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KATA PENGANTAR 

Pendidikan sudah semakin menempati ruang yang lebih besar dari 

kehidupan manusia, karena peranannya yang semakin meningkat diantara 

kekuatan-kekuatan yang mengatur masyarakat-masyarakat modern. Tidak 

ditemukan dalam kehidupan nyata, bahwa seseorang dapat mengembangkan 

mutu kehidupannya semata-mata hanya mengandalkan pendidikan formal saja, 

tanpa memanfaatkan akses pendidikan nonformal. Seseorang yang telah 

menyelesaikan pendidikan formal yang paling tinggi sekali pun, masih 

memerlukan pendidikan nonformal, karena perolehan pendidikan di 

sekolah/universitas tidak selamanya akan terus relevan dengan ilmu pengetahuan 

dan teknologi mutakhir yang selalu berkembang amat pesat. Sementara itu mereka 

yang sedang menempuh pendidikan formal (sekolah), masih memerlukan layanan 

pendidikan nonformal itu dalam berbagai layanan pendidikan, seperti kursus, 

belajar berorganisasi, kegiatan pramuka, dan berbagai kegiatan extra kurikuler 

lainnya. Pendidikan nonformal bahkan dapat berfungsi sebagai pengganti 

pendidikan formal. 

Belajar sepanjang hayat yang didefinisikan sebagai belajar selama bidup, 

adalah suatu konsep terkenal bagi kebanyakan orang China. Istilah tersebut telah 

ada sejak ribuan tahun yang lalu, melalui ungkapan yang sangat dikenal yaitu " 

belajarlah seumur hidup"dan "belajar tidak mengenal batas". Tema utamanya 

adalah bahwa belajar harus diupayakan selama orang itu masih hidup. Kebanyakan 

orang-orang China Taipe mengenal ugkapan-ungkapan tersebut dan 

menggunakannya sebagai point awal untuk memahami belajar sepanjang hayat 

dan pendidikan orang dewasa. 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia untuk 

mencerdaskan masyarakat bangsa. Keberhasilan pendidikan nasional ini sangat 

diitentukan oleh konsistensi dan keseriusan seluruh pihak yang bertanggung 

jawab pada masyarakat bangsa, yakni pihak 

http://www.cvalfabeta.com/
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Sekolah, pemerintah, orang tut liswa, dan masyarakat temiasuk para pakar 

pendidikan dalam membangun sinergi antara pendidikan formal, pendidikan non 

formal dan pendidikan informal. 

Sebagaimana kohadiran sebuah karya, tak ada yang sempurna. Demikian 

pula dengan buku ini. Oleh karena itu, siapapun yang berkehendak untuk 

memberikan kritik konstruktif akan kami terima dengan segala senang hati. 

Akhimya atas kebesaran rahmat dan hidayah Alloh SWT, penulis 

mengucapkan syukur Alhamdulillah atas selesainya buku ini, semoga ada 

manfaatnya. 

 

 

 

    Bandung 25 juni 2014 

 

 

     Tim penulis 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan sudah semakin menempati ruang yang lebih besar dari kehidupan 

manusia, karena peranannya yang semakin meningkat diantara kekuatan-kekuatan 

yang mengatur masyarakat-masyarakat modem. Tidak ditemukan dalam 

kehidupan nyata, bahwa seseorang dapat mengembangkan mutu kehidupannya 

semata-mata hanya mengandalkan pendidikan formal saja, tanpa memanfaatkan 

akses pendidikan nonformal. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan 

formal yang paling tinggi sekali pun, masih memerlukan pendidikan nonformal, 

karena perolehan pendidikan di sekolah/ universitas tidak selamanya akan terus 

relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang selalu berkembang 

amat pesat. Sementara itu mereka yang sedang menempuh pendidikan formal 

(sekolah), masih memerlukan layanan pendidikan nonformal itu dalam berbagai 

layanan pendidikan, seperti kursus, belajar berorganisasi, kegiatan pramuka, dan 

berbagai kegiatan extra kurikuler lainnya. Pendidikan nonformal bahkan bisa 

berrungsi sebagai pengganti pendidikan formal. 

Pendidikan sepanjang hayat merupakan jawaban terhadap kritik-kritik yang 

dilontarkan pada rendahnya mutu pendidikan yakni kurangnya tingkat kesesuaian, 

efektivitas, daya tank, efisiensi, dan produktivitas pembelajaran sekolah. Sistcm 

pendidikan sekolah secara 

 



umum, mengalami kesukaraji dalam menyesuaikan diri dengan pcrubahan 

kehidupan yang sangat cepat dalam abad terakhir ini, dan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan atau tutuntutan manusia yang makin meningkat. 

Pendidikan di sekolah hanya terbatas pada tingkat pendidikan dari sejak kanak-

kanak sampai dewasa, tidak akan memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

dibutuhkan dimia yang berkembang sangat pesat. Dunia yang selalu berubah ini 

membutuhkan suatu sistem yang fleksibel. Pendidikan hams tetap bergerak dan 

mengenal inovasi secara terus menerus 

Belajar sepanjang hayat yang dideflnisikan sebagai belajar selama hidup, 

adalah suatu konsep terkenal bagi kebanyakan orang China. Istilah tersebut telah ada 

sejak ribuan tahun yang lalu, melalui ungkapan yang sangat dikenal yaitu 

"belajarlah seumur hidup" dan "belajar tidak mengenal batas". Tema utamanya 

adalah bahwa belajar harus diupayakan selama orang itu masih hidup. Kebanyakan 

orang-orang China Taipe mengenal ugkapan-ungkapan tersebut dan 

menggunakannya sebagai point awal untuk memahami belajar sepanjang hayat 

dan pendidikan orang dewasa. 

Menurut konsep pendidikan sepanjang hayat, berbagai jenis kegiatan 

pendidikan yang ditempuh oleh seseorang dipandang sebagai suatu keseluruhan. 

Seluruh sektor pendidikan baik informal, nonformal, maupun pendidikan adanya 

merupakan suatu sistem yang terpadu. Konsep ini muncul karena didalam 

kehidupan masyarakat senyatanya muncul kebutuhan untuk mempelajari sesuatu 

baik pengetahuan, ataupun keterampilan dan atau nilai-nilai tertentu. Suatu 

masyarakat yang telah maju akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan 

masyarakat yang belum maju. Apabila sebahagian besar masyarakat suatu bangsa 

masih yang banyak buta huruf, maka upaya pemberantasan buta huruf di kalangan 

orang dewasa mendapat prioritas dalam sistem pendidikan sepanjang hayat. Tetapi, di 

negara industri yang telah maju pesat, 

masalah bagaimana mengisi waktu senggang akan memperoleh perhatian dalam 

sistem belajar sepanjang hayat ini. 

Konsep pendidikan sepanjang hayat memandang pendidikan sebagai satu 

sistem yang menyeluruh yang di dalamya terkandung prinsip-prinisp 

penggorganisasian untuk pengembangan pendidikan. Pendidikan Sepanjang Hayat 

atau disingkat PSH memiliki cakupan pengertian yang luas. Kawasan PSH 

mencakup pendidikan formal, non-formal dan in-formal. Konsep ini merujuk kepada 

proses pendemokrasian pendidikan yang meliputi program peningkatan 

pengetahuan dan kemahiran sebagaimana kompetensi yang diperoleh melalui 

pembelajar-an di sekolah atau secara non formal di pusat latihan vokasional, dan 

secara in formal melalui pengalaman dan latihan di tempat kerja. Melalui PSH 

kemampuan, kepribadian dan kemandirian manusia akan tumbuh dan berkembang. 

Pembelajaran akan mampu membuat manusia tumbuh dan berkembang sehingga 

berkemampuan, menjadi dewasa dan mandiri. Manusia mengalami transformasi diri, 

dari belum/ tidak mampu menjadi mampu atau dari ketergantungan menjadi mandiri. 

Transformasi diri ini terus terjadi sepanjang hayat, asalkan ia tidak berhenti 

belajar, asal ia tetap menyadari keberadaannya yang bersifat present continuous, 

on going process, atau on becoming. 

Konsep PSH didalam organisasi merujuk kepada proses di mana setiap 

pekerja mendapatkan pengetahuan "tacit knowledge" dan mendapatkan 

pengalaman untuk meningkatkan keterampilan. Pendidikan sepanjang hayat yang 

berlangsung di organisasi, menurut Raymond A Noe (2007), mencakup 

"pemahaman pekerja terhadap seluruh sistem kerja termasuk keterkaitan di antara 

kerja, unit kerja dan organisasi. Pekerja diharapkan memperoleh keterampilan 

baru, menggunakannya dalam kerja dan bekerjasama dengan pekerja lain". 

Pendidikan sepanjang hayat merupakan asas pendidikan yang amat sesuai dengan 

orang-orang yang memiliki kesadaran akan pentingnya pemberdayaan diri 

menghadapi hidup di era transformasi, yakni di masa ketika setiap orang 



amat mudah untuk laling berkomunikaii dan aaling pengaruh mempenga-ruhi seperti saat 

zaman globalisasi sekarang ini. Setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan dirinya 

secara terus mencrus dengan situasi baru 

Sejalan dengan upaya penyesuan atas situasi-situasi baru, manusia pun ingin 

mencapai suatu kehidupan yang optimal. Selama manusia barusaha untuk 

meningkatkan kehidupannya, baik dalam meningkatkan dan mengembangkan 

pengetahuan kepribadian, maupun keterampilan-nya, secara sadar atau tidak 

sadar, maka selama itulah manusia akan belajar terus sepanjang hidupnya, 

sehingga manusia selalu mendapatkan transformasi-transformasi dan perubahan-

perubahan baru di dalam kehidupannya. Manusia yang senantiasa menjadikan 

proses belajar sebagai bagian dari kehidupannya, mereka akan senantiasa siap 

mengantisipasi perubahan yang timbul, dan perubahan yang terjadi pada diri 

mreka, adalah akibat langsung dari proses belajar yang senantiasa mereka laku-

kan. Konsekwensi perubahan yang teijadi akan menjadi titik tolak bagi mereka 

untuk senantiasa terus belajar- on becoming a learner,manusia yang senantiasa 

memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan 

Pertanyaan berikutnya adalah apakah arti acuan sistem belajar, sistem 

artikulasi dan transfer pada pendidikan seumur hidup itu? Oleh karena itu, paparan 

selanjutnya pada bagian ini adalah: (1) Apa acuan empirik untuk dapat 

melaksanakan sistem belajar pendidikan sepanjang hayat?; (2) Bagaimana 

artikulasi dan transfer pada konteks sistem belajar pendidikan sepanjang hayat?; (3) 

Apa perbedaan pendidikan sepanjang hayat pada negara ekonomi maju dan negara 

ekonomi berkembang?; dan (4) Bagaimana kecenderungan manajemen sistem 

belajar pada pendidikan sepanjang hayat itu? 

