanian, atau 

pertukangan/kerajinan; (4) Mampu merangsang secara aktif dan mendorong 

sikap kritis terhadap berbagai masalah. 

  Program peningkatan budaya baca oleh Direktorat Pendidikan 

Masyarakat bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: (1) Terbentuknya Taman 

Bacaan Masyarakat (TBM) di seluruh pelosok daerah; (2) Bahan bacaan yang 

sesuai kondisi objektif masyarakat; (3) Tumbuhnya minat baca masyarakat. 

Direktorat Pendidikan Masyarakat akan mendorong TBM sebagai sarana 

pembelajaran sepanjang hayat. Ke depan setiap desa nantinya diupayakan 

memiliki TBM. Untuk penyediaan bahan bacaan, karena masyarakat lapis bawah 

umumnya tidak punya akses maupun kemampuan membeli bahan bacaan, perlu 

adanya gerakan donasi buku yang melibatkan perorangan, lembaga 

pemerintah/swasta, dan kalangan penerbit. Mereka diharapkan mendukung 

keberadaan TBM melalui kontribusi bahan bacaan secara nyata. 
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4. Kemitraan 

  Untuk mendukung dan memperkuat program layanan pendidikan 

keaksaraan, pendidikan perempuan dan program peningkatan minat dan budaya 

baca, maka sangat diperlukan adanya kemitraan dari berbagai pihak. Kemitraan 

kata yang terasa indah diucapkan, namun susah diwujudkan. Kemitraan 

(partnership) yang di dalamnya melekat unsur kesejajaran dan kesetaraan antar 

pelaku, jelas tak gampang dibangun dalam budaya masyarakat kita yang masih 

menganut paham paternalistik alias panutan. Padahal kemitraan menjadi media 

tunggal guna membangun dan memperluas akses pendidikan masyarakat yang 

melibatkan semua pihak. Untuk menjawab tantangan pengembangan kemitraan 

dan kerjasama, Direktorat Pendidikan Masyarakat menerapkan koordinasi, 

integrasi, dan sinkronisasi seluruh program, baik secara internal maupun lintas 

sektoral. Adapun pengembangan kemitraan kelembagaan ditujukan untuk 

memenuhi kepentingan, yakni percepatan pemberantasan buta aksara melalui 

Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA), 

peningkatan budaya baca dan belajar masyarakat, serta peningkatan akses 

pendidikan perempuan berdasarkan jenis, jenjang, jalur, dan satuan pendidikan, 

Sementara tujuan akhir yang ingin dicapai dari tiga program tersebut adalah 

terwujudnya masyarakat gemar belajar (learning society). Untuk itu, Direktorat 

Pendidikan Masyarakat menggalang kemitraan dan kerjasama yang baik dengan 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga seluruh program 

direktorat sampai ke masyarakat tanpa hambatan berarti. 

  Gambaran pelaksanaan kemitraan dan kerjasama yang telah dilakukan 

Direktorat Pendidikan Masyarakat, dengan Unit Pusat meliputi (1) Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Balitbang, berbentuk studi-studi dengan 

perbaikan berbagai program Direktorat Pendidikan Masyarakat, (2) Pusat 

Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, dengan bentuk pengembangan 

kurikulum berbagai program pendidikan masyarakat, (3) Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk 

penyusunan kebijakan berkaitan dengan ketenagaan dan SDM di lingkungan 

PNFI, serta (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam 

bentuk kerjasama penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mensukseskan 

GNP-PBA dan suksesnya wajib belajar 9 tahun. 
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  Kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bentuk kemitraan 

dan kerjasama untuk mensukseskan GNP-PBA melalui Kuliah Kerja Nyata 

Mahasiswa dan pendampingan program-program pendidikan masyarakat di 

daerah, Kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, seperti Universitas 

Terbuka, UGM, UNJ, UPI Bandung, Untirta Banten, UNES Semarang, UNS 

Surakarta, UIKA Bogor, UNPAK Bogor, dan lainnya, serta internal lingkungan 

Direktorat Jenderal PNFI, dalam bentuk, koordinasi, integrasi dan singkronisasi 

perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program-program ke PLS-an.  

  Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/instansi di jajaran 

Kemandiknas, antara lain Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui 

Subdin PLS dan Dinas Pendidikan Kecamatan, dalam bentuk pelaksanaan 

program-program Pendidikan Masyarakat, serta kemitraan dengan BPPNFI, 

BPKB dan SKB dalam bentuk pengembangan model penyelenggaraan program-

program pendidikan masyarakat. Saat ini telah keluar Inpres Nomor 5 tahun 2006 

tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara dengan 

melibatkan instansi-instansi pemerintah, seperti Menkokesra, Depdagri Depkeu, 

Depag, Meneg PR BPS, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Bahkan, secara khusus 

sudah ada Perjanjian Kerjasama antara Mendiknas, Meneg PP dan Depdagri 

dalam penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara perempuan. 

Kemitraan dengan lembaga internasional Non Government (NGo) sudah dijalin 

sejak dulu, seperti dengan UNESCO, UNICEF, ACCU, ASPBAE, SIL 

Internasional, ILO, dan lainnya.  

  Sedangkan dengan pemerintah negara-negara lain, meskipun berjalan 

pasang surut, tetapi program-program yang diselenggarakan pendidikan 

masyarakat telah dijadikan acuan dan dijadikan studi banding oleh negara-

negara di Asia dan Afrika, Negara-negara itu antara lain Thailand, Filipino, 

Malaysia. Pakistan, Afganistan dan lndia. Sudah banyak nota kesepahaman 

(Memorandum of Understanding) yang ditandatangani untuk melaksanakan 

program-program pendidikan masyarakat, terutama berkaitan dengan 

pemberantasan buta aksara, pendidikan perempuan, dan budaya baca 

masyarakat, Lembaga-lembaga kemasyarakatan/keagamaan tersebut antara lain 

PKK, Muslimat NU, Aisyiah, Kowani, Pondok Pesantren, Wanita Islam, LPP-

SDM, Lembaga Alkitab, dan PP Alhidayah. Upaya mensosialisasikan dan 

melaksanakan program-program pendidikan masyarakat, juga telah dijalin 
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kemitraan dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, seperti 

dengan RRI, TVRI, TV kabel, TV Edukasi, TV swasta, koran Kompas, Suara 

Pembaharuan, Media Indonesia, dan Tempo. 

  Pemerintahan di era Presiden SBY menyadari betul bahwa: pendidikan 

adalah salah satu dari Hak Asasi setiap warga negara; buta aksara merupakan 

penghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat karena buta 

aksara sangat berhimpit dengan kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan dan 

keterbelakangan, Oleh sebab itu dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah 2005-2009, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan 

Rencana Strategis pendidikan nasional 2005-2009 dengan tegas menetapkan 

untuk menurunkan jumlah buta aksara 50% dari total buta aksara yang ada di 

Indonesia pada akhir tahun 2009. Walaupun dalam Deklarasi Dakar tahun 2000 

Indonesia menyepakati pengurangan 50% dari jumlah buta aksara orang dewasa 

pada akhir tahun 2015, akan tetapi untuk mengurangi jumlah buta aksara secara 

signifikan, maka dalam ketiga Rencana (Renstra Pendidikan Jangka Panjang, 

Renstra Depdiknas dan Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009) menetapkan 

target 50% pada akhir tahun 2009, Ini berarti bahwa pemberantasan buta aksara 

dipercepat sehingga pada akhir tahun 2009 jumlah buta aksara diharapkan 

tinggal 7,7 juta ( 50%). 

  Berdasarkan data Susenas 2003, sejumlah 12,526.387 orang atau 

81,26% buta aksara berada di 9 (sembilan) provinsi yaitu dengan urutan 

kepadatannya sebagai berikut: (1) Jawa Timur, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Barat, 

(4) Sulawesi Selatan, (5) Nusa Tenggara Barat, (6) Nusa Tenggara Timur, (7) 

Papua, (8) Banten, dan (9) Kalimantan Barat, Sisanya berjumlah 2.887.824 

orang atau 18,74% berada di 24 provinsi lainnya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kantong buta aksara berada di 9 provinsi tersebut. 

  Mengingat adanya keterbatasan anggaran untuk merealisasikan 

kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJM, Renstra Depdiknas, dan 

Renstra Diknas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor: 5 

Tahun 2006, tertanggal 9 Juni 2006 tentang: Gerakan Nasional Percepatan 

Pemutusan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta 

Aksara. Dengan Inpres tersebut diharapkan segenap komponen bangsa secara 

bergotong royong akan mensukseskan pemberantasan buta aksara sesuai 
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dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan strategi dalam melaksanakan 

pemberantasan buta aksara ditempuh melalui: 

  Pertama, pemberantasan buta aksara tidak semata-mata mengandalkan 

ketersediaan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan tetapi 

mengerahkan semua potensi yang ada. Kedua, menggunakan pendekatan 

inovatif seperti penggunaan bahasa ibu bagi masyarakat yang bahasa tutur 

sehari-harinya bahkan bahasa Indonesia; Pendekatan horisontal Perintah dari 

Presiden kepada Gubernur sampai dengan Kepala Desa (pendekatan 

kekuasaan) untuk mengerahkan seluruh potensi masyarakatnya: PNS, Polisi, 

ABRI, Guru, Carnat, Lurah, tokoh masyarakat, guru ngaji, dsb, untuk 

bergotongroyong memberantas buta aksara; belajar sambil bermain dan tutor 

kunjung, Ketiga, pembelajaran diintegrasikan dengan pelajaran keterampilan 

yang dapat diusahakan sebagai mata pencaharian atau pembelajaran 

fungsional; program pembelajaran juga diintegrasikan dengan program 

pemberantasan kemiskinan seperti program KB, kesehatan, usaha kecil, 

koperasi, pemberdayaan perempuan/gender, dan keterampilan usaha lainnya. 

Keempat, prioritas di 9 provinsi yang terpadat buta aksaranya. 

  Kelima, penyaluran dana melalui blockgrant ke pemerintah provinsi, 

berbagai mitra Kementerian Pendidikan Nasional dalam memberantas buta 

aksara, kelompok-kelompok belajar, pengelola di desa, dsb. Keenam, 

Pendekatan horisontal kerjasama dengan organisasi perempuan dan keagamaan 

seperti Aisyiah, Muslimat NU, PKK, KOWANI, Nadhatul Wathon, Alkhairot, 

organisasi sosial, dan organisasi pemuda. Di samping itu kerjasama juga 

dilakukan dengan perguruan tinggi seperti UGM, UT, dan perguruan tinggi 

lainnya untuk memberantas buta aksara melalui kuliah kerja nyata tematik. 

  Ketujuh, dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam 

menanggung dana dengan perbandingan pemerintah pusat dan daerah antara 

50% : 50% atau 60% : 40%. Atas dasar anggaran yang ada tersebut organisasi 

keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai mitra Kementerian 

Pendidikan Nasional diharapkan juga memberikan kontribusi sehingga Jumlah 

sasaran akan semakin besar. Kemudian beban dana yang ditanggung 

pemerintah daerah dibagi lagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota yang besarnya berkisar antara 30% : 20%.  
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  Kedelapan, cara pemberantasannya dilakukan dengan "sistem Blok di 

tingkat Kecamatan", artinya buta aksara yang ada di satu atau beberapa 

kecamatan di satu kabupaten diberantas sampai habis, kemudian berpindah ke 

kecamatan lainnya begitu seterusnya sampai buta aksara yang ada dalam satu 

kabupaten tuntas. Selanjutnya akan diperoleh tuntas beberapa kabupaten dalam 

satu provinsi. Kesembilan, meningkatkan mutu dengan ditetapkannya Standar 

Kompetensi Keaksaraan (SKK) dan Standar Penilaian Hasil Belajar (SPHB) serta 

diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) sebagai tanda selesai 

belajar bagi warga belajar yang telah dinyatakan lulus. Kesepuluh, tahapan 

dalam pelaksanaan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Tahap Pemberantasan 

[Basic], Tahap Lanjutan (Functional) dan Tahap Mandiri [Advance], 

 

C. Sasaran Pendidikan Masyarakat 

  Mengingat sasaran pendidikan masyarakat tidak dibatasi usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, kebutuhan belajar, hal ini berarti bahwa sasaran 

yang harus dilayani pendidikan luar sekolah mulai anak dini usia sampai 

dewasa/tua tidak membedakan laki-laki, perempuan, dari mulai yang tidak 

berpendidikan (buta huruf) sampai dengan yang menamakan dirinya ahli, namun 

masih memerlukan keterampilan tertentu yang belum dikuasai dan tidak didapat 

dari pendidikan sekolah, Mengingat keanekaragaman kebutuhan belajar 

masyarakat, tidak ada pilihan, bahwa program harus beraneka ragam, dengan 

demikian tidak perlu ada standard kurikulum, biarkanlah berkembang sesuai 

perkembangan tuntutan pasar atau pemakai hasil belajar. 

  Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bergerak di bagian lapisan terbawah 

dari masyarakat. Hal ini dengan gampang dapat dilihat dan dipahami dari 

keadaan warga masyarakat yang mengikuti program pendidikan masyarakat, 

sebagian besar apabila dilihat kemampuan membiayai pendidikan dalam jangka 

panjang, mereka dapat dikategorikan tidak mampu, maksimal mereka hanya 

mampu untuk membiayai kursus. Hal ini terjadi karena mereka berasal dari 

keluarga yang tidak berada. Anggota masyarakat yang mampu biasanya lebih 

cenderung masuk sekolah walaupun mereka banyak juga yang mengeluh bahwa 

pendidikan kurang berkualitas dan kurang siap menghadapi perubahan. Kurang 

berkualitasnya pendidikan masyarakat yang ada dewasa ini belum tentu 
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disebabkan oleh sistem yang kurang baik, akan tetapi ada kemungkinan juga 

karena pengaruh masyarakat sendiri. 

  Dengan demikian pendidikan masyarakat, harus siap melayani seluruh 

lapisan masyarakat baik yang tidak dilayani pendidikan sekolah, maupun yang 

sudah dilayani tetapi memerlukan tambahan pengetahuan lain yang kurang 

diperoleh dari sekolah. Mendengar suara masyarakat dengan keanekaragaman 

kebutuhan belajar, pendidikan masyarakat juga harus mampu mengantisipasi 

keadaan perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, dan dapat menjawab 

kebutuhan belajar yang berkembang di masyarakat. Menyesuaikan program 

pendidikan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat bukan berarti harus 

memperkenalkan teknologi baru tetapi juga membantu masyarakat untuk mampu 

menggali dan menggunakan teknologi yang sudah ada namun belum 

dimanfaatkan dengan baik, atau sudah dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. 

  Mengingat sasaran program yang begitu heterogen baik kebutuhan, 

lokasi maupun tingkat pendidikannya maka pendidikan masyarakat yang perlu 

dan mendesak dikembangkan dalam kerangka konsep pendidikan masyarakat 

yang bertumpu pada kebutuhan nyata masyarakat, Jalur pendidikan luar sekolah 

diperlukan agar anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan 

masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, dalam rangka memperbaiki kualitas 

hidup dan kehidupannya, serta menyiapkan generasi muda menyongsong hari 

depan yang penuh tantangan, maka sasaran pendidikan masyarakat difokuskan 

pada (1) anak usia dini, (2) drop out pendidikan dasar, (3) belajar sepanjang 

hayat, (4) buta aksara kaum perempuan, dan (5) keterampilan kejuruan. Untuk 

lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu sasaran pendidikan masyarakat di 

bawah ini: 

 

1. Anak Usia Dini 

  Penanganan anak dilakukan sejak dini yaitu usia antara 0 sampai dengan 

6 tahun, hasilnya akan optimal. Dengan perkataan lain, bila pembinaan dimulai 

sejak anak dilahirkan yaitu 0 tahun sampai dengan 6 tahun melalui lingkungan 

terdekat, melalui bermain, maka sumberdaya manusia Indonesia akan lebih 

optimal perkembangannya dibanding dengan menerapkan wajib belajar yang 

dimulai pada waktu anak berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Sudah 
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banyak para ahli yang mengatakan bahwa pembentukan otak paling intensif 

pada tahun pertama, karena rangsangan di masa kecil dapat mengubah ukuran 

dan fungsi dari otak, Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa antara umur 

3,5 tahun dan 4,5 tahun anak lebih mudah belajar menulis, sedangkan anak 

yang sangat berminat untuk membaca dan menulis pada umur 4 tahun, mungkin 

sudah melewati masa pekanya pada saat ia masuk sekolah. Dan masa peka 

bagi anak untuk belajar tertib dan teratur adalah antara 2,5 tahun dan 3,5 tahun 

dan masa ini anak selalu menginginkan sesuatu yang rutin. 

  Pernyataan di atas, diperkuat oleh pendapat J. Piaget yang mengatakan 

bahwa rangsangan-rangsangan yang diterima anak dari lingkungannya akan 

menimbulkan perubahan dalam organisasi dan fungsi struktur dasar biologisnya. 

Dengan kata lain rangsangan ini akan menambah perkembangan otaknya. 

Struktur yang lebih fleksibel dan lebih rinci memungkinkan anak bertindak lebih 

cerdas dalam menghadapi lingkungannya. Berbagai informasi seperti 

dikemukakan di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya pendidikan anak 

sejak dini karena kecerdasan anak-anak kecil sudah berkembang dengan pesat, 

Apa yang terjadi dalam otak selama anak tumbuh memberi bukti bahwa masa 

optimal untuk merangsang kemampuan dasar belajar pada anak sebagian besar 

terjadi sebelum anak mencapai 5 tahun atau 6 tahun, sebelum masuk sekolah 

dasar. Merupakan seni tersendiri bagi orang tua dan pendidik uhtuk 

menyediakan rangsangan dan tantangan dalam lingkungan anak yang sesuai 

dengan kemampuan belajar anak. 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran tersebut di atas kita teringat 

pada kenyataan bahwa garapan dan sasaran program pendidikan masyarakat 

sangatlah luas. Diakui bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal untuk 

pengembangan kualitas anak, namun hasilnya masih belum dapat menekan 

angka mengulang kelas di SD, angka putus sekolah dan angka buta huruf 

kembali. Di sisi lain pendidikan prasekolah melalui Taman Kanak-kanak hanya 

mampu menampung ± 5, 79% dari jumlah seluruh anak usia prasekolah di 

Indonesia. Sementara Taman Kanak-kanak masih dianggap terlalu mahal serta 

berada di sebagian kecil daerah/kota di Indonesia, Untuk itu selain TK bisa 

melalui kelompok PAUD, kelompok bermain dan tempat penitipan anak terutama 

bagi orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah.  
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  Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara 

terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh 

komponen bangsa, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal, 

hanya dapat terwujud apabila ada komitmen bersama untuk menetapkan satu 

bagian yang khusus menangani Pendidikan Anak Dini Usia secara terpadu 

melalui jalur pendidikan luar sekolah, Partisipasi berbagai unsur masyarakat 

dengan mengutamakan kemandirian masyarakat melaksanakan pengembangan 

anak dini usia harus direalisasikan sesegera mungkin, Pendidikan luar sekolah 

sangat menyadari bahwa masa depan bangsa akan ditentukan oleh sumberdaya 

manusia yang tangguh dan berkualitas, Untuk mendapatkan sumberdaya 

manusia seperti ini diperlukan pembinaan sedini mungkin, karena perkembangan 

manusia ditentukan oleh perkembangan pada usia dini tersebut, dan masa 

depan suatu bangsa akan sangat tergantung dari pembinaan anak sedini 

mungkin, Anak usia dini ini merupakan sasaran pendidikan masyarakat yang 

dikembangkan untuk membantu tumbuh-kembang anak usia 0 tahun sampai 

dengan 6 tahun. 

  Pada sasaran pendidikan masyarakat seperti ini diberikan program 

pembelajaran yang dapat dikembangkan pada bagian ini antara lain: Kelompok 

Bermain, Penitipan Anak, Bina Keluarga dan Balita dengan pola pendidikan 

gembira. Anak-anak tidak diperkenalkan dengan pengetahuan yang diajarkan di 

sekolah, tetapi anak-anak diajak bergembira menikmati masa kanak-kanaknya. 

Sementara untuk orang tua yang memerlukan diberikan keterampilan untuk 

dapat bermata pencaharian dan cara membimbing anak di rumah. 

 

2. Drop Out Pendidikan Dasar 

  Kenyataan menunjukkan bahwa 72% tenaga kerja di Indonesia hanya 

berpendidikan Sekolah Dasar atau kurang. Kondisi semacam ini kurang 

mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi, baik sektoral maupun secara 

nasional, Cukup bukti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

semakin besar peluang untuk lebih mampu berperanserta dalam pembangunan, 

sebagaimana hasil studi UNESCO tahun 1998 yaitu bahwa: Pendidikan secara 

khusus, pendidikan dasar dapat memberikan sumbangan yang signifikan pada 

pengurangan kemiskinan dan perbaikan mutu kehidupan (Education and 

especially basic education can make significant contribution to poverty 
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eradication and enhancement of quality of life). Sampai saat ini jumlah penduduk 

buta huruf masih cukup tinggi, demikian pula angka drop out SD, lulus SD tidak 

melanjutkan dan putus SLTR.  

  Dalam buku UNESCO tentang Pendidikan Dasar untuk memberdayakan 

kemiskinan [Basic Education for Empowerment of The Poor, 1998) 

mengemukakan bahwa: "Human development is a process of enlarging peoples 

choices. Three essential areas are for people to lead a long and healthy life, to 

acquire knowledge and to hove access to resources needed for a decent 

standard of living". Di sini kita diingatkan bahwa pendidikan pada hakekatnya 

harus memberi kesempatan kepada setiap orang agar ia memiliki banyak pilihan 

dalam hidupnya. Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan, yaitu (1) membantu 

mereka agar memiliki umur panjang dan hidup sehat, (2) mendapatkan 

pengetahuan, dan (3) memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidupnya 

secara layak. Ini berarti bahwa sebenarnya pendidikan masyarakat bukanlah 

hanya untuk drop out sekolah saja; tetapi bagi mereka yang berusia di luar usia 

sekolah yang karena sesuatu hal belum sempat mendapatkan pendidikan dasar 

berhak pula untuk mendapatkan pendidikan. 

  Menurut para pakar psikologi dalam perkembangannya manusia memiliki 

kecenderungan yang relatif sama, yang secara teoretis dapat dibedakan ke 

dalam beberapa tahapan. Piaget dan Erickson membedakan tahap 

perkembangan berpikir anak menjadi 5 (lima), yaitu: (1) umur 0-2 tahun 

merupakan masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensoris 

motoris yang sangat jelas; (2) umur 2-7 tahun yaitu masa perkembangan berpikir 

yang baru memperlihatkan kecenderungan/suasana intuitif; (3) umur 7-11 tahun, 

yang oleh Piaget disebut masa operasi konkret; (4) umur 11-17 tahun, yang 

disebut masa operasi formal (sanggup berpikir logis); dan (5) umur 17 tahun ke 

atas yang disebut masa abstrak (Conny R. Semiawan, 2002). 

  Perkembangan masing-masing kelompok umur tersebut berbeda-beda, 

dan masing-masing memerlukan bimbingan/ penanganan yang tepat. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu ada 

pembedaan metode pendekatan dan orientasi isi kurikulum antara pendidikan 

dasar yang ditujukan kepada anak usia sekolah dan pendidikan dasar bagi 

mereka yang berusia di atas usia sekolah dasar. Dengan dicanangkannya wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994, pendidikan dasar jalur luar 
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sekolah memiliki peran yang amat strategis khususnya untuk melayani warga 

masyarakat yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat mengikuti pendidikan 

di sekolah atau drop out sekolah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, maka keberadaan pendidikan dasar jalur luar sekolah amat 

diperlukan. Program pendidikan dasar jalur luar sekolah dilaksanakan melalui 

Program Paket A setara SD dan Paket B setara SLTR. 

 

3. Buta Aksara Kaum Perempuan 

  Jika kita menginginkan agar setiap anak Indonesia tumbuh dan 

berkembang secara maksimal, fisik, emosi dan intelektualnya maka yang patut 

dan utama harus diperhatikan adalah kualitas dan peranan strategis kaum 

perempuan sebagai insan yang akan melahirkan anak bangsa, UNESCO 

menyatakan bahwa mendidik wanita adalah mendidik bangsa (Educate Woman, 

Educate a Nation). Hal ini masuk akal karena kaum perempuan merupakan 

pendidik yang pertama dan utama dalam keluarganya. Sehingga berkat jasa ibu 

sebagai seorang perempuan yang memberikan pendidikan awal setiap individu 

yang dilahirkan, Pendidikan dalam keluarga ini yang akan menjadi pondasi bagi 

setiap anak dalam mengembangkan potensi dirinya. 

  Fakta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia kaum 

perempuannya mencapai 50,24%. Sebagian besar tertinggal dan buta aksara 

dibandingkan dengan pria, karena perempuan, sangat terlambat memperoleh 

kesempatan pendidikan di luar bidang kewanitaan. Berbagai masalah kaum 

perempuan secara nasional misalnya: Jumlah perempuan yang tidak sekolah 

lebih besar daripada laki-laki yaitu 8% banding 4%. Jumlah perempuan buta 

aksara untuk 10 tahun ke atas lebih besar dibanding laki-laki, yaitu 14,92% 

dibanding 6,84 % dan perempuan usia 45 tahun ke atas yang buta aksara 

mencapai 43,04 %. Jumlah perempuan putus sekolah lebih besar dari pada laki-

laki yaitu 16% banding 14%. Jumlah anak perempuan yang diterima dalam 

pendaftaran sekolah lebih kecil dibanding jumlah anak laki-laki. Makin tinggi 

jenjang pendidikan, makin kecil persentasi perempuannya , misalnya tingkat 

SMU perempuan 4% laki-laki 6%. Wanita merupakan angkatan kerja resmi 

dunia, tetapi dikonsentrasikan pada pekerjaan yang digaji paling rendah dan 

lebih mudah di PHK daripada pria, dan masih menerima kurang dari upah pria 

pada pekerjaan yang sama.  
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  Ketidakadilan dalam bentuk diskriminasi di bidang pendidikan, pekerjaan, 

hukum, politik, kesehatan reproduksi, maupun akses terhadap informasi dan 

pelayanan kesehatan lebih banyak menerpa kaum perempuan. Ada dua faktor 

utama penyebab keterbelakangan pendidikan perempuan, yaitu (1) Faktor 

kemiskinan keluarga turut berperan dalam rendahnya pendidikan perempuan; (2) 

faktor perilaku dan budaya yang mengutamakan anak laki-laki dari pada anak 

perempuan. Agar perempuan dapat berperan aktif dalam kegiatan 

pembangunan, khususnya dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera, bahagia 

serta pembinaan anak, remaja dan pemuda dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya, maka pendidikan perempuan pada jalur 

pendidikan luar sekolah merupakan jalur yang paling tepat. Jalur ini amat tepat 

mengingat bentuk dan kurikulum pembelajaran yang sangat fleksibel dan 

berbagai program pemberdayaan perempuan yang sudah teruji dan bermanfaat 

meningkatkan kualitas layanan perempuan dalam keluarga "maupun di 

masyarakat. 

  Di samping telah tersedianya berbagai wadah organisasi perempuan 

yang memiliki keperdulian terhadap ketimpangan dan kesenjangan yang dialami 

banyak perempuan akan sangat mendukung program pendidikan luar sekolah 

dengan sasaran buta aksara perempuan. Pendidikan perempuan menentukan 

kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Jenis program pendidikan yang 

dapat dlkembangkan untuk sasaran ini antara Iain: (1) program pendidikan 

keaksaraan fungsional, (2) program pendidikan dasar paket A setara SD dan 

paket B setara SLTP, (3) kursus keterampilan dan (4) program pendidikan 

kesehatan reproduksi. 

 

4. Belajar Sepanjang Hayat 

  Sebagai suatu negara berkembang seperti Indonesia, pengembangan 

pendidikan hendaklah dilihat sebagai suatu proses kelangsungan bangsa. 

Seluruh komponen bangsa khususnya pemerintah harus menyadari, bahwa 

dalam kehidupan suatu bangsa dan suatu negara, pendidikan mempunyai 

peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan bangsa. Ini 

berarti diperlukan perwujudan sistem, iklim, dan kelembagaan pendidikan 

nasional yang mampu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada anggota 

masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Dalam proses mencerdaskan 
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kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional diselenggarakan melalui pendidikan formal, pendidikan 

nonformal dan pendidikan informal, Sehingga dalam pelaksanaannya pendidikan 

dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pendidikan merupakan 

kegiatan yang tidak putus-putusnya sehingga sesuai dengan asas pendidikan 

nasional kita yaitu bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup yang 

dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat atau disebut 

juga dengan pendidikan berkelanjutan. 

  Dalam perspektif pembangunan nasional yang didasarkan pada wawasan 

pembangunan berkelanjutan untuk masa depan bangsa dan negara, mutlak 

diperlukan ketersediaan lembaga, dan program pendidikan berkelanjutan, Setiap 

individu warga bangsa dan komunitas masyarakat Indonesia perlu   memperoleh   

pelayanan   pendidikan   yang   seluas-luasnya tanpa pembatasan dari aspek 

usia dan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan geografis, Setiap individu 

dan masyarakat yang tidak terlayani kebutuhan pendidikannya oleh pendidikan 

formal, harus dipenuhi pada pendidikan nonformal dan informal. Salah satu 

program pendidikan nonformal yang direkomendasikan oleh UNESCO adalah 

melaksanakan dan melembagakan pendidikan berkelanjutan, sebagai upaya 

memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan. 

  Dalam konteks hak-hak warga negara di bidang pendidikan, UUD 1945 

Pasal 31, ayat (1) telah menetapkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak 

mendapatkan pengajaran. Amanat ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 24 butir 2 yang menyebutkan Setiap 

peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak mengikuti 

program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, 

baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh 

pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Satuan pendidikan 

luar sekolah seperti yang ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 9 ayat 

(3) meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang 

sejenis. Persyaratan tersebut merupakan amanat yang mempunyai kepastian 

dan kekuatan hukum untuk dibentuknya satu institusi pemerintah yang membina 

dan mengembangkan pendidikan berkelanjutan. 

  Pendidikan berkelanjutan pada pendidikan nonformal diselenggarakan 

mengingat (1) perlunya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah 
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menyelesaikan Paket A setara SD, dan Paket B setara SLTP; (2) perlunya 

memberikan pelayanan pendidikan lanjutan yang tidak bisa dilayani oleh 

pendidikan pada jalur sekolah; dan (3) perlunya memenuhi kebutuhan 

masyarakat untuk menguasai IPTEK sebagai prasyarat dalam menunjang era 

industrialisasi. Fakta empirik menunjukkan, bahwa dengan industrialisasi akan 

muncul jabatan-jabatan kerja baru dengan persyaratan kemampuan yang baru 

dan penggunaan teknologi yang baru. Setiap orang disyaratkan untuk terus 

menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, Penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan dan sikap yang baru dapat diperoleh melalui kegiatan 

belajar sepanjang hayat. 

  Kemajuan IPTEK yang sangat cepat mengakibatkan batas waktu 

penggunaan IPTEK sangat singkat. Suasana seperti itu akan semakin menggulir 

dengan cepat di masa datang. Kondisi seperti ini menguatkan komitmen untuk 

menyediakan berbagai layanan dan fasilitas pendidikan berkelanjutan di 

masyarakat. Jenis pendidikan yang dikembangkan antara lain kursus dari 

berbagai keterampilan, program kesetaraan dengan sekolah lanjutan menengah, 

Berbagai pendidikan yang dapat dikembangkan pada bagian ini antara lain: 

Kursus dari berbagai jenis keterampilan, dan pendidikan kesetaraan yaitu 

program Paket C setara SMA, Paket B setara SMP dan Paket A setara SD. 

 

5. Belum Memiliki Keterampilan Kejuruan 

  Sasaran pendidikan masyarakat yang belum memiliki keterampilan 

dimaksudkan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan. Di masyarakat sejak 

dulu hingga kini telah dikenal profesi yang disebut dengan juru, misalnya juru tik, 

juru foto, juru gambar, juru masak, juru mudi, juru bayar dan lain-lainnya. Dari 

juru-juru tersebut dapat dipersepsikan bahwa juru mengandung arti tingkat 

kemampuan penguasaan suatu jenis/bidang keterampilan. Juru, berdasarkan 

kamus bahasa Indonesia berarti orang yang pandai di suatu pekerjaan yang 

memerlukan latihan, kecakapan dan keterampilan. Orang yang memiliki predikat 

sebagai juru oleh masyarakat dianggap mampu mengerjakan atau membuat 

hasil karya yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. 

  Orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu (tenaga terampil) 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, Keunggulan industri suatu 

bangsa dapat dikatakan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga terampil yang 
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terlibat langsung dalam proses produksi. Mengingat pentingnya para juru dan 

orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu di masa kini dan yang akan 

datang, maka saat ini mulai dirancang dan dipersiapkan adanya sosialisasi 

melalui program pendidikan secara serius dan komprehensif, baik melalui 

pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. 

  Dalam konteks pendidikan masyarakat maka pendidikan yang perlu 

dirancang adalah pendidikan keterampilan kejuruan, Pendidikan kejuruan 

memiliki arti yang cukup bervariasi. Hal ini tergantung dari sudut pandang para 

perumusnya. Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang 

mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok 

pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan 

lainnya. Defmisi ini mengandung pengertian bahwa setiap bidang studi adalah 

pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam 

dari pada bidang studi lainnya dan kedalaman itu dimaksudkan sebagai bekal 

memasuki dunia kerja. 

  Definisi pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang secara 

langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu 

atau untuk persiapan tambahan karir seseorang. Menurut Undang-undang No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa 

pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Dari ketiga definisi tersebut jelas 

bahwa pendidikan kejuruan pada hakekatnya adalah suatu upaya 

mempersiapkan seseorang atau peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. 

Artinya agar mereka mampu bekerja dalam bidang yang dipelajarinya Ada 

beberapa alasan mendasar tentang pentingnya pendidikan keterampilan 

kejuruan: (1) Memiliki keterampilan yang dapat diandalkan untuk bekerja atau 

usaha mandiri; (2) Menguasai keterampilan praktis dalam waktu relatif singkat 

untuk dijadikan sebagai bekal mata pencaharian; dan (3) Banyak pemakai 

tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja terampil (siap kerja) karena hal ini 

dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas. 

  Disamping itu, pendidikan keterampilan kejuruan banyak memiliki 

manfaat bagi (1) Peserta didik, di antaranya adalah dapat meningkatkan kualitas 

dirinya sendiri, meningkatkan penghasilannya, meningkatkan diri agar berguna 

bagi keluarga, masyarakat dan bangsa, (2) Bagi dunia kerja, dapat: (a) 
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memperoleh tenaga terampil yang berkualitas, (b) meringankan biaya usaha 

(efisiensi), dan (c) membantu memajukan dan mengembangkan usaha, dan (3) 

Bagi masyarakat, dapat: (a) memperoleh kesejahteraan masyarakat minimal 

anggota keluarganya sendiri, (b) meningkatkan produktivitas nasional, sehingga 

dapat meningkatkan penghasilan negara, dan (c) mengurangi pengangguran. 
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Bab 3 

PENDIDIKAN MASYARAKAT 

ERA KEMERDEKAAN 

 

  Pendirian Negara Republik Indonesia setelah Proklamasi 1945 membawa 

dampak yang sangat luas dan mendasar terhadap dinamika penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia, Kebijakan pendidikan didasari atas isi UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat. Hal ini berarti 

bahwa bangsa Indonesia melalui pemerintah dan para wakilnya di lembaga 

legislatif telah mencanangkan adanya satu sistem pendidikan nasional yang 

diatur dengan undang-undang, Amanat Undang-undang Dasar 1945 yang 

menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, 

menunjukkan bahwa pendidikan sebagai hak azasi manusia, Pasal 28 B ayat (2) 

UUD 945 menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi", kemudian Pasal 28C ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia”. 