 

B. Acuan Empirik Pelaksanaan Sistem Belajar Sepanjang Hayat 

Mengacu pada pengalaman empirik dan studi pustaka tentang efektivitas 

proses pendidikan sepanjang hayat ada dua faktor yang mempengaruhi 

efektivitas program pendidikan sepanjang hayat yaitu; 

peserta didik dan lingkungannya. Lingkungan adalah segala kondisi yang ada di sekitar peserta didik 

yang selalu mengalami perubahan dinamik. Adapun karakteristik peserta didik berkenaan dengan 

sifat yang melekat pada diri peserta didik (intrinsik dan ektrinsik) sebagai hasil dari proses 

perkembangannya. 

Tingkat efektivitas proses belajar sepanjang hayat itu tergantung kepada 

perlakuan terhadap peserta didik dan lingkungannya tersebut. Oleh karena itu 

diperjukan strategi yang tepat. Strategi untuk mencapai tingkat efektivitas proses 

belajar sepanjang hayat itu adalah : 

a. Lingkungan masyarakat 

1. Peningkatan kerjasama tripartit 

Sistem dan proses belajar sepanjang hayat dapat berhasil melalui 

adanya kerjasama Tripatit antara pemerintah, pengusaha dan organisasi 

pekerja. Ketiga pihak tersebut hams berusaha memberikan kesempatan 

kepada para karyawan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Pemerintah 

memberikan informasi dan bimbingan, panduan, insentif. Pengusaha 

menciptakan lingkungan yang kondusif, dan organisasi pekerja melakukan 

kerjasama dengan dunia usaha. 

2. Penilaian 

Perlu dilakukan penilaian terhadap kondisi perusahaan, baik kondisi saat 

ini atau kemungkinannya dimasa mendatang. Evaluasi ini sebagai pijakan 

untuk menentukan kebutuhan belajar. 

b. Peningkatan motivasi ekstrinsik 

1. Kemudahan 

Belajar sepanjang hayat akan mendapat banyak peserta atau tingkat 

partisipasi peserta akan sangat dipengaruhi oleh waktu dan tempat 

pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan proses belajar 

kedua hal tersebut harus dibuat secara fleksibel. 



 

2. Keterjangkauan biaya 

Secara umum yang paling membutuhkan pendidikan adalah mereka yang 

tingkat pendidikan dan kemampuan rendah, yang nota bene pendapatannyapun 

rendah. Oleh karena itu, pemberian insentif atau sejenisnya akan sangat 

membantu meningkatkan proses belajar. 

3. Kemampuan fasilitator 

Kemampuan fasilitator menjadi faktor penting mengingat peserta didik 

orang dewasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak, sehingga 

memerlikan perlakuan khusus. Disamping itu pengalaman belajar masa lalu juga 

akan sangat berpengaruh. 

4. Aplikasi di dunia kerja 

Kebermanfaatan hasil pendidikan akan menentukan tingkat partisipasi 

belajar. Tujuan orang dewasa belajar adalah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Jika hasil pendidikan dapat diterapkan dalam dunia kerjanya maka akan 

dapat meningkatkan motivasi belajar. 

5. Insentif atraktif 

Insentif juga dapat meningkatkan motivasi belajar. Insentif ini dapat berupa 

finansial maupun non finansial seperti kemudahan ijin belajar, dan libur kerja. 

c.   Strategi peningkatan motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik ini dapat dikembangkan melalui beberapa cara, yaitu: 

1. Akreditasi 

Orang dewasa belajar berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, setiap hasil 

belajar harus mendapat pengakuan atau diakreditasi 
 

 

 

 

2. Peluang untuk pengembangan 

Untuk menfasilitasi kebutuhan agar tumbuh dan berkem-bang, peluang 

jalan untuk belajar secara berkelanjutan harus tersedia. Salah satu jalan yang 

dapat ditempuh misalnya dengan akreditasi dan transfer kredit. 

3. Penghargaan promosi 

Semakin jelas manfaat yang diperoleh maka akan semakin mampu 

meningkatkan motivasi belajar. Investasi yang dikeluarkan harus secara jelas 

dapat dilihat hasilnya. 

Berbagai strategi tersebut diatas secara nyata telah tervalidasi dalam program 

pendidikan BEST (Basic Education and Skill Training), MOST (Modular Skill 

Training), COJTC (On The Job Training Centre). Sebagaimana diketahui bahwa di 

Singapura pada saat ini ada tiga jenis pendidikan lanjutan, yaitu: Pendidikan pekerja, 

Pelatihan ketrampilan, dan pelatihan berbasis industri. Pendidikan pekerja terdiri dari 

pendidikan dasar dan pelatihan keterampilan, pengembangan pekerja melalui pendidikan 

menengah atas. Pelatihan keterampilan meliputi pelatihan melalui modul, pelatihan 

intensif untuk pekerja senior dan adult cooperative training scheme. 

C. Artikulasi dan Transfer pada Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat 

(1) Arti artikulasi dan transfer Pendidikan Sepanjang Hayat 

Yang dimaksud artikulasi adalah totalitas proses dan hubungan yang menyangkut 

perpindahan sistematis siswa baik secara vertikal maupun horisontal melalui sistem 

pendidikan formal dan informal. Sementara transfer diartikan sebagai pertukaran 

kurikulm, kredit atau mata kuliah. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan kredit yang 

di peroleh dari pengalaman belajar informal, yang secara khusus dimaksudkan untuk 

memperoleh kredit. Dalam konteks pendidikan sepanjang hayat artikulasi  ini memiliki 

peran penting.  Pengalaman 

 

 

 



bclajar yang diperoleh sepanjang hidup dapat diakui sebagai kredit yang dapat 

digunakan melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Pada saat ini telah banyak berkembang pendidikan jangka pendek dengan 

bentuk yang beragam, seperti community colledge, politeknik, junior colledge, 

sekolah tinggi. Lembaga pendidikan ini memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan universitas, yaitu: menekankan pada persiapan kerja , menekankan pada 

pengejaran dari pada penelitian, pada umumnya mahasiswanya adalah paroh 

waktu, menajemen dan administrasinya seperti pendididkan menengah, lebih 

murah. Beberapa lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan 

program alih kredit untuk program akademik tingkat sarjana. 

Beberapa negara mulai menyelenggarakan pendidikan sejenis. Sebagai 

contoh, di Inggris dibuka universitas terbuka, sistem matrikulasi terbuka di 

Akademi Pendidikan Lanjutan. Di Taiwan diselenggarakan sistem link antara 

jenjang pendidikan akademi 5 tahun dengan pendidikan guru regional. Sementara 

itu di Argentina, menyelenggarakan program akademik jangka pendek 2-3 tahun 

yang dapat ditransfer ke program pendidikan universitas, dan lembaga yang 

menyelenggarakan program tersebut haras menjalin hubungan dengan universitas. 

Di Masyarakat Ekonomi Eropah, diselenggarakan program Superuniversity, 

sebuah sisem pendidikan yang memberlakukan alih kredit antar akademi, seperti 

Community in Education and Training for Technology, Europe Actin Scheme for 

Mobility of University Student. 

Sebagai bentuk pengembangan program tersebut merapakan satu fenomena 

yang menggembirakan bagi perwujudan proses belajar sepanjang hayat. 

Walaupun begitu belum ada satu kebijakan yang menyeluruh dan bersistem. 
 

 

 

 

 

 

(2) Jenis-jenls artikulasi, Implementasi dan Kemungkinan Masa Depan 

Ada 4 cara artikulasi dan transfer yang selama ini digunakan yaitu: 

a) kebijakan dan pedoman secara legal formal, yaitu secara formal tercantum    

dalam    statuta,    rencana    induk    lembaga    pendidikan, 

b) kesepakatan negara bagian dalam transfer kredit pendidikan teknik kejuruan, 

yaitu alih seluruh kredit pendidikan teknik kejuruan pada jenjang pendidikan SI, 

c) kebijakan sistem negara bagian, yaitu lebih memfokuskan pada proses transfer 

kredit, dari pada artikulasi, d) volunter yang dilakukan oleh lembaga pendidikan 

secara individual. 

Proses pengakuan kredit, tidak hanya dilakukan pada kredit yang diperoleh 

malalui [pendidikan formal, tetapi juga terhadap pengalaman belajar yang diperoleh 

sseorang (experential learning). Lembaga yang pertama kali melakukan hal ini 

adalah SUNY, dengan nama Colledge Proficiency Eamination Program (CPEP). 

Dalam sistem ini, pengakuan kredir dilakukan melalui evaluasi. Ada dua tipe 

evaluasi yang dilakukan, yaitu ujian dan penghargaan. Selama ini cara pertama yang 

paling banyak dilakukan. Evaluasi dilakukan melalui wawancara, portofolio. 

Pengakuan pengalaman belajar ini kemudian menjadi perhatian secara nasional, yaitu 

dengan dibentuknya komisi Colledge Entrance Examination Board and Educational 

Testing Service. Komisis ini bertugas mengembangkan konsep, prinsip, dan 

pedoman yang dapat digunakan secara lokal, yang dikenal dengan proyeknya 

"Copperative Assesment of Experential Learning (CAEL) ". 

Dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, pendidikan tinggi 

dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: mengembangkan konsep tentang perlunya 

artikulasi dan transfer, mengembangkan pedoman umum dan pendekatan untuk 

mewujudkan hak tersebut, melakukan uji coba, dan mengimplementasikan sesuai 

dengan prosedur dan aturan yang telah dikembangkan. 
 

 

 

 



D. Perbedaan PSH di Negara Ekonomi Maju dan Negara Ekonomi 

Berkembang 

Pendidikan sepanjang hayat di negara ekonomi maju dan ekonomi sedang 

berkembang diwakili secara representatif berturut-turut oleh Jepang sebagai 

negara ekonomi maju dan Vitenam dan Taiwan sebagai negara ekonomi 

berkembang. 

(1) Negara Maju 

Perkembangan belajar sepanjang hayat di negara-negara ekonomi maju, 

berdasarkan tulisan Alice Lee (1979) tentang Lifelong Learning, Workforce 

Development and Economics Success, yang dikutif Michael J. Hatton (1997) dapat 

diwakilioleh negara-negara di kawasan APEC. Secara umum dikatakan bahwa 

kawasan ini akan mengalami perkembangan ekonomi yang sangat cepat dengan 

pertumbuhan sekitar 8%/tahun. Meski demikian, perlu dicatat bahwa kawasan ini 

menghadapi tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi yang bervariasi sebagai 

akibat dari perbedaan langkah dan tahap perkembangan masing-masing negara. 

Secara umum perkembangan lingkungan kawasan negara APEC menunjukan 

ciri sebagaiberikut : adanya kebutuhan yang terus berlanjut untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan para pekerja untuk dapat berkompetisi, akan terjadi 

investasi pada infrastruktur dibidang teknologi informasi tingkat tinggi yang belum 

terjadi sebelumnya, ada resiko sosial dengan semakin lebarnya perbedaan antara 

kaya dan miskin, dan meningkatnya kelompok marjinal. Kondisi seperti diuraikan 

di atas menimbulkan perubahan kebutuhan ketrampilan dan pengetahuan tenaga 

kerja dari teknologi rendah ke tinggi yang semakin cepat dan dramatis. Hal inilah 

yang menjadikan munculnya kebutuhan pengetahuan dan keterampilan teknologi 

tinggi bagi para tenaga kerja, dan menuntu untuk dipenuhi, karena jika tidak maka 

ketidaksamaan dan perbedaan dianatara negara APEC akan semakin lebar, dan 

mungkin tidak dapat diperbaiki lagi. 
 

 

Berkaitan dengan itu, maka belajar sepanjang hayat bukan hanya makin 

banyak belajar dan terus belajar sampai pada tingkat tinggi, melainkan sudah 

menjadi budaya belajar, sebagaimana munculnya kebutuhan terhadap pendidikan 

formal. Tidak mengherankan apabila pendidikan sepanjang hayat membutuhkan 

perubahan paradigma baru. 

a. Jepang 

Ada tiga faktor utama yang mendorong perkembangan belajar sepanjang 

hayat di Jepang. Ketiga faktor tersebut adalah internasionalisa-si, era informasi dan 

masyarakat lansia. Internasionalisasi terjadi dalam tiga tahapan, yaitu impor bahan 

mentah dan mengolahnya jadi barang jadi ekspor, pengalihan industri ke negara 

lain, dan emigrasi tenaga kerja profesional Jepang ke luar negeri dan imigrasi tenaga 

kerja kasar asing ke Jepang. 

Era informasi telah merubah organisasi dari sentralisasi ke desentralisasi, 

kontrol manajemen secara ketat secara piramida ke pengaturan secara horizontal. 

Disamping itu Jepangakan memasuki era lansia. Diperkirakan pada tahun 2025 

penduduk usia 65 tahun ke atas akan mencapai 27%. Ketiga kondisi tersebut 

menuntut perubahan dalam sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan terbuka. 

Pendidikan yang selama ini didominasi sekolah sudah harus dibongkar. 

Pendidikan berbasis sekolah telah melahirkan berbagai akibat negatif. Dalam 

sebuah laporan disebutkan bahwa sekolah memiliki penyakit endemik, seperti : 

perkelahian dan kompetisi. Disamping itu, sekolah juga menerima tanggung jawab 

yang terlalu berat dari para orang tua.Oleh karena itu, laporan itu mengusulkan 

perlunya keterpaduan antara sekolah, keluarga dan masyarakat dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan harus menjadi tanggung jawab 

bersama danmemberikan kesempatan belajar sepanjang hayat. 

Perkembangan belajar sepanjang hayat dimulai sejak tahun 1977 pada saat 

Menteri Pendidikan menyampaikan laporan, yang berjudul "About the Basic 

Policy For Total Exponsive and Maintenance in the 



Future" Laporan tersebut menyatakan bahwa dari perspectif belajar sepanjang 

hayat, seluruh sistem pendidikan perlu ditata ulang. Pada tahun yang sama, Dewan 

Pendidikan Sosial yang melahirkan satu laporan berjudul "The Way Social 

Education Scholl Deal With Rapid Social, Structure Change" yang menyatakan 

bahwa telah terjadi tumpang tindih dalam sistem pendidikan, dan sekolah mendapat 

terlalu banyak beban. Oleh karena itu pendidikan harus diletakan pada konteks 

belajar sepanjang hayat. Sejak saat itu konsep belajar sepanjang hayat menjadi titik 

pijak dalam pembaharuan pendidikan. 

Ada beberapa dokumen yang telah dilahirkan oleh komite atau panitia ad 

hoc, seperti laporan yang dibuat oleh Ad Hoc Council for Educational Reform 

(1984-1987). Ada beberapa ide pokok yang disampaikan dalam laporan tersebut, 

bahwa untuk menghadapi internasionalisasi, era informasi dan masyarakat lansia 

perlu: a) Anak berbakat yang memfokuskan diri pada IPTEKS yang didik di 

sekolah; b) Tugas dan tanggung jawab sekolah sebelumnya harus didistribusikan 

ke lembaga keluarga dan masyarakat; c) Untuk meningkatkan konteks sosial, 

maka sekolahharus melakukan pendidikan moral, d) Perlu mengembangkan sistem 

evaluasi untuk standarisasi pengembangan keterampilan dan kemampuan kerja. 

Disamping laporan tersebut, masih ada dokumen lain, yaitu yang dihasilkan 

oleh Central Council for Education yang menghasilkan Lifelong Learning Sub-

Commite, Progress Report in Our Discussion, Basic Maintenance for Lifelong 

Learning. Laporan tersebut menggam-barkan bahwa belajar sepanjang hayat sama 

seperti pendidikan sekolah, terorganisasi dan terencana, termasuk didalamnya 

kegiatan volume, hobi, rekreasi, dan Iain-lain. Pada laporan itu juga disarankan 

bahwa birokrasi pendidikan sebaiknya melakukan intervensi dan kontrol terhadap 

seluruh aktivitas belajar. 
 

 

 

 

 

(2) Negara Berkembang 

a. Vietnam 

Pendidikan di Vietnam pada dasarnya sudah terjadi sebelum negata tersebut 

merdeka, yaitu pada saat penjajahan Perancis namun sangat terbatas hanya 

untuk golongan elit sebagaimana di negara jajahan lainnya, akibatnya angka 

buta huruf mencapai 90%. Setelah dibentuk wilayah administrasi di hanoi tahun 

1945, program pemberantasan buta huruf dilakukan sampai tahun 1950, dan 

hasilnya 90% sudah melek huruf. Setelah negara merdeka pada tahaun 1975 

program tersebut dilanjutkan, tiga tahun kemudian dinyatakan tuntas. 

Seiring dengan perkembangan yang ada, para pemimpim merasa perlu untuk 

melakukan reformasi pendidikan ekonomi, khususnya terkait dengan pendidikan 

dan dunia kerja, maka lahirlah sistem pendidikan dan ' pelatihan, yang meliputi: 

pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar (9 tahun), pendidikan kejuruan, dan 

pendidikan tinggi. Disamping itu juga duselenggarakan pendidikan suplemen. 

Program ini diperuntukkan bagi orang dewasa. 

Belajar sepanjang hayat saat ini di Vietnam memiliki sistem pendidikan 

komplementer yang diselenggarakan sejalan dengan sistem pendidikan formal 

dengan tujuan memberikan keterampilan kejuruan bagi orang dewasa. 

Sementara itu pendidikan dasar diperuntukkan bagi anggota masyarakat selepas 

pendidikan keaksaraan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, 

kurikulum dan bahan ajar disusun secara nasional, dimana materi diseseuaikan 

dengan lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, untuk masyarakat pedesaan 

maka materi dikaitkan dengan pertanian. 

Ada kritik yang dilontarkan terhadap kegiatan pendidikan tersebut, yaitu: 

kurang memberikan materi sains dan teknologi, tidak menjangkau lapisan yang 

kurang beruntung, metode pembelajaran kurang sesuai dengan kondisi peserta 

didik, kurang dana dan guru. 
 

 



Belajar sepanjang hayat di Vietnam untuk masa depan akan semakin 

berkembang. Hal ini ditandai oleh semakin meningkatnya upaya pemerintah dalam 

meningkatkan pendidikan tersebut. Sebagai contoh, pemerintah sudah melibatkan 

NGO (Non Goverment Organitation) untuk melakukan perbaikan pembelajaran, 

pengembangan kurikulum yang dapat mencakup semua kelompok masyarakat, 

pendirian universitas terbuka. Di samping itu, pengaruh ajaran Konfusius juga 

memiliki pengaruh sebagaimana yang terjadi di Taiwan. 