  Kebijakan pendidikan pada zaman Belanda hanya diperuntukkan bagi 

kaum bangsawan serta dinikmati oleh para orang kaya, maka latar belakang 

seperti itu setelah merdeka bangsa Indonesia mengininkan pendidikan dapat 

dinikmati oleh seluruh orang Indonesia dari semua tingkatan. Dimulai dengan 

Pemberantasan Buta huruf, dengan moto yang dikumandangkan dimana-mana, 

yaitu "'Perang terhadap buta huruf, perang terhadap keterbelakangan social dan 

ekonomi", kemudian mengembangkan sekolah-sekolah Formal mulai dari 

sekolah rakyat, hingga mendirikan perguruan tinggi. 

  Sejarah pendidikan masyarakat di era kemerdekaan, mengalami 

dinamika perkembangan yang menarik untuk ditelusuri dan dikaji. Dilihat dari isu-

isu yang berkembang, sistem kelembagaan, pemikiran yang berkembang, 
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program kegiatan pendidikan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan terkait, 

pendidikan masyarakat pada era kemerdekaan mempunyai karakter tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isu-lsu Kontenporer 

  Menurut Yoyon add beberapa isu yang berkembang mengenai 

pendidikan masyarakat di era kemerdekaan antara lain: Isu bahwa pemerintah 

belum mampu memenuhi seluruh tuntutan atas hak masyarakat untuk mendapat 

layanan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan 

formal sehingga dibutuhkan pendidikan luar sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

  Isu berikutnya bahwa tahun 1945 negara membutuhkan sumber daya 

manusia yang mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah 

diperoleh dengan susah payah. Untuk mengisi kemerdekaan itu diperlukan 

upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa 

sebagaimana tujuan Negara RI yang tersurat pada Pembukaan UUD 1945, yaitu 

"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
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seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". 

  Tujuan Negara untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" ini berarti 

bahwa pendidikan mempunyai peranan yang san-gat penting bagi kehidupan 

suatu bangsa. Isu lain bahwa penduduk Indonesia pada awal kemerdekaan yang 

buta aksara "lebih dari 90 % ", (Eko B. Harsono:2008). Sesuai dengan besarnya 

jumlah angka buta huruf, maka kursus yang paling gencar dilakukan pada saat 

itu adalah kursus ABC singkatan dari (Alfabetisme Betrijdings Commite), yaitu 

kursus berkaitan dengan pengenalan huruf secara alphabetis, Sejak tanggal 31 

Desember 1964 Pemerintah mendeklarasikan bahwa tidak ada lagi buta aksara 

di Indonesia untuk penduduk berusia 13-45 tahun kecuali di Papua yang waktu 

itu namanya Irian Barat. Namun karena tidak ada pembinaan lanjutan disamping 

ban-yak aksarawan baru menjadi buta aksara kembali ditambah anak usia SD 

yang tidak sekolah, dan putus SD kelas 1,2,3 yang diasumsikan rawan buta 

aksara, maka persoalan buta aksara kembali muncul, Disamping itu untuk 

mengurangi angka pengangguran diperlukannya pembelajaran keterampilan 

yang berkaitan dengan pekerjaan sekaligus belajar keterampilan membaca dan 

menulis dalam bahasa Indonesia. Pendidikan masyarakat secara kelembagaan 

mengalami perubahan nama seiring dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat di era awal kemerdekaan. Mula-mula diber nama Bagian pendidikan 

masyarakat (1945-1949), kemudian Jawatan pendidikan masyarakat (1949-

1975). 

 

A. Era Bagian Pendidikan Masyarakat (1945-1949) 

  Nama "Bagian Pendidikan Masyarakat" di berikan oleh Kementerian 

Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 1 Juni 1946 dengan tugas 

mempelajari masalah-masalah pemberantasan buta huruf dan mencetak buku-

buku belajar dan mengajar membaca dan menulis untuk orang dewasa. Tugas 

Bagian Pendidikan Masyarakat ini merupakan apresiasi atas aktivitas 

masyarakat dan tokoh masyarakat bangsa kita, yang terus berupaya dengan 

gigih memperjuangkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. 
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  Golongan Pelajar di tengah kesibukan perang berusaha menyisihkan 

waktunya untuk mengumpulkan orang-orang untuk diberi kursus membangun 

semangat perjuangan dan kebangsaan. Pelaksanaan kursus ini dipelopori 

pamong-pradja dan pihak tentara serta diikuti oleh golongan lainnya. Dalam 

situasi perang usaha-usaha pendidikan rakyat tumbuh dengan cepat yaitu 

program Pemberantasan Buta Huruf (RB.H), pengetahuan Umum, kursus-kursus 

politik, kewarganegaraan dan sebagainya. Program di selenggarakan oleh 

perseorangan, partai politik, badan-badan sosial, organisasi pemuda dan wanita. 

 

 

 

  Pemikiran yang muncul pada era Bagian Pendidikan Masyarakat giat 

melakukan kegiatan pendidikan khususnya pemberantasan buta huruf. Pada 

masa ini, kesadaran nasional masyarakat dan patriotisme masyarakat terhadap 

upaya pemberantasan buta huruf mencapai puncaknya. 

Selanjutnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan perkembangan 

masyarakat yang sangat dinamis, menjadikan masyarakat gigih 

memperjuangkan hidupnya dan bangkit untuk membelajarkan dirinya melalui 

pendidikan pemberantasan buta huruf (Traditional literacy), Upaya 

pemberantasan buta huruf itu dilakukan dengan dikumandangkannya moto 

perang terhadap buta huruf, perang terhadap keterbelakangan sosial dan 

ekonomi", Moto yang dikumandangkan tersebut telah berhasil menyadarkan 

masyarakat akan pentingnya menjadi warga Negara yang berguna; warga 

negara yang memiliki sikap mandiri untuk membangun martabat bangsa, 

sehingga sejajar dengan bangsa lain. 
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   Program pada era Bagian Pendidikan Masyarakat dimulai kegiatan 

pemberantasan buta huruf, dengan moto 'perang terhadap buta huruf, perang 

terhadap keterbelakangan sosial dan ekonomi" yang berhasil membangun 

kesadaran masyarakat untuk mandiri dan bermartabat bangsa, sehingga sejajar 

dengan bangsa lain. Seiring dengan kesadaran masyarakat yang ditunjukkan 

melalui pergerakan pemberantasan buta huruf, maka pada pertengahan tahun 

1946 pemerintah membentuk Lembaga yang mengurusi pendidikan masyarakat 

yang diberi nama "Bagian Pendidikan Masyarakat", Kementerian Pendidikan 

Pengadjaran dan Kebudajaan. 

  Tugas "Bagian Pendidikan Masyarakat" diantaranya adalah mempelajari 

masalah-masalah pemberantasan buta huruf dan mencetak buku-buku belajar 

dan mengajar membaca dan menulis untuk orang dewasa. Setahun setelah 

Bagian Pendidikan Masyarakat ini didirikan, pada tanggal 1 Juli 1947 

Kementerian PR dan K. memberikan ruang gerak lebih bebas terhadap program 

yang akan diselenggarakan di masyarakat, Ruang gerak Bagian Pendidikan 

Masyarakat ini, selain melaksanakan program pemberantasan buta huruf dengan 

moto 'perang terhadap buta huruf, perang terhadap keterbelakangan social dan 

ekonomi", juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan berbagai kursus. 

  Pemerintah sepenuhnya memberikan tanggung jawab penyelenggaraan 

kepada masyarakat baik penyelenggaraan buta   huruf   maupun   kursus.    

Namun    pemerintah   tetap memberikan bantuannya. Bantuan pertama yaitu 

mengadakan "Penerangan Keliling" (R.A. Santoso: 1956:46) di seluruh di daerah 

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tujuan diadakannya penerangan 

keiiling adalah untuk menggerakkan pimpinan setempat terutama kalangan 

pendidik untuk membentuk panitia penyelenggaraan Pemberantasan buta huruf 

di wilayah masing-masing. 

  Bantuan pemerintah berikutnya terhadap penyelenggaraan 

pemberantasan buta huruf berupa bantuan dana setiap bulannya. Selain itu 

pemerintah membantu buku-buku petunjuk sebagai pendukung penyelenggaran. 

Namun usaha bantuan dari pemerintah tetap belum memenuhi harapan terhadap 

kemajuan Pemberantas buta huruf. 

  Berdasarkan hal ini mendorong pemerintah membuat kebijakan baru 

dengan adanya keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan 

pada tanggal 27 Nopember 1947 tentang Penetapan bahwa di setiap desa harus 
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ada dua kursus RB.H. dengan 4 orang pengikut setiap kursus. Dengan adanya 

ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mulai memikirkan dan mengusahakan 

terlaksananya kegiatan RB.H secara lebih baik. Pada tanggal 17 Januari 1948 

dikeluarkannya Pengumuman Bersama di tandatangani di Jogyakarta oleh 

Menteri RR dan K. Pengumuman Bersama ini merupakan bentuk kerjasama 

antar Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan, Kemakmuran, Penerangan, 

Perburuhan, Pekerjaan Umum dan Agama. Kemungkinan semakin terbuka untuk 

mengerahkan tenaga dari berbagai pihak untuk melaksanakan rencana 

pembelajaran di masyarakat khususnya pemberantasan buta huruf. Agar 

pelaksanaan pemberantasan buta huruf dapat dilaksanakan pemerintah 

mempersiapkan tenaga pengajar dan memenuhi kebutuhan akan guru buta 

huruf. Ketetapan kebutuhan akan guru buta huruf ditetapkan pada bulan 

February 1948. 

  Pada tanggal 17 Maret 1948 dibuka secara resmi pelaksanaan kursus 

pemberantasan buta huruf. Pembukaan acara ini secara serentak dan besar-

besar di gerakan langsung oleh Presiden Soekarno di alun-alun Yogyakarta 

diikuti oleh Gubernur dan Bupati di setiap daerah. Setelah acara Gerakan 

Pemberantasan Buta Huruf pada tanggal 17 Mei 1948 Kementerian memperluas 

tugas Bagian Pendidikan Masjarakat untuk mengurus Kursus Pengetahuan 

Umum. Pada Tahun 1955 ada perubahan menjadi Kursus Kader Masjarakat. 

  Kepedulian dan eksistensi pemerintah terhadap pelaksanaan program 

Bagian Pendidikan masjarakat terbukti dengan adanya kerjasama antar 

Kementerian Dalam negeri, Penerangan, Perburuhan, Sosial, Kemakmuran, 

Kesehatan, Pendidikan, Pertahanan dan Agama. Dengan adanya Resolusi yang 

ditandatangai di Jogyakarta yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, 

untuk selekas mungkin membentuk sebuah Panitia Inter-departemental. Namun 

pada akhirnya dengan adanya serangan militer pada masa itu pendidikan 

masyarakat menjadi terhenti. 

 

B. Era Djawatan Pendidikan Masjarakat (1949-1975) 

  Pada tahun 1949, Bagian Pendidikan Masyarakat secara kelembagaan 

berubah nama menjadi Djawatan Pendidikan Masyarakat. Tugas pokok Jawatan 

Pendidikan Masyarakat pada saat itu ialah membangunkan, menyadarkan, 

menginsyafkan dan mendidik masyarakat di luar sistem persekolahan, agar tiap 
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warga negara menjadi anggota masyarakat yang sadar, hidup berguna dan 

berharga bagi Negara, nusa, bangsa dan dunia (Keputusan Menteri P dan K 

Nomor 423/A, 24 Nopember 1949). Selanjutnya pada tahun 1951 pemerintah 

mencanangkan penuntasan pemberantasan buta huruf, dengan harapan buta 

huruf akan selesai dalam jangka waktu sepuluh tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pada masa Djawatan Pendidikan Masyarakat tumbuh kesadaran 

masyarakatkan pentingnya belajar sepanjang hayat [Long Life Education). 

Pemahaman masyarakat mulai tumbuh terhadap pentingnya kegiatan belajar, 

baik melalui pendidikan formal, non formal maupun in-formal, Kesadaran 

masyarakat mulai meningkat terhadap pentingnya pengetahuaa dan nilai-nilai 

yang didapat melalui sekolah, atau secara non formal di pusat latihan tempat 

bekerja. Belajar sepanjang hayat dalam hal ini memiliki cakupan yang sangat 

luas. 

  Pada masa ini pula mulai tumbuh pentingnya mengajarkan keaksaraan 

dengan berorientasi pada pekerjaan (Work Oriented Fuction Literacy). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pendidikan Masyarakat terus berusaha 

keras untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap fungsional bagi 

penduduk buta aksara agar mereka terbebas dari kebodohan, kemiskinan, 

keterbelakangan dan ketidakberdayaan Sasaran PBH Fungsional pada saat itu 

adalah para pekerja yang buta aksara dari berbagai sektor, Mereka dibelajarkan 

keterampilan- 
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  Pada masa Djawatan Pendidikan Masyarakat ini, pendidikan nasional kita 

sangat erat terkait dengan dinamika politik, ekonomi, serta sosial kultural dan 

nilai-nilai pendidikan pada masa kemerdekaan, sebagai wahana mencerdaskan 

dan memberdayakan masyarakat, Nilai-nilai luhur pendidikan yang ditamankan 

Ki Hadjar Dewantara sangat baik bagi pendidikan masyarakat. Perannya sebagai 

peletak dasar pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara ([1930] 2004: 20) 

menyatakan bahwa yang dinamakan pendidikan adalah: tuntutan di dalam 

kehidupan dan pertumbuhan anak-anak. Adapun maksudnya bahwa pendidikan 

yaitu: menuntun segala kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak itu, agar 

mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian hal 

utama yang harus diingat adalah: pendidikan berfungsi sebagai tuntunan didalam 

hidup dan tumbuhkembangnya anak-anak kita. 

  Hal itu artinya kehidupan anak-anak tersebut berada di luar kemampuan 

dan kehendak kita kaum pendidik, anak-anak harus dilihat sebagai manusia yang 

memiliki kehendak dan fitrahnya sendiri, hingga biarkanlah mereka untuk tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan fitrah kehidupannya sendiri (Dewantara, [1930] 

2004: 21). 

  Pendidikan yang digagas oleh Ki Hadjar adalah pendidikan yang nir-

paksaan. la menyatakan bahwa istilah opvoeding atau pedagogiek sebenarnya 

tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa kita secara tepat. Istilah yang hampir 

mendekati adalah momong, among dan ngemong, Di Taman Siswa kemudian 

dikenal dengan sistem Among sebagai dasar pendidikannya. Caranya tidak 

dengan memaksa, seorang guru baru diharuskan mengintervensi kehidupan si 

anak ketika memang si anak tersebut salah. Dalam sistem Among ini berlaku 

metode Ing Ngarsa Sung Tuiadha (bila berada di depan harus dapat memberi 

contoh), Ing Madya Mangun Karsa (bila di tengah-tengah harus dapat memberi 

gagasan yang mendorong kemajuan), dan Tut Wuri Handayani (ketika di 

belakang harus dapat memberikan dukungan atau dorongan). Konsep dan 

praksis pendidikan di Perguruan Taman Siswa adalah pendidikan yang terlibat 

dalam masyarakat, tidak menjadikan dirinya terpisah dan menjadi entitas yang 

berbeda dari masyarakat. Dalam pernyataan lain, keutuhan bangsa yang 

majemuk dapat menyatu melalui suatu ikatan sistem pendidikan nasional yang 

berwawasan kebangsaan Indonesia. 
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  Upaya membangun pendidikan bagi semua rakyat atau wajib belajar bagi 

anak berusia 6 tahun juga mulai dikenal pada era Djawatan Pendidikan 

masyarakat ini. Kebijakan untuk memberikan pendidikan bagi semua rakyat 

dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1950 ini merupakan Undang-Undang pertama tentang 

pendidikan yang dihasilkan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang ini 

dinyatakan memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap 

anggota masyarakat, Melalui Undang-Undang ini ditetapkan pendidikan di 

Sekolah Rakyat dinyatakan sebagai wajib belajar. Di Undang-Undang No 4 tahun 

1950 juga dijelaskan dinyatakan bahwa anak yang berumur 6 tahun sudah 

berhak untuk bersekolah sedangkan mereka yang berumur 8 tahun sudah 

dinyatakan wajib mengikuti pendidikan dan pengajaran. 

  Wajib belajar dinyatakan berlaku untuk anak 8 tahun dan ini merupakan 

wajib belajar pertama di Indonesia. Program Pada masa ini, kesadaran 

masyarakat untuk terus melakukan pemberantasan buta huruf terus ditingkatkan. 

Hal ini dipandang penting mengingat kemampuan masyarakat dalam membaca 

dan menulis berkaian erat dengan langkah kehidupan mereka pada masa- masa 

berikutnya, baik social maupun ekonomi. Masa selanjutnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya belajar sepanjang hayat (Long Life Education) 

mulai tumbuh. Pemahaman mayarakat mulai tumbuh terhadap pentingnya 

kegiatan belajar, baik melalui pendidikan forma), non formal maupun in-formal. 

Kesadaran masyarakat mulai meningkat terhadap pentingnya pengetahuan yang 

didapat melalui sekolah, atau secara non formal di pusat latihan tempat bekerja, 

Belajar sepanjang hayat dalam hal ini memiliki cakupan yang sangat luas, 

 

 

 

 

 

  Menurut RA. Santoso (1956:42) jenis usaha PLS yang saat itu dikoordinir 

Djawatan Pendidikan Masyarakat selain Pemberantasan Buta Huruf, juga 

dilaksanakan berbagai kursus, seperti kursus Kewargaan negara, kursus 

Broadcasting, kursus Kewanitaan, kursus Kepanduan, kursus Kemasyarakatan 

Orang Dewasa, kursus Olah Raga, kursus Taman Pustaka Rakyat. 
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  Secara lebih rinci, program yang berkembang pada era Jawatan 

Pendidikan Masyarakat adalah : 

 

1) Pemberantasan Buta Huruf melalui Kursus ABC (Alfabetisme 

Betrijdings Comite)  

  Dilatar belakangi rendahnya perolehan pendidikan pada masa 

penjajahan, menyebabkan tingginya angka buta aksara Indonesia pada awal 

kemerdekaan, walaupun tidak diperoleh angka pasti mengenai jumlahnya, 

namun jumlahnya sangat besar hingga mencapai hampir 95%-97% dari populasi 

penduduk. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk melakukan 

Pemberantasan Buta Huruf (PBH), Pemerintah dan banyak pihak meyakni 

bahwa melek huruf atau kemampuan keaksaraan adalah prasyarat untuk 

memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar, sehingga dengan kemampuan 

keaksaraannya, siapa pun dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan 

mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. 

  Berkaitan dengan bidang pendidikan tersebut, diselenggarakan kursus-

kursus pemberantasan buta huruf. Sesuai dengan besarnya jumlah angka buta 

huruf, maka kursus yang paling gencar dilakukan adalah kursus ABC singkatan 

dari (Alfabetisme Betrijdings Comite). Sesudah proklamasi kemerdekaan (1945-

1949), para pejuang di samping bergerilya, juga memberikan pelajaran membaca 

dan menulis pada masyarakat luas. Pemberantasan buta aksara ketika itu 

dilakukan dengan menggunakan cara-cara keaksaraan tradisional (traditional 

literacy) di mana cirinya lebih bersifat masal, dalam arti siapapun boleh iktu serta 

tanpa ada seleksi. 

 

 

 

 

 

  Demikian pula dalam proses pembelajarannya lebih mudah dilaksanakan 

lebih mudah dilaksanakan serta tutornya siapa saja, asal sudah bisa baca tulis 

dan mempunyai motivasi untuk membantu sesamanya. Terkait dengan 

pendekatan massal yang digunakan dalam keaksaraan tradisional, proses 

pembelajarannya menggunakan buku primer (primer book) atau menggunakan 
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buku pelajaran dalam bentuk buku saku yang bersisi pelajaran baca tulis hitung 

sederhana. 

 

2) Pemberantasan Buta Huruf Fungsional 

  Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1964 Pemerintah 

mendeklarasikan bahwa tidak ada lagi buta aksara di Indonesia untuk penduduk 

berusia 13-45 tahun kecuali di Papua yang waktu itu namanya Irian Barat. 

Namun karena tidak ada pembinaan lanjutan, disamping banyak aksarawan baru 

menjadi buta aksara kembali, ditambah anak usia SD yang tidak sekolah, dan 

putus SD kelas 1,2,3 yang diasumsikan rawan buta aksara, maka persoalan buta 

aksara kembali muncul, Oleh karena itu pada tahun 1966 sampai 1970 

pemerintah melaksanakan Strategi Pemberantasan Buta Huruf yang baru yang 

terkenal dengan sebutan "Pemberantasan Buta Huruf Fungsional"(PBH). PBH 

dimaksudkan untuk mengajarkan keaksaraan dengan berorientasi pada 

pekerjaan. Sasaran PBH Fungsional pada saat itu adalah para pekerja yang buta 

aksara dari berbagai sektor. Mereka dibelajarkan keterampilan-keterampilan 

yang berkaitan dengan pekerjaan sekaligus belajar keterampilan membaca dan 

menulis dalam bahasa Indonesia Kegiatan-kegiatan itu dilakukan bukan oleh 

pemerintah saja, tetapi oleh masyarakat yang sadar bahwa keaksaraan berperan 

penting dalam memajukan kehidupan bangsa. 

 

 

 

 

 

 

  Pada tahun itulah awal diperkenalkannya model penanggulangan buta 

huruf yang disebut dengan Program Paket A. Program Paket A ini mengajarkan 

berbagai hal disekitar kehidupan sehari-hari peserta didik, keluarga, lingkungan 

dan kehidupan sosial mereka, Model pembelajaran program ini menggunakan 

Buku Teks Paket Al sampai dengan Al 00. Paket A1-A10 disebut PBH permulaan 

yang berisi pelajaran keterampilan membaca dan menulis tingkat dasar. Paket 

AT 1 -20 yang disebut PBH lanjutan pertama, berisi beberapa tema yang menjadi 

topic pembelajaran. Sedangkan Paket A21-100 yang disebut PBH lanjutan kedua 
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dirancang untuk keterampilan fungsional bagi peserta didik dengan materi yang 

lebih luas. PBH dibagi menjadi tiga bagian. Dalam PBH permulaan sebagai 

bahan pelajarannya digunakan buku kecil yang terdiri dari 36 halaman. Misalnya 

tentang "petani belajar membaca" yang dapat diselesaikan sekitar  

20-30 hari. Paket ini dipergunakan hingga akhir tahun 1990 an. 

  Secara terperinci tujuan dilaksanakannya Pemberantasan Buta Huruf 

Fungsional di atas adalah sebagai berikut: 

a. Memberi kesempatan kepada anggota-anggota masyarakat yang masih buta 

huruf untuk memperoleh keterampilan membaca, menulis dan berhitung 

b. Mempergunakan pemberantasan buta huruf sebagai suatu program 

pendidikan yang akan mendinamisasikan seluruh masyarakat untuk kegiatan 

lebih lanjut. 

c. Untuk mencapai tujuan di atas, maka pelaksanaan Pemberantasan Buta 

Huruf Fungsional di Indonesia dilakukan melalui tiga tingkatan yaitu: 

d. PBH Permulaan dengan  tujuan untuk memberikan kemampuan dalam 

pengenalan huruf-huruf dan kata-kata sederhana serta angka-angka 1 s/d 10. 

Lama belajarnya sekitar 20 sampai 30 hari, 

e. PBH Lanjutan Pertama dengan tujuan mengembangkan keterampilan   

membaca   dan   menulis   serta   berhitung sederhana. Lama belajar sekitar 

3 bulan. 

f. PBH Lanjutan Kedua bertujuan meningkatkan keterampilan membaca dan 

menulis serta berhitung. Lama belajar untuk tingkat ini sekitar 3 bulan. 

 

3) Pendidikan Aksarawan Fungsional (Fungsional Literacy) 

  Selanjutnya sejak 1972 pemerintah telah memperkenalkan Pendidikan 

Aksarawan Fungsional (Fungsional Literacy), yaitu bersamaan dengan pelajaran 

membaca, menulis dan berhitung. Kepada para siswa diajarkan juga berbagai 

jenis keterampilan. Adapun ciri-ciri kegiatan Aksarawan fungsional tersebut 

adalah: 

  Gerakan Pendidikan Aksarawan Fungsional (PAF) tidak dilakukan secara 

besar-besaran untuk menghasilkan aksarawan baru yang sebanyak-banyaknya, 

melainkan dilakukan secara selektif. Oleh karena itu para siswa dipilih dari 

kelompok-kelompok orang yang buta huruf dan bekerja pada bidang kejuruan 
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tertentu. Misalnya: pertanian, perkebunan, pabrik, dan Iain-Iain serta kebuta 

hurufannya menghambat produktivitas kerjanya. 

  Para pengajar PAF adalah mereka yang benar-benar mempunyai 

keahlian di bidang kejuruan yang akan diajarkan bersama-sama pelajaran 

membaca, menulis dan berhitung. Alat-alat peraga lebih banyak dipergunakan 

baik sebagai perangsang belajar, maupun sebagai alat untuk mempermudah 

diterimanya pengertian oleh para siswa. Untuk mencegah agar masyarakat yang 

sudah memiliki kecakapan dasar membaca dan menulis tidak kembali buta huruf, 

pemerintah mengadakan usaha-usaha pembinaan terhadap mereka. Usaha 

pembinaan aksarawan baru itu terutama ditujukan untuk : 

a. melancarkan dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis 

b. memanfaatkan kemampuan membaca dan menulis bagi kepentingan hidup 

mereka sehari-hari 

c. membina budi, akal, rasa, dan karsa mereka agar menjadi warga Negara 

yang baik serta hidup daya kreasinya. 

 

  Adapun upaya yang dilakukan untuk membina para aksarawan baru 

diantaranya : 

a. penyediaan   bahan   bacaan   yang   berupa   buku-buku bacaan, booklet, 

folder, penerbitan berkala, dan Iain-Iain. 

b. penyelenggaraan kursus-kursus pengantar pembangunan 

c. penyelenggaraan panti musyawarah pembangunan 

d. gerakan pemasangan papan-papan pengumuman dan papan nama di 

tempat-tempat umum, jalan-jalan dan sebagainya. 

  Pelaksanaan Pendidikan Aksarawan Fungsional diadakan program 

Kelompok Belajar (KEJAR) yang artinya sambil bekerja juga melakukan kegiatan 

belajar. Program ini diarahkan khusus bagi mereka yang melakukan kegiatan 

belajar di luar sekolah dengan maksud untuk memberi pengetahuan dasar, cara 

berfikir, dan keterampilan, tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka sehari-

hari, Di pedesaan, program ini dikaitkan dengan program tiga kebutaan, yaitu 

program untuk memberantas buta huruf dan angka, buta bahasa Indonesia, dan 

buta pengetahuan dasar, Istilah KEJAR disini dapat pula diartikan untuk 

mengejar ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap 

mental pembangunan. 
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  Djawatan Pendidikan Masyarakat yang disebutkan ini telah sering 

diterjemahkan dengan resmi sebagai “Mass Education" dan "Mass Education 

Department". Pada hakekatnya sasaran kegiatannya adalah orang dewasa, 

sehingga cukup tepat kalau program kegiatan ini digolongkan sebagai 

“Pendidikan Orang Dewasa" (Adult Education). Semakin teraturnya organisasi, 

bantuan dan sambutan masyarakat terhadap KEJAR semakin besar, serta 

kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul pun menghendaki tindakan-tindakan dan 

cara-cara yang lebih praktis, maka menguatlah usaha-usaha lain yang lebih baru, 

Berbagai upaya untuk memberantas buta huruf telah mengalami pertumbuhan 

yang cepat dengan penyelenggaraan yang lebih teratur dan intensif. Namun 

demikian belum dapat dikatakan bahwa berbagai usaha itu telah mendapatkan 

perkembangan yang cukup berarti. Namun demikian, kursus pemberantasan 

buta huruf itu telah memacu berkembangnya kualitas kursus di bidang lain, 

misalnya kursus Pengetahuan Umum. yang tampaknya sedikit demi sedikit 

mengalami peningkatan dalam materinya. Misalnya:   Kursus Kemasyarakatan 

Orang Dewasa. 

  Dengan melalui Kursus-kursus RB.H. dan Pengetahuan Umum ini 

Pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan jumlah orang yang dapat membaca 

dan menulis saja, akan tetapi juga memperluas dan mempertinggi pengetahuan 

rakyat di luar lingkungan sekolah, khususnya dalam hal kesehatan, ekonomi, 

sejarah, sejarah kebangsaan, dsb. Melalui kursus PBH dan Pengetahuan Umum 

ini diharapkan masyarakat dapat memahami tujuan-tujuan dan program-program 

Pemerintah, serta memberikan alat atau sarana pendidikan sederhana kepada 

masyarakat agar mereka dapat ikut serta membantu program-program 

Pemerintah, termasuk sebagai pekerja social. 

  Pendidikan Masjarakat di Indonesia tidak jauh berbeda dengan di negeri 

Pantai emas (Gold Coast) dan di Tanah Togo (Togoland) keduanya di Afrika. Di 

kedua negara tersebut, mulai tahun 1950 usaha-usaha pendidikan masyarakat 

dilakukan dengan lebih teliti dan teratur. Di tempat-tempat tertentu yang kondusif 

dan pada saat tersedia tenaga pendidik yang kompeten, kegiatan belajar dapat 

dilangsungkan dengan tujuan : a), member! latihan kepada pemimpin-pemimpin 

sebagai bekal agar kelak dapat menyelenggarakan pembelajaran secara 

sukarela sebagai salah satu upaya Mass Education, b). memberi latihan-latihan 

singkat didesa-desa, yang disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga dapat 
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menimbulkan semangat masyarakat untuk membangun kembali kehidupan social 

mereka secara penuh kesadaran. 

  Timbulnya rencana tersebut didukung oleh pertimbangan bahwa diantara 

tujuan-tujuan Mass Education yang harus segera dilaksanakan adalah latihan 

untuk menjadi calon pemimpin. Apabila kita ingin memberantas buta huruf, maka 

usaha yang penting tidak hanya mengajar membaca dan menulis saja akan 

tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memberi latihan dan pendidikan yang 

optimal kepada calon-calon guru P.B.H. 

 

4) Kursus Kewargaan negara 

  Sejak memasuki masa kemerdekaan, kegiatan kursus telah semakin 

banyak dilakukan. Kegiatan-kegiatan kursus itu diprakarsai oleh pemimpin-

pemimpin pergerakan kemerdekaan. 

  Para pemimpin pergerakan kebangsaan disamping berjuang di lapangan 

politik untuk mencapai kemerdekaan, mereka pun mengadakan berbagai 

kegiatan di bidang ekonomi dan pergerakan pembangunan pendidikan, termasuk 

mendirikan kursus Kewargaan Negara. 

  Sejarah pendidikan nasional, pendidikan luar sekolah terbukti telah 

memberi pengaruh penting bagi perkembangan kehidupan masyarakat 

Indonesia, Berbagai kegiatan PLS seperti kursus pengetahuan umum atau politik 

dikembangkan untuk membangun semangat pergerakan bangsa, khususnya 

kaum pemuda. Kegiatan-kegiatan tersebut diprakarsai oleh para pemimpin 

pergerakan kemerdekaan. Berbagai bentuk kegiatan pendidikan masyarakat 

tersebut merupakan embrio bagi berkembangnya PLS di awal kemerdekaan. 

Pada masa itu pendidikan disebut pendidikan rakyat, Tujuannya pada masa 

pendudukan Jepang itu adalah untuk menanamkan semangat anti terhadap 

penjajahan. Demikian, kursus kewargaan negara ini merupakan pendidikan 

kader atau latihan yang diselenggarakan oleh organisasi atau perkumpulan, baik 

yang bekerja di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tujuan 

pendidikan kader organisasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

anggota-anggotanya dalam mempertahankan tanah airnya dari penjajahan. 

  Motif seseorang yang sudah dewasa untuk berpartisipasi pada 

pendidikan kader organisasi umumnya bersumber pada kepentingan orang itu 

dalam membela tanah air. Manfaat paling nyata dari pendidikan Kewargaan 
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negara ini dirasakan pada masa pergerakan menuju kemerdekaan dulu. Untuk 

mewujudkan pembaharuan, yaitu mencapai kemerdekaan, dibentuklah 

organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan, dan selanjutnya agar 

anggota-anggota organisasi itu berkualitas, maka diselenggarakanlah pendidikan 

kader. 

  Pada masa awal kemerdekaan itu, upaya-upaya penyelenggaraan 

pendidikan luar sekolah menjadi semakin berkembang, kiprah PLS semakin 

mencuat ke permukaan. Saat berkibarnya revolusi nasional, upaya kursus 

kewargaan Negara dijadikan sebagai alat perjuangan. Kursus kewargaan negara 

menjadi penting dalam meratakan jalan mencapai cita-cita bangsa Indonesia. 

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakat pada awal kemerdekaan, 

dapat dilihat dengan dibentuknya Bagian Pendidikan Masyarakat dibawah 

naungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 

1946. 

  Didirikannya kursus Kewargaan negara ini ditujukan untuk menumbuhkan 

rasa cinta terhadap tanah air dan rasa kebangsaan, Santoso RA, (1956) 

menyebutkan bahwa "di berbagai wilayah atau daerah yang menjadi basis 

pertempuran yang dikuasai oleh bangsa Indonesia, berbagai upaya pendidikan 

untuk rakyat mulai tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat, Hal ini 

diantaranya berbagai jenis kursus, pemberantasan buta huruf (PBH), 

pengetahuan umum, kursus politik kewarganegaraan," 

 

5) School Broadcasting 

  Gaung pendidikan masyarakat semakin nyaring, ketika pada tahun 1951 

diselenggarakan "School Broadcasting" yang diketuai oleh Sadaryoen 

Siswomartoyo, Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat pada saat itu, dengan 

sekretaris dari RRI dan anggotanya antara lain dari unsur TNI AD, AURI dan 

ALRI. Adapun yang bertindak sebagai pelindung adalah Commodore 

Soeryadarma, Kepala Staff AURI. Program "School Broadcasting" itu terutama 

ditujukan untuk eks pelajar pejuang yang akan melanjutkan pendidikannya 

setelah sempat terbengkalai akibat perang. 
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6) Kursus Kewanitaan 

  Perkembangan kegiatan pendidikan luar sekolah pada masa 

kemerdekaan salah satunya adalah kursus kewanitaan. Program ini dilakukan 

dengan tujuan untuk melakukan pembekalan yang bersifat keterampilan, 

penanaman sikap dan nilai-nilai masyarakat yang .berkaitan dengan kesehatan 

lingkungan, peningkatan gizi, dan pencegahan penyakit menular, seperti cacar. 

Bagi para dukun bayi, juga dilakukan kursus atau latihan-latihan dalam 

menangani kelahiran bayi dan kursus keluarga berencana. Adapun bagi ibu-ibu 

rumah tangga yang mempunyai anak dibawah umur lima tahun (Balita) dilakukan 

penyuluhan dan pemberian makanan tambahan bagi anak tersebut melalui 

Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Disamping kegiatan tersebut, BKKBN 

melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk melakukan penyuluhan 

Keluarga Berencana bagi ibu-ibu rumah tangga dan para remaja pasangan usia 

subur yang belum berkeluarga. 

 

7) Kursus Kepanduan 

  Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah pada masa Jawatan Pendidikan 

Masyarakat, yakni sekitar tahun 1950 an diantaranya Juga mencakup Pendidikan 

Kepanduan, Kepanduan merupakan salah satu saluran pendidikan pemuda 

dalam lingkup di luar sekolah dan di luar rumah. Menurut RA.Santoso (1956: 52) 

Kursus Kepanduan dilakukan dengan tujuan untuk : 

a. Mempertemukan pimpinan organisasi Kepanduan yang ada, baik anggota 

puteri maupun anggota putera. 

b. Membangkitkan jiwa pandu  dikalangan masyarakat pemuda sampai ke 

pelosok-pelosok. Kalau sudah berbentuk organisasi selanjutnya diserahkan    

kepada  anggota-anggotanya masing-masing untuk memilih organisasi mana 

yang mereka sukai.  

c. Menyelenggarakan atau membantu menyelenggarakan latihan-latihan    

pemimpin kepanduan bersama-sama dengan organisasi-organisasi 

kepanduan yang ada. 

d. Memberikan    bantuan    keuangan   seperlunya    menurut ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 
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8) Kursus Kemasyarakatan Orang Dewasa (KKOD) 

  Kursus Kemasyarakatan Orang Dewasa, Kursus ini ditujukan untuk 

memberikan pendidikan kecakapan kejuruan yang berhubungan langsung 

dengan mata pencaharian dan penghidupan sehari-hari masyarakat orang 

dewasa. Yang dimaksud dengan kata orang dewasa dalam hal ini, adalah 

mereka yang telah berumur 13 tahun ke atas dengan membatasi diri pada 

usaha-usah pendidikan di luar lingkungan persekolahan biasa. Adapun batas 13 

tahun itu diambil berdasarkan Rencana Sepuluh Tahun Wajib Belajar 

sebagaimana dicanangkan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 

Pengadjaran dan Kebudajaan, Dalam Rencana tersebut sasaran wajib belajar 

adalah anak-anak berusia 6-12 tahun. 

  Isi dari Kursus Kemasjarakatan Orang Dewasa menurut RA.Santoso 

(1956: 49) adalah : 

a. memberikan    kecakapan    kerja    untuk   memungkinkan perbaikan mutu 

hasil pekerjaannya sehari-hari 

b. memberikan kecakapan berdagang dan mengatur tata usaha keuangan 

c. membangkitkan semangat gotong royong untuk disalurkan kedalam usaha-

usaha berorganisasi secara teratur. 

  Berdasarkan literatur yaitu buku R. A. Santoso tahun 1956 pelaksanaan 

program pendidikan masyarakat indentik dengan pendidikan Orang Dewasa.  

Perkembangan Pemikir tentang 

pendidikan orang dewasa pada masa setelah kemerdekaan terbagi menjadi 

beberapa sebagai berikut: 

 

a.    Pendidikan Lanjutan 

  Pendidikan ini diberikan pada para pemuda dengan memberikan 

beberapa keahlian dan pengetahuan untuk bekal mencari pekerjaan. Pendidikan 

ini juga diberikan untuk menampung pemuda dan buruh-buruh untuk menambah 

pengetahuan dan kecakapan dalam pekerjaan. Kegiatan berbentuk kursus 

dilaksanakan pada malam hari. Adapun kursus pada pendidikan lanjutan di bagi 

menjadi: Kursus yang dilakukan dengan penuh waktu, biasanya kursusnya bisa 

satu sampai empat tahun. Namun ada juga dilaksanakan dengan 6 bulan; Kursus 

yang dilaksanakan tidak dengan waktu penuh, Pelaksanaan kursus ini tidak 

banyak waktunya hanya beberapa hari atau minggu. 
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  Pendidikan lanjutan di berkembang di Indonesia pada masa 

kemerdekaan karena adanya dorongan untuk maju dan mengikuti perkembangan 

zaman. Kursus pengetahuan umum pada tahun 1950 yang diadakan oleh 

Djawatan Pendidikan Masjarakat yaitu kursus Kader Masjarakat tingkat A yang 

diadakan pada umumnya di kecamatan. Kursus buta huruf, kesehatan, tata 

negara dan sejarah kebangsaan. Waktu pelaksanaan kursus ada yang pagi, 

siang, dan malam. Penyelenggara kursus terdiri dari yayasan atau perkumpulan 

yang diadakan di masyarakat. semua kegiatan kursus didanai dan diawasi 

langsung oleh Djawatan pendidikan Masjarakat. Pendidikan lanjutan ini di ikuti 

secara sukarela. 

 

b. Pendidikan Pembaharuan 

  Istilah pendidikan pembaharuan diartikan dengan pendidikan perbaikan. 

Pendidikan ini bukan lagi ditujukan kepada para pemuda namun sudah pada 

tahapan orang yang usia lanjut. Kesempatan pendidikan pembeharuan ini 

diberikan kepada orang dewasa yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh 

pendidikan di waktu muda. Pendidikan yang diberikan adalah pendidikan 

kecakapan untuk dapat mengikuti perkembangan. Pada masa itu pendidikan 

yang diberikan adalah ilmu teknik dan ilmu dagang. Pendidikan pembaharuan 

yang diberikan pada masa setelah kemerdekaan ada 3 point penting: (1) 

Pendidikan dasar yaitu Pemberantasan Buta Huruf;(2) Memperbaiki melalui 

kursus Perikanan, pertanian, kehewanan dll; (3) Memperbarui Menumbuhkan 

pandangan tentang hidup melalui latihan berorganisasi, memupuk jiwa dinamis 

dan aktif, latihan kerja. Harapan terhadap pendidikan pembaharuan pada masa 

itu dapat menghasilkan manusia yang berjiwa baru dan dapat bebas 

berkembang. 

 

c. Pendidikan Kader Organisasi 

  Pendidikan organisasi pada umumnya ditujukan untuk mengabdi pada 

kepentingan organisasi dan perkumpulan, Kebijakan pemerintah pada saat itu 

adalah melatih para guru-guru yang akan dipersiapkan untuk mengajar dan 

diharapkan guru-guru ini akan melaksanakan dan membantu memenuhi 

kebutuhan masyarakat agar dapat terampil dan memiliki kecakapkan. Pendidikan 

kader ini muncul ketika masyarakat mengalami krisis dan tekanan baik dalam 
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bidang politik, ekonomi maupun sosial. Sehingga muncul kebijakan untuk 

memberikan pendidikan berorganisasi. 

 

d. Pendidikan Populer 

  Pendidikan populer ini berdasarkan pendidikan di Inggris. Pendidikan ini 

adalah pendidikan yang dilaksanakan diwaktu senggang. Pendidikan ini salah 

satu usaha yang dilakukan untuk mengisi waktu yang senggang agar dapat 

bermanfaat. Pendidikan ini dipergunakan untuk hal-hal positif misalnya belajar 

masak, pengetahuan memotret dan lain sebagainya. 

  Pendidikan populer sangat berguna untuk menghindari masyarakat 

berbuat yang tidak baik. misalnya main kartu, minum, dan judi, Dengan adanya 

pendidikan ini masyarakat dapat memanfaatkan waktu iuangnya untuk 

melakukan pembelajaran yang bermanfaat bagi hidupnya, Pelaksanaan 

pendidikan populer biasa dilaksanakan di gedung atau di balai masyarakat. 

 

e. Moss Education 

  Kegiatan Mass Education pada masa itu harus segera dilaksanakan 

dengan segera terutama Pemberantasan Buta huruf. Kebijakan pemerintah pada 

saat itu memberikan latihan dan pendidikan kepada calon guru yang akan 

mengajarkan buta huruf. Adapun mata pelajaran meliputi: Pertolongan pertama 

pada kecelakaan, hiburan, diskusi, musik, sandiwara dan pekerjaan tangan, Mata 

pelajaran yang diberikan pada masa itu sangat luas bukan hanya kemampuan 

dalam membaca dan menulis namun unsur-unsur kebudayaan serta metodenya 

sangat kompleks terlihat pada mata pelajaran musik dan sandiwara. Semua mata 

pelajaran itu semua tujuannya untuk membangun rasa sosial antar para 

pelajaran. 

 

f. Kursus Olah Raga 

Djawatan Pendidikan Masyarakat mengistilahkan dan memandang olah raga 

sebagai hal penting untuk rekreatif, selain jugan untuk mendidik fisik dan mental 

masyarakat, Oleh karena itu disamping berbagai usaha atau latihan olah raga 

yang diselenggarakan di sekolah, maka dipandang perlu adanya latihan olah 

raga di luar lingkungan sekolah, yakni melalui kegiatan Kursus, 
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RA Santoso mengatakan (1956:53) mengatakan bahwa olah raga merupakan 

salah satu kegiatan yang diselenggarakan melalui Kursus .Semangat olah raga 

dipandang perlu untuk terus dibangkitkan sampai ke pelosok-pelosok. Hasrat 

yang menggebu pada setiap individu dapat dimanfaatkan untuk membangun 

sikap swadaya dalam memenuhi sendiri alat-alat kebutuhan olah raga, Kursus 

Olah raga pada Kader olah raga di tingkat Kecamatan, selanjutnya diperluas 

melalui pengarahan dan bimbingan untuk mengembangkannya sampai pada 

masyarakat di pelosok-pelosok pedesaan, Selanjutnya setelah aktivitas ini 

membentuk organisasi, maka para peserta kursus olah raga, kemudian 

menggabungkan diri pada organisasi-organisasi yang lebih besar. 

  Untuk mencapai hal ini yang amat penting bagi Djawatan Pendidikan 

Masjarakat adalah pendekatan bagaimana yang dipakai oleh Jawatan 

Pendidikan Masyarakat dalam melakukan pembinaan, sehingga Kursus Olah 

Raga menjadi aktivitas yang memiliki eksistensi kuat untuk tempo waktu yang 

cukup panjang. Umumnya Kursus Olah Raga ini mendapat kendala, misalnya 

kurangnya SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi memadai untuk 

menjadi Pembina olah raga tersebut, 

 

9) Taman Pustaka Rakyat 

  Untuk meningkatkan kegemaran membaca dan sekaligus meningkatkan 

pengetahuan masyarakat, maka didirikanlah Taman Pustaka Rakyat. Taman 

Pustaka Rakyat bukan hanya memiliki nilai pendidikan, akan tetapi juga memacu 

semangat masyarakat untuk membela tanah air dan sekaligus memiliki nilai 

rekreasi edukasi yang sangat penting bagi pendidikan masyarakat bangsa, Oleh 

karena itu, didirikanlah berbagai model Taman Pustaka Rakjat diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Taman Pustaka Rakjat Pengantar yang didirikan untuk menjadi media belajar 

para siswa peserta Kursus Pemberantasan Buta Huruf dan Kursus 

Kemasyarakatan Orang Dewasa. 

b. Taman  Pustaka  Rakjat,  yang  didirikan  di  Kecamatan-kecamatan untuk 

memfasilitasi para siswa Kursus. Kader Masyarakat Paket A, 

c. Taman Pustaka Rakjat B di Kabupaten-kabupaten untuk memfasilitasi para 

siswa Kursus Kader Masyarakat Paket B 
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d. Taman Pustaka Rakjat C di Provinsi-provinsi untuk memfasilitasi para siswa 

Kursus Kader Masyarakat Paket C. 

 

Kebijakan di era “Djawatan Pendidikan Masyarakat” 

  Kebijakan pada masa setelah Kemerdekaan dikenal dengan Istilah 

demokratisasi itu tidak hanya slogan politik tetapi menjadi kepedulian pemerintah 

yang terus dikembangkan. Perubahan-perubahan terus dilakukan pemerintah 

untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pemerintah konsisten dalam 

menyediakan pendidikan pada seluruh masyarakat. Konsisten pemerintah terlihat 

setelah kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan membentuk 

Kementerian yang mengurus dunia pendidikan. 

  Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan (P.P. dan K) pertama 

yang mendapatkan kehormatan adalah Ki Hadjar Dewantara mulai 19 Agustus 

1945 sampai 14 November 1945 (sekitar tiga bulan). Pada masa pra 

Kemerdekaan situasi politik belum stabil sehingga banyak perubahan terhadap 

lembaga yang ada termasuk Kementerian Pendidikan. Kementerian yang 

mengurus dunia pendidikan yaitu Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan 

Kebudajaan ditempatkan di Surakarta, pemindahan tersebut terjadi pada Januari 

1946, (Sjamsudin, 1993: 9), Setelah situasi politik membaik pada Juni 1949, 

Kementerian PP dan K dipindah lagi dari Surakarta ke Yogyakarta dan dibentuk 

tiga jawatan baru: Jawatan Inspeksi Pengajaran, Djawatan Pendidikan 

Masjarakat, dan Djawatan Kebudayaan. Selama Ki Hadjar Dewantara menjabat 

Menteri Pendidikan tiga bulan tidak banyak program yang dijalankan dan cerita 

yang dapat digali. Peran besarnya justru memang tidak terlihat ketika menjadi 

pejabat resmi negara, melainkan dalam lingkup yang lebih luas ketika 

meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional Indonesia. Antara tahun 1945 

sampai 1950 memang dikenal sebagai masa revolusl bangsa Indonesia yang 

mana program kependidikan gagal karena masih tidak amannya kondisi politik. 
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  Badan Pekerja KNIP mengusulkan pokok-pokok usaha pendidikan dan 

pengajaran kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (29 

Desember 1945): (1) Perlu ada perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran. 

Yang paling mendasar menurut Badan Pekerja KNIP adalah mengubah faham 

individualisme menjadi faham kesusilaan dan peri kemanusiaan yang tinggi. (2) 

Demi persatuan dan keadilan sosial, sekolah hams dibuka untuk segala lapisan 

masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. (3) Sistem pendidikan perlu 

berorientasi vokasi, leadership dan pemberantasan buta huruf. (4) Pendidikan 

agama perlu diberi perhatian seksama dengan asas kemerdekaan beragama. 

Adapun madrasah dan pesantren sangat perlu mendapat perhatian dan bantuan 

nyata dari pemerintah. (5) Pengembangan optimal pendidikan tinggi termasuk 

memanfaatkan bantuan guru besar asing dan pengiriman mahasiswa untuk studi 

ke luar negeri. (6) Wajib belajar 6 tahun yang diharapkan telah merata dalam 

jangka waktu satu dekade (10 tahun). (7) Pendidikan teknik dan ekonomi 

khususnya pertanian, industri, pelayaran dan perikanan perlu mendapat 

perhatian istimewa. (8) Pendidikan kesehatan dan olahraga hendaknya 

dilaksanakan secara teratur. (9) Pendidikan gratis bagi siswa Sekolah Rakyat, 

Sedangkan bagi siswa Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi diupayakan 

pengaturan pembiayaan dan tunjangan yang luas agar dapat membantu akses 

bagi mereka yang kurang mampu. http:// peziarah.wordpress.com. Selanjutnya 

pemerintah melanjutkan Draf pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran 

yang ada pada nomor (3) yaitu Sistem pendidikan perlu berorientasi vokasi, 

leadership dan pemberantasan buta huruf. 

 

 

 

 

 

  Kebijakan pendidikan pada masa itu hanya berorientasi pada tiga hal 

yaitu Vokasi, Leadership dan Pemberatasan butu huruf. Usulan draf ini kemudian 

ditindaklanjuti oleh Mendikjar (Dr. Mr. T.S.G, Mulia) dengan membentuk Panitia 

Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara dengan penulis 

Soegarda Poerbakawatja. Salah satu hasil Panitia Penyelidik Pengajaran ini 

adalah rumusan tujuan pendidikan sebagai berikut: "Mendidik warga negara 
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yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk warga negara dan 

masyarakat." Pengertian "warga yang sejati" itu kemudian dijabarkan sifat-

sifatnya dalam pedoman bagi guru-guru yang dikeluarkan oleh Kementerian PR 

dan K pada tahun 1946, yaitu: (1) Berbakti kepada Tuhan YME. (2) Cinta kepada 

alam, (3) Cinta kepada negara. (4) Cinta dan hormat kepada ibu-bapak, (5) Cinta 

kepada bangsa dan kebudayaan. (6) Keterpanggilan untuk memajukan negara 

sesuai kemampuannya. (7) Memiliki kesadaran sebagai bagian integral dari 

keluarga dan masyarakat. (8) Patuh pada peraturan dan ketertiban. (9) 

Mengembangkan kepercayaan din dan sikap saling hormati atas dasar keadilan, 

(10) Rajin bekerja, kompeten dan jujur baik dalam pikiran maupun tindakan, 

Formulasi tujuan pendidikan dalam sejarah Indonesia ditujukan bagi seluruh 

rakyat penekanannya pada perilaku individu yaitu membangun kesadaran, 

kejujuran, kepedulian serta kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan masyarakat. 

  Pendidikan Nasional kita sangat erat terkait dengan dinamika politik, 

ekonomi, serta sosial kultural masyarakat. Hal ini sangat jelas pada apa yang 

diperankan oleh Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara hanya tiga bulan 

menjabat sebagai Menteri PP dan K. Namun nilai-nilai luhur pendidikan yang 

ditamankannya sangat baik bagi pendidikan masyarakat. Perannya sebagai 

peletak dasar pendidikan nasional sangat jelas. Konsep dan praksis pendidikan 

di Perguruan Taman Siswa adalah pendidikan yang menjadikan peserta didik 

tidak terpisah dari masyarakat. 

  Kepedulian Ki Hadjar Dewantara membuat pemerintah tetap memberikan 

kepercayaan kepada Ki Hadjar Dewantara dalam menyusun draf pengajaran. 

Hasilnya adalah Undang-Undang No, 4 tahun 1950 yang dibuat melalui proses 

yang panjang. Pembentukan Undang-Undang tentang dasar Pendidikan dan 

Pengajaran ini memakan waktu sekitar 4 tahun lebih. pembentukan Undang-

Undang No 4 Tahun 1950 melalui beberapa tahapan. 

  Pertama, tahun 1946 masa itu Menteri PR dan K, Mr. Soewandi 

Mangoensarkoro, membuat tim untuk memproses Undang-Undang yang akan di 

buat yaitu Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh  

Ki Hajar Dewantara. Kedua, Tahun 1947 panitia mengadakan kongres yang 

dilaksanakan di Solo. Ketiga, tahun 1948 Panitia pembentukan membuat 

Rancangan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Tahapan Ke 
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empat, tahun 1949 panitia mengadakan kongres pendidikan II yang diadakan di 

Yogyakarta. 

  Akhirnya Rancangan Undang-Undang yang telah dikongreskan oleh 

panitia terselesaikan dengan baik. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 

ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 April 1950 oleh Presiden Republik 

Indonesia, Soekarno dan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan S. 

Mangoensarkoro, kemudian diundangkan pada tanggal 5 April 1950 oleh Menteri 

Kehakiman pada saat itu A.G. Pringgodigdo. (Naskah Maman L Hakim 

http://www.daarulahsan.com). Di sahkan oleh DPRS-RI sebagai Undang-Undang 

yang berlaku di seluruh Wilayah Rl pada tanggal 27 Januari 1950. 

  Kebijakan untuk memberikan pendidikan bagi semua rakyat dinyatakan 

secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Ini adalah Undang-

Undang pertama tentang pendidikan yang dihasilkan Republik Indonesia. Di 

dalam Undang-Undang ini dinyatakan memberikan kesempatan yang sama dan 

seluas-luasnya bagi setiap anggota masyarakat, melalui Undang-Undang ini 

menetapkan pendidikan di Sekolah Rakyat dinyatakan sebagai wajib belajar, Di 

Undang-Undang No 4 tahun 1950 juga dijelaskan dinyatakan bahwa anak yang 

berumur 6 tahun sudah berhak untuk bersekolah sedangkan mereka yang 

berumur 8 tahun sudah dinyatakan wajib mengikuti pendidikan dan pengajaran. 

Wajib belajar dinyatakan berlaku untuk 6 tahun dan ini merupakan wajib belajar 

pertama di Indonesia. 

  Undang- Undang Pendidikan berikutnya adalah Undang-Undang No. 12 

tahun 1954 ditandatangani oleh Presiden Soekarno, Menteri Pendidikan, 

Pengadjaran dan Keboedjaan Pengajaran Muhammad Yamin. 

  Kesatuan Republik Indonesia, ditetapkan melalui UU Nomor 12 Tahun 

1954 tentang pernyataan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. 

Namun, Undang-undang tersebut terlalu terbatas ruang lingkup pengaturannya, 

sehingga belum dapat dianggap sebagai undang-undang pengatur pengusahaan 

dan penyelenggaraan “satu sistem pengajaran nasional” Sementara itu 

keberadaan dan pemberlakuan suatu undang-undang yang mengatur sistem 

pendidikan nasional di seluruh Indonesia amatlah penting, mendasar dan 

strategis, Arah pemikiran ini dilandasi oleh asumsi, bahwa aturan tentang 

pendidikan nasional berimplikasi tidak hanya bagi pranata pendidikan, melainkan 

juga bagi kelangsungan pembinaan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam 
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pernyataan lain, keutuhan bangsa yang majemuk dapat menyatu melalui suatu 

ikatan sistem pendidikan nasional yang berwawasan kebangsaan Indonesia. 

  Di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1954 program pendidikan 

masyarakat namanya Djawatan Pendidikan Masjarakat adapun programnya 

Kursus Penilik Pendidikan, Pemberantasan Buta Huruf, Perpustakaan Rakyat 

dan Kursus Pengetahuan Umum. Pemberatasan buta huruf yang dicanangkan 

oleh pemerintah selama 10 tahun pada tahun 1951 belum berhasil. Sehingga 

akhirnya pemerintah akhir tahun 1964 Presiden menerbitkan instruksi Presiden 

yang bertujuan menghapus buta aksara. 

  Tujuan pendidikan Nasional kembali mengalami perubahan ketika politik 

negara dikendalikan faham Manipol-Usdek di bawah pimpinan Bung Karno sejak 

1959. Dalam. Kepres RI No, 145 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem 

Pendidikan Nasional Pancasila disebutkan bahwa: "Tujuan Pendidikan Nasional 

kita baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak 

Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya 

melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung 

jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur 

baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: (a) Ke-Tuhan-an 

Yang Maha Esa (b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab, (c) Kebangsaan, (dj 

Kerakyataa (e) Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek." 

Formulasi ini ternyata tidak bertahan lama karena peristiwa G 30 S/PKI tahun 

1965 yang menyadarkan rakyat tentang motif politik PKI di balik cita-cita 

pendidikan tersebut, Selanjutnya, pada masa Orde Baru melalui Ketetapan 

MPRS Rl No, XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 

disebutkan bahwa fujuan pendidikan adalah: "Membentuk manusia Pancasila 

sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945." 

 

a. Arah Kebijakan Pendidikan 

  Arah kebijakan pendidikan masyarakat Indonesia hakekatnya adalah 

pendidikan dasar dan pendidikan orang dewasa. Sasaran Pendidikannya tidak 

hanya ditujukan untuk masyarakat desa, tap! juga untuk masyarakat kota. 

Memang pada masa itu masyarakat desa masih banyak sehingga pendidikan 

masyarakat di pusatkan di desa untuk menambah kecerdasan serta 
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meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa melalui pendidikan dengan 

bantuan pemerintah. 

 

 

 

 

  Para sejarawan khususnya sejarawan pendidikan melihat hubungan 

timbal balik antara pendidikan dan masyarakat; antara penyelenggara pendidikan 

dengan pemerintah sebagai representasi bangsa dan negara yang merumuskan 

kebijakan (policy) umum bagi pendidikan nasional. Produk dari pendidikan 

menimbulkan mobilitas sosial (vertikal maupun horizontal); masalah-masalah 

yang timbul dalam pendidikan yang dampak-dampaknya (positif ataupun negatif) 

dirasakan terutama oleh masyarakat pemakai, misalnya, timbulnya golongan 

menengah yang menganggur karena jenis pendidikan tidak sesuai dengan pasar 

kerja; atau kesenjangan dalam pemerataan dan mutu pendidikan; pendidikan 

lanjutan yang hanya dapat dinikmati oleh anak-anak orang kaya dengan 

pendidikan terminal dari anak-anak yang orang tuanya tidak mampu; 

komersialisasi pendidikan dalam bentuk yayasan-yayasan dan sebagainya, 

  Oleh karena itu bagaimanapun keadaan negara dan bangsa ini kita 

sebagai anak bangsa harus mampu mengentaskan diri dari dua musuh utama 

kita, yakni kemiskinan dan kebodohan, Masyarakat di Indonesia menghendaki 

kebijakan pendidikan yang tidak diskriminatif baik dari segi status intelektual, 

maupun status ekonomi anak didik. Maka yang harus diubah adalah kebijakan 

pendidikan diskriminatif tersebut menjadi kebijakan pendidikan non-diskriminatif 

dengan mengusahakan agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses 

pendidikan sesuai dengan semangat: mencerdaskan kehidupan bangsa", 

Perubahan itu akan terjadi kalau semua pelaku pendidikan, birokrasi dan 

pelaksana teknisnya menjalankan kebijakannya bukan atas dasar keuntungan 

ekonomi dan kekuasaan kapitalistik. 
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Bab 4 

PENDIDIKAN  MASYARAKAT ERA  

PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

A. Perkembangan Pemikiran Pendidikan Masyarakat 

  Siapapun paham bahwa pendidikan memiliki peran penting bagi 

pembangunan, Pendidikan telah menjadi keperluan setiap orang, bahkan dia 

diposisikan sebagai hak yang melekat, dan dijamin oleh undang-undang serta 

konvensi international. Pendidikan merupakan bagian dari hak azasi manusia. 

Sebagai hak azasi manusia, tidak ada seorangpun yang tidak boleh tidak 

mendapatkan pendidikan. 

  Jaminan hak atas pendidikan terutama jaminan mengenai pendidikan 

dasar, dipahami dalam konteks undang-undang yang di Indonesia, adalah 

jaminan untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar melalui Sekolah bagi 

mereka yang masih usia sekolah, Jadi program wajib belajar (Compulsory 

Education) sebagai implementasi pemenuhan hak atas pendidikan, sama dengan 

program wajib sekolah, karena bagi mereka yang usia sekolah tidak alternatif lain 

kecuali sekolah. Bagi mereka yang belum mengenyam pendidikan dasar namun 

sudah tidak termasuk usia sekolah, diizinkan untuk menempuh jalur pendidikan 

luar sekolah. Di Indonesia kita kenal dengan Program kesetaraan Paket A setara 

Sekolah Dasar dan Paket B setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bahkan 

dapat mengikuti program Kejar Paket C setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

  Secara umum, bila kita berbicara pendidikan, maka yang terbayang 

adalah sekolah. Hal ini merupakan sebuah realitas di mana pendidikan dipahami 

sebagai sekolah. Maka tak heran jika ketika menulis riwayat hidup atau mengisi 

formulir yang menanyakan pendidikan terakhir, jawabannya adalah menyebutkan 

jenjang yang telah ditempuh di sekolahan. Tentu tidak salah mengatakan bahwa 

sekolah itu adalah pendidikan. Tapi jika dikatakan bahwa pendidikan itu adalah 

hanyalah sekolah, pemahaman ini yang harus diluruskan. 

  Bagaimana pemahaman "bahwa pendidikan adalah sekolah" dapat 

menjawab pertanyaan "siapa yang mendidik seseorang untuk menjadi 

pemimpin?", "siapa yang mendidik seseorang untuk menjadi orang tua". Apakah 
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ada sekolah untuk menjadi presiden? Apakah ada sekolah untuk menjadi orang 

tua? Jawabannya tentu tidak ada, tidak ada sekolah untuk menjadi presiden, 

tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, tetapi pendidikan untuk menjadi 

seorang pemimpin atau menjadi orang tua itu ada. Pendidikan ini berlangsung 

selama perjalanan hidupnya yang diperoleh dari interaksi pemikiran, sikap dan 

tingkah laku yang ia pelajari selama ini. Hal ini menegaskan bahwa walau secara 

umum yang diakui sebagai pendidikan adalah persekolahan, namun 

sesungguhnya pendidikan yang tanpa sekolah itu benar-benar ada dan telah 

menghasilkan lulusannya tanpa wisuda, tanpa ijazah dan tanpa berbagai 

kelengkapan seperti yang ada di sekolah. 

  Pada kenyataannya, sekolah sebagai sebuah jalur pendidikan, tergolong 

relatif muda usianya dibanding dengan usia peradaban manusia yang sudah 

jutaan tahun. Persekolahan telah ada pada tahun 3000-500 sebelum masehi 

(SM) di Mesir Kuno. Selanjutnya di Yunani, sebagai negeri yang terkenal memiliki 

banyak filsup, ternyata lebih belakangan dibanding bangsa mesir yaitu sekitar 

tahun 400 SM, itupun baru merupakan cikal bakal sekolah yang diperkenalkan 

oleh kaum sofis. Sementara di India sekolah berdiri pertama kali sekitar tahun 

1200 SM dengan materi pendidikan berisi ajaran Kitab Weda, Ilmu Pengetahuan, 

tata bahasa dan filsafat, Sedangkan di China sekolah formal pertama  

kali didirikan pada masa kekuasaan Dinasti Zhou (770-250 SM), (Agus  

Wibowo, 2008).  

  Apabila kita telusuri lagi sejarah peradaban manusia di dunia, maka kita 

dapat mengetahui bahwa pendidikan sudah ada sejak manusia diciptakan, tetapi 

prosesnya saja yang berbeda jauh dengan saat ini, Makna mengenai 

pendidikanpun hampir rata-rata sama, hanya redaksi saja yang berbeda. John 

Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembentukan 

kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah 

alam dan sesama manusia. Upaya pembentukan kecakapan-kecakapan tersebut 

telah berlangsung semenjak manusia dilahirkan. Melalui bimbingan orang tua 

dan orang dewasa lainnya, setiap anak dituntun di dalam hidup tumbuhnya anak-

anak, seperti yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, Menurut Bapak 

Pendidikan Indonesia ini bahwa maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia 

dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan 
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kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Langeveld, bahwa pendidikan 

adalah usaha, pengaruh, perlindungan atau bantuan yang diberikan kepada anak 

dengan maksud pendewasaan anak atau dalam terjemahan bebasnya adalah 

membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 

Membantu agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri telah 

dimulai dari lingkungan keluarga ketika dia belum bersekolah. Jadi  pendidikan 

tersebut dapat berlangsung  baik melalui jalur persekolahan maupun jalur luar 

sekolah yang meliputi pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat. 

  Dalam konteks pendidikan masyarakat istilah Pendidikan masyarakat di 

Indonesia dipakai untuk mengartikan usaha-usaha pendidikan dan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengannya, serta dengan sifat-sifatnya yang khas 

pula di Indonesia. Sekalipun kata masyarakat memiliki makna yang luas, namun 

yang sesungguhnya menjadi sasaran atau yang dituju dalam pendidikan 

masyarakat adalah mereka orang dewasa termasuk pemuda di luar batas umur 

tertinggi kewajiban belajar, dan dilakukan di luar lingkungan dan sistem 

pengajaran sekolah-sekolah biasa. 

  Pendidikan masyarakat didasarkan pada prinsip pendidikan seumur 

hidup, di mana pendidikan dapat berlangsung di manapun, kapanpun, untuk dan 

oleh siapapun. Penggunaan prinsip ini membuka kesempatan bagi siapapun 

untuk mendapat layanan pendidikan, termasuk pendidikan dasar. Mereka yang 

tidak terlayani pendidikan persekolahan/formal dapat memenuhinya melalui 

layanan pendidikan nonformal, dan atau informal. 

  "Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam 

keluarga (rumah tangga), sekolah, masyarakat. Karena itu pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan 

pemerintah." (TAP MPR Rl No. IV/MPR/1973 jo. TAP No. IV/MPR/1978 tetntang 

GBHN ayat 2) 

  Melihat rata-rata pembelajar pendidikan masyarakat adalah orang 

dewasa, maka pendekatan pendidikannya menggunakan prinsip-prinsip 

pendidikan orang dewasa. Menurut pemahaman pendidikan orang dewasa pada 

umumnya bahwa orang dewasa akan lebih efektif belajar ketika dia berpartisipasi 

aktif, berbagi pengalaman, reflektif atas pengalamannya, sesuai dengan 

kebutuhan, bertanggungjawab sendiri atas pembelajarannya, perlu umpan balik, 
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perlu kenyamanan diri, dihargai, dan pembelajaran terjadi dalam lingkungan yang 

mendukung. 

  Karena orang dewasa memiliki masalah dan pengalaman yang berbeda, 

maka proses pembelajarannya tidak bisa disamakan dan akan bervariasi. Namun 

dalam konteks kepentingan bersama, materi ajarnya dimungkinkan sama walau 

dengan proses yang berbeda. Misalnya ketika awal kemerdekaan, Indonesia 

masih dalam suasana perang revolusi, maka pembelajaran yang dilaksanakan 

senantiasa dengan berhubungan dengan upaya menguatkan semangat 

patriotism dan kebangsaan. Kursus kewarganegaraan merupakan jawaban atas 

kebutuhan pendidikan pada saat itu. Termasuk kemudian lahirnya program 

pemberantasan buta huruf yang dikenal dengan kursus ABC merupakan upaya 

untuk menjawab atas kondisi bangsa yang hampir sebagian besar penduduknya 

masih buta huruf. Kursus ABC ini dilaksanakan sesudah proklamasi 

kemerdekaan (1945-1949), yang dilakukan oleh para pejuang di samping 

bergerilya, juga memberikan pelajaran membaca dan menulis pada masyarakat 

luas. 

  Pada awalnya kursus ABC sebagai program pemberantasan buta aksara 

masih dilakukan dengan menggunakan cara-cara keaksaraan tradisional 

[Traditional literacy), dilakukan secara massal, proses pembelajarannya 

menggunakan buku primer (Primer Book) atau menggunakan buku pelajaran 

dalam bentuk buku saku yang bersisi pelajaran baca tulis hitung sederhana, 

Pada saat itu program pemberantasan buta aksara (di sebagian besar negara di 

dunia) pada umumnya masih menggunakan pola tradisional, yaitu orang lebih 

dulu belajar membaca daripada belajar menulis. Setelah ia memperoleh 

kecakapan baca-tulis, baru mempergunakannya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pengertian serta untuk mempelajari suatu kejuruan. Program 

pemberantasan buta huruf berdasarkan pola kerja demikian menurut kalangan 

pendidikan orang dewasa di dunia disebut PBH Tradisional (Traditonal Literacy), 

Perkembangan berikutnya, untuk mengembangkan cara kerja yang lebih efektif 

di dalam mengintegrasikan usaha pemberantasan buta huruf dengan usaha 

pembangunan pada umumnya, serta memfungsionalkan hasil pemberantasan 

buta huruf bagi kepentingan pembangunan (Work-Oriented Function Literacy). 
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B. Tantangan Pendidikan Masyarakat Pada Era Pembangunan Nasional 

  Sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan efektif akan menghasilkan 

jenis dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pertumbuhan 

ekonomi. Pendidikan dapat menghasilkan tenaga kerja dengan berbagai tingkat 

pekerjaan, mulai dari tingkat operasional, manajerial dan konseptual. Tingkat 

pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh orang dengan tingkat pendidikan tertentu. 

Tingkatan dalam pendidikan menyajikan kompetensi masing-masing atau 

berjenjang. Hasil dari produksi pendidikan tersebut, yaitu berupa sumberdaya, 

akan dimanfaatkan oleh ekonomi. Ini merupakan asumsi dasar yang diberikan 

oleh Philip H Coombs yang ditulisnya dalam buku The World Crisis in Education 

dengan latar tahun 1970an. 

  Apa yang disampaikan oleh Philip H Coombs, sebenarnya bukanlah 

sekedar asumsi, tetapi lebih merupakan harapan terhadap pendidikan yang 

mempunyai tugas untuk menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. 

Untuk memenuhi harapan tersebut tidaklah mudah, terlebih dengan 

perkembangan zaman yang selalu memunculkan tantangan-tantangan baru, 

bahkan sebagiannya sering tidak dapat diramalkan sebelumnya, Sebagai 

konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. 

Masalah yang dihadapi dunia pendidikan itu demikian luas, pertama karena sifat 

sasarannya yaitu manusia sebagai makhluk misteri, ke dua karena usaha 

pendidikan harus mengantisipasi ke hari depan yang tidak segenap seginya 

terjangkau oleh kemampuan daya ramal manusia. 