Gambaran dan kondisi pendidikan sepanjang hayat tersebut, dapat diperoleh 

beberapa pelajaran. Pertama, pendidikan sangat erat kaitannya dengan kondisi 

sosial ekonomi. Di Taiwan, kebutuhan pendidikan lebih banyak pada 

pengembangan kemampuan profesional untuk memasuki era pasa industri, 

pendidikan lansia bagi pengembangan diri, sementara di Vietnam kebutuhan 

pendidikan adalah untuk pengembangan keteram-pilan teknologi kejuruan bagi 

pekerja muda, dan para kaum profesional untuk pengembangan ekonomi. Kedua, 

faktor nilai budaya yang menunjukkan kedua negara memiliki nilai kesamaan nilai 

budaya, yaitu Konfusionisme yang sangat menjunjung tinggi belajar sepanjang 

hayat. 

b. Taiwan 

Belajar sepanjang hayat di Taiwan tidak terlepas atau sangat dipengaruhi 

oleh ajaran Sun Yat Sen, seorang tokoh pergerakan nasional. Ajaran Sun Yat Sen 

tersebut dikembangkan atas dasar doktrin politik dan ajaran Confisius. Ada 3 

prinsip utama ajaran tentang manusia yaitu: Hukum (nasionalisme), Kekuasaan 

(Demokrasi), dan mata pencaharian (sosialisme) 

Belajar sepanjang hayat dimasa lalu sekitar tahun 1953 menggunakan 

doktrin tentang pendidikan yang dipublikasikan dengan judul: Suplementary 

Statement on Education and Recreation, and the Principle of Livelihood. Doktrin 

ini telah menjadi filosofi dan kebijakan pendidikan di Taiwan. Menurut doktrin ini 

rakyat Taiwan hams memiliki loyalitas, kealiman, keadilan, kebijaksanaan, dan 

mementingkan untuk 

menjadi rakyat Taiwan dari pada menjadi diri sendiri. Sebagai tindak lanjut dari 

kebijakan yang ada, kementrian pendidikan yang diberi wewenang untuk itu 

mengembangkan program pendidikan dasar, lanjutan, menengah, dan tinggi 

pada program pendidikan kesehatan, teknik kejuruan, pendidikan sosial, dan 

penerangan umum. Pendidikan sepanjang hayat ada dalam pendidikan teknik 

kejuruan dan pendidikan sosial. 

Semaentara itu, program pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan 

pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Programnya meliputi 

pendidikan keluarga, bahasa, seni, pendidikan jasmani, pendidikan kejuruan, 

yang diberikan oleh lembaga pendidikan sekolah dasar dan menegah, pendidikan 

nonformal dan informal, pusat pendidikan sosial, layanan penyuluhan pertanian 

dan Iain-lain. Sampai saat ini pendidikan sosial dipandang sebagai sarana yang 

sesuai untuk pengembangan ekonomi, dan menjadi bagian integral dari proses 

rekonstruksi dan pengembangan sosial serta pelestarian budaya. 

Belajar sepanjang hayat masa depan di Taiwan memandang meskipun 

kehidupan sosial politik, tiga prinsip pendidikan yang dikemukakan Sun Yat Sen, 

masih tetap bertahan dan mempengaruhi praktek pendidikan sepanjang hayat. 

Sebagai contoh, peserta didik merasa menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk 

kesempatan pendidikan bagi semua anggota masyarakat. Disamping itu program 

yang dilaksanakan harus berimbang tidak hanya pada bidang kejuruan saja, tetapi 

juga pada pengembangan pribadi dan sosial harus dikembangkan pada program. 

Ajaran lain yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan sepanjang 

hayat adalah ajaran Konfusius. Menurut ajaran ini penghargaan terhadap orang 

dewasa terletak pada aktivitas pengembangan diri dan kebijakan moral. Hal 

inilah yang mendorong orang dewasa untuk belajar sepanjang hidupnya. 
 

 

 

 

 



Aspek lain yang mempengaruhi perkembangan pendidikan sepanjang 

hayat adalah jumlah pendududuk lansia yang semakin meningkat (7-8%) dari 

jumlah populasi. Di satu sisi hal ini menjadi sumber daya pendidikan, dan di sisi 

lain menjadi tanggung jawab -pendididkan. Kelompok ini memerlukan layanan 

pendidikan untuk pengembangan diri dan sosial. 

Menurut Chunn Lee dalam Michael J. Hatton (1997) perkembangan 

belajar sepanjang hayat di Taiwan bergantung pada beberapa elemen pokok, 

yaitu : analisa kebumhan individu dan masyarakat, klarifikasi peran dan 

hubungan antar lembaga pendidikan, identifikasi stakeholder dan perannya, 

pengembangan kerjasama diantara stakeholder, penyediaan informasi dan 

institusionalisme visi belajar sepanjang hayat. Sayangnya menurut Chunn Lee, 

pada saat ini belum ada penanganan secara integratif terhadap kegiatan belajar 

sepanjang hayat. Sekarang yang ada adalah Bidang Pendidikan Sosial yang 

bertanggung jawab terhadap pendidikan orang dewasa, dan secara keseluruhan 

program pendidikan tersebut diatur oleh berbagai divisi pada kementerian 

pendidikan nasional. 

Suplemen Pendidikan adalah istilah yang dipakai untuk pendidikan orang 

dewasa yang diselenggarakan di pendidikan formal SD sampai SLA. Pada tahun 

1995 jumlah siswanya ada 27 334, yang tersebar dalam programpendidikan umum 

dan vokasional. Disamping itu, pendidikan sosial juga memberikan pendidikan 

seni dan budaya serta organisasi. Disamping program tersebut, juga 

diselenggarakan pendidikan terbuka yang ditangani oleh universitas dan college. 

Kedua lembaga ini telah meluluskan mahasiswa 140.000 dan 200.000. 

Sejalan dengan keberhasilan itu, pemerintah Taiwan masih belum mampu 

memberikan layanan belajar sepanjang hayat secara merata. Bila 

dibandingkan'dengan siswa sekolah formal, peserta belajar sepanjang hayat 

masih sangat terbatas, yaitu hanya 6%, dibandingkan dengan 94%. Partisipasi  

sektor swasta dan pendidikan tinggi juga masih sangat 
 

terbatas. Namun upaya terus dilakukan. Dikembangkan juga berbagai inovasi 

seperti pengembangan program dan sistem metode pembelajaran. 

E. Kecenderungan Manajemen PSH 

Kecenderungan manajemen PSH dapat dipaparkan sebagaimana terjadinya 

perubahan peran universitas di Hongkong. Kecenderungan dimaksud menyangkut 

evolusi pendidikan tinggi, taksonomi manajemen pada universitas kontemporer, 

kewirausahaan manajemen universitas dan implikasi kebijakan. 

Fungsi universitas yaitu menghasilkan lulusan yang dapat mensuplai tenaga 

kerja, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

sosial dan ekonomi. Seiring dengan perubahan yang terjadi, universitas tidak lagi 

hanya sebagai lemabaga pendidikan terminal bagi lulusan pendidikan menengah 

akan tetapi sebagai lembaga yang harus memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga 

masyarakat yang ingin memperbaharui pengetahuan, keterampilannya. Dalam kaitan 

tersebut universitas tidak lagi merupakan lembaga elit yang terpisah bagi 

masyarakat, tetapi sebagai bagaian integral dari sitem sosial. 

Peningkatan kebumhan tenaga kerja profesional yang telah terjadi sejak tahun 

1980-an telah mendorong pemerintah untuk memperluas layanan pendidikan 

tinggi. Maka pada tahun 1990-an telah dibuka 5 universitas baru untuk 

melengkapi 2 universitas yang sudah ada. Penambahan ini telah mampu 

meningkatkan kesempatan pendidikan. Mahasiswanya tidak hanya berasal dari 

lulusan pendidikanmenengah, tetapi juga orang dewasa. Berbeda dengan mahasiswa 

reguler, mahasiswa paroh wam ini lebih berorientasi pada keuntungan yang akan 

diperoleh dari program yang ada. Mereka menginvestasi sejumlah dana dengan 

harapan akan meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini universitas dituntut untuk 

memberikan layanan yang berkualitas. 

Pada tahun 1996 pemerintah lebih melakukan kebijakan desentralisasi 

pengelolaan pendidikan tinggi, dan melakukan pemotongan 



anggaran. Oleh karena itu, universitas untuk dapat mandiri. Universitas memiliki 

kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki dan 

tuntutan masyarakat. Perubahan ini menuntut paradigma baru yang 

memungkinkan universitas mereposisi perannya di masyarakat, hubungannya 

denagan mahasiswa dan perannya dalam paradigma belajar sepanjang hayat. 

Dalam perkembangannya, tuntutan akan kebuthan pendidikan lanjutan ini 

semakin meningkat dan beragam. Banyak mahasiswa yang berasal dari para 

pekerja, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

profesional. Maka lahirlah program-program baru di universitas, baik yang 

bergelar maupun tidak, seperti pendidikan keperawatan, teknik produksi dan 

manajemen, matematika komputasi dan penelitian tindakan, dengan konsentrasi 

pada transportasi. 

Pada tahun 1994 pemerintah membentuk suatu komite yang bertugas untuk 

mengevaluasi sistem pendidikan tinggi. Hasilnya menunjukakn bahwa para 

lulusan kurang menguasai keterampilan profesional tingkat tinggi. Atas dasar 

temuan itu direkomendasikan bahwa institut teknik diberikan kelaluasaan untuk 

merespon kebuthan industri dan sumberdaya manusia dengan memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa paroh waktu. 

Dalam menjawab berbagai perkembangan dan tantangan yang ada 

sebagaimana tersebut di atas, seperti menurunnya subsidi pemerintah, 

meningkatnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, kompetensi 

pasar kerja, pendidikan tinggi mengembangkan perencanaan strategis berorientasi 

kewirausahaan baik bidang penelitian maupun pendidikan. Salah satu pilihan yang 

dilakukan oleh perguruan tinggi. 
 