 

Permasalahan pendidikan 

  Sebagai bagian dari suprasistem masyarakat, sistem pendidikan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya, harus mampu 

menyesuaikan diri dengan pembangunan yang melihat permasalahan masa kini 

dan cita-cita masa depan. Kaitan erat antara bidang pendidikan dengan sistem 

ekonomi sosial budaya, menjadikan pembangunan pendidikan menjadi 

kompleks. Permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya 

dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah 

mutu hasil belajar tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi 

para pembelajar dan masyarakat sekitarnya. 
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  Berdasarkan kenyataan tersebut maka penanggulangan masalah 

pendidikan juga sangat rumit (komplek), menyangkut banyak komponen, dan 

melibatkan banyak pihak. Bahkan seolah-olah permasalahan pendidikan itu 

menjadi mustahil ditangani dengan sempurna. Seperti orang yang menderita 

penyakit yang sulit diobati dan disembuhkan, yang merupakan kondisi kritis. 

Kondisi ini pulalah yang kemudian disebut oleh Philip Coombs sebagai krisis 

pendidikan. 

  Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh  dunia  

pendidikan,  yaitu  pertama  bagaimana  setiap orang dapat menikmati 

kesempatan pendidikan, dan kedua bagaimana pendidikan mampu memberikan 

kemampuan untuk menangani permasalahan manusia sesuai dengan 

perkembangan zaman. Permasalahan pertama berkenaan dengan 

permasalahan pemerataan yang dilihat dari ketersediaan layanan dan 

keterjangkauan masyarakat terhadap layanan tersebut, permasalahan kedua 

berkenaan dengan permasalahan mutu, relevansi dan, efisisensi dan efektifitas 

pendidikan.  

  Masalah pemerataan pendidikan timbul terutama akibat terus 

meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan daya 

tampung dan kapasitas layanan pendidikan. Di samping bertumbuhnya populasi 

juga terjadinya peningkatan aspirasi terhadap pendidikan terutama persekolahan, 

di mana setiap orang tua hampir mempunyai kesadaran yang sama tentang 

pendidikan bagi anaknya yang dimaknakan dengan sekolah. Meningkatnya 

pengguna pendidikan formal, mau tidak mau, juga meningkatkan biaya 

pendidikan. Misalnya dari kelas yang hanya mampu menampung 25 orang 

dengan fasilitasnya, kemudian bertambah menjadi 40 orang. Kalaupun tidak 

ditambah fasilitasnya secara kuantitas, maka sesuai dengan kemampuannya, 

secara alamiah terjadi penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kualitas dari keluaran pendidikan. 

  Permasalahan tersebut juga memberikan beban bagi masyarakat. Bagi 

mereka yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas, dapat mereka peroleh di 

sekolahan tertentu yang relative mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat 

pada umumnya. Akibatnya, pendidikan yang berkualitas hanya dapat dikenyam 

oleh sekelompok elit dan berkemampuan secara finansial. Akhirnya terjadi 

disparitas kualitas pendidikan antara sekelompok kecil masyarakat yang 
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didominasi elit, dengan pendidikan yang dikonsumsi masyarakat pada umumnya. 

Ekses dari pendidikan yang tidak berkualitas tersebut adalah rendahnya daya 

serap ekonomi terhadap hasil lulusan pendidikan dalam hal ini persekolahan. 

Mereka yang tidak dapat diserap ekonomi, dalam hal ini industri, di mana 

kemudian lahir permasalahan sosial baru. Menurut Coombs, inilah fenomena 

yang banyak dialami oleh berbagai bangsa di dunia sekitar tahun 1970an. 

 

Permasalahan sosial 

Permasalahan yang banyak dibahas oleh Philip H Coombs tersebut, juga 

melanda Republik Indonesia. Semenjak awal kemerdekaan hingga tahun 

1970an, pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan sekitar 

3-4 juta jiwa per tahun. Hal ini terjadi karena tambahan pasangan usia subur 

yang dihasilkan oleh ledakan kelahiran atau momentum demografi yang terjadi di 

tahun 1970-an, dan masih tingginya tingkat kelahiran penduduk. Berdasarkan 

Sensus Penduduk tahun 1971, angka kelahiran total (TFR) diperkirakan 5,6 anak 

per wanita usia reproduksi (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia-SDKI, 

2002-03), Permasalahan muncul ketika, peningkatan pertumbuhan penduduk 

tersebut belum mampu mengimbangi dengan peningkatan kualitas hidup. Pada 

saat itu angka kematian bayi serta kecukupan gizi masih menjadi permasalahan 

seperti penyakit kurang kalori protein, kekurangan vitamin A, gondok endemik 

dan anemia gizi besi, baik di kota maupun di desa, terutama golongan 

masyarakat berpendapatan rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengangguran Terdidik terus Meningkat 
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  Peningkatan penduduk usia sekolah tidak sejalan dengan pertumbuhan 

sarana/prasarana pendidikan sekolah, Kondisi ini berakibat pada kualitas lulusan 

sekolah yang tidak memenuhi standar yang diharapkan, karena itu sebagian 

besar lulusan sekolah belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang 

dibutuhkan oleh dunia usaha. Meningkatnya jumlah anak yang harus dilayani, 

dan meningkatnya jumlah anak putus sekolah telah menyebabkan 

penyelenggaraan pendidikan kurang efektif dan efisien. Kondisi lebih 

memprihatinkan lagi adalah bahwa kaum wanita pada umumnya lebih terlantar 

pendidikannya, padahal merekalah yang menjadi harapan untuk pendidikan 

anak-anaknya dan pembinaan kesejahteraan keluarga. 

 

Permasalahan kualitas sumber daya manusia 

  Ledakan penduduk yang pada kenyataannya masih memiliki kualitas 

hidup yang rendah, tidak mampu terlayani secara keseluruhan oleh layanan 

pendidikan. Pada tahun 1970 baru sekitar 12,8 juta anak yang terlayani dalam 

pendidikan dasar (SD) di mana terdapat 64 ribu lembaga SD, Bahkan pada masa 

penjajahan, pendidikan yang diperoleh bangsa Indonesia sangat kurang, Maka 

tidak mengherankan jika ketika penjajah meninggalkan Indonesia, setelah 

selama + 350 tahun menjajah, maka sebanyak 94% penduduk Indonesia masih 

belum dapat membaca dan menulis. (Sumarsono Mestoko, 1986). Pada tahun 

1970an, Indonesia masih memiliki 32 juta penduduk yang buta huruf atau 40% 

dari jumlah penduduk Indonesia, walaupun kondisi tersebut Jauh lebih baik 

dibanding dengan kondisi awal kemerdekaan, Inilah sumber masalah dari 

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia masih rendah. 

  Dalam kerangka pembangunan nasional, kualitas sumber daya manusia 

dilihat dari 3 sudut yaitu sudut kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Indikator 

dari ketercapaian kualitas kesehatan nasional yaitu tingginya angka harapan 

hidup. Indicator ketercapaian ekonomi ditandai dengan kemampuan daya bell 

masyarakat. Sementara pendidikan ditandai dari tingkat melek aksara. Walaupun 

kesemuanya, lebih dikenal ketika Human Development Indeks dimunculkan, 

namun isu-isu tersebut telah menjadi perhatian sejak awal kemerdekaan 

Indonesia. 
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Meningkatnya layanan pendidikan nonformal 

  Seiring meningkatnya pemikiran mengenai pentingnya pendidikan pada 

tahun 1970an, dan keterbatasan ketersediaan layanan pendidikan formal, maka 

peran, fungsi dan harapan terhadap pendidikan nonformal meningkat pula. 

Melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, banyak program yang 

diselenggarakan  dalam  rangka  penciptaan  sumber daya manusia Indonesia 

yang berkualitas. Pada saat itu usaha-usaha peningkatan pendidikan dan 

keterampilan juga diarahkan pada kemampuan untuk meningkatkan perluasan 

lapangan kerja dan partisipasi produktif angkatan kerja guna mengurangi beban 

ketergantungan. 

 

C. Program Pendidikan Masyarakat 

  Dalam sejarah pendidikan nasional, pendidikan masyarakat telah 

mengalami beberapa fase perkembangan sesuai prioritas yang hendak dicapai, 

Secara umum dan singkat pendidikan masyarakat dibagi dalam tiga periode, 

yaitu; periode Bagian Pendidikan Masyarakat, periode Jawatan Pendidikan 

Masyarakat, dan periode Direktorat Pendidikan Masyarakat. Periode ke dua ini 

dibagi ke dalam dua masa, yaitu sebelum UU Nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional dan masa pasca UU tersebut. 

  Pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya 

bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan kehidupan masyarakat 

secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan merupakan kunci awal bagi suatu 

negara untuk dapat membuka akses ke arah pembangunan ekonomi yang lebih 

baik. Walaupun negara tersebut memiliki sumber daya alam yang banyak tetapi 

tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola sumber daya 

tersebut maka hasil sumber daya alam tersebut hanya dapat dinikmati sementara 

karena sebagian besar sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, Oleh sebab 

itu investasi suatu negara lebih baik pada sumber daya manusianya yang 

mampu selalu diperbaharui. 

  Untuk membuka akses tersebut diperlukan kemampuan dasar yaitu 

kemampuan keaksaraan. Keaksaraan adalah prasyarat untuk memperoleh 

berbagai kemampuan dasar belajar agar siapa pun dapat mencari, memperoleh, 

menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. 
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Oleh karena itu keaksaraan penting dibelajarkan bagi siapa pun dari berbagai 

kalangan dan kelompok usia. Hal ini sejalan dengan pembukaan Resolusi Sidang 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa 

"...keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai keterampilan hidup, baik bagi 

anak-anak, pemuda, maupun orang dewasa, sehingga mereka dapat mengatasi 

tantangan yang dihadapi dalam hidup mereka dan merupakan langkah pokok 

dalam pendidikan dasar, yang merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk 

bisa berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan ekonomi abadke-21." 

  Membaca merupakan pendidikan dasar yang harus dimiliki oleh 

masyarakat Indonesia, tetapi pada kenyataannya kemampuan membaca dan 

minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Kemampuan membaca 

masyarakat Indonesia yang rendah dapat dilihat dari masih adanya warga 

masyarakat yang buta huruf. Buta huruf selalu diasosiasikan dengan 

keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan simbol-simbol ketakberdayaan 

lainnya, bahkan angka buta huruf menjadi salah satu indikator dalam mengukur 

Human Development Index (HDI) suatu negara. Oleh karena itu, fenomena buta 

huruf ini menjadi salah satu isu utama dalam hal peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. 

  Pemberantasan buta aksara merupakan pekerjaan yang tidak mudah, 

namun juga tidak mustahil dilakukan, Pengalaman pemerintah Indonesia sejak 

tahun 1970-an menunjukkan tingkat pemberantasan buta aksara tidak terlalu 

stabil, namun dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin 

baik, Selama periode tahun 1971-1980, selama 9 tahun, tingkat pemberantasan 

buta aksara hanya 0,17 persen per tahun, Selama 10 tahun berikutnya naik 

menjadi 1,76 persen per tahun. 

  Peningkatan Pendidikan Keaksaraan (PK) menunjang pembangunan 

ekonomi masyarakat. Bebas buta aksara merupakan penunjang pembentukan 

pola pikir dan olah rasa manusia untuk menciptakan nilai tambah yang 

merupakan kunci produktivitas dalam pembangunan ekonomi masyarakat. 

Rahasia produktivitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat terdapat 

dalam penciptaan nilai tambah (value added) yang dilakukan. 

  Penciptaan nilai tambah ini membedakan kualitas manusia yang produktif 

dan tidak produktif. Seberapa besar seseorang mampu menciptakan nilai-nilai 

yang bermanfaat bagi orang banyak. Pada tingkat negara dapat dilihat, ada 
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negara maju dan tidak maju. Negara maju dipastikan dibangun dengan 

menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan 

masyarakat lebih luas. Beberapa nilai tambah yang diciptakan negara-negara 

maju dalam produksi mobil, komputer, televisi, telepon seluler sampai bisnis 

lisensi. Rahasia penciptaan nilai itu ada pada olah pikir dan olah rasa, Dalam 

proses olah pikir dan olah rasa diperlukan stimulan yang diperoleh lebih banyak 

dari kegiatan membaca disamping menonton dan mendengar. Berdasarkan hasil 

olah pikir, masyarakat dapat menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat lain sehingga kegiatan perekonomian meningkat. 

  Produktivitas dapat berarti mengerjakan sesuatu dengan benar. Dengan 

membaca, masyarakat akan semakin dewasa dalam melihat suatu   

permasalahan yang berkembang sehingga tidak minim informasi dan 

pengetahuan, Alhasil, peningkatan Pendidikan Keaksaraan (PK) dapat memacu 

produktivitas untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi dan 

berdikari. Produktivitas dapat terjadi dan ada dalam segala kehidupan, tapi kata 

kuncinya hanya satu yaitu penciptaan nilai. 

  Penciptaan nilai hanya dapat dilakukan oleh olah pikir dan olah rasa yang 

benar, Olah pikir dan olah rasa yang benar diperoleh dengan banyak membaca, 

Masyarakat yang suka membaca memiliki kecenderungan untuk menjadi 

masyarakat yang kreatif dan pekerja keras karena membaca lebih banyak 

mengolah pikiran, rasa, dan kreativitas untuk mengartikan simbol-simbol dalam 

buku untuk memperoleh pengetahuan dibandingkan dengan mendengar dan 

menonton. Masyarakat yang sadar akan membaca akan menjadikan bangsa ini 

menjadi bangsa yang produktif dan masyarakatnya pun niscaya akan sejahtera. 

 

PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF (PBH) 

  Pelaksanaan pemberantasan buta huruf (PBH) di Indonesia dilakukan 

secara bertahap, yaitu dimulai dari pengenalan huruf dan angka sampai pada 

peningkatan keterampilan baca tulis dan berhitung, serta pembinaan 

kemampuan untuk menambah pengetahuan dan pengertian melalui bahan 

bacaan, Pada saat itu dikenal 3 tahap PBH, yaitu PBH permulaan, PBH lanjutan 

dan PBH lanjutan II.  

  PBH permulaan bertujuan untuk memberikan kemampuan pengenalan 

huruf yang biasa digunakan, serta kata-kata sederhana yang biasa dipakai dalam 
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kehidupan sehari-hari. Untuk PBH permulaan ini dipakai buku pelajaran "Petani 

Belajar Membaca" yaitu buku kecil berukuran saku terdiri atas 36 halaman. 

Program PBH permulaan ini diselesaikan dalam waktu antara 20-30 hari tatap 

muka. Dalam garis besarnya metode pembelajaran dalam tahap ini dibagi 3 

tahap yaitu: (1) latihan mengenal huruf hidup; (2) latihan mengenal dan 

menghafal kalimat kunci; dan (3) menghafal kata-kata yang merupakan bagian-

baginnya. Selain itu diberikan pelajaran membaca secara analisis atau dengan 

jalan mengurai, dan sintesis atau dengan jalan merangkaikan huruf-huruf 

menjadi kata, kemudian menjadi kalimat sederhana, untuk mempermudah 

peserta didik, masing-masing kata kunci disertai gambar yang sesuai. 

  PBH lanjutan I, program belajarnya meliputi melatih membaca lancar 

serta memahami isi bacaan, melatih menulis dengan jalan menyalin dan 

dikte/imla, memperkenalkan huruf-huruf lainnya yang belum diajarkan dalam 

PBH permulaan, memperkenalkan angka-angka sampai dengan melatih 

berhitung seperti (+, -, x, :, ) ukuran dan timbangan uang sederhana, 

memperkenalkan pengetahuan sederhana tentang teknik-teknik pembangunan, 

dan memberi pengalaman situasi dalam kelas serta dasar disiplin bagi warga 

negara. 

  PBH lanjutan II program belajarnya berupaya meningkatkan kelancaran 

menulis dan membaca, merangsang warga belajar, agar suka membaca sendiri 

guna meningkatkan pengetahuan dan pengertiannya, memberikan kecakapan 

dasar berhitung mengenai kehidupan sehari-hari , merangsang warga belajar 

agar berusaha memanfaatkan apa yang dibacanya, dan memberikan 

pengalaman dalam berorganisasi di dalam kelompok serta berdiskusi. 

 

PBH pada awal kemerdekaan. 

  Dilatar belakangi rendahnya perolehan pendidikan pada masa 

penjajahan, menyebabkan tingginya angka buta aksara Indonesia pada awal 

kemerdekaan, walaupun tidak diperoleh angka pasti mengenai jumlahnya, 

namun jumlahnya sangat besar hingga mencapai hampir 95%-97% dari populasi 

penduduk. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk melakukan 

Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Pemerintah dan banyak pihak meyakini.  

  Bahwa melek huruf atau kemampuan keaksaraan adalah prasyarat untuk 

memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar, sehingga dengan kemampuan 
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keaksaraannya, siapa pun dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan 

mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya Berkaitan dengan 

bidang pendidikan tersebut, diselenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta 

huruf, yang lazim disebut "Kursus A, B, C". Sesudah proklamasi kemerdekaan 

(1945-1949), para pejuang di samping bergerilya, juga memberikan pelajaran 

membaca dan menulis pada masyarakat luas. 

  Setelah terbentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada Kementerian 

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1946, kemudian menjadi 

Jawatan Pendidikan Masyarakat pada tahun 1949, usaha-usaha pemberantasan 

buta aksara diselenggarakan secara massal dan lebih terorganisir menurut 

ukuran pada waktu itu. Pemberantasan buta aksara ketika itu dilakukan dengan 

menggunakan cara-cara keaksaraan tradisional (traditional literacy) di mana 

cirinya lebih bersifat massal, dalam arti siapapun boleh itu serta tanpa ada 

seleksi. Demikian pula dalam proses pembelarannya lebih mudah dilaksanakan 

serta tutonya siapa saja, asal sudah bisa baca tulis dan mempunyai motivasi 

untuk membantu sesamanya, Terkait dengan pendekatan massal yang 

digunakan dalam keaksaraan tradisional, proses pembelajarannya menggunakan 

buku primer-primer (book) atau menggunakan buku pelajaran dalam bentuk buku 

saku yang bersisi pelajaran baca tulis hitung sederhana. 

 

PBH pada periode 1951-1965 

  Sampai dengan tahun 1950, usaha-usaha pemberantasan buta aksara 

dikalangan masyarakat masih terus dilakukan dengan masih tetap menggunakan 

pendekatan massal dan keaksaraan tradisional, Pada tahun 1951 pemerintah 

bertekad memerangi buta aksara, Kemudian pada tahun 1951 dibuat rencana 

"Sepuluh tahun Pendidikan Masyarakat" yang berisi rencana pemberantasan 

buta huruf yang akan berusaha menuntaskan buta aksara dalam jangka waktu 

10 tahun ke depan. Namun cita-cita tersebut tidak tercapai karena sampai 

dengan tahun 1960 dikalangan penduduk dewasa, masih terdapat buta aksara ± 

40% (PBH Indonesia DitDikmas 1972). Kemudian pada tahun 1960 dikeluarkan 

Komando Presiden untuk menuntaskan buta aksara sampai akhir 1964. 

Sehingga pada akhir tahun 1964 Presiden menerbitkan instruksi presiden yang 

bertujuan menghapus buta aksara. Pada tanggal 31 Desember 1964 Pemerintah 

mendeklarasikan bahwa tidak ada lagi buta aksara di Indonesia usia 13-45 tahun 
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(kecuali Irian Barat). Isi pernyataan tersebut, menyatakan bahwa semua 

penduduk Indonesia umur 13 s/d 45 tahun telah dapat membaca dan menulis. 

Dasar dari pernyataan ini (dapat membaca dan menulis) adalah hanya sebatas 

pada kemampuan mengenal huruf serta membaca kalimat-kalimat pendek; dan 

menulis nama dan alamatnya sendiri, Namun karena tidak ada pembinaan 

lanjutan, di samping banyak aksarawan baru menjadi buta aksara kembali, 

ditambah anak usia SD yang tidak sekolah, dan putus SD kelas 1,2,3 yang 

diasumsikan rawan buta aksara, maka persoalan buta aksara kembali muncul. 

  Dengan kemampuan baca tulis yang minim itu dapat dimengerti bahwa 

mereka yang telah dinyatakan bebas buta aksara tersebut, banyak yang menjadi 

buta aksara kembali. Ditambah lagi kurangnya tindak lanjut untuk memelihara 

dan meningkatkan kecakapan baca tulis mereka, sehingga jumlah orang yang 

buta aksara kembali pada tahun-tahun berikutnya (sesudah tahun 1961) makin 

bertambah. Penyebab lain adalah banyaknya anak usia 6-11 tahun yang tidak 

berkesempatan masuk sekolah dasar. Hal hi makin menambah jumlah buta 

aksara dari tahun ke tahun. Untuk itu, usaha pemberantasan buta aksara pada 

saat itu dilakukan dengan semangat yang tinggi agar anggota masyarakat yang 

jumlahnya masih sekitar 30 juta di seluruh Indonesia terbebas dari kebodohan. 

  Jika melihat angka-angka perkembangan penduduk buta aksara di awal 

kemerdekaan yang masih sekitar 97%, sementara yang bersekolah hanya 3% 

dari jumlah penduduk, maka ada kemajuan yang sangat pesat dari 

perkembangan ini. Dalam jangka waktu hanya sekitar 15 tahun Indonesia 

berhasil mengurangi angka buta aksara sebanyak 57%. 

 

PBH pada periode Tahun 1966-1970 

  Dalam perkembangannya, pada tahun 1966 diadakan Konferensi Umum 

tentang Literacy yang diselenggarakan oleh UNESCO, yang salah satu hasil dari 

konferensi tersebut adalah disetujuinya suatu program uji coba PBH di seluruh 

dunia. Diadakannya program ini, berdasarkan rekomendasi yang telah dikirim 

dalam kongres Menteri Pendidikan Sedunia pada tahun 1965 di Teheran-Iran 

yang berisi tentang pelaksanaan pilot project di 14 negara Asia, Afrika dan 

Amerika Latin. Salah satu di antaranya pilot project pemberantasan buta huruf 

yang diselenggarakan di Iran. Tujuan utama pilot project adalah untuk 

mengembangkan cara kerja yang lebih efektif di dalam mengintegrasikan usaha 
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pemberantasan buta huruf dengan usaha pembangunan pada umumnya, serta 

memfungsionalkan hasil pemberantasan buta huruf bagi kepentingan 

pembangunan (Work-Oriented Function Literacy). 

  Pada saat itu program pemberantasan buta aksara (di sebagian besar 

negara di dunia) pada umumnya masih menggunakan pola tradisional, yaitu 

orang lebih dulu belajar membaca daripada belajar menulis, Setelah ia 

memperoleh kecakapan baca-tulis, baru mempergunakannya untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pengertian serta untuk mempelajari suatu 

kejuruan, Program pemberantasan buta huruf berdasarkan pola kerja demikian 

menurut kalangan pendidikan orang dewasa di dunia disebut PBH Tradisional 

(Traditional literacy). 

 

 

 

 

Gambar 2. Perubahan pola Pemberantasan Buta Huruf 

 

  Program pemberantasan buta huruf, yang sebelumnya hanya difokuskan 

pada usaha program Aksara, angka, bahasa dan pengetahuan dasar, bergeser 

kepada pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dipelajari untuk 

kehidupannya. 
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  Dalam upaya keberaksaraan dan keberdayaan, pada tahun 1966 hingga 

tahun 1970 Pemerintah melaksanakan strategi Pemberantasan Buta Huruf (PBH) 

Fungsional yang dimaksudkan untuk mengajarkan keaksaraan dengan 

berorientasi pada pekerjaan. Sasaran PBH Fungsional pada saat itu adalah para 

pekerja yang buta aksara dari berbagai sektor. Mereka dibelajarkan 

keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan sekaligus belajar 

keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. 

  Sesuai dengan tugas dan fungsinya, program yang dikembangkan pada 

periode tahun 1974 sampai dengan 1991 meliputi program pendidikan dasar, 

program pendidikan kesejahteraan keluarga, program pendidikan kejuruan 

masyarakat, dan Pembinaan kursus diklusemas. 

 

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 

Kelompok Belajar Paket A 

  Lahirnya Program Kejar Paket A merupakan hasil dari identifikasi 

kebutuhan pendidikan masyarakat, dimana ditemukan bahwa masih terdapat 

buta huruf dan ada yang buta huruf kembali dikarenakan tidak adanya bahan 

bacaan di perpustakaan desa yang relevan dengan kehidupan masyarakat dan 

menarik untuk dibaca. Buku-bukunya masih lebih banyak buku teks yang 

cenderung abstrak. 

  Hal ini merupakan respon atas kenyataannya yang terjadi pada tahun 

1970an, selain kemampuan dan budaya membaca masih rendah, ketersediaan 

bukunya pun masih rendah, terutama buku-buku yang berkaitan dengan 

kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Atas dasar keperluan tersebut, maka 

terbitlah model penanggulangan buta aksara melalui Program Kejar Paket A. 
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  Pada tahun 1975, program pendidikan dasar mengembangkan 

pemberantasan buta huruf gaya baru yang dikenal dengan Program kejar Paket 

A, yang berisi semua segi kehidupan masyarakat (Ipoleksosbudhankam) dan 

merupakan alternatif yang paling efektif guna memberantas 3 (tiga) buta 

sekaligus yaitu buta aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia, dan 

buta pendidikan dasar, yang tersaji dalam buku Paket Al-A 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Program ini mengajarkan hal-hal disekitar kehidupan sehari-hari peserta 

didik, keluarga, lingkungan, dan kehidupan sosial mereka, Program ini 

menggunakan Buku teks Paket Al s/d Al 00. Paket Al -10 mengajarkan 

keterampilan membaca dan menulis sangat dasar dan sederhana, kemudian 

dilanjutkan kepada Paket Al 1 -20 yang mengajarkan beberapa tema. 

Selanjutnya paket A 21-60, A 61-100 dirancang untuk keterampilan fungsional 

bagi peserta didik dengan materi yang lebih luas. Paket ini digunakan hingga 

tahun 1990-an. Warga Belajar yang selesai mengikuti program diusahakan 

diberikan dana belajar usaha dan kemudian mengaitkan warga belajar pada 

lembaga keuangan yang ada di desa. 

  Program Kejar Paket A dikelola dengan melibatkan kepala desa dan 

warganya. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyediakan data warganya 

yang buta huruf, sementara warga yang mampu membaca diminta untuk menjadi 

tenaga sukarela sebagai tutor. 
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  Ketersedicran buku-buku paket AT-100 cukup mendorong masyarakat 

untuk belajar, Materi yang relevan dengan kehidupan masyarakat, menjadikan 

buku tersebut cukup aplikatif. 

 

 

 

 

 

 

 

  Paket A dilanjutkan hingga saat ini. Namun mengalami sedikit perbedaan 

proses, jika sebelumnya pelaksanaan pembelajaran dilakukan di rumah-rumah 

warga, kini dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dibentuk pada 

periode kepemimpinan Prof Dr Soediarto sebagai Dirjen PLSPO. 

PKBM merupakan ide murni dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dengan 

tokohnya yaitu Umberto Sihombing yang menjadi Direktur Pendidikan 

Masyarakat pada waktu itu. 

 

 

 



 91 

PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 

  Pada tahun 1977, rintisan program pendidikan mata pencaharian dalam 

bentuk kejar usaha diawali dengan penyediaan dana belajar dengan pengelolaan 

oleh kelompok sendiri. Karena kebutuhan belajar masyarakat dan tuntutan 

permintaan dana belajar yang terus meningkat, di tahun 1987 Dikmas merintis 

kerjasama dengan BRI untuk penyediaan dana belajar usaha. 

 

  Melalui jaminan dari Dikmas dalam bentuk Collateral, warga belajar 

memperoleh kredit. Pola ini terus dikaji dan dikembangkan sesuai dengan 

potensi dan kondisi daerah. 

 

  Melalui pola BRI telah banyak memperlihatkan hasil yang memuaskan hal 

ini terbukti dengan semakin banyaknya warga belajar yang dapat meminjam 

langsung ke Bank tanpa melalui Dikmas. Pola ini kemudian diteruskan pada PNF 

III pada tahun 1992 sampai dengan 1996.  

 

PENDIDIKAN KEJURUAN MASYARAKAT 

  Mulai tahun 1984 pelaksanaan Kejar Paket A juga dikaitkan dengan 

upaya mata pencaharian, sehingga tidak ada lagi warga belajar yang hanya 

belajar baca tulis, hitung tanpa ada kaitannya dengan peningkatan pendapatan. 

Pola pengembangan program pendidikan mata pencaharian mendapat banyak 

perhatian dari masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, Sehingga semakin 

banyak warga masyarakat yang tertarik mengusulkan memperoleh dana belajar 

serta mengalirnya bantuan-bantuan dari luar negeri baik berupa hibah maupun 

pinjaman (ASPBAE, UNICEF, Bank Dunia). 
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PEMBINAAN KURSUS DIKLUSEMAS 

  Program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat 

(Diklusemas) paling tidak terdapat 56 jenis program, salah satunya kursus tata 

rias pengantin. Program Diklusemas tidak hanya dilaksanakan di kota, tetapi 

didorong masuk ke desa. Program Diklusemas sebagai wujud nyata partisipasi 

masyarakat, terus berkembang menjadi salah satu alternatif program pendidikan 

masyarakat dan semakin berkembang dengan pesat, Indikasi tersebut terlihat 

dari adanya peningkatan jumlah lembaga penyelenggara, untuk arah jenis 

program yang berkembang dan jumlah peserta ujian yang terus meningkat. 

Kursus yang paling popular adalah : 

1.   Kursus kulit dan rambut, 

2. Kursus jahit menjahit 

3.  Kursus computer (yang dimulai pada tahun 1979, bahkan di sekolah belum 

ada), 

   
  Kursus yang paling maju yaitu kursus kulit dan rambut. Sampai sekarang, 

orang bisa buka salon, sekaligus buka kursus salon, Direktorat Pendidikan 

Masyarakat menyediakan profesional untuk melatih mereka yaitu ibu Dr Martha 

tilaar. Mereka yang menjadi murid-murid kursus kuiit dan rambut telah berhasil 

membuka salon sendiri bahkan membuka kursus yang sama, dan itu terjadi 

dimana-mana. 

  Disamping itu untuk memperkokoh kelembagaan Diklusemas, maka telah 

terbentuk organisasi mitra diklusemas secara professional, mulai dari Pusat 

sampai kecamatan, Disamping program kejar paket A, Kejar usaha, dan 

Diklusemas juga dikembangkan program Magang di mana konsep belajar 

dibayar ternyata terbukti efektif. 
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  Pada tahun 1977 sampai dengan 1987, untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga tutor disediakan tenaga sukarela. tahun 1988 dirintis program paguyuban 

tutor dengan dukungan dana belajar usaha untuk membantu tutor. Dana tersebut 

merupakan dana yang tidak boleh habis pakai, tiap tutor memperoleh Rp 

25.000,- dihimpun dalam satu Kecamatan antara 20-30 orang tutor. 

 

 

 

 

 

 

  Untuk mengembangkan dan mencari model-model pembelajaran 

dibangunlah Balai Pendidikan Masyarakat yang berubah menjadi Balai 

Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) yang tersebar di 9 provinsi yaitu DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera 

Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan. Untuk 

membantu peran dan fungus BPKB maka dibangunlah 34 Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) untuk membantu kelancaran program Dikmas di tingkat 

kabupaten/kota. BPKB berikutnya berubah menjadi BPPLS, dan kini menjadi 

BPPNFI. 

 

D. Perkembangan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat 

PERKEMBANGAN ORGANISASI 

Periode Bagian Pendidikan Masyarakat 

  Secara kelembagaan, pendidikan masyarakat di Kementerian Pendidikan 

Nasional mengalami beberapa perubahan sejak kelahirannya sebagai Periode 

Bagian Pendidikan Masyarakat, menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat, dan 

menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat hingga kini, walaupun di dalam 
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Direktorat Pendidikan Masyarakatpun mengalami beberapa perubahan termasuk 

pengembangan kesetaraan menjadi direktorat tersendiri, terpisah dari Direktorat 

Pendidikan Masyarakat. 

  Perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakat sudah ada sejak 

dari awal kemerdekaan. Sejak saat itu sudah dibentuk Bagian Pendidikan 

Masyarakat di bawah naungan Kementerian pendidikan, pengajaran dan 

Kebudayaan (PPK). 

  Karena lebih dari 95% penduduk Indonesia saat itu buta aksara, maka di 

antara fokus dari Bagian Pendidikan Masyarakat adalah menangani 

pemberantasan buta aksara ketika itu dikenal dengan Pemberantasan Buta 

Huruf (PBH) atau Juga dikenal dengan kursus ABC, 

 

Periode Jawatan Pendidikan Masyarakat 

  Pada tahun 1949, Bagian Pendidikan Masyarakat berubah menjadi 

jawatan Pendidikan Masyarakat yang bernaung di bawah Kementerian 

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Tugas pokok jawatan ini adalah 

membangunkan, menyadarkan, menginsyafkan dan mendidik masyarakat di luar 

sistem persekolahan, agar tiap warga Negara menjadi anggota masyarakat yang 

sadar, hidup berguna dan berharga bagi Negara, nusa, bangsa dan dunia 

(Keputusan Menteri P dan K Nomor423/A, 24 November 1949). 

  Gaung pendidikan masyarakat semakin nyaring ketika pada tahun 1951 

pernah diselenggarakan "School Broadcasting" yang diketuai oleh Sadarjoen 

Siswomartoyo, Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat saat itu, dengan 

sekretaris dari RRI dan anggotanya antara lain dari unsure TNI AD, AURI, dan 

ALRI. Sedangkan yang bertindak sebagai pelindung adalah Commodore 

Soerjadarma, Kepala Staf AURI. Program ini terutama ditujukan untuk eks 

pelajar pejuang yang akan melanjutkan pendidikan masyarakat setempat setelah 

sempat terbengkalai akibat perang. 

  Setelah periode jawatan pendidikan masyarakat, maka pada tahun 

1970an bagian ini berubah menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat yang 

terdapat dalam lingkup Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga (Ditjen 

PLSOR), 
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Periode Awal Direktorat Pendidikan Masyarakat 

  Direktorat Pendidikan Masyarakat sebagai salah satu unit Direktorat 

Jenderal Pendidikan luar sekolah, Pemuda dan Olahraga, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur 

dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 079/O/1975,  

pasal 545. 

  Organisasi Direktorat Pendidikan Masyarakat terdiri dari Direktur, dibantu 

oleh Bagian Tata Usaha dan 5 Sub direktorat (Subdit) yang terdiri dari Subdit 

Pendidikan Dasar, Subdit Pendidikan Kewanitaan, Subdit Pendidikan Kejuruan 

Masyarakat, Subdit Pembinaan Teknologi Pendidikan Masyarakat, dan Subdit 

Pembinaan. Setiap subdit dibantu oleh 4 seksi, dan Bagian Tata Usaha memiliki 

3 sub bagian. Untuk kelancaran tugas dan fungsinya telah diatur dengan 

keputusan Mendikbud No.0222d/ O/1980. Perkembangan pegawai dari 94 orang 

pada tahun 1974 menjadi 198 orang pada tahun 1991. 

  Sesuai dengan tugas dan fungsinya, program yang dikembangkan pada 

periode tahun 1974 sampai dengan 1991 meliputi program pendidikan dasar, 

program pendidikan kesejahteraan keluarga, program pendidikan kejuruan 

masyarakat, dan Pembinaan kursus dan diklusemas (pendidikan luar sekolah 

yang diselenggarakan oleh masyarakat). Untuk hal tersebut diterbitkan SK 

Mendikbud No. 035/U/l 981 tentang pokok-pokok pelaksanaan pembinaan 

kegiatan belajar pendidikan masyarakat. 

  Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

079/0/1975 tanggal 17 April 1975 tentang tugas pokok dan fungsi Ditjen PLSOR, 

bahwa tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen 

dibidang Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga, Berdasarkan tugas tersebut, 

Ditjen PLSOR mempunyai fungsi untuk:  

a) Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan 

serta perizinan di bidang pendidikan luar sekolah dan olahraga dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan   oleh   Menteri   dan   berdasarkan   

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Melaksanakan    pembinaan    pendidikan    luar   sekolah dan olahraga 

sesuai dengan tugas pokok Ditjen PLSOR berdasarkan    peraturan    

perundang-undangan    yang berlaku, 
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c) Menyelenggarakan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok 

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri serta berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

  Dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Ditjen PLSOR memiliki 

bidang garapan tugas sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan luar sekolah terutama program 

pemberantasan buta huruf meliputi buta aksara latin dan angka, buta bahasa 

nasional, dan buta pendidikan dasar yang kemudian digunakan buku Paket A 

yang terdiri dari 100 jilid. 

2) Membina   dan   meningkatkan   kegiatan   dan   prestasi pemuda   dalam   

pembaharuan   dan   pembangunan Negara bangsa. 

3) Membina perkembangan olah raga, dan meningkatkan kesegaran jasmani 

bangsa. 

4)  Menyelenggarakan penataran/upgrading bagi karyawan. 

  Bidang garapan yang menjadi program kerja tersebut diaplikasikan dalam 

program direktorat-direktorat pada lingkup Ditjen PLSOR yang mencakup: 

a) Pengorganisasian dan pelaksanaan program kegiatan 

b) Peningkatan mutu dan jumlah ketenagaan 

c) Pengadaan dan pengembangan prasarana dan sarana belajar/latihan 

d) Kegiatan lintas sekotor dan kerjasama luar negeri 

e) Supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring (SPEM). 

  Perubahan menjadi Ditjen PLSOR mendapat tantangan luar biasa, di 

mana peningkatan penduduk usia sekolah tidak sejalan dengan pertumbuhan 

sarana/prasarana pendidikan sekolah. Kondisi ini berakibat pada kualitas lulusan 

sekolah yang tidak memenuhi standar yang diharapkan, karena itu sebagian 

besar lulusan sekolah belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang 

dibutuhkan oleh dunia usaha. Meningkatnya jumlah anak yang harus dilayani, 

dan meningkatnya jumlah anak putus sekolah telah menyebabkan 

penyelenggaraan pendidikan kurang efektif dan efisien. Kondisi lebih 

memprihatinkan lagi adalah bahwa kaum wanita pada umumnya lebih terlantar 

pendidikannya, padahal merekalah yang menjadi harapan untuk pendidikan 

anak-anaknya dan pembinaan kesejahteraan keluarga. 
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  Meningkatnya keinginan untuk modernisasi telah membuka jalur 

pengaruh dari luar. Kondisi masyarakat yang relative belum terdidik telah 

menyebabkan kondisinya menjadi sangat rawan untuk dipengaruhi termasuk 

oleh cara pandang dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial budaya 

Indonesia. Dalam warga masyarakat tersebut terdapat pemuda yang menjadi 

tumpuan harapan untuk melanjutkan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, 

sehingga perlu terus pembinaan dan pengembangan generasi muda. Proses 

pembinaan tersebut termasuk perlu meningkatkannya kesadaran masyarakat 

dalam memelihara kesegaran jasmani melalui olahraga, Padahal kondisi f isik 

yang sehat dapat menjadi modal untuk peningkatan produktivitas kerja. 

  Olahraga sebagai jalur prestasi belum mendapat tempat yang luas di 

masyarakat, sehingga prestasi olahraga pada saat itu belum memadai, Hal 

inipun juga disebakan oleh kurangnya koordinasi dalam sistem pembibitan, 

peningkatan prestasi dan pemasalan, Karena itu lahirlah pemikiran mengenai 

pentingnya peningkatan kuantitas dan kualitas dari pelatih, penggerak, pendidik 

dan Pembina serta peningkatan sarana dan prasarana. Tantangan yang begitu 

banyak dan besar tersebut menjadi lengkap dengan terbatasnya ketersediaan 

anggaran tenaga pelaksana, sarana dan prasarana yang menjadi pendukung 

keberhasilan usaha dan kegiatan Ditjen PLSOR. 

  Berdasarkan permasalahan dan bidang garapannya, maka Ditjen PLSOR 

menerapkan strategi pemecahan masalah sebagai berikut: 

a. Bekerja  sambil   belajar  dalam   kelompok  belajar  untuk mengejar   

ketinggalan   dalam   bidang   pengetahuan, keterampilan dan sikap mental 

warga masyarakat yang dilakukan sedapat mungkin dengan pelipatgandaan 

diri dengan sistem reaksi berantai mengikuti deret ikut naik. Strategi ini 

kemudian disebut strategi KEJAR. 

b. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda,   perlu   

dibangun   Pondok  Pemuda,   Gelanggang Pemuda serta gedung Cadika 

sebagai pusat kegiatan kepemudaan dan kepramukaan. 

c. Dalam  rangka  upaya  peningkatan  kesegaran  jasmani serta prestasi 

olahraga,  maka perlu kerjasama dengan Pemerintah daerah untuk 

pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) 
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d. Perlunya pembinaan dan peningkatan mutu tenaga teknis melalui Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB). 

 

Perkembangan Organisasi UPT (SKB dan BPKB) 

  Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa secara organisasi, 

Direktorat Pendidikan Masyarakat sejak tahun 1975 sampai 1983, memiliki 1 

bagian dan 5 Sub Direktorat. Dilihat dari perkembangan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) dalam lingkup Ditjen PLSPO, sampai dengan tahun 1978, UPT tersebut 

terdiri dari 

a,   Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM; 

b.   Pusat Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat (PLNPM) 

c.   Kursus Peneliti Pendidikan Masyarakat, 

  Ketiga UPT tersebut melaksanakan kegiatan dalam pendidikan 

masyarakat 

d. Pusat Pembinaan Aktivitas Generasi Muda (PPAGM), yang melaksanakan  

kegiatan   khusus  di  bidang  pembinaan generasi muda. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0202/O/1978 dan 

Nomor 098/O/1982, maka PLNPM di Lembang Bandung dan Kebon Jeruk 

dilebur menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB). Sedangkan 

UPT lainnya dilebur menjadi Sanggar Kegiatan belajar (SKB). 

 

Balai Pusat Kegiatan Belajar 

  Ditingkat Propinsi terdapat Unit Pelayan Teknis (UPT) yang dibina dan 

bernaung dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah 

Raga (DIKLUSEPORA) yaitu Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB). 

BPKB bertugas untuk mencari dan mengembangkan program dan pola 

pendekatan   baru   untuk   mendukung   seluruh   organisasi dilingkungan 

Diklusepora, Pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPKB diatur oleh 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0136/O/1 991, tanggal 

21 Maret 1991 dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata 

Usaha, dan Kelompok Tenaga Fungsional. Berlakunya Keputusan tersebut telah 

menambah jumlah BPKB, dari 2 Unit (Jayagiri-Lembang, Bandung, Jawa Barat, 

dan Kebon Jeruk, Jakarta) menjadi 9 Unit. Penambahan 7 BPKB tersebut 
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berasal dari Balai Pendidikan Masyarakat yang sudah dibangun di Medan, 

Palembang, Ungaran, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Kupang. 

 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

   SKB merupakan lapis ketiga jajaran Diklusepora yang berfungsi membuat 

percontohan program yang dikembangkan BPKB, Penataan mengenai SKB 

diatur kemudian oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

036/O/1989, tanggal 20 Januari 1989, mengenai organisasi dan tata kerjanya 

dengan susunan organisasinya terdiri dari Kepala, Urusan Tata Usaha, dan 

Kelompok Tenaga Fungsional. Dengan berlakunya Keputusan tersebut, maka 

jumlah SKB menjadi 218 unit. Jumlah SKB betambah 5 unit sesuai dengan 

Keputusan Nomor: 0343/O/1991, tanggal 15 Juni 1991, yang terdiri dari SKB 

Kabupaten Garut - Jawa Barat, Kabupaten Lahat-Sumatera Utara, Kabupaten 

Muara Bulian-Jambi, Kabupaten Tembilahan-Riau, dan Kabupaten Arut Selatan-

Kalimantan Tengah. 

 

Tugas pokok SKB 

  Tugas Pokok SKB yaitu melaksanakan program kegiatan belajar 

pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga baik untuk sumber belajar 

maupun untuk masyarakat berdasarkan kebijaksanaan teknis Diretur Jenderal 

Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut, SKB mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Membangkitkan  dan   menumbuhkan   kemauan  belajar masyarakat dalam 

rangka terciptanya masyarakat gemar belajar; 

2) Memotivasi dan membina warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi 

sumber belajar dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan; 

3) Melakukan  kegiatan  pendidikan  luar sekolah,  pemuda, dan olahraga dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan segala aspek kehidupan; 

4) Memberikan pelayanan informasi kepada warga belajar yang memerlukan 

keterampilan fungsional; 

5) Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam bidang 

pendidikan luar sekolah,  pemuda, dan olahraga; 

6) Menyediakan sarana dan fasilitas belajar; 

7) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sanggar, 
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Tugas Pokok BPKB. 

  Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) mempunyai tugas 

mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan luar sekolah. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut BPKB mempunyai fungsi: 

1) Membuat dan menyusun model serta mengembangkan program pendidikan 

luar sekolah; 

2) Melakukan ujicoba model dan program yang dikembangkan menurut kondisi 

daerah yang bersangkutan; 

3) Menyebarluaskan model dan pengembangan hasil ujicoba ke daerah yang 

sesuai; 

4) Melaksanakan   penyuluhan,   proses   belajar   mengajar dan penilaian 

dalam rangka pengembangan program pendidikan luar sekolah; 

 

E. Perkembangan Kebijaksanaan, Pelaksanaan, Dan Hasil Pendidikan 

Masyarakat Kebijaksanaan 

  Kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan program pendidikan iuar 

sekolah, pemuda dan olah raga, didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, GBHN 

(tahun 1978, 1983, dan 1988), Repelita, UU No 2 Tahun 1989 tentang sistem 

pendidikan nasional. Arah dan kebijaksanaan pembinaan dan pembangunan 

program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga dari Pelita II sampai 

dengan Pelita V, terbagi menjadi 2 bagian yaitu Kebijaksanaan Program Rutin 

dan Pembangunan. 

 

Kebijaksanaan Program rutin 

  Kebijaksanaan program rutin dari Pelita II sampai dengan Pelita V tidak 

mengalami perubahan yang berarti yatu: 

a) Program pendidikan masyarakat dan orang dewasa, yaitu: 

menyelenggarakan pendidikan masyarakat. 

b) Program pendidikan olah raga, pemuda dan pramuka, yaitu:   

menyelenggarakan   pembinaan   olah   raga,   dan menyelenggarakan 

pembinaan pemuda dan pramuka. 

c)   Program     pendidikan     aparatur     pemerintah,     yaitu menyelenggarakan    

pendidikan/latihan    dinas    tenaga teknis dan administrasi 



 101 

d)  Program     penyelenggaraan     pimpinan     departemen/ lembaga, yaitu: 

menyelenggarakan administrasi umum dan pelayanan di bidang 

perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatalaksanaan. 

 

Kebijaksanaan Program Pembangunan 

a) Kebijaksanaan  program  pembangunan  dalam  Pelita  II diarahkan kepada 5 

kegiatan pokok sebagai berikut: 

1) Berusaha    memenuhi    pengadaan,    pembinaan,    dan penyebaran    

tutor,    monitor    dan    penilik    pendidikan masyarakat, tenaga teknis 

Pembina generasi muda, guru olahraga, pelatih olahraga, pelatih olahraga 

serta penilik keolahragaan sesuai dengan besarnya anggaran. 

2) Berusaha mencukupi sarana belajar berupa buku Paket A 1 sampai  dengan 

A 100   pendidikan   masyarakat, alat perlengkapan latihan generasi muda 

dan alat-alat pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dengan besarnya 

anggaran. 

3)   Meningkatkan pengembangan wadah-wadah pembinaan generasi  muda dan 

alat-alat pendidikan jasmani dan olahraga secara terarah dan teratur, 

4) Mengarahkan pendataan pendidikan masyarakat untuk memperoleh  data 

yang tepat,  dapat dipercaya  dan tersedia pada waktunya. 

5) Untuk mewujudkan pendidikan seumur hidup, kerjasama lintas sektoral 

kegiatan pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda, serta 

pendidikan jasmani dan olahraga perlu dilaksanakan secara efisien dan 

efektif, 

 

b) Arah pembinaan dan pengembangan program pada pelita III adalah sebagai 

berikut: 

1) Peningkatan   pendidikan   masyarakat   diarahkan   pada pembinaan mental 

dan peningkatan kemampuan warga masyarakat untuk bekerja dan belajar 

mandiri 

2) Peningkatan kemampuan sumber belajar yang ada 

3) Penggunaan dan pembangkitan rasa terpanggil di kalangan cerdik 

cendikiawan dan sumber lainnya untuk senantiasa membantu dan 

mengembangkan kemampuan sesame manusia yang masih lemah. 
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4) Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk   

mempersiapkan   generasi   penerus   perjuangan bangsa dan pembangunan 

nasional dengan memberikan bekal: kepemimpinan dan keterampilan, 

kesegaran jasmani dan daya kreasi, patriotism dan idealisme kesadaran 

berbangsa dan bernegara, kepribadian dan budi pekerti luhur, peningkatan 

dan perluasan partisipasi generasi muda dalam pembangunan. 

5) Pembinaan keloahragaan ditujukan pada mengolahragakan masyarakat luas 

melalui proses pemasalan, pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga, 

olahraga rekreasi dan olahraga khusus. 

6) Peningkatan   kegiatan   penelitian   dan   pengembangan kesegaran   

jasmani   dan   rekreasi   di   kalangan   pelajar, mahasiswa, karyawan dan 

masyarakat lainnya sebagai usaha   pendekatan   untuk  peningkatan   

prestasi   dalam bldangnya    menuju    pada    pembentukan    manusia 

pembangunan yang sehat dan segar. 

7) Peningkatan mutu tenaga teknis Dikluspora, baik di pusat maupun di daerah  

 

  Kebijaksanaan Pelita III selanjutnya dijabarkan menjadi kebijaksanaan 

Direktur Jenderal dengan urutan prioritas sebagai berikut: 

1) Bidang pendidikan masyarakat 

 (1) Anakusia7-12tahunyangtidaktertampungdiSDdiusahakan dibina dengan 

pendidikan dasar/kejar Paket A, 

 (2) Anak putus SD ditampung dalam kegiatan pendidikan dasar/Kejar Paket 

A dan putus SLTP dan putus SLTA dibina dengan pendidikan mata 

pencaharian (Kejar Usaha) dan pendidikan luar sekolah yang 

diselenggarakan masyarakat (PLSM). 

 (3) Buta aksara latin dan angka (buta huruf murni) usia 13-29 tahun 

ditampung di dalam kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan 

matapencaharian. 

 (4) Pengadaan, pembinaan dan penyebaran tutor, monitor dan   penilik  

Pendidikan   Masyarakat,   diusahakan   untuk dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan. 

 (5) Pengadaan prasarana/ sarana belajar berupa buku paket A dan 

perlengkapannya serta alat peraga pendidikan lainnya agar jumlah dan 

mutunya diusahakan untuk dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, 
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 (6) Koordinasi dan kerjasama partisipatif dengan berbagai instansi dan 

organisasi kemasyarakatan lebih didayagunakan dalam rangka   

meningkatkan   pelaksanaan   program pendidikan luar sekolah, pemuda, 

dan olahraga. 

 

2)   Bidang pembinaan generasi muda 

 (1) Pembinaan dan pengembangan wadah-wadah organisasi generasi muda 

secara terarah dan teratur untuk menampung remaja/ pemuda usia 15-30 

tahun yang tidak lagi bersekolah serta juga yang belum bekerja, dengan 

kegiatan pengembangan kepemimpinan keterampilan dan aktifitas 

generasi muda. 

 (2) Ditingkatkan berbagai latihan bagi para pemuda dalam rangka   

mewujudkan   kader-kader  penerus   perjuangan bangsa sebagai 

persiapan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

 (3) Dipupuk dan dikembangkan kelompok-kelompok minat {hobby)  seperti  

pecinta  alam,   napak tilas jejak para pahlawan dan sebagainya. 

 (4) Ditingkatkan penyelenggaraan pertukaran pemuda antar provinsi dan 

antar bangsa untuk memperluas cakrawala pandangan hidup,  

mempertebal  rasa persatuan  dan kesatuan  nasional serta  memupuk 

persahabatan  dan kerjasama antar bangsa. 

 (5) Pengadaan,   pembinaan   tenaga   teknis   dan   penilik pembinaan   

generasi    muda,   jumlah   dan    mutunya diusahakan untuk dipenuhi 

sesuai dengan kebutuhan. 

 (6) Pengadaan prasarana dan sarana latihan generasi muda diusahakan 

untuk dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, 

3)  Bidang keolahragaan 

4) Bidang pembinaan generasi muda  

 

Pelaksanaan Program PLS 

  Pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga 

berpedoman pada kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hasil 

Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut: 
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a) Program peningkatan pendidikan masyarakat 

 Pembinaan kegiatan belajar pendidikan dasar yang diintegrasikan dengan 

pendidikan mata pencaharian, peningkatan mutu tutor/ monitor, dan latihan 

petugas. Disamping itu akan dibangun SKB baru dan rehabilitasi/ perluasan, 

pengadaan alat belajar, pengadaan Buku Paket A dan pedoman/suplemen 

serta buletin pendidikan masyarakat dan alat-alat sarana belajar lainnya. 

b) Program pembinaan generasi muda 

 Diarahkan untuk menyelenggarakan Latihan Pemuda tingkat perintis, latihan 

pemuda tingkat pemuka, latihan penyegaran penatar pemuda, latihan, 

penatar pemuda, pendidikan politik tingkat kader nasional, pertukaran 

pemuda dalam dan luar negeri, pembinaan paskibraka serta 

penyelenggaraan festival pemuda, pembinaan kelompok minat pemuda dan 

napak tilas jejak pahlawan, Selain itu membantu pembinaan dan 

pengembangan organisasi pemuda. 

c)   Program pembinaan keloahragaan 

 Diarahkan untuk pembinaan olahraga bagi seluruh anggota masyarakat, 

penataran guru/ pelatih olahraga, pembinaan olahraga berbakat, pemasalan 

olah raga pelajar, olahraga mahasiswa, olahraga masyarakat, kejuaran 

pelajar dan mahasiswa, pengembangan prasarana/sarana olahraga, 

rehablitasi lapangan keras, pembangunan 1 buah kolam renang, penelitian 

kesegaran jasmani dan rekreasi, pengadaan paket alat, penelitian kesegaran 

jasmani dan rekreasi, peningkatan mutu pelatih/ Pembina olahraga. 

d) Program peningkatan peranan wanita 

 1) Memperluas kegiatan pengembangan kurikulum untuk program 

pendidikan yang kelompok sasarannya wanita, 

 2)  Pembinaan   pamong  belajar,   dan   pengembangan warga   belajar   

wanita,   kursus   kepemimpinan   bagi organisasi wanita,  lomba desa 

binaan,  latihan dan pengembangan   warga   belajar   di   daerah   serta 

pembinaan swadaya wanita muda di daerah pedesaan. 

 
Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan Masyarakat dan Hasilnya 

a.   Dikmas selama Pelita II (1974/1975 - 1978/1979) 

1. Pembinaan Kegiatan Belajar 
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  Sasaran pelayanan melalui kursus pembinaan pengetahuan dasar, 

kursus pembina PKK, Kursus PKK, Kursus Kejuruan Masyarakat dan Penggerak 

Pusat Kegiatan Belajar (PKB) adalah 3.703.915 orang peserta. Sedangkan hasil 

yang dicapai adalah sebanyak 3.936,976 orang. Ini berarti terdapat kenaikan 

233.061 orang atau sebesar 6,3% dari target yang telah ditetapkan. Dari hasil 

yang dicapai tersebut, untuk pemberantasan buta huruf mencapai 3,103.915 

orang, dari jumlah buta huruf 21,872,368 orang atau 14,2% dari populasi 

penduduk Indonesia. Disamping Itu jumlah warga masyarakat yang mengikuti 

Ujian Nasional Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat 

(PLSM) sebanyak 288.084 orang dan yang berhasil lulus sebanyak 147.203 

orang atau 37,9% dari jumlah peserta yang mengikuti ujian. 

  Dalam tahun ketiga Pelita II telah dikembangkan sistem pemberantasan 

buta huruf gaya baru melalui kelompok belajar Paket A, sejak itu usaha 

membelajarkan masyarakat melalui pendidikan masyarakat tidak hanya melalui 

kursus, melainkan juga melalui kelompok belajar, magang dan belajar sendiri, 

Pada tahun terakhir Pelita II itu juga telah dilaksanakan ujicoba program Kejar 

Usaha di 7 provinsi wilayah proyek PNFII meliputi provinsi Sumatera Utara, Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat dan 

Sulawesi Selatan. Untuk mencapai hasil-hasil tersebut di atas Pendidikan 

Masyarakat telah bekerjasama dengan berbagai instansi lintas sektoral 

organisasi/lembaga kemasyarakatan. 

 

2.   Latihan Petugas Lapangan 

  Sasaran para petugas lapangan yang dilatih sebagai upaya untuk 

peningkatan mutu petugas sebanyak 5.476 orang. Sedang hasil yang tercapai 

sebanyak 5,426 orang. Satu-satunya target latihan yang tidak terpenuhi yaitu 

penataran persamaan KPPM/KPJM dengan target 2.837 orang, dengan hasil 

yang dicapai sebanyak 2.787 orang (92% dari target). 

  Jenis latihan lain meliputi Penataran Kasi Masorda sebanyak 284 orang. 

Penilik Masorda 956 orang, Latihan Petugas Pengembangan Paket A sebanyak 

400 orang. Latihan penyusunan materi latihan sebanyak 100 orang. Lokakarya 

dengan Institut Keguruan dan llmu Pendidikan (IKIP) 20 orang dan laithan Staf 

Teknis Penmas di 7 Balai Penmas sebanyak 879 orang. 
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3,    Pengembangan sarana belajar 

  Target pengadaan buku Paket A sebanyak 5.255,765 eksemplar. Tetapi 

hasil yang dicapai sebanyak 7.855.410 eksemplar. Terdapat kenaikan 2.599,645 

eksemplar atau melebihi 49,5% dari target. Atas peran serta Pertamina, 

Pemerintah Daerah, dan berupa buletin berkala seperti cakrawala, Caraka, 

Suara Penmas yang terbit setiap bulan maupun triwulan. Untuk memenuhi 

kebutuhan belajar pelengkap, sebelumnya ditargetkan sebanyak 1.919.926 

eksemplar, ternyata hasil yang dicapai justru jauh lebih banyak yaitu sebanyak 

3.326.852 eksemplar atau memiliki kelebihan dari target sebanyak 73,3 %. 

Sarana belajar pelengkap tersebut meliputi 343 judul yang diproses 

pengadaannya melalui sayembara penulisan naskah sarana belajar pelengkap. 

Untuk kelancaran tukar informasi mengenai pelaksanaan, inovasi dan hasil-hasil 

program, maka melalui program PNF telah diterbitkan lembar berita di 7 Balai 

Dikmas sebanyak 156.000 eksemplar, dan 105 set sarana belajar berbentuk 

slaid suara, liflet, poster berseri, dan foto novella. 

 

4.   Sarana dan prasarana 

  Pengadaan alat bahan belajar untuk Kursus Pendidikan Masyarakat telah 

dapat dicapai hasil sesuai dengan perencanaannya yaitu 

(1)   Paket bahan belajar sebanyak 4.637 set 

(2)   Alat Pertukangan 10 set 

(3)   Alat pelajaran praktek kejuruan 198 set 

(4)   Alat penyuluhan 3.737 buah 

(5)   Alat praktek kejuruan 323 set, dan 

(6)   Alat praktek PKK 325 set. 

  Pengadaan alat transportasi meliputi 32 buah kendaraan roda empat, 

kendaraan air bermotor 1 buah, kendaraan bermotor roda dua 15 buah dan 

sepeda sebanyak 105 buah. 

  Pembangunan gedung dan renovasi PLPM (SKB) meliputi 6.569 m2. 

Pengadaan tanah di empat daerah untuk dibangun 4 Balai Dikmas yang 

berlokasi di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, 

pembangunan Gedung Balai Dikmas seluas 8.328 rm2. Selain itu juga dilakukan 

renovasi untuk BPKB Jayagiri, Jawa Barat dan BPKB Kebok Jeruk, DKI Jakarta 

seluas 2,180m2. 
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5. Bantuan teknis dan tugas belajar 

  Untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan 

masyarakat telah dilaksanakan tugas belajar ke luar negeri sebanyak 57 orang 

bagi staf Dikmas Pusat dan daerah, Selain itu dalam rangka memperkuat institusi 

Dikmas telah dimanfaatkan jasa konsultan domestic sebanyak 15 orang selama 

972 orang/bulan, Konsultan Luar Negeri 16 orang selama 286 orang/bulan. 

Tenaga jasa konsultan tersebut meliputi bidang pengembangan program, sistem 

latihan petugas, pengembangan sarana belajar dan SPEM. Selain itu dalam 

upaya memperkuat kelembagaan IKIP Jurusan PLS agar lebih mampu 

memberikan bantuan teknis kepada petugas Dikmas di daerah, maka telah 

diberikan kesempatan kepada 18 orang dosen IKIP Negeri di wilayah provinsi 

proyek PNF untuk mengikuti program Master di bidang pendidikan nonformal di 

University of Massachusetts (UMASS) Amerika Serikat dengan mengambil 

spesialisasi di bidang pengembangan Kurikulum, Latihan, dan Evaluasi. 

 

6.  Supervisi, Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring (SPEM) 

  Fungsi SPEM dalam siklus manajemen program ialah melacak dan 

membengkeli pelaksanaan program serta menyajikan data sebagai masukan 

untuk perencanaan program pada tahapan berikutnya. Dengan berlakunya SK 

Mendikbud Nomor 089/P/1977, tanggal 31 Maret 1977 tentang Balai Dikmas, 

maka di lingkungan Bidang Dikmas di 7 Propinsi PNF I terdapat penambahan 

dua kelompok kerja baru yaitu Sekretariat Teknis dan SPEM di samping tiga 

kelompok kerja yang telah ada yaitu program, tenaga teknis dan sarana belajar. 

Meskipun secara structural kelompok kerja Sektek dan SPEM tidak ada, namun 

berdasarkan SK Mendikbud No. 089/ P/1977 tersebut mempunyai kedudukan 

yang sama dengan ketiga kelompok kerja yang lain. Melalui kegiatan SPEM ini 

telah dihasilkan suatu tolok ukur keberhasilan program Dikmas yang disebut 10 

patokan Dikmas. 

 

7. Manajemen 

  Selama pelita II tahun pertama, kedua dan ketiga (1974-1977) untuk 

meningkatkan pembinaan pendidikan masyarakat, telah diberlakukan SK 

Mendikbud Nomor 079 tahun 1975 sebagai pengganti SK Mendikbud Nomor 061 

tahun 1971. Dengan dimulainya proyek PNF I tahun 1977/1978 yang bertujuan 
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untuk memperkuat kelembagaan dan sarana pendidikan masyarakat, maka 

diberlakukan SK Mendikbud Nomor 089/P/1977 tanggal 31 Maret 1977 tentang 

Balai Penmas, yang kemudian dijabarkan dalam SK Dirjen Dikluspora Nomor 

048/E/L/l 978 yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi serta susunan 

organisasi dan tata kerja Balai Penmas yang meliputi Kelompok Kerja 

(1)  Sekretariat Teknis 

(2)  Bina Program 

(3)  Bina Sarana Pendidikan 

(4) Latihan Personil dan Pengembangan Tenaga Teknis 

(5) SPEM yang diberlakukan pada 7 wilayah provinsi proyek PNF I yaitu 

Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa tengah, Yogyakarta, Jawa 

Timur, dan Sulawesi Selatan. 

 

b. Bidang pendidikan Masyarakat selama Peiita III (1979/1980 -1983/1984) 

1. Pembinaan Kegiatan Belajar 

  Melalui pelaksanaan Kejar Paket A yang dipadukan dengan pendidikan 

mata pencaharian, telah berhasil dibelajarkan sebanyak 4.995.953 Warga 

Belajar, kejar pendidikan Kesehatan Keluarga, dan Kejar Pendidikan Kejuruan 

Masyarakat termasuk Diklusemas, Kejar Pendidikan Matapencaharian (Kejar 

Usaha) semuanya telah dapat melayani 8.742.027 Warga Belajar, melampaui 

target yang ditetapkan sebanyak 8.000.000 warga belajar. Hal ini terjadi berkat 

adanya partisipasi masyarakat luas, seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, 

Kowani, gerakan Pramuka dan KNPI. Di samping itu peranan Diklusemas dalam 

rangka turut serta memecahkan masalah pendidikan menunjukkan hasil yang 

cukup menggembirakan, Jumlah lembaga Diklusemas akhir Peiita III lebih kurang 

11.000 buah dan telah meluluskan sebanyak 253.977 orang. Dalam tahun 

terakhir Peiita II, penyelenggaraan Kejar Paket A tidak hanya menitik beratkan 

pada proses belajar saja, akan tetapi terjadi perubahan sistem di mana belajar, 

berusaha dan bekerja disatukan dalam seluruh proses kegiatan belajar, 

kemudian disebut Program Kejar Paket A yang dipadukan dengan pendidikan 

matapencaharian (Upawija). 
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2. Latihan Petugas Lapangan 

  Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan jumlah petugas Dikmas 

yang telah dilatih selama Pelita III berjumlah 338 orang, terdiri dari 264 orang 

tutor/monitor dan petugas Dikmas di berbagai tingkatan termasuk para 

penyelenggara, penguji dan sumber belajar Diklusemas. 

 

3. Pengembangan sarana belajar 

  Dalam Pelita Ill pengadaan buku Paket A, pedoman Tutor/Monitor, dan 

Buku Pedoman Teknis, telah dapat diselesaikan dan distribusikan ke semua 

daerah pedesaan di Indonesia meliputi jumlah 69,9 juta eksemplar, melebihi 

target yang sama dengan UNICEF meliputi 12 propinsi yaitu Sumatera Utara, 

Sumatera barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa tenggara barat, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, pada 25 kabupaten/kotamadya, 236 

diarahkan untuk upaya peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya dalam 

hal pemberian dana belajar usaha (DBU). Sejak tahun 1980 sampai tahun 1982 

ASPBAE telah memberikan DBU guna mengembangkan program 

matapencaharian sebesar Rp 59.761.732,- pada 10 provinsi antara lain: Daerah 

Istimewa Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan timur, NTT, yang 

pengelolaannya bekerjasama dengan Dharma wanita, dengan sasaran 300 kejar 

usaha. Dalam hal kerjasama dengan UNESCO, khususnya mengenai Technical 

Assistance dan bantuan peralatan pendidikan/latihan, telah diselenggarakan 

kegiatan: 

(1) Regional workshop on literacy planning and management di Chiengmai, 

Thailand Desember 1982, 

(2) Regional workshop on the preparaction of Literacy Follow up Materials int 

Asia and the Pacific di Jepang dan Philipina pada bulan april 1983. 

  Dalam hal bantuan peralatan, telah dikirimkan kepada Balai Dikmas dan 

SKB di 17 provinsi antara lain berupa 12 buah mesin tik, 12 proyektor slaid 

ditambah screen dan 12 buah mesih stensil, 10 buah tustel, 1 buah mesin 

pemotong rotan, 4 buah mesin obras dan 3 buah alat pembungkus kancing. 
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c. Bidang    pendidikan    Masyarakat   selama    Pelita    IV (1984/1985-

1988/1989) 

1. Pembinaan Kegiatan Belajar 

  Melalui program kejar Paket A, telah berhasil dibelajarkan sebanyak 6,7 

juta orang (670 ribu kejar) atau sekitar 54,2% dari 12,3 juta sasaran butah uruf 

yang ditetapkan selama Repelita IV. Melalui kejar usaha, dikembangkan 

sebanyak 89.958 kejar dengan menjangkau 427.197 orang dengan rata-rata per 

kejar sekitar 5 orang dan melalui program pembinaan Dikslusemas, pengikut 

ujian nasional sebanyak 599.918 warga belajar dari 17.986 kursus dengan 

jumlah lulusan sebanyak 277.927 orang atau 46,3% dari para peserta ujian. 

 

2. Latihan Petugas Lapangan 

  Pada Pelita IV sebanyak 131,895 tutor dari 272.316 tutor telah dilatih. 

Penilik Dikmas, staf kasi Dikmas, kasi Dikmas, staf SKB, Kepala SKB, kakanep 

Dikbud kecamatan, Kandep Dikbud Kab/Kodya, kelompok kerja bidang Dikmas 

dan staf direktorat Dikmas sebanyak 41.424 orang dan 5.452 orang penguji dan 

sumber belajar Diklusemas. 

 

3. Pengembangan sarana belajar 

  Sebanyak 61.642.963 ekesmplas Buku Paket A telah diadakan, Saran 

belajar pelengkap seperti pedoman tutor, monitor, beserta buku-buku pedoman 

teknis lainnya telah berhasil dicetak dan disebarluaskan kepada warga belajar 

dan pemakai buku-buku pedoman teknis yang relevan dengan tugas dan 

fungsinya yang secara keseluruhan berjumlah 15.113.150 eksemplar meliputi 

1.170 judul. 

 

4. Pengadaan Sarana dan prasarana 

  Telah dibangun 33 gedung SKB selama Pelita IV, berfungsi sebagai 

pusat pengembangan tenaga dan sarana belajar pada wilayah kerja SKB 

(Kabupaten/Kotamadya) dan sekitarnya. Dibangun pula 3 gedung Balai Dikmas 

melalui proyek PNF/ Dikmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan 

dan Kalimantan Selatan, sebagai pusat pengembangan tenaga kerja dan cara 

belajar secara wilayah, Sepeda motor sebanyak 663 telah didistribusikan melalui 

proyek pendidikan nonformal untuk memfasilitasi para petugas lapangan. 
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Sementara untuk melengkapi sarana di SKB, sebanyak 185 SKB dilengkapi 

masing-masing dengan 2 mesin tik dan 1 mesin stensil. 

 

5. Bantuan teknis 

  Untuk mendukung program Kejar Paket A dan kejar Usaha, sebanyak 

700 orang tenaga lapangan dengan kualifikasi Sarjana (SI) direkrut dan diangkat 

sebagai tenaga Pembina Kejar Paket A dan Kejar Usaha yang dilakukan selama 

3 tahun. Mereka diberi tugas membantu pembinaan Program kejar Paket A dan 

Kejar Usaha pada lingkup Kabupaten/Kotamadya juga diberi tugas khusus, yaitu 

setiap orang diwajibkan untuk membentuk dan membina program Kejar Paket A 

dan satu kejar usaha. Program latihan jangka pendek bagi para petugas propinsi 

yang berada di wilayah PNF II, telah berhasil dilaksanakan masing-masing di 

bidang manajemen dan latihan sebanyak 24 orang ke Australia dan 

pengembangan sarana belajar dan SPEM sebanyak 24 orang ke Philipina, 10 

orang mengikuti Program S2 di IKIP Bandung, 450 orang pre service training 

untuk mahasiswa DI dan SI PLS, 

 

6. Supervisi, Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring (SPEM) 

  SPEM pada Pelita III tidak jauh berbeda dengan Pelita II, hanya saja 

pengolahan data yang sebelumnya dilaksanakan secara manual, maka pada 

Pelita IV pengolahan data sudah mulai dikerjakan dengan menggunakan 

computer, Selama Pelita IV telah dilatih sebanyak 10 orang tenaga operator dari 

Direktorat, Bidang Dikmas Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur. Tenaga-

tenaga tersebut diberi tugas untuk mengolah data Dikmas di Provinsinya masing-

masing dengan menggunakan komputer, keberada komputer di Direktorat 

Dikmas telah mempercepat pengolahan data yang memudahkan perolehan 

informasi dan keputusan penting dengan cepat. 

 

7. Kegiatan Iain-Iain 

  Pemantauan kegiatan-kegiatan terutama hasil kerjasama dengan badan/ 

organisasi luar negeri, seperti Unicef, ASPBAE, UNESCO dan Bank Dunia, maka 

dalam Pelita IV, Dikmas juga secara aktif mengadakan pemantauan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang sejenis dengan program Dikmas, Dari hasil pemantauan 

tersebut ditemukan berbagai macam bentuk dan cara dari banyak lembaga 
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pemerintah yang menangani pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia dengan arah dan tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu kehidupan 

dan taraf penghidupan kelompok masyarakat binaannya. 

  Paling tidak ada 9 Departemen/lembaga pemerintah yang berperan 

membina dan mengembangkan usaha tersebut yaitu: 

(1) Departemen   Pendidikan   dan   Kebudayaan   membina kelompok belajar 

Paket A, kelompok belajar usaha dan Lembaga Diklusemas. 

(2) Departemen dalam Negeri membina kelompok PKK dan Urusan Ekonomi 

Desa (UED) dan kursus swasta. 

(3) Departemen   Sosial   membina   kelompok  Usaha   Sosial Swadaya 

Masyarakat (USSM) dan kelompok binaan sosial. 

(4) Departemen Pertanian membina kelompok belajar usaha taruna tani dan 

kelompok tani. 

(5) Departemen    Kesehatan    membina    kelompok   usaha kesehatan 

masyarakat (UKM). 

(6) Departemen Koperasi membina Koperasi Unit Desa (KUD) dan anggota 

KUD. 

(7) Departemen Perindustrian membina kelompok masyarakat dalam rangka 

Bimbingan dan Pembinaan Industri kecil (BIPIK) 

(8) Badan Koordinasi keluarga berencana Nasional (BKKBN) membina 

paguyuban keluarga sejahtera, dan 

(9) Departemen tenaga Kerja membina kelompok-kelompok masyarakat melalui 

Balai Latihan Kerja (BLK) yang bermanfaat untuk   menyiapkan   tenaga   

kerja,   baik   untuk   mengisi kesempatan kerja yang ada pada sektor-sektor 

formal, maupun untuk memperluas kesempatan berusaha pada sektor 

informal. 

  Berdasarkan hal tersebut melahirkan pemikiran tentang perlunya pola 

pembinaan dan pengembangan sumber daya masyarakat, termasuk apakah 

harus dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah ataukah dikelola oleh 

lembaga/ departemen tertentu. 
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d. Bidang pendidikan Masyarakat selama Pelita V (1984/1985 -1988/1989) 

1.  Pembinaan Kegiatan Belajar 

  Program Kejar Paket A berhasil membelajarkan 1.293.000 warga 

masyarakat yang buta huruf pada tahun pertama dan kedua pada Pelita V. selain 

itu sebanyak 3.702 kejar juga belajar melalui program Kejar Paket B, kejar usaha 

biasa sebanyak 7.045 Kejar sebanyak 35.255 orang. Kejar Usaha Induk 

membelajarkan 697 kejar dengan peserta sebanyak 3.485 orang, dan magang 

1.710 orang, Diklusemas yang meliputi 18.879 kursus dengan peserta ujian 

nasional sebanyak 304.221 orang yang berhasil sebanyak  167,799 orang  atau  

55,2  %  dari  peserta.   Bila diprosentasekan, capaian hasil Kejar Paket A 

mencapai 22,9% dari target, Kejar paket B baru 3,7 %, kejar Usaha Biasa 7,1 %, 

dan kejar usaha induk 8% dan magang baru 1 %,  

 

2.  Latihan Petugas Lapangan 

  Pencapaian hasil pelatihan petugas Dikmas melalui pelatihan Nasional, 

tingkat wilayah, Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya selama 2 tahun 

pertama Pelita V adalah sebanyak 181.590 orang/hari atau 21% dari 

keseluruhan, di mana pelatihan tersebut 81% adalah latihan untuk Tutor kejar 

paket A. 

 

3. Pengembangan sarana belajar 

  Pada 2 tahun pertama Pelita V telah diproduksi sebanyak 21.306.000 

eksemplar buku Paket A atau 53% dari target Pelita V, Buku Paket B 350.000 

eksemplar atau 1,8% dari target Pelita V dan sarana belajar pelengkap serta 

pedoman-pedoman sebanyak 3.668,820 eksemplar atau 30,55 dari target  

pelita V. 

 

4. Pengadaan Sarana dan prasarana 

  Selama 2 tahun pelita V berhasil direnovasi kantor Dikmas Pusat seluas 

2500 m2, 

 

5. Bantuan teknis 

  Selama 2 tahun pertama Pelita V telah dimanfaatkan 10 orang/bulan 

tenaga konsultan domestic dalam rangka persiapan PNF III. 
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Ketenagaan dan Jaringan Kerja 

  Dalam melaksanakan tugasnya, Didrektorat Pendidikan Masyarakat 

berupaya memanfaatkan ketenagaan yang dimilikinya dan mitra dari jaringan 

kerjanya. Jumlah tenaga di lingkungan Ditjen Diklusepora sampai dengan akhir 

bulan Maret 1991, seluruhnya 886 orang, jumlah tersebut belum termasuk 

tenaga UPT di SKB yang pembinaannya berada di bawah Kanwil Depdikbud. 

Jumlah pegawai Direktorat Pendidikan Masyarakat sebanyak 184 orang atau 

20,78% dari seluruh pegawai Ditjen Dikiusepora, BPKB kebon Jeruk sebanyak 

43 orang atau 4,85%, BPKB Jayagiri sebanyak 56 orang atau 6,32% dari 886 

pegawai ditjen Dikiusepora. Pengembangan dan pembinaan pegawai dilakukan 

melalui Ujian Dinas tingkat I, II, dan III, Tugas Belajar dalam dan luar negeri, 

mengikuti latihan kedinasan/kursus yang menunjang tugas kedinasan dengan 

instansi terkait, latihan keterampilan computer, Latihan peningkatan keterampilan 

manajemen, Latihan keterampilan mengetik, Latihan teknik penelitian, dan 

orientasi teknik penulisan dan pembinaan karier jabatan penelitian. 

Pembinaan pegawai SKB dikelola oleh Kanwil Depdikbud. Secara keseluruhan 

jumlah pegawai SKB yang tersebar di Indonesia sebanyak 3.546 orang. Dari 

jumlah tersebut yang diangkat menjadi tenaga fungsional sebanyak 1.739 orang, 

dan yang telah selesai SK. Penyesuaian sebagai pamong belajar sebanyak 

1.403 orang. Sisanya sebanyak 336 orang masih dalam proses penyelesaian. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu gedung SKB sebanyak 218 buah, 

bangunan BPKB sebanyak 9 buah, bangunan Pusat Pendidikan dan Latihan 

Olahraga Pelajar/Mahasiswa sebanyak 10 buah. 

  Keterbatasan tenaga serta sarana dan prasarana yang dimiliki, Direktorat 

Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai 

instansi yang menjadi mitranya. Di antaranya yaitu Departemen Dalam Negeri 

dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat yaitu bekerjasama 

dalam usaha pembinaan usaha pemberantasan buta huruf yang dilaksanakan 

melalui Program Kejar Paket A, Departemen kehakiman ditjen Imigrasi, 

Departemen Luar Negeri, dan Kantor Kedutaan Negara-negara sahabat dalam 

mengikuti kegiatan di luar negeri; dan Ditjen Lembaga Pemasyarakatan dalam 

rangka pelaksanaan Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha di Lembaga-

lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. BAKIN, dalam rangka perizinan 

terhadap orang asing yang mau belajar/mengajar dalam bidang pendidikan luar 



 115 

sekolah di Indonesia. Organisasi-organisasi sosial (Dharma Wanita, Dharma 

pertiwi, KOWANI, PKK, LKMD) dalam rangka pemberantasan 3 buta: buta 

aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar, 

  Kerjasama dengan luar negeri yang terjaring di antaranya adalah Bank 

Dunia, dalam rangka pemberian pinjaman dana untuk mendukung pelaksanaan 

proyek PNF I, II, dan III, UNICEF yang memberi bantuan dana dalam bentuk 

hibah, untuk mendukung kegiatan seminar, studi dan pemberantasan tiga buta di 

Indonesia. ASPBAE, dalam rangka memberikan bantuan dana dalam bentuk 

hibah untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan masyarakat. UNESCO, 

dalam rangka memberikan bantuan dalam kegiatan pemberantasan tiga buta dan 

pengembangan sarana belajar. World education Inc, dalam rangka 

pengembangan sarana belajar dan metode latihan pada SKB, disebut USPI  

(Unit Sumber Pendayagunaan Inovasi). 

  Dalam rangka mendukung pemberantasan buta huruf tingkat international 

dan regional sejak tahun 1969 selalu aktif dalam lomba-lomba dalam skala 

international, regional dan penyelenggaraan hari aksara international yang 

dimulai pada tahun 1978 di Kabupaten Tegal di Jawa tengah, hingga terakhir 

dilaksanakan di Kabupaten Balik Papan pada tahun 2010. 

 

 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas 

  Program, untuk pengembangan program dibutuhkan data dan informasi 

yang akurat, namun data dasar tersebut sulit digunakan, di mana salah satunya 

penyebabnya adalah pendataan masih bersifat manual dan belum memiliki 

sistem komputerisasi. Sehingga sejak tahun 1979 Direktorat Pendidikan 

Masyarakat berupaya untuk mengadakan konsolidasi program dan pendataan 

ulang dengan menciptakan berbagai format laporan sebagai upaya untuk 

memperlancar arus laporan, 

  Ketenagaan, pada saat itupun masih mengalami kekurangan ketenagaan, 

paling tidak sebanyak 629 kecamatan masih belum memiliki tenaga penilik 
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Dikmas yang berakibat pada pelaksanaan program Dikmas di lapangan. 

Beberapa kanwil yang sudah membantu mengisi kekosongan tersebut, namun 

karena eselon Penilik sekolah lebih tinggi dari pada penilik Dikmas, banyak calon 

yang lebih senang menjadi penilik sekolah dasar, bahkan termasuk ada Penilik 

Dikmas yang pindah menjadi Penilik Sekolah dasar. 

  SKB dan BPKB. Melalui SK Mendikbud No. 0206/O/1978 dan 

0202/O/1978 telah terbentuk 151 SKB dan 2 BPKB (BPKB Kebon Jeruk dan 

BPKB Jayagiri). Tahun 1989, SKB telah mengalami perubahan dengan terbitnya 

SK Mendikbud 036/O/1989, SKB telah berubah tentang Struktur organisasi, 

tugas dan fungsi, ketenagaan dan wilayah kerjanya. Tenaga SKB yang 

sebelumnya tenaga structural berubah menjadi tenaga fungsional disebut 

Pamong Belajar, Dalam tahun 1991 tanggal 21 maret 1991 terbit SK Mendikbud 

No. 136/O/1991 tentang pendirian BPKB wilayah. BPKB ini berasal dari BPM 

(Balai Pendidikan Masyarakat) menjadi BPKB, sehingga seluruhnya menjadi 9 

BPKB. Dengan berubahnya Balai Pendidikan Masyarakat (BPM) menjadi Balai 

Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), memberikan peluang terhadap 

pembinaan SKB, Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah pada saat itu 

semua tenaga yang ada di BPM adalah tenaga dari Bidang Dikmas, sehingga 

mengalami kekurangan ketenagaan. 

  Tenaga penilik Dikmas. Hanya terdapat satu orang penilik Dikmas, 

Bindmud dan keioahragaan di setiap kecamatan, tidak seimbang dengan 

perkembangan program yang dibina setiap tahun, termasuk perbedaan eselon 

telah berpengaruh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

  Organisasi, Direktorat Pendidikan Masyarakat terdiri dari 5 subdit, salah 

satunya adalah subdit pengembangan sumber potensi masyarakat. Subdit ini 

juga diserahi tugas untuk membina Diklusemas. Melihat perkembangan begitu 

pesat, maka diperlukan penanganan yang lebih intensif. Hal tersebutlah yang 

kemudian melahirkan pemikiran mengenai perlunya pamekaran Direktorat 

Pendidikan Masyarakat menjadi 2 atau 3 direktorat dalam rangka pelayanan 

yang lebih baik bagi Diklusemas. 

  Tanah-tanah. Tanah-tanah milik Ditjen Diklusepora yang terdaftar dalam 

buku pada saat serah terima tidak dilengkapi dengan dokumen seperti 

sertifikat/girik. 
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  Pamong Belajar UPT, Sulit mendapatkan tenaga yang berkemampuan 

pendidikan luar sekolah untuk mengisi kekurangan tenaga Pamong belajar UPT 

Diklusepora (SKB/ BPKB). selain itu belum semua SKB/BPKB terpenuhi sarana 

dan prasarananya, sehingga belum dapat beroperasi penuh sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

  Kewenangan Pembinaan. Kewenangan pembinaan SKB/ BPKB 

diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis sesuai dengan SK 

Dirjen Diklusepora KEP-089/E/L/1979, 

 

e. Pendidikan Masyarakat Setelah Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1989 

  Berlakunya undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem 

pendidikan nasional, posisi pendidikan luar sekolah setara dengan pendidikan 

sekolah. Pengelolaan pendidikan masyarakat tetap diarahkan untuk 

menuntaskan pemberantasan tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta 

bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar). Bagi masyarakat yang belum 

mempunyai sumber nafkah yang tetap dan layak diselenggarakan berbagai 

latihan keterampilan untuk bermatapencaharian serta pembinaan berbagai jenis 

kursus yang diselenggarakan masyarakat (Diklusemas). 

  Penyelenggaraan program Kejar Paket B untuk menampung tatanan 

Program Kejar Paket A, dan tamatan SD serta mereka yang putus SLTP 

diarahkan pertama untuk menunjang perintisan wajib belajar tingkat SLTP (13-15 

tahun), sedangkan paket B juga melayani mereka yang berusia 16 tahun ke atas, 

Penyelenggaraan pendidikan masyarakat tersebut tetap mengikuti strategi dasar 

yang telah dilaksanakan selama ini, yaitu diupayakan sedapat mungkin terjadi 

proses pelipatgandaan diri yang dilaksanakan sedapat-dapatnya dengan sistem 

reaksi berantai mengikuti deret ukur naik (1-10-100-1000-10000-100000 dan 

seterusnya). 

  Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar di bidang pendidikan 

masyarakat, maka perlu ditingkatkan usaha peningkatan mutu petugas 

pendidikan masyarakat (Tutor/ Monitor,  Sumber  belajar,   penilik,  tenaga  

fungsional  pada 
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  UPT), dan pengadaan sarana dan prasarana yang sangat diperlukan, 

antara lain, buku-buku Paket A, Paket B, Sarana Belajar Pelengkap, Gedung 

SKB dan BPKB, Perangkat lunak berupa buku, akan disusun dalam bentuk 

"kerjakan sendiri" {do it yourself). Dengan moto "Memasyarakatkan Belajar, dan 

membelajarkan masyarakat", melahirkan pentingnya dukungan dan partisipasi 

dari masyarakat luas terutama Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan 

Daerah Bebas Tiga Buta. 

  Pendidikan nonformal akan tetap ada dengan permasalahan yang 

berbeda disetiap zamannya. Apabila semua orang telah mengenyam pendidikan 

formal, maka keberadaan pendidikan nonformal adalah untuk mendukung dan 

meningkatkan kompetensi pembelajar sesuai dengan kebutuhannya, 
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Bab 5 

PENDIDIKAN MASYARAKAT  

PADA MASA REFORMASI 

 

A.  Deklarasi  Dakkar tentang  Pendidikan  Untuk Semua (Education For All) 

  Pendidikan masyarakat pada masa reformasi ini memiliki karakteristik 

tersendiri dibandingkan pada masa pendidikan masyarakat sebelumnya. 

Keadaan ini tidak terlepas dari kondisi sosial politik nasional serta perkembangan 

pemikiran dunia internasional tentang pendidikan. Jika ada sebagian kalangan 

masyarakat menyimpulkan bahwa pendidikan pada awal masa reformasi jalan di 

tempat bisa jadi benar, namun tidak sepenuhnya benar. Benar, karena pada 

masa itu adalah masa transisi, dimana eforia masyarakat pada semua bidang 

termasuk bidang pendidikan sangat tinggi bahkan semangat meniadakan 

program-program pada masa orde baru, hingga melakukan perubahan struktural 

kelembagaan Dikmas sangat tinggi. 

  Menurut Prof Dr. Saleh pada awal-awal era reformasi pendidikan 

masyarakat kurang berkibar ada semacam eforia yang menganggap bahwa 

produk orde baru dianggap buruk dan harus direformasi tanpa kecuali. 

Sebagaimana terlihat pada jawaban beliau ketika diwawancarai penulis. 
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  Namun demikian tidak sepenuhnya kondisi pendidikan dipengaruhi oleh 

situasi dalam negeri, Perkembangan pendidikan masyarakat di era reformasi 

juga dipengaruhi komitmen dunia memenuhi deklarasi Dakar. Deklarasi Dakar 

Sinegal tentang Education for All (EFA) pada tahun 2000, berisi enam komitmen, 

yaitu: (1) meningkatkan dan memajukan pendidikan usia dini khususnya bag! 

anak yang rentan, atau kurang beruntung; (2) memastikan pada tahun 2015 

semua anak, khususnya perempuan, yang berasal dari etnis minoritas, dijamin 

memiliki akses dan menyelesaikan wajib belajar yang bebas biaya dan bermutu 

baik; (3) memastikan kebutuhan belajar semua pemuda dan orang dewasa 

dipenuhi melalui akses ke program keterampilan hidup (life skill) dan 

pembelajaran yang tepat; (4) mencapai kemajuan 50% ditingkat keaksaraan 

orang dewasa pada tahun 2015, khususnya bagi perempuan dan kesetaraan 

pada pendidikan dasar dan berkesinambungan untuk semua penduduk dewasa; 

(5) menghapus disparitas gender pada pendidikan dasar dan menengah pada 

tahun 2005 dan meraih kesetaraan gender pada tahun 2015, dengan fokus 

memastikan akses penuh dan setara dan pencapaian pendidikan dasar bagi 

perempuan; (6) meningkatkan semua aspek mutu pendidikan dan menjamin 

semuanya berjalan dengan baik, sehingga hasil pembelajaran yang bisa dikenali 

dan diukur dapat dicapai oleh semua, khususnya dalam baca, tulis, hitung dan 

keterampilan hidup yang penting. 

  Mencermati tujuan umum dari Kerangka Aksi Dakar di atas, titik beratnya 

adalah bagaimana sebagai bangsa berupaya memenuhi pendidikan dasar dalam 

bentuk pemberian pendidikan keaksaraan bagi semua warga negara yang 

karena berbagai kesulitan kemiskinan, dan keterbelakangan, sosial ekonomi 

serta budaya, tidak berkesampatan atau tidak memperoleh akses pendidikan, Ini 

merupakan tanggung jawab negara dan semua komponen bangsa untuk 

memenuhinya. 

  Bagi bangsa Indonesia deklarasi Dakar merupakan suatu dorongan untuk 

menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) 

menyatakan "setiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Pernyataan 

yang lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemea 

pasal 31 ayat (2) bahwa "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 

dan pemerintah wajib membiayai", Pasal 28C ayat (1) menyebutkan bahwa 

"setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
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dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal dan ayat-ayat UUD 

1945 ini dituangkan secara konsisten ke dalam peraturan-peraturan di bawahnya 

khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Sejalan dengan dinamika pemikiran tersebut diatas serta kondisi sosial 

politik pada awal tahun 1998, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 sebagai pengganti dari Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989, Dengan diterbitkannya 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ini telah 

memberikan landasan yuridis terhadap pendidikan masyarakat sebagai bagian 

dari pendidikan informal dan nonformal. Dalam undang-undang tersebut dengan 

tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan 

melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, informal dan nonformal. 

  Ruang lingkup pendidikan masyarakat menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20Tahun2003 dengan jelas tertuang dalam 

beberapa pasal, diantaranya pasal 4 ayat 5yaitu: pendidikan diselenggarakan 

dengan mengembangkan budaya baca, menulis dan berhitung bagi segenap 

warga masyarakat. Pasal 26 ayat 3 yaitu: pendidikan nonformal meliputi 

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik. 

   Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

memberikan pengakuan terhadap penyelenggaraan program pendidikan 

nonformal dan informal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang 

memiliki peran dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan  pendidikan 

nasional yakni mendorong terciptanya insan Indonesia yang cerdas dan 

kompetitif, Penyelenggaraan program pendidikan informal dan nonformal atau 

lebih dikenal dengan pendidikan masyarakat lebih mengedepankan prinsip 

demokratisasi dan fleksibilitas yang memberikan kesempatan dan kebebasan 

bagi masyarakat untuk menentukan kegiatan belajar yang diyakini sebagai 

kebutuhan belajar yang sangat diperlukan (community based education), baik 
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dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan masyarakat maupun untuk 

menemukan solusi terhadap masalah tertentu melalui program pendidikan 

masyarakat yang relevan. 

  Sejalan dengan undang-undang tersebut, untuk memenuhi hak-hak 

warga negara terhadap akses yang bermutu telah dikembangkan pendidikan 

masyarakat sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan masyarakat memberikan ruang dan peluang seluas-luasnya bagi 

warga belajar untuk memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran mandiri, 

pembelajaran yang ditempuh dari jalur pendidikan tertentu, pembelajaran 

sekolah rumah dan pendidikan alternatif lainnya, serta pembelajaran yang 

diperoleh dari pengalaman bekerja. Pendidikan masyarakat juga memberikan 

keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Adapun program 

pendidikan masyarakat meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan pelatihan 

dan kursus, pendidikan pengarusutarman gender, minat budaya baca, 

pendidikan perempuan, life skill, Kewirausahaan, program kemitraan dan 

program-program lainnya yang mampu "membelajarkan" masyarakat. 

  Secara konseptual, pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan 

pendidikan yang diperuntukan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat 

pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku dan kondisi mental 

fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan 

kompetensi atau mempelajari kompetensi baru untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya. Salah satu lembaga pemerintah yang menangani dan 

melaksanakan misi tersebut adalah Direktorat Pendidikan Masyarakat dibawah 

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan 

Nasional. 

  Direktorat Pendidikan Masyarakat merupakan salah satu unit teknis di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, yang 

mengemban tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi, serta melaksanakan pemberdayaan peran serta 

masyarakat di bidang pendidikan masyarakat, Adapun cakupan tugas yang 

menjadi tanggung jawab direktorat pendidikan masyarakat pada masa reformasi 

(pemberantasan buta aksara), pendidikan perempuan dan pengarusutamaan 

gender bidang pendidikan peningkatan budaya baca dan program kemitraan, 
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  Kajian ini akan menguraikan tentang dinamika pemikiran, kelembagaan, 

program dan latarbelakang kebijakan pendidikan masyarakat pada masa 

reformasi. Tulisan ini merupakan hasil kumpulan dari berbagai sumber dokumen, 

laporan program pendidikan masyarakat, profil direktorat pendidikan masyarakat 

dan dari sumber referensi lainnya termasuk dari laporan Bappenas tentang 

Millenium Development Goals (MDGs). Hasil dari pengumpulan dokumen 

tersebut kemudian diperkaya dengan studi lapangan (wawancara) kepada 

beberapa tokoh pendidikan masyarakat. 

  Program pendidikan masyarakat tersebut merupakan layanan pendidikan 

melalui jalur pendidikan nonformal dan informal dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan belajar masyarakat secara fungsional, sehingga hasil belajarnya 

dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari demi meningkatkan 

pengetahuan keterampilan dan sikap dalam upaya peningkatan kualitas 

hidupnya. Lama waktu belajar pada pendidikan masyarakat relative fleksibel, ada 

yang satu minggu, sebulan, setahun, dan ada pula yang lebih dari satu tahun. 

Semuanya tergantung pada: 1) Waktu kegiatan disesuaikan dengan perbedaan 

kebutuhan warga belajar dan potensi yang tersedia di masyarakat; 2) 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan pada inisiatif dan 

partisipasi warga belajar dengan menyertakan masyarakat sekitar; 3) Hubungan 

antara tutor pembimbing dan warga belajar bersifat mitra sejajar atas dasar 

kefungsian; Serta 4) Pembinaan program dilakukan secara demokratis antara 

tutor, warga belajar, dan pihak lain yang berpartisipasi. Kebutuhan warga belajar 

untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. 

  Pendidikan masyarakat memiliki nilai strategic karena secara filosofis 

manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk pembelajar, Berarti, setiap 

manusia perlu pendidikan dan belajar sepanjang kehidupannya (life long 

learning). Filosofi ini menanamkan kesadaran yang bersifat religius, bahwa ilmu 

pengetahuan bukanlah hasil ciptaan manusia, tapi hasil temuan atau pencarian 

manusia. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan masyarakat harus mengarah 

pada terciptanya konsep yang melihat masyarakat bukan hanya sebagai objek 

dan sasaran pendidikan, tapi sebagai subjek, pelaku pemilik dan penyelenggara 

pendidikan. 

  Hal ini senada dengan pendapat Bapak Dr. Anwas Iskandar sebagaimana 

hasil wawancara penulis sebagai berikut; 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dengan demikian pelaksanaan pendidikan masyarakat dilaksanakan 

dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, 

keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi tertentu agar mereka dapat 

bertahan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kehidupan. 

 

B. Dinamika Pemikiran Pendidikan Masyarakat Era Reformasi 

  Pada masa gerakan reformasi bergulir tahun 2007 sampai sekarang 

membawa dinamika tersendiri terhadap eksistensi pendidikan nasional, termasuk 

dinamika pendidikan masyarakat. Dinamika yang terjadi di tingkat nasional 

bersamaan dengan dinamika pemikiran pada tingkat internasional, Ditingkat 

nasional terjadi beberapa perubahan yang mendasar baik perubahan paradigma 

maupun perubahan kelembagaan. Dinamika ini kemudian melahirkan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan beberapa 

kebijakan lainnya termasuk desentralisasi pendidikan, otonomi daerah, 

peningkatan anggaran pendidikan, undang-undang guru dan dosen, sertifikasi 

tenaga pendidik dan beberapa kebijakan lainnya. Sedangkan pada tingkat 

internasional muncul gagasan Millenium Development Goals (MDGs) termasuk 

Education For All (AFA) dan dinamika pendidikan masyarakat berbasis (Learning 

Society) perspektif UNESCO dengan empat pilar pendidikannya, yaitu learning to 

know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. 

   Millenium Development Goals (MDGs) dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). Tujuan 

Pembangunan Milenium merupakan paradigma pembangunan global yang 

disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-



 125 

Bangsa (PB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KT) Milenium PB bulan 

September 2000 silam. Majelis Umum PB kemudian melegalkannya ke dalam 

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 

September 2000 Tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/ 

RES/55/2. (United Nations Millennium Declaration). 

  Lahirnya Deklarasi Milenium merupakan buah perjuangan panjang 

negara-negara berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini 

menghimpun komitmen para pemimpin dunia, yang belum pernah terjadi 

sebelumnya, untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak 

asasi, dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Negara-negara anggota 

PB kemudian mengadopsi MDGs. Target MDGs memuat 8 tujuan yang meliputi; 

1) penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, 2) mencapai pendidikan dasar 

untuk semua, 3) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) 

mengurangi angka kematian bayi, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) melawan 

HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain, 7) memastikan kelestarian 

lingkungan hidup, dan 8) kemitraan untuk pembangunan. 

  Pendidikan dasar yang berkualitas untuk semua merupakan tujuan kedua 

dari MDGs. Tujuan ini memiliki target untuk menjamin bahwa sampai dengan 

tahun 2015, semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan, dapat 

menyelesaikan sekolah dasar. Penilaian terhadap pencapaian tujuan kedua dari 

MDGs didasarkan atas empat indikator yaitu, angka partisipasi sekolah (APS), 

angka melek huruf, rata-rata lama studi dan rasio murid laki-laki dan perempuan. 

Pencapaian Indonesia dalam APS telah mencapai hasil yang baik, yaitu diatas 

90%. Begitu juga dengan pencapaian angka melek huruf telah mampu mencapai 

angka diatas 90%. Akan tetapi jika dilihat dari angka rata-rata lamanya studi, 

maka tercapainya tujuan MDGs yang kedua ini agaknya masih perlu perjuangan 

yang panjang. Tentunya ini merupakan masalah dan sekaligus tantangan 

pendidikan di Indonesia. 

  Bahkan, masalah pendidikan ini menjadi perhatian utama bagi lembaga 

dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation for 

Education, Science and Culture (UNESCO). Peran pendidikan terhadap 

pembangunan dan masyarakat diwujudkan dengan beragam pendekatan seperti 

yang dilakukan perwakilan UNESCO di Asia Pasifik, khususnya dalam Education 

for Sustainable Development (ESD) dan Asia Pacific Program of Education for All 
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(AFA). Dua pendekatan yang kemudian menjadi divisi tersendiri di kantor 

UNESCO yang berkedudukan di Bangkok ini, berperan besar dalam menyemai 

pemahaman pendidikan tidak hanya di sekolah formal semata, tetapi juga 

pendidikan nonformal atau dikenal dengan nama Pendidikan Luar Sekolah 

(PLS). 

   Deklarasi Dunia Pendidikan Untuk Semua yang ditetapkan di Jomtien, 

Thailand tahun 1990 dan ditegaskan kembali dalam "Rencana Aksi Dakar" di 

Senegal Tahun 2000. Deklarasi ini bertekad untuk mencapai target 50 persen 

melek aksara bagi orang dewasa, terutama wanita tahun 2015, sehingga mereka 

dapat melanjutkan kependidikan dasar serta terus didorong untuk memperoleh 

peiayanan pendidikan berkelanjutan, Di samping itu target di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009 yang menyatakan 

penurunan angka buta aksara dari 9,07 persen pada tahun 2005 menjadi 5 

persen pada tahun 2009, atau 6 tahun lebih cepat dari target Dakar. 

  Para Menteri Pendidikan pada konferensi yang dilaksanakan di Jomtien 

Thailand pada tahun 1990 tersebut didukung dan diselenggarakan oleh badan-

badan dunia seperti UNESCO, UNICEF, World Bank, UNFPA dan UNDP Pada 

pertemuan tersebut disepakati suatu dasar berpijak tentang "World Declaration 

on Education for All and the Framework for Action to Meet Basic Learning 

Needs". Deklarasi Dunia tentang "Pendidikan untuk semua dalam rangka 

memenuhi kebutuhan belajar dasar" bagi semua negara anggota Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB). Salah satu bentuknya adalah memberikan pendidikan 

keaksaraan kepada seluruh warga negara yang karena berbagai hal, tidak dapat 

mengikuti pendidikan di jalur pendidikan formal. 

  Deklarasi dunia tentang Pendidikan untuk semua, dilandasi pemikiran 

bahwa permasalahan di bidang pendidikan, baik di Indonesia maupun di 

kawasan Asia Pasifik lainnya adalah berupa angka jumlah buta aksara yang 

masih sangat besar, Keadaan ini tentu kurang menguntungkan, karena pada 

umumnya negara yang tingkat buta aksaranya tinggi, mempunyai 

kecenderungan tingkat sosial ekonominya juga rendah. Demikian pula anggota 

masyarakat yang buta aksara sering tersisihkan baik dalam memperoleh akses 

informasi maupun proses kegiatan pembangunan khususnya dalam kegiatan 

ekonomi dan politik. 
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Tulisan pada sub bab ini penulis akan tutup dengan cuplikan hasil wawancara 

dengan Bapak Dr. Anwas Iskandar tentang pandangannya terhadap pendidikan 

masyarakat pada masa reformasi, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pemisahan Secara Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan, PAUD dan 

Kursus Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan nasional serta 

dinamika pemikiran khususnya tentang pendidikan masyarakat pada masa 

reformasi, telah melahirkan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Nonformal dan Informal mengalami perubahan. Perubahan yang mendasar yaitu 

dipisahkannya Direktorat Pendidikan Kesetaraan, PAUD dan Kursus. Pendidikan 

kesetaraan dan program-program kursus yang sebelumnya menjadi bagian sub 

unit pada direktorat pendidikan masyarakat, sejak tahun 2005 masing masing-

menjadi direktorat sendiri. Peraturan menteri nomor 13 tahun 2005 menjelaskan 

dibentuknya direktorat pendidikan keaksaraan dan direktorat pendidikan kursus 

dan kelembagaan. Pada tahun 2001  juga telah diterbitkan Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 dibentuklah Direktorat Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD), 
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  Pemisahan direktorat ini selain diwarnai oleh dinamika pemikiran maupun 

paradigma pendidikan yang berkembang, pemisahan ini juga merupakan upaya 

efisiensi dan efekifitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat termasuk 

efisiensi dalam garapan dan efektifitas pengelolaan. Namun demikian pemisahan 

ini juga menimbulkan pro dan kontra, apalagi dalam konteks otonomi daerah, 

sebagaimana wawancara penulis dengan Prof. Dr. Saleh dan Bapak Anwas 

Iskandar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sejalan dengan dinamika kelembagan tersebut, pemerintah telah 

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang gerakan nasional 
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percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan 

pemberantasan buta aksara, dan peraturan menteri pendidikan nomor 35 tahun 

2006 tentang acuan pelaksanaan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib 

belajar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara. Pada tahun 2008 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas tinggal 

9,763,256 atau 5,9% dengan disparitas gender 3,24%. Angka ini menunjukkan 

keberhasilan keberhasilan dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mencapai tingkat keaksaraan sebanyak 95% pada akhir tahun 2009. 

  Namun demikian untuk mencapai tingkat keaksaraan 95% pada akhir 

tahun 2009 bukanlah hal yang mudah. Untuk mencapai hal ini Direktorat 

Pendidikan Masyarakat melaksanakan program pemberantasan buta aksara 

sejalan dengan prakarsa keaksaraan untuk pemberdayaan (Literacy Initiative for 

Empowerment-UPE). Prakarsa ini dicanangkan oleh UNESCO dan dipahami 

sebagai kerangka kerja strategis global sebagai kunci mekanisme pelaksanaan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan PBB pada sekala 

internasional. Prakarsa keaksaran untuk pemberdayaan ini untuk skala nasioanl 

terfokus kepada pemberantasan buta aksara melalui keaksaraan dasar, 

keaksaran keluarga, keaksaraan usaha mandiri, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keluarga berwawasan gender dan peningkatan budaya 

baca. 

 

C. Kebijakan Pendidikan Masyarakat Era Reformasi 

  Sejalan dengan dinamika pemikiran pada masa reformasi, Direktorat 

Pendidikan Masyarakat telah menggagas dan menetapkan berbagai kebijakan 

program, diantaranya adalah program pelatihan dan kursus, pendidikan 

kesetaran, kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan 

keaksaran, pendidikan perempuan, budaya baca dan program kimitraan, 

Program-program tersebut merupakan salah satu bentuk respon dari dinamika 

pemikiran yang berkembang, terutama gagasan tentang Education For All, life 

skill dan Millenium Development Goals (MDGs), Berikut akan diuraikan secara 

umum tentang program-program pendidikan masyarakat yang pernah digulirkan. 

1) Pendidikan Kesetaraan 

  Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup 

program Paket A setara SD/MI, Peket B setara SMP/MTs dan Paket C setara 
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SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan 

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. 

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program 

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh 

penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan 

mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (UU No 20/2003 Sisdiknas Pasal 

26 Ayat 6). 

  Dalam proses pelaksanaan program kesetaraan memang selalu ada 

kendala. Salah satu kendala untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun 

pada skala nasional adalah keragaman pencapaian pendidikan masyarakat pada 

kelompok usia yang beragam. Pada kelompok usia 13-15 tahun masih banyak 

yang belum tamat SD/MI, SMP/MTs atau lulus tapi tidak melanjutkan. Menurut 

data BPS (2004) pada kelompok usia 13-15 tahun terdapat 583.487 orang putus 

sekolah SD/MI dan 1.6 juta lebih tidak sekolah SD/MI. Kemudian pada kelompok 

usia 16-18 tahun terdapat 871.875 orang putus sekolah  

SMP/ MTs. 