F. Kesimpulan 

Konsep- pendidikan sepanjang hayat memandang pendidikan sebagai satu 

sistem yang menyeluruh yang di dalamya terkandung prinsip-prinisp   

penggorganisasian   untuk   pengembangan   pendidikan. 

Kawasan PSH mencakup pendidikan formal, non-formal dan in-formal. Konsep ini 

merujuk kepada proses pendemokrasian pendidikan yang meliputi program 

peningkatan pengetahuan dan kemahiran atau di sekolah disebut kompetensi atau 

secara non formal di pusat latihan vokasional, dan secara in formal melalui 

Diklat. 

Mengacu pada pengalaman empirik dan studi pustaka tentang efektivitas 

proses pendidikan sepanjang hayat ada dua faktor yang mempengaruhi efektivitas 

program pendidikan sepanjang hayat yaitu; peserta didik dan lingkungannya. 

Artikulasi adalah totalitas proses dan hubungan yang menyangkut 

perpindahan sistematis siswa baik secara vertikal maupun horisontal melalui 

sistem pendidikan formal dan informal. Adapun transfer diartikan sebagai 

pertukaran kurikulm, kredit atau mata kuliah. Termasuk di dalamnya adalah 

pengakuan kredit yang di peroleh dari pengalaman belajar informal, yang secara 

khusus dimaksudkan untuk memperoleh kredit. 

Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di negara maju, khususnya di 

Jepang,dapat diilustrasikan sebagaai berikut: Dewan yang berkaitan dengan 

Pendidikan Sepanjang Hayat adalah Dewan Pendidikan Sosial. Salah satu dokumen 

yang dihasilkan oleh Central Council for Education adalah Lifelong Learning Sub-

Commite, Progress Report in Our Discussion, Basic Maintenance for Lifelong 

Learning. 

Adapun di negara berkembang seperti di Vietnam, Belajar sepanjang hayat 

memiliki sistem pendidikan komplementer yang diselenggarakan sejalan dengan 

sistem pendidikan formal dengan tujuan memberikan keterampilan kejuruan bagi 

orang dewasa. Sementara itu pendidikan dasar diperuntukkan bagi anggota 

masyarakat selepas pendidikan keaksaraan. Kurikulum dan bahan ajar disusun 

secara nasional, dan materi diseseuaikan dengan lingkungan masyarakat. Sebagai 

contoh, untuk masyarakat pedesaan maka materi dikaitkan dengan pertanian, 

 



G. Sumber Pustaka 

Alice, Lee (1877), Lifelong Learning, Workforce Development and Economic Success, 

dalam Michael J. Hatton Ed. (1999) Lifelong Learning, Policies, Practices and 

Program, Canada International, Development Agency. 

Beaupre, Charles. (1997/ Lifelong Learning in a Developed and a Developing Economy. 
Dalam Hatton J. Michael (Penyunting). Lifelong Learning.loroato: The School of 
Media Studies at Humber Colldge. 

Djudju Sudjana, (2000), Pendidikan Luar Sekolah, Bandung, Falah Production. 

Henry A. Giroux (1981), Ideology, Culture and the Process of Schooling, Philadelphia, 

Temple University Press. 

Jib Fowless (Ed), (1984), Handbook of Future Research, London, Greendwood Press. 

Kintzer C. Frederick. (1997). Articulation and Transfer: Critical Contributions to 

Lifelong Learning. Dalam Hatton J. Michael (Penyunting). Lifelong Learning. 

Toronto: The School of Media Studies at Humber Colldge. 

Liu Sandra. (1997). Trends in Hong Kong University Management: Towards a Lifelong 

Learning Paradigm. Dalam Hatton J. Michael (Penyunting). Lifelong Learning. 

Toronto: The School of Media Studies at Humber Colldge. 

Marzurek (at al), (2000), Educationing A Global Society: A Comparative Perspective, A 

Pearson Education Company 

Raymond A. Neo.(2002). Pengurusan Sumber Manusia Memperolehi Kelebihan 

Bersaing (Terjemahan), Kuala Lumpur: McGraw-Hill Companies Malaysia Sdn 

Bhd. 

Seng S. Law and Hwee S. Low. (1997). An Empirical Framework for Implementing 

Lifelong Learning Systems. Dalam Hatton J. Michael (Penyunting). Lifelong 

Learning. Toronto: The School of Media Studies at Humber Colledge. 

 

 

 

Hakekat Pendidikaa tonFomial informal Dalam 

KeraogkaPerdiiufi Sepasjsmg Hayat 

A. Pengantar 

Pendidikan bermutu merupakan investasi masa depan bangsa dalam membentuk 

warga negara seutuhnya yang terdidik, cerdas, dan merupakan asset yang menentukan 

eksistensi serta kemajuan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan. Proses 

pengembangan manusia yang terdidik dan cerdas memerlukan pendidik yang mampu 

mengembangkan potensi peserta didik melalui olah qolbu, olah cipta/fikir, olah karsa, 

olah karya, olah rasa, dan olah raga (pendidik professional). 

Visi Pendidikan Nasional yang tertuang pada rencana strategis Departemen 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) menghendaki terwujudnya Sistem Pendidikan sebagai 

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 

Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan visi tersebut, 

pada tahun 2025 Depdiknas bertekad menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas 

secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis serta mampu menghadapi 

persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain. Selanjutnya oleh Direktorat 

Jenderal Peningkatan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), visi tersebut 

dikembangkan lagi untuk mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang 

profesional dan bermartabat. 

Pendidikan bermutu, tiada lain adalah upaya yang disengaja dilakukan 

secara teratur dan terarah, dengan cara mendidik, membimbing dan mengarahkan 

seseorang atau sekelompok orang, sehingga mereka mendapatkan berbagai 

informasi, pengetahuan, nilai-nilai, keteladanan dan keterampilan yang 

dibutubkan untuk kehidupannya. Melalui pembelajaran, warga belajar 

diharapkan dapat memiliki berbagai kecakapan, tata nilai serta keterampilan yang 

memungkinkannya mampu berperan serta secara efisien dan efektif didalam 

kehidupannya 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 dan PP No. 73 tahun 1991, pendidikan 

nasional diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur sekolah dan jalur luar 

sekolah. Pendidikan luar sekolah dalam hal ini diistilahkan sebagai pendidikan 

informal, dan non formal. Penddikan sekolah atau disebut pendidikan formal 

menurut Coombs (1968) merupakan sistem pendidikan yang berstruktur, 

bertingkat, berjenjang, dimulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, 

sekolah dasar sampai dengan universitas atau pendidikan tinggi yang setaraf, 

termasuk kegiatan belajar yang berorientasi akademik, umum, dan juga mencakup 

keterampilan, serta bermacam-macam spesialisasai dan latihan secara professional. 

Coombs menyebutkan bahwa pendidikan informal atau informal educational 

(1968) adalah proses pendidikan yang berlangsung seumur hidup, yang dalam 

proses pendidikan itu setiap setiap orang atau kelompok, memperoleh nilai, sikap, 

ketrampilan, dan pengetahuan yang berasal dari pengalaman hidup sehari-hari dan 

pengaruh sumber-sumber pendidikan yang berasal dari lingkungan hidupnya, 

seperti dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, pekerjaan, perpustakaan, 

pasar, media massa, dll. .Selanjutnya Coombs (1968) mengatakan pula bahwa 

pendidikan nonformal (nonformal education) adalah setiap kegiatan pendidikan 

yang diorganisasikan di  luar sistem persekolahan yang 

mapan, baik dilakukan secara sengaja, atau pun tidak sengaja untuk melayani 

peserta didik tertentu guna mencapai tujuan belajarnya. (Trisnamansyah, 2007). 

Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar 

sistem pendidikan sekolah, baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan, yang 

tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Dalam UU Sisdiknas tahun 2003 

istilah pendidikan luar sekolah diperkenalkan melalui istilah pendidikan non 

formal, dan pendidikan informal. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan di 

luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan di masyarakat secara 

terstruktur dan berjenjang. Adapun pendidikan informal adalah jalur pendidikan 

yang diselenggarakan seperti halnya mengelola pendidikan di lingkungan keluarga. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan 

dengan muatan pendidikan nonformal dan informal. 

Sejarah Pendidikan nasional, sesungguhnya muncul dan berawal dari 

pendidikan masyarakat. Satuan pendidikan masyarakat itu dapat berupa 

pendidikan pondok pesantren, magang, organisasi pemuda, organisasi Pandu, dan 

Iain-lain. Sejarah telah mencatat berbagai peristiwa yang terjadi di numi Indonesia, 

misalnya mengenai masuknya pedagang gujarat. Melalui pertemuan dengan 

pedagang gujarat itulah bangsa Indonesia mengenai agama Islam. 

Pada saat konferensi intemasional diselenggarakan di Wiliamsburg tahun 

1967, Coombs (1968) dan para pakar pendidikan lainnya, mengakui telah terjadi 

krisis pendidikan dunia (world educational crisis). Pada forum intemasional itu, 

para pakar mengakui adanya ketidaksejalanan antara muatan kurikulum pada 

program pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Peningkatan 

kchidupan ekonomi masyarakat tidak sejalan dengan peningkatan pendidikan. 
 

 

 

 

 

 



Berbagai negara umumnya mengalami kesulitan untuk mampu melakukan  

pengembangan  kiprah  pendidikan  persekolahan  sebagai media   untuk   

mewujudkan   perbaikan   kehidupan   sosial    ekonomi masyarakat.  Faktor 

ekonomi,  faktor lingkungan hidup, perencanaan hidup sehat, dan kesadaran 

untuk dapat berpendidikan secara memadai, serta berbagai aspek sosial lain masih 

belum disadari masyarakat sebagai aspek substansil didalam kehidupannya. 