  Adapun penyelenggara komunitas belajar sebagai pendidikan berbasis 

masyarakat dapat diselenggarakan oleh berbagai bentuk lembaga, organisasi, 

dan komunitas belajar yang diantaranya adalah Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren, 

Majelis Talim, Sekolah rumah, Sekolah Alam, Sekolah Kelas Campuran, 

Susteran dan Diklat diklat UPT. 

 

2) Life Skill 

  Konsep life skills merupakan salah satu fokus analisis dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup 

atau bekerja, Pendidikan life skills sebagai salah satu program pendidikan 

nonformal memiliki mekanisme tertentu dalam pembentukannya. Dalam hal ini 

Napitupulu (1983) mengemukakan bahwa pengembangan pendidikan nonformal 

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) tahap motivasi, tahap motivasi ini meliputi 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memotivasi kelompok sasaran 

pendidikan nonformal berupa warga masyarakat angkatan kerja yang berusia 

produktif yang belum bekerja untuk diorganisir dalam wadah kelompok belajar. 

Petugas lapangan dalam tahap ini berperan sebagai "sutradara" proses belajar. 
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(2) tahap pelaksanaan program kelompok belajar berupa jenis kegiatan 

pendidikan nonformal yang ditandai oleh kegiatan "bekerja" dan "belajar" untuk 

mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan, dan (3) tahap 

pelestarian, adalah tahap pelembagaan warga belajar yang siap kerja menjadi 

siap usaha pada program pendidikan life skills agar mereka dapat menciptakan 

lapangan kerja baru atau terserap dalam pasar kerja. 

Penyelenggaraan pendidikan life skills terutama dalam rangka pengenfasan 

kemiskinan dan penanggulangan pengangguran. Depdiknas (2006) 

pengungkapkan bahwa pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang 

dikembangkan melalui jalur pendidikan nonformal memusatkan perhatian kepada 

warga masyarakat usia produkfif putus sekolah tidak bekerja karena tidak 

memiliki keterampilan, dan warga masyarakat lainnya yang tergolong miskin, 

Dengan demikian, maka program bantuan pendidikan life skills menitikberatkan 

pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan (vocational) 

sesuai dengan kebutuhan pasar, dunia usaha dan dunia industri, serta potensi 

lokal yang layak untuk dikembangkan menjadi usaha ekonomi. Program ini 

memfokuskan kepada spektrum pedesaan, perkotaan dan usaha berorientasi 

pada pasar gelobal. 

  Disamping keterkaitan antara life skills dengan berbagai satuan penidikan 

nonformal tersebut, pendidikan life skills dapat dibentuk dan diselenggarakan 

oleh berbagai lembaga, sebagaimana disebutkan oleh Depdiknas (2006) bahwa 

lembaga yang dapat menyelenggarakan pendidikan life skills pada jalur 

pendidikan nonformal, terdiri dari: (1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), (2) 

Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), (3) Lembaga Pengabdian 

Masyarakat Perguruan Tinggi (LPM-PT), (4) Lembaga Pendidikan/ 

Pengembangan terpadu Masyarakat (LPTM), (5) Unit Pelaksana Teknis/Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPT/UPTD) dan (6) lembaga perempuan, 3)   

Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan sumberdaya kedepan yang tujuan 

utamanya membentuk sumberdaya yang semakin berkualitas akan dapat 

terwujud jika pembangunan potensi pada manusia dilakukan sejak dini. UU R! 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

pelayanan pendidikan anak usia dini dimulai sejak lahir sampai usia enam tahun. 

Program PAUD selain menjawab tujuan tersebut juga dapat dipandang sebagai 
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bentuk pemenuhan kewajiban Negara bagi hak anak untuk memperoleh 

pengembangan sejak bayi. 

  PAUD terbagi atas dua bentuk pendidikan, yaitu (i) bentuk pengasuhan 

yang diarahkan bagi pembentukan kemandirian anak, dan (ii) bentuk pendidikan 

yang diarahkan untuk mengembangkan keterampilan motorik dan potensi kognitif 

yang mulai berkembang sejak umur 3 tahun. Indikator yang dihasilkan dari 

survey ini khususnya mengenai anak usia dini adalah partisipasi anak dalam 

pelayanan pendidikan melalui Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), 

Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) terintegrasi Bina Keluarga Balita (BKB)/ Posyandu, dan 

lembaga lainnya seperti Sekolah Alam, Sanggar Kreativitas Bobo, tidak termasuk 

pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi agama.  

  Keterangan tentang partisipasi anak usia dini (umur 0-6 tahun) dalam 

program PAUD yang dikumpulkan dalam SBA 2006 memberikan hasil bahwa 

pada tahun 2006 partisipasi anak usia 3-6 tahun dalam program ini baru 

mencapai 26,4 persen dari 17,5 juta anak, atau sebanyak 4,6 juta anak usia 

tersebut mengikuti pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudhatul Athfal 

(RA)/Bustanul Athfal (BA). Pada kelompok umur ini tingkat partisipasi anak laki-

laki dan perempuan relative sama, yaitu sekitar 26 persen, namun demikian 

terdapat disparitas yang besar dari partisipasi anak usia dini dalam program 

PAUD jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal. Di perkotaan sebanyak 34,25 

persen anak usia 3-6 tahun terlibat dalam program PAUD, sementara di 

perdesaan tingkat partisipasinya bam mencapai 20,7 persen. 

  Jumlah penduduk menurut kelompok umur 0-6 tahun yang merupakan 

kelompok sasaran program pendidikan anak usia dini (PAUD), yang dapat dibagi 

atas umur 0-2 tahun berjumlah 10,5 juta jiwa dan umur 3-6 tahun berjumlah 17,5 

juta jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, maka jumlah anak laki-laki dan perempuan 

pada masing-masing usia 0-2 tahun dan 3-6 tahun adalah kurang lebih sama. 

Jika dilihat menurut tempat tinggal lebih banyak anak yang tinggal dipedesaan. 

Besaran kelompok sasaran PAUD dan KF (juta jiwa) tahun 2006 adalah: 

  Program PAUD dimaksudkan mengoptimalkan perkembangan motorik 

dan kognitif/ mental anak sejak usia dini melalui stimulasi yang dirancang dalam 

bentuk pengasuhan bagi anak usia 0-2 tahun dan pendidikan pra sekolah bagi 

anak usia 3-6 tahun. Pada tahun 2006 terdapat 10,5 juta anak usia 0-2 tahun dan 
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1 7,5 juta anak usia 3-6 tahun sebagai kelompok sasaran program PAUD. 

Sementara itu 3,2 juta penduduk buta aksara usia 15-44 tahun merupakan 

prioritas dalam pelaksanaan program KF dari 13,2 juta penduduk buta aksara 

usia lebih dari 15 tahun, 

 
4) Pendidikan Kursus 

  Penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang meluas-merata, bermutu 

dan relevan dengan tuntutan dunia usaha/ industri dan kebutuhan pembangunan 

dinilai sangat penting dan terus dikembangkan, Beberapa hal yang mendorong 

pentingnya pembinaan dan pengembangan kursus adalah pertama, tidak semua 

kebutuhan masyarakat dapat dilayani dengan pendidikan formal. Kedua, perlu 

memberikan bekal dan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi masyarakat 

untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga perlunya memberikan pendidikan kepada 

masyarakat yang kurang beruntung. 

  Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas direktorat pembinaan kursus 

dan kelembagaan merancang berbagai program. Adapun program-program 

kursus yang dilaksanakan adalah program pendidikan kecakapan hidup, program 

kursus dan profesi, program kewirausahaan pedesaan, program beasiswa kursus 

dan bantuan operasional lembaga. 

a. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Kursus 

  Salah satu satuan pendidikan nonformal adalah lembaga kursus dan 

lembaga pelatihan. Undang-undang Sisdiknas Pasal 26 ayat (5) menyatakan 

bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan 

bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan 

atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan pembinaan 

kursus dan pelatihan hingga saat hi telah mencapai kemajuan yang cukup baik. 

Hal itu bisa dilihat dari apa yang telah dihasilkan dari kebijakan serta program-

program yang berkaitan dengan upaya pembinaan dan pengembangan kursus. 

Selain itu banyak hal telah dilakukan oleh para penyelenggara, pendidik, dan 

pemangku kepentingan yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan 

upaya mengembangkan dan memajukan kursus dan pelatihan dengan merujuk 

pada tiga pilar pembangunan pendidikan yaitu pemerataan dan perluasan akses, 
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mutu relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencintraan 

publik. 

 
b. Kebijakan Peningkatan Mutu 

  Kebijakan mutu kursus dilakukan dengan mengembangkan standarisasi 

kursus berdasarkan standar nasional pendidikan, penjaminan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan, atau aspek lain yang sesuai dengn standarisasi, dan 

akreditasi kursus yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan 

Nonformal (BAN PNF) atau lembaga mandiri yang berwenang. Standar tersebut 

mencakup standar kursus, kurikulum kursus berbasis kompetensi, revitalisasi 

ujian nasional kursus, Transferabel kursus ke pendidikan formal, pengembangan 

bahan belajar kursus, penjaminan mutu, akreditasi kursus dan peningkatan 

dalam peningkatan mutu kursus. 

 

c. Kebijakan peningkatan Relevansi 

  Pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan diarahkan agar ada 

relevansinya dengan kebutuhan masyarakat baik lokal maupun internasional, 

kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, dan atau masyarakat internasional, 

Kurus juga diarahkan dan dikembangkan agar ada relevansinya dengan upaya 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia minimal kebutuhan akan pendidikan dan 

kesehatan, peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk 

memperoleh kebutuhan pangan, sandang dan papan, peluang untuk 

memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

d. Kebijakan Peningkatan Daya Saing 

  Lembaga kursus dan pelatihan dihadapkan kepada persaingan antar 

sesama lembaga yang ada di Indonesia. Lebih dari itu persaingan juga akan 

terjadi dengan lembaga asing yang masuk ke Indonesia. Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga pendidikan asing 

yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan 

pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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D.   Program - Program Pendidikan Masyarakat Era Reformasi 

1) Program Pendidikan Keaksaraan 

  Dalam mewujudkan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional 

dan dalam mencapai sasaran pendidikan bagi semua warga negara (Education 

for all), khususnya pemberantasan buta aksara, maka Direktorat Jenderal 

Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional 

melakukan pemberantasan Buta Aksara Intensif kepada semua pihak terkait dan 

masyarakat luas. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia semakin peduli 

terhadap permasalahan melek aksara (literacy) khususnya pada kemampuan 

membaca dan menulis. Diyakini bahwa kemampuan ini akan mendorong individu 

memperoleh keuntungan / kesempatan untuk berkontribusi diberbagai aspek 

kehidupan, yang pada akhirnya akan memberi keuntungan secara kultural, sosial 

dan ekonomi. 

  Atas dasar kesadaran tersebut maka deklarasi PBB tahun 1975 di 

Persepolis yang kemudian diperkuat deklarasi Hamburg tahun 1997, 

menetapkan kemampuan baca tulis sebagai bagian dari hak dasar manusia 

(fundamental human right), Millennium Development Goals (MDGs) menetapkan 

target untuk meningkatkan pencapaian angka melek aksara orang dewasa 

sebesar 50% selama 25 tahun (antara tahun 1990-2015), dengan penekanan 

khusus pada kemampuan baca tulis bagi perempuan, Hal ini merupakan 

penguatan dari Deklarasi Dakar tentang pencapaian pendidikan dasar, Bukti lain 

keseriusan dan komitmen dunia dalam memerangi buta aksara adalah dengan 

ditetapkannya periode 2003-2012 sebagai UN Literacy Decades, dengan tujuan 

mengunggah semua Negara untuk mengalokasikan perhatian dan sumberdaya 

pada upaya mencerdaskan kehidupan masyarakatnya terutama pada 

kemampuan yang paling dasar yaitu membaca, menulis, dan berhitung 

sederhana. 

  Angka buta aksara fungsional (functional literacy) orang dewasa di 

Indonesia sampai dengan tahun 2002 masih cukup tinggi, yaitu 12,1 persen. Jika 

dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN, yang pada umumnya dibawah 10 

persen (Global HDR 2005), maka pemberantasan buta aksara di Indonesia perlu 

mendapatkan prioritas penanganan. Apalagi kalau dilihat perbandingan menurut 

wilayah, akan terlihat disparitas buta aksara antar provinsi mencapai 25 persen 

sedangkan disparitas antar kabupaten / kota mencapai lebih dari 60 persen. 
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Mencapai tingkat buta aksara sebesar 5 persen pada tahun 2009 memerlukan 

upaya dan sumber daya yang sangat besar. 

  Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan buta kasara 

terbilang sangat tinggi sehingga dalam RPJM 2005-2009 ditetapkan pencapaian 

pada tahun 2009 angka buta aksara harus menjadi 5 persen. Sebagai tindak 

lanjutnya, pemerintah mengajak semua pihak untuk terlibat dalam upaya 

bersama pemberantasan buta aksara melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 

2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun dan pemberantasan Buta Aksara (GN-PWPPBA), Inpres nomor 

5/2006 merupakan kebijakan public yang bertujuan untuk memberantas 

keterbelakangan tersebut yang secara program, diwujudkan dengan lebih 

mengintensifkan program keaksaraan fungsional diseluruh wilayah Indonesia 

yang "dilaksanakan secara kemitraan dengan organisasi massa dan perguruan 

tinggi. 

  Secara kelembagaan, program keaksaraan fungsional dilaksanakan 

Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang juga menangani program kesetaraan 

bagi penduduk yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, 

pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan kecakapan hidup (life  skill).  

Survey Buta Aksara  2006  diselenggarakan   untuk mengumpulkan data tentang 

pencapaian program keaksaraan dan PAUD untuk mengetahui pencapaian 

program serta partisipasi masyarakat terhadap program PLS yang ditawarkan, 

Informasi yang dihasilkan oleh survey ini sangat penting untuk mengetahui posisi 

dan tingkat pencapaian kedua program tersebut terhadap target yang harus 

dicapai sampai dengan tahun 2009. 

  Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal di Indonesia 

yang akan terus dikembangkan adalah program pendidikan keaksaraan melalui 

pendekatan keaksaraan fungsional (funtional literacy). Ditinjau dari hitorisnya, 

pendidikan keaksaraan (PK) di Indonesia yang lazim disebut dengan 

Pemberantasan Buta Aksara (PBA) telah melalui kurun waktu dan proses yang 

sanagt panjang karena sejak perang kemerdekaan para gerilyawan yang sudah 

dapat membaca, menulis, dan berhitung secara aktif mengajari rekannya yang 

belum dapat membaca dan menulis dan hingga saat ini PK masih merupakan 

salah satu program pendidikan cukup penting.  



 137 

  Pelaksanaan PK yang dilaksanakan secara terencana dan terprogram di 

mulai sejak tahun 1964 yang terkenal dengan Pemberantasan Buta Aksara 

Tradisional. Dilihat dari presentasenya, jumlah buta aksara dari tahun 1945 s/d 

2006 menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2003 di Indonesia 

masih terdapat 10,21% penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta aksara secara 

absolut sekitar 15,5 juta orang. Jika dikelompokkan menurut usia spesifik, tingkat 

keaksaraan penduduk usia muda lebih baik dibanding penduduk usia tua. Pada 

tahun 2003 angka buta aksara penduduk usia 15-24 tahun hanya sebesar 1,45% 

kelompok usia 25-44 tahun sebesar 5,32%, dan 45 tahun ke atas masih 25,43%, 

Jumlah buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2006 sekitar 12,8 juta 

orang, dari jumlah tersebut buta aksara kelompok usia 15-44 tahun masih sekitar 

3,6 juta orang. Jumlah buta aksara di Indonesia yang masih besar menyebabkan 

rangking Indonesia dalam indeks Pembangunan Manusia (Human Development 

Index- HDI 2005 menempati posisi 110 dari 1 77 negara, kemudian pada tahun 

2006 meningkat menjadi 108. Besar kemungkinannya hal tersebut dapat di capai 

berkat hasil PBA. Adapun tingkat penurunan buta aksara berdasarkan target dan 

pencapainnya adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

■ 0-2 tahun     13-6 tahun     S 15-44 tahun     ■ >=45 tahun 

 

2009 rencana Strategis pendidikan Nasional 2005-2009 dengan tegas 

menetapkan untuk menurunkan jumlah buta aksara 50% dari total buta aksara 

yang ada di Indonesia pada akhir tahun 2009, Walaupun dalam Deklarasi Dakar 

tahun 2000 Indonesia menyepakati pengurangan 50% dari jumlah buta aksara 

orang dewasa pada akhir tahun 2015, akan tetapi untuk mengurangi jumlah buta 

aksara secara signifikan, maka dalam ketiga rencana (RPJP, Renstra Pendidikan 

Nasional 2005-2009) menetapkan target 50% pada akhir tahun 2009. Ini berarti 
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bahwa pemberantasan buta aksara di percepat, sehingga pada akhir tahun 2009 

jumlah buta aksara diharapkan 7,7 juta (50%). 

  Ada beberapa masalah yang menjadikan pelaksanaan pendidikan 

keaksaraan terkendala, diantaranya: pertama, secara geografis, kondisi Negara 

kita masih cukup banyak daerah yang terpencil, perdesaan yang sulit 

transportasinya serta daerah yang masih terisolasi Kedua, jumlah calon buta 

aksara baru setiap tahunnya terus berdatangan akan tetapi jumlah buta aksara 

yang sebagian besar (11,7 juta atau 76,8 %) dari warga masyarakat yang buta 

aksara merupakan sasaran yang paling sulit (hard rock). Ketiga, selama ini 

kebijakan dan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat 

luas terhadap PK masih kurang memadai, hal ini dapat di lihat dari sedikitnya 

jumlah target warga masyarakat yang akan di melaksanakan dan kecilnya 

dukungan dana untuk PK, bahkan sebagian besar pemerintah daerah provinsi 

dan kabupaten / kota tidak memiliki anggaran untuk PK. Keempat, buta aksara 

dianggap bukan masalah, padahal dari besarnya jumlah buta aksara menjadikan 

program pengentasan kemiskinan kurang berhasil, HDI Indonesia menjadi sulit 

untuk ditingkatkan, dan produktivitas nasional rendah. Kelima, Akuntabilitas 

terhadap mutu dan hasil penyelenggaraan selama ini tidak jelas. Hal ini antara 

lain ditandai dengan tidak adanya evaluasi terhadap hasil pelaksanaan PK 

secara kuantitatif maupun kualitatif serta tidak jelas siapa yang bertanggung 

jawab terhadap keberhasllan atau ketidak berhasilan PK. 

 
2) Kebijakan Khusus (Reochhing The Unread) 

  Kebijakan khusus ini perlu dilakukan mengingat jumlah buta aksara yang 

ada merupakan bagian tersulit untuk diberantas (Hardrock) karena sebagian 

besar dari mereka berusia di atas 44 tahun dan pada umumnya tinggal di 

daerah-daerah terpencil, Kebijakan khusus tersebut adalah: 

 
a. Penggunaan   bahasa   ibu   sebagai   bahasa   pengantar pembelajaran, 

 Mengingat masih banyaknya suku di Indonesia yang dalam komunikasi 

sehari-harinya tidak bertutur dengan Bahasa Indonesia, maka pemerintah 

menetapkan kebijakan untuk menggunakan bahasa ibu dalam proses 

pembelajaran pendidikan keaksaraan, 
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b. PBA   pada   Daerah   Transmigrasi.    Daerah   transmigrasi merupakan 

wilayah yang padat penduduknya dan pada umumnya miskin akan tetapi 

minim fasilitas pendidikan sehingga jumlah  buta  aksara  didaerah tersebut 

pada umumnya cukup besar. 

c. PBA bagi masyarakat Pesisir dan Nelayan. Dalam dua tahun terakhir ini 

sudah dilaksanakan di 92 lokasi nelayan dalam bentuk program  keaksaraan  

fungsional yang  diperkuat dengan program pendidikan perempuan dan 

usaha kecil. Program ini merupakan integrasi dari berbagai program 

kesehatan dan keluarga berencana. 

d. PBA bagi Masyarakat Hutan. Masyarakat hutan merupakan penduduk yang 

berdomisili di sekitar hurtan yang mata pencaharian mereka berladang dan 

berburu. Salah satu upaya dalam membelajarkan mereka melalui program 

pemberantasan buta aksara, 

e. PBA pada Daerah Kepulauan BP-PLSP Regional V Makassar sebagai salah 

satu UPT Pendidikan Nonformal dan Informal telah mengembangkan   

program pembelajaran   bagi masyarakat kepulauan  melalui  kapal  kunjung.   

Program pembelajarannya berlangsung di atas perahu. 

f. PBA pada Daerah Perbatasan. Masyarakat yang bermukim di daerah 

perbatasan banyak yang buta aksara karena terisolasi dari berbagai informasi 

dan sulitnya transportasi. 

 Untuk itu dipandang perlu mengembangkan program pemberantasan buta 

aksara, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. 

g. PBA bagi masyarakat Daerah Perkotaan yang tidak terjangkau program 

pendidikan manapun karena umumnya mereka bertempat tinggal di kawasan 

kumuh dan selalu berpindah-pindah. 

h. PBA bagi santri pada pesantren tradisional. Umumnya lokasi pesantren 

seperti ini biasanya terisolasi dari berbagai informasi dan transportasi, 

sehingga santri dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya ada 

yang buta aksara latin karena hanya mendalami pengetahuan agama melalui 

bahasa / tulisan Arab. 

i. PBA bagi Komunitas Adat Terpencil. Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, 

Suku Bajodi Provinsi Sulawesi Tenggara, Suku Badui di Provinsi Banten, dan 

Suku Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan komunitas adat 

terpencil yang masih tergolong buta aksara karena sulit menerima 
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perubahan, kurang bersosialisasi dengan masyarakat luar, kurang terbuka 

terhadap orang lain, menggantungkan hidupnya terhadap lingkungan, dan 

sulit mengubah perilakunya. 

 
3) Lokasi Peiaksanaan Program 

  Berdasarkan analisis data BPS dan direktorat, pendidikan masyarakat 

tahun 2006, sebagian besar (10.469.701 orang atau 81,28 %) buta aksara 

berada di sepuluh provinsi, yaitu dengan urutan kepadatannya sebagai berikut; 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi selatan, NTB, Papua, NTT, 

Bali, Lampung dan banten. Sisanya berjumlah 2.411.379 Orang (18,72%) berada 

di 23 propinsi lainnya, 

  Dengan Demikian dapat di katakan bahwa kantong buta aksara berada di 

10 Provinsi tersebut. Berikut Propinsi propinsi yang memiliki buta aksara diatas 

200 ribu pen duduk. 

Tabel: Kantong Kantong Buta Aksara Kondisi tahun 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Program-Program Pendidikan Keaksaraan 

  Sejarah pemberantasan buta aksara adalah, tahun 1970-an: Mulai dirintis 

Kejar Paket A yaitu program pemberantasan buta huruf dengan menggunakan 
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bahan belajar buku Paket A yang terdiri atas Paket A1-A100. Tahun 1971 Jumlah 

buta huruf menjadi sekitar 30 juta orang. Tahun 1995 dikembangkan keaksaraan 

fungsional (KF) di sembilan propinsi dengan memperbaiki sistem pelatihan, 

metodologi pembelajaran, dan sistem penyelenggaraan. 

  Keaksaraan fungsional memfokuskan kepada strategi diskusi, membaca, 

menulis, berhitung dan aksi untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi 

warga belajar dalam kehidupan sehari hari. Tahun 2003-2004 Program 

Keaksaraan Fungsional (PKF) tetap belajar dan penduduk buta aksara (BPS 

2003); 10 tahun ke atas sebanyak 15.533.571, 10-14 tahun sebanyak 113.260, 

15-24 sebanyak 421.883, 25-44 tahun sebanyak 3.411.714 dan 15-44 tahun 

sebanyak 3.986.187. Dan, sampai tahun 2005-2006 yaitu Jumlah penduduk buta 

aksara hasil sensus sebanyak 13.924.459. Jumlah penduduk buta aksara hingga 

Juni 2006 sebanyak 13.182.492, jumlah penduduk buta aksara hingga Desember 

2006 sebanyak 12.881.080. 

  Terdapat 9 jenis Pendidikan keasaraan meliputi yang berkembang di ara 

reformasi, yaitu: 

a. Keaksaraan Dasar 

   Keaksaraan Dasar adalah upaya pemberian kemampuan keaksaraan 

bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas agar memiliki kemampuan 

membaca, menulis, berhitung, mendengarkan dan berbicara untuk 

mengkomunikasikan teks lisan dan tulisan dengan menggunakan aksara dan 

angka dalam bahasa Indonesia. 

 
b.    Keaksaraan Keluarga 

  Pendidikan Keaksaraan Keluarga adalah upaya memberdayakan 

keluarga dengan melatihkan kemampuan berkomunikasi melalui teks lisan, tulis, 

dan angka dalam bahasa Indonesia agar mereka dapat memperoleh, mencari, 

dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah keluarga dan berperan 

serta dalam pembangunan. 

 
c.    Inovasi Akrab 

  Inovasi Aksara Agar Berdaya merupakan penyelenggaraan pendidikan 

keaksaraan yang secara inovatif memberdayakan peserta didik dengan 
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kecakapan hidup untuk memperoleh keberaksaraan dengan menerapkan 

berbagai pendekatan dan metode. 

 
d. Keaksaraan Seni Budaya Lokal 

e. Keaksraan Seni Budaya Lokal adalah upaya penguatan keberaksaraan 

berbasis seni budaya local dalam pembelajaran dan pemberdayaan peserta 

didik dan lingkungannya, Seni budaya local adalah suatu karya manusia yang 

didalamnya terdapat pengetahuan, moral, dan perilaku hidup manusia serta  

adat istiadat di  daerah  masing-masing yang  perlu dikembangkan dan 

dilestarikan. 

f. Pendidikan Keaksaraan Komunitas Berbasis Cerita Rakyat 

  Keaksaran berbasis cerita rakyat merupakan program pendidikan 

keaksaraan yang memanfaatkan cerita rakyat sebagai pendekatan, dan medium 

pembelajaran untuk penguasaan dan pemeliharaan keberaksaran masyarakat 

pada kominitas tertentu 

 
g. Pendidikan Keaksaraan Untuk Daerah Bencana 

  Pendidikan Keaksaraan untuk Daerah Bencana adalah layanan 

pendidikan masyarakat tanggap darurat bagi masyarakat korban bencana, 

melalui pemberian kit pembelajaran, cepat, kreatif, inovatif dan terukur baik 

secara kualitas maupun kuantitas. 

 
h,   Keasaraan Usaha Mandiri 

  Kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran 

keterampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas seseorang maupun 

kelompok secara mandiri bagi warga belajar yang telah mengikuti dan atau 

mencapai kompetensi keaksaraan dasar. 

 

i. Keaksaraan Bagi Komunitas Khusus 

  Pendidikan Keaksaraan bagi Komunitas Khusus adalah bentuk layanan 

program pendidikan nonformal (Pendidikan Keaksaraan) yang ditujukan bagi 

komunitas khusus melalui proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan berkomunikasi teks lisa, 

tulis dalam bahasa Indonesia dan angka, sehingga mampu mencari dan 
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mengelola informasi serta memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari hari. 

 

5) Program Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat dan Budaya Baca 

  Salah satu program kerja pengembangan budaya baca adalah perintisan/ 

penguatan/pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Secara khusus 

TBM dimasudkan pula untuk mendukung program pendidikan keaksaraan 

sehingga para aksarawan baru tidak menjadi buta aksara kembali akibat 

ketiadaan sarana pendukung untuk mendukung kemampuan membaca. Namun 

dalam perkembangannya juga untuk melayani warga belajar PNF dan kebutuhan 

masyarakat di sekitarnya. Program TBM telah dimulai sejak tahun 1992/1993. 

TBM hadir sebagai pembaharuan dari Taman Pustaka Rakyat (TPR) yang 

didirikan oleh Pendidikan Masyarakat Pada sekitar tahun 1950. Fungsi utamanya 

sejak dulu hingga sekarang tetap sebagai sarana dalam mendukung upaya 

pemberantasan buta   aksara   (PBA)   termasuk   meningkatkan   kemampuan 

aksarawan baru agar tidak menjadi buta aksara kembali. 

  Dalam perkembangan selanjutnya juga sejalan dengan tumbuhnya 

kesadaran masyarakat serta peluang dari pemerintah dalam menciptakan kondisi 

lebih kondusif, dewasa ini mulai banyak lembaga swadaya masyarakat, lembaga 

swasta, juga perorangan yang terlibat dalam upaya PBA dan pengembangan 

budaya baca. Sebagian generasi terdahulu telah memiliki kebiasaan membaca, 

karena merupakan dampak dari tradisi baca-tulis yang telah lama hidup dalam 

kebudayaan masyarakat. Terbukti leluhur kita semua meninggalkan pesan dan 

informasi tentang kehidupan mereka pada batu, tanah liat, daun tal (lontar), 

bambu, kulit hewan, dsb.  

  Menumbuhkan budaya minta baca merupakan program yang sangat 

penting dalam Pemberantasan Buta aksara (PBA), Kegiatan PBA sendiri dalam 

waktu 4 tahun (2000-2004) baru berhasil menurunkan angka buta aksara usia 10 

tahun ke atas sebesar 3,1 juta (18,6 juta - 15,5 juta), Berarti hingga tahun 2004 

masih tersisa buta aksara sejumlah 15,5 juta orang (9,07%). Masalah-masalah 

pokok pendidikan keaksaraan yang sepatutnya menjadi perhatian kita semua, 

antara lain: 
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a. Program Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan Tatman Bacaan Masyarakat 

(TBM) yang seharusnya untuk memelihara tingkat keaksaraan warga belajar 

belum difungsikan sebagai mana mestinya. 

b. Program   pemberantasan   buta   aksara   sering   berjalan pasang surut, 

c. Anggaran untuk pemberantasan buta aksara cenderung turun, dan 

pemerintah daerah pun persentasenya sangat kecil, walaupun ada juga 

daerah yang mengalokasikan lebih besar. 

d. Pemberantasan buta aksara belum menjadi gerkan daerah yang diprakarsai 

oleh Bupati/Walikota. 

e. Organisasi    yang    selama    ini    sudah   terlibat   dalam Pemberantasan 

Buta Aksara masih sedikit. 

f. Pendidikan     keaksaraan     belum     dipahami     sebagai pembangunan 

manusia secara komprehensif. Belum ada satgas-satgas di tingkat desa, 

Kecamatan, dan Kabupaten. 

  Oleh karenanya, dalam "rencana aksi nasional pendidikan keaksaraan" 

akan dilakukan: Tercapainya peningkatan sebesar 50% pada tingkat keasaraan 

orang dewasa, kelompok usia 15 tahun ke atas dan perempuan pada tahun 2015 

dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. Meningkatnya akses 

masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang 

antara lain ditandai oleh: 

a. Menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara dari sekitar 9,07 persen 

pada tahun 2006 dan 5 persen pada tahun 2009; 

b. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelasikan 

program wajib belajar 9 tahun; 

c.  Meningkatnya kesejahteraan    dan     kualitas    masyarakat Indonesia   yang    

ditandai    oleh    meningkatnya    Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari  

peringkat III  menjadi peringkat 91. 

  Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sebagai medium Pengembangan 

Budaya Baca Instrumen penting dalam program pengembangan dan 

peningkatan budaya baca adalah TBM. Secara khusus TBM sebagai pendukung 

gerakan pemberantasan buta aksara dan pemeliharaan aksarawan baru agar 

tidak menjadi buta aksara kembali akibat ketiadaan sarana pendukung 

kemampuan membaca seperti TBM. Fungsi yang melekat pada TBM adalah 

sebagai sarana pembelajaran masyarakat, sarana hiburan dan pemanfaatan 



 145 

waktu secara efektif serta sarana untuk memperoleh informasi. Dari fungsi ini 

terpancar manfaat TBM bagi masyarakat dalam hal menumbuhkan minat, 

kecintaan, serta kegemaran membaca dan belajar, sehingga dapat kegemaran 

membaca dan belajar, sehingga dapat memperkaya pengetahuan, wawasan 

tentang perkembangan ilmu pengetahuan, pemahaman norma dan aturaa 

sekaligus juga dalam hal pemberdayaan masyarakat. 

  Tabel Data Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Program 

Pengarusutamaan Gender Undang-undang dasar  1945 sebagai  konstitusi  

Negara tertinggi telah mengamanatkan pemerintah untuk mengusahan 

 

No Provinsi 
Tahun  

2003 – 2005 
Tahun 2006 Tahun 2007 

1 NAD 39 46 66 

2 Sumatera Utara 50 75 107 

3 Sumatera Barat 73 93 133 

4 Sumatera Selatan 16 22 44 

5 Bengkulu 99 118 133 

6 Jambi 31 39 56 

7 Riau 3 8 25 

8 Lampung 30 51 62 

9 Bangka Belitung 7 7 20 

10 Kepulauan Riau 11 22 29 

11 DKI Jakarta 60 77 89 

12 Banten 100 143 171 

13 Jawa Barat 447 501 574 

14 Jawa Tengah 139 184 281 

15 Dl Yogyakarta 89 106 117 

16 Jawa Timur 402 462 570 

17 Ball 54 71 85 

18 Kalimantan Barat 63 102 141 

19 Kalimantan Selatan 53 71 102 

20 Kalimantan Timur 15 32 62 
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No Provinsi 
Tahun  

2003 – 2005 
Tahun 2006 Tahun 2007 

21 Kalimantan Tengah 2 8 31 

22 NTB 55 97 128 

23 NTT 34 64 100 

24 Gorontalo 10 22 34 

25 Sulawesi Selatan 69 103 167 

26 Sulawesi Tenggara 126 154 171 

27 Sulawesi Tengah 101 129 147 

28 Sulawesi Utara 42 63 79 

29 Sulawesi Barat 63 77 87 

30 Maluku 58 79 94 

31 Maluku Utara 50 68 83 

32 Papua 97 116 171 

33 Papua Barat -  15 

34 Pusat - 65 175 

 Jumlah 2488 3273 4350 

 
 
dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, dan 

efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Dalam kontek ini 

maka perlu di lakukan pendidikan yang terencana, terarah, dan 

berkesinambungan yang memberikan kesempatan yang sama pada seluruh 

warga Negara baik laki-laki maupun perempuan. Pemerataan kesempatan 

pendidikan bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap 

orang untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. UU nomor 20 tahun 2003 

tentang system pendidikan nasional menjelaskan bahwa "setiap warga Negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (pasal 

5 ayat 1). kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut 

jenis kelamin status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. 
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  Kebijakan pemerataan dan perluasan kesempatan dalam pendidikan ini 

menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai 

akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang maupun jalur 

pendidikan, sehingga diharapkan bahwa keadilan pelayanan pendidikan akan 

meningkat, sebagaimana kesepakatan internasional para kepala negara yang 

dituangkan dalam millennium development goal (MDG). Pada goal 2 dinyatakan 

bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat 

mengenyam pendidikan dasar. Pada goal 3 memajukan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan. 

  Di Indonesia, kondisi pendidikan perempuan masih relatif tertinggal 

dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat di lihat dari tingkat buta aksara 

penduduk pada tahun 2006 di mana angka buta aksara penduduk perempuan 

usia 15 tahun ke atas adalah 67%, jauh lebih tinggi di bandingkan dengan laki-

laki yang besarnya 33%, Selain itu, angka rata-rata lama sekolah perempuan 

adalah 5,77 tahun lebih rendah daripada rata-rata lama sekolah laki-laki yakni 

6,51 tahun ketertinggalan perempuan terhadap pendidikan lebih besar 

disebabkan stereotype budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai 

sub ordinat laki-laki, khususnya pada kelompok masyarakat miskin di pedesaan. 