Pendidikan sebagai suatu proses pertumbuhan dan perkembangan belum dimaknai 

sebagai media untuk dapat bertahan hidup dan meningkatkan kehidupannhi dan 

sosialnya, mulai sejak lahir sampai akhir hayatnya. Manusia bisa bertahan hidup 

dan meninya. Pendidikan, kesehatan, dan juga poliitik, adalah hak yang masih 

diabaikan oleh seperlima penduduk dunia orang dewasa di dunia Permasalahan 

buta huruf dan kemiskinan di Indonesia juga masih sangat tinggi, sehingga 

dipandang perlu untuk memberantas keniraksaraan dan kemiskinan ini secara 

bersamaan" 

Pada   situasi   seperti   ini,   para   perencana   pendidikan   mulai 

mencermati perbedaan antara pendidikan formal, pendidiikan non formal dan 

pendidikan in formal. Kurikulum pendidikan mulai dibangun di atas 

permintaan/kebutuhan ril masyarakat,   khususnya untuk dapat berpikir kritis, 

dapat melakukan perbaikan perencanaan kesehatan dan keluarga, pencegahan 

HIV/AIDS, pendidikan anak, pengurangan kemiskinan dan kewarganegaran yang 

aktif. Sebuah proses panjang, yang berlangsung sepanjang usia manusia itu 

sendiri. Pada waktu yang hampir bersamaan, UNESCO mulai mensosialisasikan 

istilah pendidikan sepanjang hayat (Life-long education) dan istilah masyarakat 

gemar belajar (the learning society). Kedua istilah ini mencapai titik kulminasi 

sebagaimana isi yang tercantum pada makna Learning To Be (laporan Edgar 

Faure UNESCO 1972). Pendidikan sepanjang hayat menjadi the master concept 

dalam membangun sistem pendidikan (UNESCO 1972:182). 
 

 

B.   Konsepsi Pendidikan 

Coombs (1968) merupakan tokoh pendidikan yang berpengaruh luas. 

Melalui pemikirannya, masyarakat dunia mengakui esensi dan substansi 

pendidikan non formal dan in formal. Coombs menyebutkan bahwa Pendidikan 

sekolah (pendidikan formal) adalah sistem pendidikan yang berstruktur, betingkat, 

berjenjang, yang dimulai dari tigkat sekolah dasar sampai universitas dan yang 

setaraf, trmasuk kegiatan belajar yang berorientasi akademik dan umum, bermaeam-

macam spesialisasai dan latihan teknik serta latihan professional. 

Coombs (1969) juga berpendapat bahwa Pendidikan informal (informal 

educational) adalah proses yang berlangsung seumur hidup, sehingga setiap orang 

memperoleh nilai, sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang berasal dari 

pengalaman hidup sehari-hari dan pengaruh dari sumber-sumber pendidikan dalam 

lingkungan hidupnya, seperti dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, 

pekerjaan, perpustakaan, pasar, media massa, dll. Adapun pendidikan nonformal 

(nonformal education) menurur Coombs (1968) adalah setiap kegiatan pendidikan 

yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang nrtapan, baik dilakukan 

secara sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai tujuan 

belajarnya. (Trisnamansyah,2007). 

Disepanjang hayat manusia, pendidikan formal, non formal dan informal terus 

berlangsung saling melengkapi. Sejalan dengan peran strategis pendidikan formal, 

pendidikan in formal dan non formal menjadi bagian penting bagi setiap orang 

atau sekelompok orang disepanjang usianya. Pendidikan formal, non formal dan 

informal berfungsi penting sebagai media pencerdasan dan pencerahan hidup umat 

manusia. Dalam posisi strategisnya sebagai mitra pendidikan formal, pendidikan 

luar sekolah berperan sebagai pengganti (substitusi) pendidikan formal, sebagai 

suplemen pendidikan formal, sebagai komplemen pendidikan formal, sebagai 

jembatan menuju ke dunia kerja, dan   sebagai   wahana   untuk   bertahan   hidup  

dan   mengembangkan. 



kehidupan. Pendidikan informal yang diselenggarakan sebagaimana 

berlangsungnya pendidikan didalam keluarga, berperan utama sebagai media 

pendidikan sepanjang hayat, sebagaimana rentang waktu kehidupan seseorang 

atau sekelompok orang. Manusia bisa bertahan hidup dan meningkatkan 

kehidupannya pada hakekataya melalui pendidikan, yang fokus utamanya adalah 

kegiatan belajar yaitu belajar mempertahankan, dan meningkatkan mutu 

kehidupan dan penghidupan-nya. Dalam kaitan dengan itu, hakekat pendidikan 

itu berlangsung sepanjang hayat, yang diwujudkan melalui belajar sepanjang 

hayat. Pendidikan sepanjang hayat telah dan terus dijalani seseorang atau 

sekelompok orang, sesuai dengan ketersediaan (suplay) faktor-faktor intrinsik, 

dan dengan mengidentifikasi kebutuhan (the needs) dan penyediaan peralatan 

(the means). 

Posisi pendidikan formal, nonformal, dan informal berada pada kerangka 

perwujudan pendidikan dan belajar sepanjang hayat itu. Pendidikan non formal 

yang diselenggarakan di masyarakat,telah membantu peserta didik untuk belajar 

tentang nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan fungsional yang diperlukan 

untuk mengaktualisasikan diri dan untuk mengembangkan masyarakat serta 

bangsa dengan selalu berorientasi pada kemajuan kehidupan masa depan. 

Demikian, pendidikan luar sekolah melalui seting Pendidikan Sepanjang 

Hayat telah memberi arah dan membantu proses "pendewasaan" warga belajar, 

demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupannya. 

C.   Pendidikan Sepanjang Hayat  

(1) Pengertian 

Pengertian pendidikan sepanjang hayat dan belajar sepanjang hayat secara 

kons'ep saling mengisi dan tidak terpisahkan satu sama lain. Knapper & Cropley 

memberikan definisi sebagai berikut: "... lifelong education has been defined as a 

set of organisational, administrative 

nwtodological, and procedural measures... " dan " lifelong learning describes the 

habit of continuously learning throughout life, a mode of behavior". Tujuan 

pendidikan sepanjang hayat adalah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, 

yaitu bahwa individu-individu dalam masyarakat dapat belajar dan semestinya 

terus belajar dan secara berkesinambungan berupaya mengikis kebodohan dan 

fatalisme. 

Dalam bingkai pendidikan sepanjang hayat, yang bertujuan untuk mencapai 

masyarakat (gemar) belajar, pendidikan hendaknya diatur di sekitar empat jenis 

belajar yang fundamental sifatnya, yang sepanjang kehidupan seseorang dapat 

dikatakan sendi atau sokoguru pengetahuan, yaitu: belajar mengetahui (learning 

to know), yakni mendapatkan instrumen atau pemahaman; belajar berbuat 

(learning to do) sehingga mampu bertindak kreatif di lingkungannya; belajar 

hidup bersama (teaming to live together) sehingga mampu berperan serta dan 

bekerja sama dengan orang-orang lain di dalam semua kegiatan; dan belajar 

menjadi seseorang (learning to be) sehingga seseorang tumbuh berkembang 

menjadi dirinya sendiri yang mandiri. Keempat sendi itu merupakan satu kesatuan, 

yang diantaranya terdapat titik temu, pcrpotongan dan pertukaran. Selama ini 

pendidikan formal (sekolah) lerlalu berfokus pada belajar mengetahui, dan 

sampai taraf tertentu belajar berbuat. Yang dua lainnya kurang terperhatikan. 

Pendidikan nonformal, sesuai dengan fungsinya, memiliki peluang yang besar 

berfokus pada empat pilar tersbut. 

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis; setiap warganegara berhak 

memperoleh pelayanan pendidikan, oleh karena itu perluasan itkses pendidikan 

mutlak diperlukan, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Hal ini 

mengandung makna bahwa anggota masyarakat harus memperoleh layanan 

pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal Hcsuai dengan minat dan 

kebutuhannya. Anggota masyarakat yang berada di kota, di desa, di daerah terpencil 

sekali pun harus memperoleh layanan pendidikan, sedangkan anggota masyarakat 

dari berbagai segmen (anak- 



anak usia sekolah,  remaja, dewasa) yang kurang beruntung dalam memperoleh 

kesempatan menempuh pendidikan formal, yang disebabkan karena berbagai 

faktor, perlu memperoleh layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non-

formal, khususnya melalui pendidikan kesetaraan.  

(2) Empat Pilar Pendidikan dalam Pendidikan Sepanjang Hayat 

Pendidikan sudah semakin menempati ruang yang lebih besar dari 

kehidupan manusia, karena peranannya yang semakin meningkat diantara 

kekuatan-kekuatan   yang   mengatur   masyarakat-masyarakat   modern. Tidak  

ditemukan  dalam   kehidupan  nyata,   bahwa   seseorang  dapat 

mengembangkan mutu kehidupannya semata-mata hanya mengandalkan 

pendidikan   formal    saja,    tanpa   memanfaatkan   akses   pendidikan 

nonformal. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal yang paling 

tinggi sekali pun, masih memerlukan pendidikan nonformal, karena perolehan 

pendidikan di sekolah/universitas tidak selamanya akan terus relevan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mutakhir yang selalu berkembang amat pesat. 

Sementara itu   mereka yang sedang menempuh pendidikan formal (sekolah), 

masih memerlukan layanan pendidikan nonformal itu dalam berbagai layanan 

pendidikan, seperti kursus, belajar berorganisasi, kegiatan pramuka, dan 

berbagai kegiatan extra kurikuler lainnya. Pendidikan nonformal bahkan bisa 

berfimgsi sebagai pengganti pendidikan formal. 

Konsep pendidikan sepanjang hayat memandang pendidikan sebagai satu 

sistem yang menyeluruh yang di dalamya terkandung prinsip-prinisp 

penggorganisasian untuk pengembangan pendidikan. Terjadinya perubahan yang 

begitu cepat terhadap kehidupan manusia dan keadaan jaman lebih-lebih dengan 

timbulnya gejala globalisasi yang seolah-olah sudah tidak mengenal batas ruang, 

waktu dan tempat ini merupakan tantangan tersendiri bagi manusia. Oleh karena itu 

untuk bisa bertahan dan menguasai nasib sendiri dalam kehidupan peranan 

pendidikan atau belajar sepanjang hayat diperlukan oleh setiap orang. Dalam hal 

ini belajar sepanjang hayat menjadi alat untuk membangun 

keseimbangan antara belajar dan bekerja, adaptasi yang terus-menerus untuk sejumlah 

pekerjaan dan untuk pelaksahaan kewarganegaraan yang aktif. 

Dalam pendidikan sepanjang hayat, dikenal adanya empat pilar pendidikan. 

Empat pilar pendidikan ini mengandung arti, bahwa jika ingin berhasil 

melaksanakan tugas-tugasnya, maka pendidikan hendaklah diorganisasikan disekitar 

empat jenis belajar yang fundamental sifatnya, yang disepanjang kehidupan 

seseorang dapat dikatakan menjadi sendi atau soko guru.. Keempat jenis belajar 

tersebut benar-benar menjadi sendi atau sokoguru pengetahuan sebagai landasan 

berpijaknya pendidikan non formal. Keempat pilar tersebut adalah pertama learning 

to know yaitu belajar untuk mengetahui instrumen-instrumen pengetahuan. Kedua 

Learning to do (belajar berbuat) yaitu sebuah konsepsi bagaimana kita bisa berbuat 

dan melakukan atau mempraktekan dari apa yang sudah kita pelajari. Ketiga yaitu 

Learning to live together (belajar hidup bersama, belajar hidup bersama orang lain 

yaitu konsepsi bagaimana kita bisa hidup bersama dengan orang laing yang 

memiliki latar, budaya, sosial, ekonomi dan agama dan keaneka ragaman yang 

berbeda-beda. Dan pilar yang keempat adalah learning to be (belajar menjadi 

seseorang artinya adalah bahwa pendidikan harus bisa menyumbangkan 

perkembangan yang seutuhnya kepada setiap orang baik dalam jiwa raga, 

intelegensia, kepekaan, rasa, estetika tanggung jawab pribadi dan nilai-nilai 

spiritual. 

Keempat pilar pendidikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; yaitu: 

Pertama, Belajar mengetahui (Learning to Know). 

Jenis belajar ini bukanlah persoalan memperoleh informasi yang ttudah 

dirinci dan dikodifikasi, melainkan menguasai instrumen-instrumen itu sendiri 

yang dipandang baik sebagai alat maupun tujuan hidup. Sebagai alat, ia memampukan 

setiap orang untuk memahami sedi-kitnya cukup tentang lingkungannya untuk dapat 

hidup bermartabat, 

 



mengembangkan keterampilan kerja, dan berkomunikasi. Sebagai tujuan, dasarnya 

adalah kegemaran untuk memahami, mengetahui dan menemukan. 

Kedua, Belajar berbuat (Learning to Do). 

Belajar berbuat terkait dengan bagaimana pendidikan dapat diadaptasikan 

dengan pekerjaan di masa depan.Dalam hubungan ini belajar berbuat tidak lagi 

mempunyai arti sederhana mempersiapkan seseorang untuk tugas praktis. Belajar 

berbuat hams dilihat dalam konteks pengalaman dalam berbagai kegiatan sosial 

atau nasional, atau bersifat formalmelibatkan kursus-kursus dan program 

bergantian belajar dan bekerja. Ketiga, Belajar hidup bersama (Learning to Live 

Together) 

Berangkali belajar jenis inilah yang merupakan satu dari persoalan 

pendidikan sekarang ini. Dunia sekarang sering merupakan arena perse-lisihan atau 

pertengkaran yang memungkiri harapan kemajuan manusia dan kemanusiaan. 

Perselisihan selalu ada sepanjang sejarah, tetapi faktor-faktor baru menjadi lebih 

menonjolkan risiko. Kapasitas yang luar biasa untuk penghancuran diri sudah 

diciptakan sepanjang abad XX. 

Keempat, Belajar menjadi seseorang (Learning to Be) 

Belajar menjadi seseorang, berarti belajar agar dapat mengembangkan 

kepribadian lebih baik dan mampu bertindak otonom. Selain itu juga mampu 

membuat pertimbangan dan memiliki rasa tanggung jawabyang semakin 

besar.Dalam hubungan ini, maka pendidikan tidak boleh memandang remeh satu 

aspek pun dari potensi seseorang, ingatan, penalaran, rasa estetika, keyakinan, 

kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi. 
 

 

 

 

D.   Prinsip-prinsip Pendidikan Non Formal 
 

 

Pendidikan merupakan suatu bidang yang sangat fundamental yang semakin 

mendapat pengakuan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 

Semakin ditegaskan tentang pentingnya alokasi anggaran yang memadai, minimal 

sampai dua puluh lima persen dari anggaran pembangunan, dan termasuk dari 

bantuan-bantuan internasional, semakin disadari tentang pentingnya pendidikan 

dan belajar sepanjang hayat sebagai manifestasi dari pengakuan akan pentingnya 

belajar sebagai upaya individual maupun kelompok untuk terus menerus 

memperbaiki diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Disadari pula, bahwa 

semakin tidak ada gunanya untuk mempertentangkan antara pendidikan formal 

dan pendidikan non formal. Kerangka perwujudan pendidikan dan belajar sepanjang 

hayat itu sudah amat lengkap, karena sistem belajar seumur hidup ini melingkupi 

posisi pendidikan formal, nonformal, dan informal. Belajar sepanjang hayat tiada 

lain adalah upaya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang tersedia 

dan disediakan oleh masyarakat dan berbagai perkembangannya. 

Djudju Sudjana (2000) menjelaskan tentang hakekat pendidikan sepanjang 

hayat, sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO Institute for Education (1979), 

memberikan arahan supaya pendidikan non formal dikembangkan di atas prinsip-

prinsip pendidikan sebagai berikut: 

1. Pendidikan hanya akan berakir apabila manusia telah meninggalkan dunia fana 

ini. 

2. Pendidikan sepanjang hayat merupakan alat untuk memberi motivasi secara 

kuat bagi peserta didik yang akan merencanakan dan melakukan kegiatan 

belajar secara terorganisasi dan sistematis. 

3. Kegiatan belajar ditujukkan untuk memperoleh, memperbaharui, dan atau 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang telah dimiliki dan 

yang mau atau tidak mau harus dimiliki oleh peserta didik. 
 



4. Pendidikan memiliki tujuan-tujuan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan 

belajar mereka dan dalam mengembangkan kepuasan diri setiap insan yang 

akan melakukan kegiatan belajar. 

5. Perolehan pendidikan merupakan prasyarat bagi perkembangan kehidupan 

manusia, baik untuk memotivasi diri maupun untuk meningkatkan 

kemampuannya, agar manusia selalu melakukan kegiatan belajar guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

6. Pendidikan nonformal mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan 

formal serta dapat menerima pengaruh dari pendidikan formal karena 

kehadiran kedua jalur pendidikan ini adalah untuk saling melengkapi dan 

saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. 

Belajar sepanjang hayat adalah suatu proses yang terus menerus bagi setiap 

orang dengan menambah dan menyesuaikan pengetahuan dan keterampilannya, 

serta pertimbangan dan kemampuan untuk tindakannya. Hal itu harus 

mamampukan manusia untuk menjadi sadar akan diri sendiri dan lingkunganya, 

dan untuk memainkan peranan sosial dalam pekerjaan dan lingkungannya. 

Pengetahuan, ketrampilan kerja, pemahaman bagaimana hidup dengan orang lain, 

dan keterampilan-keterampilan hidup, merupakan empat aspek yang terkait sangat 

erat dari realita yang sama. 

E.   Karakteristik dan Fungsi Pendidikan Sepanjang Hayat 

Pendidikan merupakan suatu bidang yang sangat fundamental yang semakin 

mendapat pengakuan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 

Menunit R. H. Dave (dalam Hawes, HWR. 1975; 93-106) ada duapuluh   

karakteristik   pendidikan   sepanjang   hayat.   Kedua   puluh karakteristik itu 

adalah sebagai berikut:  

1) Konsep   mendasar   Pendidikan   sepanjang   hayat   (kehidupan, sepanjang 

hayat, pendidikan) 

2) Pendidikan merupakan upaya yang disengaja sepanjang hayat. 

3) Pendidikan bukan hanya orang dewasa saja, tetapi semua tingkatan, TK, SD, 

SLTP, SLTA, PT dan lainnya. 

4) Pendidikan sepanjang hayat meliputi pola informal, formal dan non formal.  

5) Rumah berperan penting dalam pendidikan sepanjang hayat.  

6) Masyarakat bagian penting dari Pendidikan sepanjang hayat, dari mulai  anak 

berinteraksi  dalam  masyarakat  sampai  memasuki kehidupan umum.  

7) Lembaga   pendidikan   seperti   sekolah,   universitas,   dan   pusat pelatihan  

sebagai  bagian  penting  untuk perantara  pendidikan sepanjang hayat.  

8) Pendidikan   Sepanjang   Hayat   berkelanjutan   dan   berartikulasi melalui 

dimensi longitudinal.  

9) Pendidikan sepanjang hayat berintegrasi pada dimensi horizontal dan 

mendalam pada setiap tingkat kehidupan.  

10) Pendidikan sepanjang hayat bersifat umum dan demokratis.  

11) Pendidikan sepanjang hayat fleksibel dan beraneka isi, teknik, adat belajar, dan 

waktu belajarnya.  

12) Pendidikan sepanjang hayat dinamis dan memberikan penyesuaian bahan dan 

media belajar bila ada perkembangan baru.  

13) Pendidikan sepanjang hayat memberikan pola dan bentuk belajar yang 

beraneka ragam.  