Sebagai institusi negara, direktorat pendidikan masyarakat melalui sub direktorat 

pendidikan perempuan telah memprioritaskan prinsip keadilan dan kesetaraan 

gender di bidang pendidikan. Pendidikan perempuan merupakan perwujudan 

peningkatan kedaulatan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sub direktorat pendidikan perempuan melaksanakan lima fungsi, 

yakni penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan perempuan, 

penyiapan bahan perumusan standar, criteria, pedoman dan prosedur di bidang 

pendidikan perempuan penyusunan program di bidang pendidikan perempuan 

serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan perempuan. 

terkait itu setidaknya ada tiga program utama yang di kembangkan sub direktorat 

pendidikan perempuan yakni pengembangan model pendidikan keluarga 

berwawasan gender (PKBG) Advokasi dan sosialisasi pendidikan adil gender 

dan pengembangan model pendidikan alternative perempuan. 

  Untuk program pengembangan model pendidikan keluarga berwawasan 

gender (PKBG), yang sudah di kembangkan adalah pendidikan kesehatan 

reproduksi remaja (PKRR) pencegahan penanggulangan dan perawatan 
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pencegahan narkoba serta pencegahan penularan HIV atau AIDS, Untuk 

program advokasi dan sosialisasi pendidikan adil gender, meliputi perlindungan 

bagi kaum perempuan agar memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam 

pendidikan, advokasi terhadap perempuan agar memiliki akses dan pelayanan 

ang bermutu dalam pendidikan, sosialisasi pendidikan adil gender pada setiap 

jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, serta sosialisasi pendidikan adil gender 

kepada semua pihak terutama dilingkungan Depdiknas. 

  Sedangkan untuk program pengembangan model pendidikan alternative 

perempuan, mencakup pendidikan bagi anak perempuan korban kekerasan, 

korban perdagangan perempuan (traficking), pendidikan bagi perempuan di 

daerah konflik, pendidikan bagi perempuan didaerah perbatasan, pendidikan 

bagi perempuan di daerah terisolir (sulit di jangkau), pendidikan perempuan 

buruh migrant, pendidikan perempuan bagi buruh, pembantu ramah tangga, dan 

TKW, pendidikan perempuan bagi pekerja seks komersial (PSK), serta 

pendidikan perempuan yang secara budaya masih terdikriminasi 

 

Perkembangan Pengarusutamaan Gender 

  Departemen Pendidikan Nasional sudah sejak lama memiliki komitmen 

untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Hal ini 

tercermin dari salah satu program yang dikembangkan melalui P2W (Program 

Peranan Wanita). Pada saat itu (sebelum tahun 2000), P2W diarahkan untuk 

mewujudkan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria melalui peningkatan 

kemandirian secara aktif dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan 

keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, sejahtera, dan bahagia serta untuk 

pengembangan anak, remaja, dan pemuda dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya, Di samping itu, kualitas perempuan dikembangkan melalui  

peningkatan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, keahlian dan 

keterampilan, serta ketahanan fisik, mental spiritual agar lebih dapat 

memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala aspek kehidupan dan dalam 

segenap kegiatan pembangunan termasuk dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, pemerataan hasil, dan pengambilan keputusan serta mampu 

menghadapi perubahan. 

  Berbagai program P2W yang telah dikembangkan pada saat itu, di 

antaranya; (1) Program Pemberantasan Buta Aksara Wanita, (2) Pendidikan 



 149 

Keterampilan bagi Wanita, yang berisi berbagai latihan keterampilan untuk 

meningkatkan kemampuan wanita, (3) Pendidikan Keluarga Berwawasan 

Kemitrasejajaran Wanita dengan Pria, (4) Latihan Kepemimpinan Wanita, (5) 

Pembinaan Peranan Wanita, dan (6) Pembentukan Pusat Kegiatan Wanita 

(Pusginita). 

  Seiring dengan perubahan pada masyarakat, peningkatan peranan 

wanita memiliki tantangan yang berubah, Pembangunan yang telah dilaksanakan 

selama ini ternyata belum mampu mendorong terwujudnya kesetaraan gender 

khususnya bagi perempuan. Hasil pembangunan menunjukkan, dalam hampir di 

semua sektor pembangunan (termasuk pendidikan), pencapaian perempuan jauh 

tertinggal dibandingkan dengan lawan jenisnya, walaupun sebenarnya kebijakan, 

dan program pembangunan telah menganut anti-diskriminasi gender. Hal ini 

disebabkan karena adanya kesempatan yang timpang menurut jenis kelamin 

yang berimplikasi jauh terhadap berbagai gejala ketidakadilan gender. Hubungan 

yang timpang itu secara empiris mengakibatkan kesetaraan gender semakin 

tereduksi, posisi perempuan semakin tersubordinasi, sehingga kontribusi 

perempuan terhadap sejumlah bidang pembangunan semakin lemah; dan lebih 

jauh ketimpangan ini akan berimplikasi terhadap lambannya produksi nasional. 

Berkaitan dengan isu gender tersebut, prioritas pembangunan perlu didefinisikan 

kembali dengan menyebut secara eksplisit bahwa pembangunan nasional antara 

lain bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. 

  Di samping itu, terdapat masalah gender yang khusus terkait dengan 

pendidikan, yaitu; (1) persoalan pada pemerataan dan keadilan dalam 

memperoleh pendidikan yang bermutu pada setiap jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan, (2) pengelolaan pendidikan dan SDM para pengelola pendidikan, (3) 

kurikulum, buku atau bahan ajar, dan proses pembelajaran, (4) program studi 

dan penjurusan, Atas dasar hal tersebut, pada tahun 2002 Departemen 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah dan Pemuda (Ditjen PLSP) telah membentuk Kelompok Kerja 

Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dalam sektor pendidikan, Sebenarnya 

hal ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No,9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, di mana Presiden 

Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada seluruh Menteri, Kepala 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota, untuk 
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melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, 

serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif 

kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta 

kewenangan masing-masing. 

  Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai program dan kegiatan 

pengarusutamaan gender sektor pendidikan telah disusun dan dikembangkan 

oleh Pokja PUG Depdiknas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: (1) 

Advokasi dengan pimpinan Depdiknas, yaitu berupa workshop PUG bagi para 

pejabat tingkat pusat dan daerah melalui program pengembangan kapasitas 

(capacity building). Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah dalam bentuk 

roundtable discussion (RTD) dengan para penentu kebijakan pendidikan; (2) 

Analisis kebijakan, yaitu melakukan berbagai analisis terhadap substansi 

pendidikan, serta perumusan bahan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional; 

(3) Kerjasama dengan Pusat-Pusat Studi Wanita/ Gender (PSW/G), organisasi 

wanita, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati 

perempuan; (4) Penyusunan Profil Pendidikan dan pengembangan database 

pendidikan menurut jenis kelamin, guna menghasilkan data statistik serta 

indikator pendidikan yang berwawasan gender; (5) Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE), yaitu berupa sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan 

gender melalui berbagai media massa atau media lain yang relevan untuk 

menjangkau masyarakat luas. 

  Adapun tujuan program PUG sektor pendidikan yang dikoordinasikan 

melalui Pokja PUG yang ada di lingkungan Ditjen PLSP adalah untuk membantu 

para pengambil keputusan di Depdiknas dalam upaya peningkatan kesetaraan 

dan keadilan gender dalam berbagai komponen sistem pendidikan nasional, 

melalui penetapan kebijakan, perluasan pemahaman, serta penyusunan rencana 

aksi nasional sektor pendidikan yang berwawasan gender. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, Pokja berkoordinasi dengan berbagai unit kerja terkait baik di 

lingkungan Depdiknas, dinas-dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota 

maupun organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan 

pengarusutamaan gender yang meliputi pelaksanaan berbagai studi kebijakan, 

perumusan bahan kebijakan Mendiknas, perumusan rencana aksi nasional yang 

diperlukan pada berbagai unit kerja terkait sebagai persiapan untuk pelaksanaan 

gerakan nasional pembangunan pendidikan yang berwawasan gender. 
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  Pada tahun 2003, 2004, dan 2005, Pokja PUG melakukan perluasan dan 

pendalaman kegiatan agar semakin peka terhadap pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai 

komponen mendasar dalam sistem pendidikan nasional, Perluasan dilakukan 

dengan menambah cakupan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta satuan 

pendidikan, analisis bahan ajar yang semakin mencakup lebih banyak bidang 

studi, pelibatan komponen masyarakat yang semakin meluas, penyebarluasan 

pemahaman yang dapat menyentuh sebanyak mungkin para pengelola dan 

pelaksana pendidikan, serta penambahan beberapa kegiatan yang dianggap 

lebih menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap program PUG. 

  Pendalaman dilakukan di antaranya melalui penambahan topik-topik 

penelitian yang semakin sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah 

pendidikan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender dan 

mengarah kepada program aksi yang secara langsung dapat dipergunakan 

dalam program-program PUG, serta pengembangan dan pelaksanaan model-

model pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat dan pendidikan keluarga yang 

berwawasan gender. Pemahaman akan pentingnya kesetaraan dan keadilan 

gender pada berbagai dimensi sistem pendidikan nasional tidak hanya dilakukan 

terhadap aparat pusat dan daerah, juga terhadap para pelaksana serta 

stakeholder pendidikan pada setiap daerah dan satuan pendidikan, seperti 

kepala sekolah, guru-guru, Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah. 

  Pembangunan pendidikan yang berwawasan kesetaraan dan keadilan 

gender memiliki arah dan kebijakan, seperti yang tertuang dalam Inpres No. 9 

Tahun 2000, Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan 

pendidikan perlu tetap diarahkan pada upaya menangani persoalan kesenjangan 

gender yang terjadi pada sektor pendidikan yang menyangkut isu akses, 

pemerataan, perluasan, dan keadilan dalam pendidikan, mutu dan relevansi, dan 

efisiensi manajemen pendidikan. 

 

Aspek Dukungan Politik 

  Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang peranan perempuan 

dalam pembangunan, pelaksanaan PUG Sektor Pendidikan didasarkan atas 

peraturan perundang-undangan yaitu: 
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1. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

2.  Kepmendagri Nomor: 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum  

Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Dalam Pembangunan di Daerah. 

3. Kerjasama/kemitraan antara Depdiknas, Dinas Pendidikan dengan DPR dan 

DPRD, misalnya dalam memberikan dukungan kebijakan, yang secara 

khusus mengatasi isu gender pendidikan. 

 

Aspek Kebijakan 

  Pembangunan pendidikan yang berwawasan kesetaraan dan keadilan 

gender memiliki arah dan kebijakan, seperti yang tertuang dalam Inpres No. 9 

Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming), Setiap 

instansi pemerintah diharapkan dapat mengintegrasikan gender ke dalam 

kebijakan/program/kegiatan pembangunan di instansi dan daerahnya masing-

masing. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian salah satu sasaran Millennium 

Development Goals (MDGs), yaitu kesetaraan dan keadilan gender. Untuk 

mencapai target tersebut, pembangunan pendidikan perlu tetap diarahkan pada 

upaya menangani persoalan kesenjangan gender yang terjadi pada sektor 

pendidikan, yang menyangkut isu akses, pemerataan, perluasan, dan keadilan 

dalam pendidikan, mutu dan relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan.  

  Dalam kaitan dengan akses, pemerataan, perluasan, dan keadilan 

pendidikan, arah dan kebijakan yang dilakukan antara lain: a) Meningkatkan 

akses dan daya tampung pendidikan; b) Menurunkan angka putus sekolah siswa 

perempuan; c) Meningkatkan angka melanjutkan lulusan dengan memberikan 

perhatian khusus pada anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal; d) 

Memberikan dukungan pelayanan secara terintegrasi untuk menumbuhkan 

kesadaran dan tanggung jawab, serta membantu keluarga yang kurang mampu 

dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya; dan e) Melakukan 

penyesuaian berbagai upaya dengan situasi dan permasalahan masing-masing 

daerah atau wilayah, serta dikoordinasikan bersama oleh seluruh stakeholders. 

 

Aspek Kelembagaan 

  Pada Departemen Pendidikan Nasional dibentuk lembaga yang secara 

khusus menangani PUG adalah Kelompok Kerja (Pokja) Gender Depdiknas. 

Pada unit-unit utama dibentuk Sub-Pokja yang bertugas merumuskan dan 
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mengeksekusi program-program gender dalam unit-unit tersebut. Dalam rangka 

meningkatkan dan mempercepat PUG sektor pendidikan, salah satu cara yang 

dilakukan melalui penguatan kelembagaan [capacity building). Program ini 

dilaksanakan untuk setiap unit utama (setingkat Direktur dan Kepala Biro), dan 

kepada Perencana pendidikan di level provinsi dan kabupaten/kota (Kepala 

Dinas Pendidikan/ Subdinas pada Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda/Kepala 

Bidang yang menangani pendidikan), dan Kepala BPS. 

  Pada setiap unit utama dilaksanakan kegiatan serupa, misalnya:   pada   

unit   utama   Dikdasmen   telah   dilakukan penguatan kelembagaan dan 

sosialisasi gender terhadap kepala-kepala sekolah, pada unit utama Balitbang 

telah dilakukan analisis bahan ajar berperspektif gender, pada unit utama 

pendidikan luar sekolah telah dilakukan penguatan kelembagaan keluarga 

(PKBG). Di dalam pelaksanaannya, setiap unit utama selalu melakukan 

koordinasi dengan Tim Pokja Gender Depdiknas, terkait dengan nara sumber, 

materi yang disampaikan, dan panduan/kerangka PUG Sektor Pendidikan. 

  Kegiatan penguatan kelembagaan dilakukan melalui pelatihan, 

sosialisasi, dan advokasi yang diarahkan kepada lembaga dan individu. Namun 

demikian, selama ini pelaksanaan penguatan kelembagaan baru dilakukan 

terhadap pemimpin instansi, dengan asumsi bahwa mereka memiliki peranan 

yang penting di dalam merancang program yang berwawasan gender, Di 

samping itu, untuk meningkatkan kapasitas lembaga maka dibentuk focal point di 

Unit Utama dan Pokja Gender di daerah (laporan Bappenas, Pencapaian 

Millennium Development Goals). 

 
7) Program Kemitraan 

  Sejalan dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat saat ini, 

dunia pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar, Pertama, 

sebagai dampak krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat 

mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. 

Kedua, untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing 

dalam pasar kerja global, Ketiga, dalam kaitannya dengan diberlakukannya 

otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap berbagai 

kebijakan pendidikan sehingga dapat mewujudkan proses transformasi 
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pendidikan yang lebih demokratis, mengadopsi ide-ide keberagaman budaya, 

kebutuhan/keadaan daerah, heterogenitas peserta didik dan mendorong 

peningkatan partisipasi masyarakat. 

  Untuk dapat menghadapi ketiga tantangan tersebut, perlu adanya strategi 

yang jitu dan tepat, salah satunya adalah dengan melakukan kemitraan, 

Direktorat Pendidikan Masyarakat selama ini telah menggalang kerjasama atau 

kemitraan dengan berbagai stakeholder, LSM, yayasan, perguruan tinggi, ormas, 

organisasi keagamaan, perusahaan swasta, BUMD/BUMN maupun perorangan 

yang bersedia bekerjasama dan berkontribusi dalam pelaksanaan program 

Pendidikan Masyarakat, sehingga terjadi peningkatan perluasan kesempatan dan 

pemerataan pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. 

Kerjasama dalam konsep kemitraan seperti ini memang tidak mudah dibangun 

dalam budaya masyarakat kita yang umumnya menganut paham paternalistik. 

  Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah dengan menerapkan 

koordinasi, integrasi dan singkronisasi seluruh program-program dikmas dengan 

lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut. Untuk 

membangun dan memperluas akses pendidikan masyarakat dan menjawab 

tantangan pengembangan kemitraan, Direktorat Pendidikan Masyarakat 

menerapkan koordinasi, integrasi, dan singkronisasi seluruh program, baik 

secara internal maupun lintas sektoral. Direktorat Pendidikan Masyarakat 

menggalang kemitraan dan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders), sehingga seluruh program direktorat sampai ke 

masyarakat tanpa hambatan berarti. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan 

Inpres nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta 

Aksara, Ditdikmas mengembangkan berbagai bentuk kemitraan dengan berbagai 

pihak yaitu: 

a. Kemitraan   dan   Kerjasama   Internal  Jajaran   Depdiknas. Unit pusat - 

meliputi Pusat Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas dalam 

bentuk studi untuk perbaikan program, Pusat   Kurikulum   Depdiknas   dalam   

bentuk pengembangan kurikulum program, Ditjen PMPTK dalam bentuk 

penyusunan kebijakan berkaitan dengan ketenagaan  dan SDM,   Selain  itu,  

juga  dengan  Ditjen Pendidikan Tinggi dalam bentuk kemitraan dan 

kerjasama untuk mensukseskan GNP-PBA melalui Kuliah Kerja Nyata 
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Mahasiswa   dan   pendampingan   program-program   di daerah.   Kerjasama  

dan   kemitraan  dengan   perguruan tinggi, seperti Universitas Terbuka, 

UGM, UNJ, UPI Bandung, Untirta Banten, UNES Semarang, UNS Surakarta, 

UIKA Bogor, UNPAK Bogor, dan lainnya. 

b. Kemitraan dan  Kerjasama dengan  Pemerintah  Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

 Kemitraan dan kerjasama dengan pemerintah daerah antara lain dengan 

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota cq subdin PLS, dalam bentuk 

pelaksanaan program, serta kemitraan dengan BPPLSP, BPKB dan SKB 

dalam bentuk pengembangan model penyelenggaraan program. 

c. Kemitraan dan Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Lain. 

 Dalam upaya percepatan pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara, 

Ditdikmas juga bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah lain, seperti 

Menko Kesra, Depdagri, Depsos, Depag, Meneg PR BPS, Depnakertrans 

dan Iain-Iain. Bahkan, secara khusus sudah ada perjanjian kerjasama antara 

Mendiknas, Meneg PP dan Depdagri dalam Penyelenggaraan program 

pemberantasan buta aksara perempuan. 

d. Kemitraan   dan   Kerja   Sama   dengan   NGO   dan   GO Internasional 

 Kemitraan dengan lembaga Internasional Non Goverment (NGO) sudah 

dijalin sejak dulu, seperti dengan UNECO, UNICEF, ACCU, ASPBAE,SIL 

Internasional, ILO, dan lainnya. Sedangkan dengan pemerintah negara-

negara sahabat, meskipun berjalan pasang surut, tetapi program-program 

yang diselenggarakan Ditdikmas telah dijadikan acuan dan studi banding oleh 

negara-negara lain seperti Thailand, Filipino, Malaysia, Pakistan, Afganistan, 

dan India. 

e. Kemitraan dan Kerjasama dengan Lembaga kemasyarakatan/ Keagamaan. 

 Sudah banyak nota kesepahaman (MoLI) yang ditanda tangani dengan 

berbagai lembaga/organisasi masyarakat/ agama untuk melaksanakan 

program-program Direktorat Pendidikan Masyarakat, terutama berkaitan 

dengan pemberantasan buta aksara, pendidikan perempuan, dan 

peningkatan budaya baca masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan/ 

keagamaan tersebut antara lain PKK, Muslimat NU, Aisyiah, Kowani, Pondok 

Pesantren, Wanita Islam, LPP-SDM, Lembaga Alkitab Indonesia, dan PP 

Alhidayah. Upaya mensosialisasikan dan melaksanakan program-program 
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Ditdikmas, juga telah dijalin kemitraan dengan berbagai media massa baik 

cetak maupun elektronik, seperti dengan RRI, TVRI, TV kabel, TV Edukasi, 

TV swasta, koran Kompas, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, 

Republika, dan Iain-Iain. 
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Bab 6 

PENDIDIKAN MASYARAKAT 

KEDEPAN 

 

  Pengembangan pendidikan masyarakat merupakan peningkatan 

kemampuan personal dan kolektif masyarakat yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajar 

dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Pengembangan pendidikan 

masyarakat akan bertumpu pada peningkatan kemampuan literasi masyarakat, 

karena sangat fundamental sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini 

sejalan dengan target Dakar dan target Millenium Development Goals, komitmen 

nasional sesuai UUD 1945, UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, serta peraturan 

pemerintah terkait. 

  Dalam prakteknya pendidikan masyarakat masih menghadapi berbagai 

tantangan seiring dengan dinamika dan kondisi yang ada di masyarakat dengan 

keragaman lingkungannya. Untuk itu maka perumusan pendidikan masyarakat 

kedepan berdasarkan tantangan yang dihadapi perlu dirumuskan secara 

komprehensif sesuai dengan hasil kajian secara akademis dan empiris. 

 

A.    AGENDA KE DEPAN  

Pendidikan Keaksaraan 

  Program pendidikan keaksaraan yang telah dilakukan sejak bangsa ini 

memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945 hingga saat ini ternyata belum 

mampu membebaskan warga masyarakat dari buta aksara. Pada saat ini lebih 

dari 90% penduduk Indonesia buta aksara telah berhasil dikurangi. Pada periode 

1971-2008, program pemberantasan buta aksara menunjukkan perkembangan 

hasil yang sangat signifikan, dan pada akhir tahun 2015 diharapkan penduduk 

buta aksara di Indonesia hanya mencapai 2 %, Tantangan yang kemudian 

muncul adalah bagaimana memberdayakan mereka yang sudah beraksara 

sehingga keberaksaraan mereka mampu menolong diri dan keluarganya dalam 

kehidupan mereka (keaksaraan untuk pemberdayaan). 
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Tantangan Pengelolaan Program Pendidikan Keaksaraan 

  Program Pendidikan Keaksaraan, sebagaimana program-program lain 

yang diorientasikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pada 

implementasinya tidaklah semudah yang dibayangkan. Berbagai tantangan 

dihadapi, antara lain: 

a. Sasaran sebagian besar adalah perempuan dan berada di daerah yang sulit 

secara geografis 

b. Sebagian besar sasaran program keaksaraan fungsional (KF) adalah warga 

masyarakat yang berusia di atas 45 tahun dengan minat belajar yang rendah. 

c. Baru sebagian kecil daerah yang melakukan pemetaan dan pendataan 

penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas berdasarkan nama dan alamat; 

d. Belum tersedia secara merata database tutor pendidikan keaksaraan pada 

setiap wilayah skala nasional, sehingga menyulitkan dalam penugasan dan 

pembinaan. 

e. Belum semua tutor memahami metodologi pembelajaran orang dewasa dan 

juga pengembangan kecakapan hidup sehingga perlu ada pelatihan yang 

intensit bagi para tutor pendidikan keaksaraan. 

f. Karakteristik bahan ajar pendidikan keaksaraan yang ada masih bersifat 

umum untuk semua daerah. 

g. Standar Kompetensi Warga Belajar Keaksaraan (SKK) yang digunakan 

belum di standarisasi oleh BSNP 

h.   Masih rendahnya tingkat kesejahteraan tutor 

i. Belum semua daerah mengalokasikan dana PBA dalam APBD sesuai 

komitmen 

j. Akreditasi terhadap lembaga mitra penyelenggara pendidikan keaksaraan 

dan program PNFI lainnya belum dilakukan. 

 
Pengembangan Budaya Baca 

  Laporan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa minat baca 

masyarakat Indonesia masih rendah. Berdasarkan hasil studi Vincent Greannary 

yang dikutip oleh World Bank (1998) menunjukkan bahwa kemampuan membaca 

siswa kelas VI SD Indonesia menduduki rangking ke 29 dari 30 negara yang 

diteliti, dan untuk siswa SLTP hanya mencapai nilai 51,7 dan berada pada urutan 

paling akhir setelah Filipino (52,6), Thailand (65,1), Singapura (74,0), dan 
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Hongkong (75,5). Bisnis Indonesia (8 Februari 2006) mengungkapkan 17,8% 

atau 37,26 juta penduduk Indonesia masih dalam keadaan pra-sejahtera (di 

bawah garis kemiskinan), Fakta lain mengungkapkan bahwa sampai saat ini 

Taman Bacaan Masyarakat di Indonesia mencapai jumlah 4,729 unit sedangkan 

jumlah desa di Indonesia 70.000. Dari data-data tersebut dapat diasumsikan 

bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya dapat dikatakan masih belum 

menjadi masyarakat yang gemar membaca (reading community). 

  Merujuk pada kondisi tersebut, pemerintah menggiatkan program 

pengembangan budaya baca, yaitu program yang bertujuan untuk 

menumbuhkan budaya baca, bahasa dan sastra Indonesia, serta bahasa daerah 

pada seluruh lapisan masyarakat termasuk peserta didik guna membangun 

masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri, Program yang 

secara nasional dikembangkan adalah Taman Bacaan Masyarakat (TBM), yang 

berfungsi seperti perpustakaan. 

  Jika memungkinkan, TBM dapat menjadi pusat informasi berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk 

mencari informasi dan bahan bacaan dari internet. Selanjutnya kegiatan yang 

dilaksanakan dengan panduan operasional penyelenggaraan TBM ini diharapkan 

dapat dilakukan di setiap desa, kelurahan, dan atau tempat-tempat ibadah, 

sedangkan TBM penguatan minat baca dilakukan untuk memotivasi masyarakat 

agar berperan aktif dalam pengembangan budaya baca., Penyelenggaraan TBM 

dapat diintegrasikan dengan lembaga penyelenggara program pendidikan 

nonformal. 

  Lagi-lagi, penyelenggaraan program ini tidaklah semudah yang 

diperkirakan, berbagai tantangan dihadapi, antara lain: 

a. Belum seluruh desa kantong buta aksara memiliki TBM 

b. Rendahnya   minat   baca   masyarakat,   sehingga   perlu penyadaran 

melalui soslalisasi dan promosi program TBM. 

c. Belum  seluruh  TBM   memiliki   bangunan  atau   ruangan dengan  luas  

minimal  20  m2'   belum  memiliki  tempat penyimpanan koleksi bahan 

bacaan, ruang baca, dan ruang kerja pengelola serta belum seluruh TBM 

memiliki buku, majalah, dan atau bahan bacaan lain yang sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, 
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d. Sebagian besar pengelola (SDM) yang mengelola TBM masih banyak yang 

belum menguasai manajemen TBM sehingga perlu dilakukan pendidikan dan 

pelatihan manajemen TBM. 

e. Belum semua daerah mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan 

budaya baca serta belum optimalnya dana masyarakat untuk peningkatan 

budaya baca. 

 

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusuta-maan Gender 

  Pendidikan pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya mampu 

mengatasi rendahnya partisipasi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan 

dan berbagai bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. Hal ini 

ditandai dengan angka buta aksara usia 15 tahun ke atas untuk seluruh 

penduduk Indonesia pada tahun 2008 adalah 6,21%, dengan perempuan 

sebesar 7,82% dan laki-laki sebesar 4,45%. Angka partisipasi sekolah penduduk 

umur 7-15 tahun, APK, dan APM SD dan SMP tidak menunjukkan perbedaan 

yang berarti antara laki-laki dan perempuan, sedangkan partisipasi perempuan 

usia 16-24 tahun pada pendidikan menengah dan tinggi semakin menurun. Di 

samping itu, masih terdapat keterbatasan perempuan dalam mengakses 

pendidikan pada kategori bidang teknologi. 

  Perempuan juga rentan terhadap berbagai tindak kekerasan baik dalam 

bentuk fisik maupun nonfisik. Tidak jarang perempuan mengalami luka-luka, 

cacat, atau secara psikologis mengalami trauma. Perempuan juga masih 

dianggap sebagai komoditas yang menarik untuk diperjualbelikan. Kenyataan 

tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan masih berada pada posisi 

marginal yang seringkali mendapat perlakuan diskriminatif sehingga dapat 

diasumsikan jauh tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini juga membawa implikasi 

pada peran sosial dan profesi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial 

maupun pada lapangan pekerjaan. Persoalan ini juga terkait dengan sosio 

kultural yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai keagamaan. 

  Program Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk memperkuat 

sistem/mekanisme kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, 

termasuk sistem pendataannya, meningkatnya peran dan partisipasi perempuan 

dan laki-laki dalam pembangunan di berbagai bidang, baik di tingkat lokal, 

nasional maupun internasional. 



 161 

  Program dan kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) bidang 

Pendidikan yang dilaksanakan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan pengintegrasian gender dalam pembangunan pendidikan 

nasional. Upaya ini telah memperluas program PUG bidang pendidikan hingga 

mencapai 33 provinsi dan diperkirakan tahun 2010 sudah menjangkau di 78 

kabupaten/kota. Secara kuantitatif, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2008 dan dimasukannya gender dalam 

Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014 menunjukkan 

percepatan yang sangat baik. Upaya ini akan jauh lebih baik ketika diikuti dengan 

program pengintegrasian gender itu sendiri dalam program pembangunan 

pendidikan di pusat dan daerah. 

  Mencermati kebutuhan tersebut maka tahun 2009, Kementerian 

Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan 

perencanaan penganggaran responsive gender yang kemudian diperbaharui 

dengan permenkeu nomor 104 tahun 2010. Melalui permenkeu tersebut 

kemdiknas telah menyusun perencanaan dan penganggaran responsive gender 

untuk setiap program prioritas pembangunan pendidikan nasional. Keberhasilan 

tersebut secara kualitatif ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman 

gender yang komprehensif dan focal point gender yang cukup di setiap unit kerja.  

  Tantangan yang muncul dalam pengelolaan program pendidikan 

pemberdayaan dan PUG bidang pendidikan yaitu: 

a. Sasaran peserta pendidikan pemberdayaan perempuan belum  mempunyai 

batasan atau indikator yang tegas karena banyaknya kelompok-kelompok 

perempuan yang perlu diberdayakan. Pembatasan selama ini baru pada 

batas umur peserta pendidikan perempuan yaitu 15-35 tahun dan kondisinya 

miskin dan berpendidikan rendah. 

b. Pendidik     dan      tenaga      kependidikan      pendidikan pemberdayaan 

perempuan selama ini adalah para pendidik dan tenaga kependidikan yang 

berada di lembaga mitra yang menangani program kerjasama dengan 

Kemdiknas, 

c. Sarana dan prasarana pendidikan pemberdayaan perempuan   disesuaikan   

dengan   jenis   kegiatan   yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara 

dan ketersediaan yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri. 
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d. Kurikulum pendidikan pemberdayaan perempuan belum distandarkan, masih 

tergantung pada jenis kegiatan dan lembaga  penyelenggara yang  

berhubungan  langsung dengan warga  belajar,  sehingga variasi  kegiatan  

dan pembelajaran pendidikan perempuan sangat beragam, 

e. SDM  (para pengelola/pelaksana) pendidikan di pusat dan daerah yang 

memahami gender bidang pendidikan dengan baik dan 

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang menjadi 

kewenangannya belum merata di setiap daerah, 

f. Program dan  kegiatan     PUG  Bidang  Pendidikan yang dilaksanakan masih 

terfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan sosialisasi   

pentingnya   PUG   bidang pendidikan. Sedangkan program yang terintegrasi 

langsung dengan   tupoksi masing-masing lembaga masih sangat minim. 

g. Anggaran pendidikan pemberdayaan perempuan masih terbatas pada 

besaran dana bantuan pendidikan perempuan dari Direktorat Pendidikan 

Masyarakat, Dukungan dana lain untuk program pendidikan pemberdayaan 

perempuan belum maksimal, 

h. Belum optimalnya koordinasi dan kelembagaan penyelenggara pendidikan 

pemberdayaan perempuan, karena belum ada mekanisme penyelenggaraan 

pendidikan pemberdayaan perempuan mulai dari lembaga, dinas pendidikan 

kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi dan pemerintah pusat. 

i. Komitmen pengambil kebijakan yang ditunjukkan dengan adanya peraturan 

setingkat peraturan menteri untuk di pusat dan peraturan daerah yang 

mengatur tentang PUG bidang pendidikan belum terimplementasi di semua 

daerah. 

j. Anggaran untuk PUG yang berasal dari APBN selama ini berada di Ditjen 

PNFI yang menjadi sekretariat pelaksanaan program PUG, sedangkan pada 

unit lain belum muncul secara siginifikan. Sedangkan untuk anggaran PUG di 

daerah yang bersumber dari APBD sudah di atas 40% daerah yang 

menganggarkan. 

k. Koordinasi dan kelembagaan PUG bidang pendidikan di pusat dan daerah 

masih dipersepsikan sebagai program PNFI, sehingga pihak-pihak yang 

terlibat untuk program PUG di pusat dan daerah masih berada di PNFI. 
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B. PRIORITAS PROGRAM KE DEPAN 

  Secara komprehensif prioritas pengembangan program pendidikan 

masyarakat adalah mewujudkan insan yang berkeaksaraan, berbudaya baca dan 

berkeadilan gender. Program prioritas sampai tahun 2015 adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun dan mengembangkan cetak biru (blue print) Pendidikan   

Masyarakat,   yang   berasal   dari   masukan berbagai kelompok dan lapisan 

masyarakat yang bersifat bottom up dan merepresentasikan kebutuhan 

masyarakat yang  sesungguhnya.   Hal  ini penting  untuk menjawab 

kebutuhan  masyarakat terhadap pendidikan,  sehingga upaya 

pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat. 

b. Program pendidikan      masyarakat      perlu      mulai mengembangkan     

pendidikan masyarakat    berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), mengingat jangkauan wilayah sasaran, jumlah yang perlu di layani dan 

jenis layanan yang beragam, sudah tidak mungkin lagi dilakukan hanya 

dengan cara konvensional. Model ini perlu dikembangkan  mulai dari  

perencanaan,  pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, 

terutama untuk menjangku wilayah-wilayah sulit, 

c. Penurunan angka Penduduk Buta Aksara dengan tetap melakukan  

pemberdayaan  bagi  mereka yang  sudah beraksara dengan berbagai ragam 

keaksaraan, sehingga mereka mempunyai kecakapan yang diperlukan dalam 

kehidupannya. Pemberdayaan tentunya mengarah pada kebutuhan kedepan 

dengan bermodal kekuatan potensi lokal yang dimiliki di mana mereka 

berada.  Kenyataan  di lapangan saat ini, program keberaksaran yang 

diminati masyarakat adalah dengan pendekatan keterampilan yang langsung 

berhubungan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga diyakini 

apabila para penyelenggara memiliki   kemampuan   untuk   mengaplikasikan   

sumber bacaan yang ada serta didukung tenaga lapangan (tutor), tidak 

menutup kemungkinan penurunan angka buta aksara sesuai dengan harapan 

untuk tahun 2015 akan tercapai, 

d. Menurunkan angka disparitas gender buta aksara secara signifikan dengan 

mengintegrasikan program pendidikan pemberdayaan  perempuan,  sebagai  

langkah  afirmasi mengurangi    persoalan-persoalan    ketidakadilan    dan 
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permasalahan sosiai lainnya seperti trafiking, ekslpoitasi seksual  anak,  

masyarakat marjinal,  H!V/Aids,  kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, 

tenaga kerja wanita dan sebagainya; 

e. Mendorong setiap unit kerja dan pemerintah daerah (provinsi dan  

kabupaten/kota)  untuk melakukan  pengintegrasian gender dalam setiap 

program dan kegiatan pendidikan, dengan   focus   capaian   pada   

kabupaten/kota   yang responsive gender dalam bidang pendidikan, minimal 

50% pada tahun 2014, sesuai dengan target Renstra Pendidikan Nasional 

2010-2014. 

f. Mengembangkan model dan layanan Taman Bacaan Masyarakat   yang   

dapat   meningkatkan   minat   baca masyarakat baik di  pedesaan  maupun  

di  perkotaan, dengan   prioritas   pada   kelompok   masyarakat     yang 

mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi; 

g. Meningkatkan   kerjasama   kemitraan   dengan   lembaga masyarakat di 

tingkat lokal,  nasional dan internasional dalam   upaya   pemberdayaan   

masyarakat   sehingga masyarakat menjadi pembelajar sepanjang hayat   

dan mampu mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya. 
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