14) Komponan   Pendidikan    sepanjang   hayat    yaitu   umum   dan profesional.  

15) Pendidikan sepanjang hayat mengembangkan fungsi inovatif dan adaptif 

individu dan masyarakat.  

16) Pendidikan sepanjang hayat melaksanakan fungsi perbaikan  

17) Tujuan   pokok   pendidikan   sepanjang   hayat   menjaga   dan meningkatkan 

kualitas hidup.  

18) Syarat pendidikan sepanjang hayat yaitu kesempatan, motivasi, dan kemampuan 

belajar. 



19) Pendidikan  sepanjang  hayat  suatu  pengorganisasian  mendasar untuk semua 

pendidikan.  

20) Pendidikan sepanjang hayat memberikan sistem menyeluruh dari semua 

pendidikan pada tingkat operasional. 

Pendidikan nonformal dan informal adalah: "pendidikan yang kepemilikannya 

terfokus pada masyarakat, menyangkut pendirian, pendanaan, pengelolaan, dan 

aspek-aspek lainnya, yang kegiatannya dari, oleh dan untuk masyarakat". Pengertian 

lain antara lain mengacu pada: peran serta masyarakat dalam pendidikan, 

pengambilan keputusan, yang berbasis sekolah, pendidikan yang diselenggarakan 

oleh sekolah/yayasan swasta, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh 

pusat pelatihan milik swasta, berbagai kegiatan pendidikan luar sekolah yang 

disediakan pemerintah untuk warga masyarakat, pusat kegiatan belajar masyarakat, 

pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga-lembaga 

kemasyarakatan atau swasta. 

Dari sini tentunya pemikiran akan berkembang tentang apa yang dimaksud 

dengan peran masyarakat tersebut. Pada kelompok-kelompok yang memandang 

PBM sebagai 'Pengelolaan Tradisional', maka pengertian masyarakat disini adalah 

kelompok masyarakat lokal, yang umumnya masih monoculture dan belum banyak 

mengalami asimilasi. Adapula yang memandang 'masyarakat' pada konteks PBM 

ini dalam pengertian yang lebih luas, yaitu kelompok masyarakat yang 

memanfaatkan sumberdaya alam dalam berbagai bentuk baik secara langsung 

maupun tidak langsung pada suatu kawasan tertentu. 

Sementara itu, Carter (1996) memberikan definisi pengelolaan sumberdaya berbasis 

masyarakat yaitu, suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada 

manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara 

berkelanjutan disuatu daerah terletak/berada ditangan organisasi-organisasi dalam 

masayarakat di daerah tersebut. Selanjutnya bahwa dalam sistem pengelolaan ini, 

diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam 

mclakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana masyarakat 

sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat 

itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang berbasis masyarakat 

adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam disuatu tempat dimana 

masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan 

sumberdaya alam yang terkandung didalanmnya.Pengelolaan disini meliputi 

berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil-

hasilnya. Namun dalam prakteknya banyak ditemui bentuk-bentuk pengelolaan 

seperti ini yang mengalami kepunahan. Seiring dengan pesatnya pembangunan di 

wilayah pesisir, maka sulit bagi masyarakat lokal untuk mempertahankan bentuk-

bentuk pengelolaan yang murni hanya berbasis pada masyarakat setempat. 

Pomeroy dan Williams (1994), mengatakan bahwa konsep pengelolaan 

yang mampu menampung banyak kepentingan, baik kepentingan masyarakat 

maupun kepentingan pengguna lainnya adalah konsep Cooperative Management 

atau disingkat Co-Management. 

Co-management didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan 

wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal 

(masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perikanan, terumbu 

karang, mangrove dan lain sebagainya (Pomeroy dan Williams, 1994). Dalam Co-

Management, pihak masyarakat dan pemerintah dihubungkan sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi baik berupa konsultasi maupun penjajakan 

awal apabila, misalnya, pemerintah akan menetapkan peraturan pengelolaan 

sumberdaya alam disuatu wilayah. 

Dalam konteks ini masyarakat (the community) didefinisikan sebagai 

kelompok orang-orang yang memiliki fungsi moral tertentu seperti kebaikan, 

pekerjaan,  tempat tinggal, agama dan nilai-nilai 

 



(Renard, 1994 dalam White, 1994). Dalam konsep Co-Management, masyarakat 

lokal merupakan partner penting bersama-sama dengan pemerintah dan 

stakeholders lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam disuatu kawasan. 

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pendidikan luar sekolah maka dapat 

kita ketahui dari karakteristiknya. Karakteristik pendidikan luar sekolah antara 

lain: 

1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. 

Pendidikan luar sekolah menekanakn pada belajar yang fungsional yang 

sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan pseserta didik. 

2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan luar sekolah dan belajar 

mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan 

belajarnya. 

3. Waktu penyelenggaraan relatif singkat, dan pada umumnya tidak 

berkesinambungan. 

4. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat 

dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta 

didik. 

5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan 

pada belajar mandiri. 
 

6. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik 

adalah fasilitator bukan yang menggurui. Hubungan di antara kedua pihak 

bersifat informal dan akrab, peserta didik memandang fasilitator sebaga 

nara sumber dan bukan sebagai instruktur. 

7. Penggunaan sumber-sumber lokal. Mengingat sumber-sumber untuk 

pendidikan langka, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan 

seoptimal mungkin. 

Dapat dijelaskan bahwa PLS dapat berfungsi pada jalur pendidikan sekolah 

dan juga berfungsi dalam jalur dunia kerja, serta berfungsi dalam 

kehidupan. Berdasarkan hal tersebut maka fungsi pendidikan luar sekolah antara lain: 

1. Pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai substitusi pendidikan sekolah. 

2. Pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah. 

3. Pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai suplemen pendidikan sekolah. 

4. Pendidikanl luar sekolah berfungsi sebagai jembatan memasuki dunia 

kerja. 

5. Pendidikan luar sekolah sebagai wahana untuk bertahan hidup dan 

mengembangkan kehidupan. 

F.       Program-program Pendidikan Nonformal 

Setelah kita ketahui pengertian, karakteristik serta fungsi dari pendidikan 

nonformal, maka untuk melengkapi pemahaman menyeluruh terutama bagaimana 

implementasinya di lapangan (di masyarakat), maka perlu ditunjukkan pula 

berbagai corak ragam program pendidikan nonformal di masyarakat, yaitu: 

1. Pendidikan berkelanjutan (continuing education) yang meliputi: 

a. Program pasca keaksaraan 

b. Program pendidikan kesetaraan 

c. Program pendidikan peningkatan pendapatan 

d. Program peningkatan mutu hidup 

e. Program pengembangan minat individu 

f. Program berorientasi masa depan. 

2. Pendidikan orang dewasa (adult education) 

a. program keaksaraan (adult literacy) 

b. program pasca keaksaraan (pasca pendidikan dasar bagi orang 

dewasa) 

c. pendidikan pembaharuan. 

d. Pendidikan kader organisasi 

 

 



e. Pendidikan populer.  

3.      Program-program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan di 

masyarakat. 

a. pendidikan keaksaraan (pemberantasan buta aksara). 

b. Pendidikan anak usia dini 

c. Pendidikan kesetaraan. 

d. Pendidikan pemberdayaan perempuan 

e. Pendidikan keterampilan hidup 

f. Pendidikan kepemudaan 

g. Pembinaan    kelembagaan    pendidikan    luar    sekolah    yang 

diselenggarakan masyarakat (kursus-kursus). 

G.     Kesimpulan 

Dewasa ini pendidikan semakin menempati raung lebih besar dari 

kehidupan  manusia  dan  peranannya   semakin  meningkat  di   antara kekuatan-

kekuatan yang mengatur masyarakat modern. Beberapa alas an yang melatari 

peranan pendidikan yang semakin besar antara lain: 

(1) Pembagian   kehidupan   tradisional   yang   membagi   kehidupan manusia 

menjadi masa kanak-kanak, dan pemuda (digunakan untuk pendidikan) masa 

dewasa (masa untuk bekerja), dan akhirnya masa pensiun, tidak relevan lagi 

dengan dengan tuntutan kenyataan dan tuntutan masa depan. 

(2) Pendidikan juga berubah cepat. Waktu belajar sekarang ini adalah seluruh 

waktu hidup manusia. Di dalam dunia, dimana tingkat perubahan terjadi 

dengan pesat dan globalisasi berlangsung dengan mengubah hubungan-

hubungan perorangan  dalam  ruang  yang tanpa sekat dan waktu yang tidak 

terbatas, maka pendidikan sepanjang hayat diperluakan oleh siapapun untuk 

tetap menguasai nasib sendiri, bertahan hidup dan meningkatkan kehidupan. 

Gagasan awal pendidikan sepanjang hayat yang menandaskan bahwa 

individu dalam masyarakat dapat belajar dan semestinya terus belajar, dan 

secara berkesinambungan berupaya mengikis kebodohan dan 

fatalisme, mengandung tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam pencapain tujuan 

tersebut muncul gagasan learning to be (belajar menjadi seseorang) dan learning 

society (masyarakat belajar). 

Learning to be menjadi tujuan dari belajar berfikir, belajar menjadi warga 

negara yang produktif, belajar berbuat dan bertingkah laku sebagai warga negara 

yang baik. 

The learning society adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat lembaga-

lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga nonpendidikan yang secara potensial 

dan nyata memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang 

membutuhkan. 

Pendidikan luar sekolah, sebagai salah satu jenis pendidikan, memiliki 

keterkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat, dimana keduanya memiliki 

tujuan yang sama yaitu untuk bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya, 

serta untuk meningkatkan kualitas hidup Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

Pendidikan Nonformal dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada hakekatnya adalah melihat keterkatian dan hubungan antara komponen 

fungsi-fungsi, karakteristik dan tujuan PLS dalam konstalasi pendidikan 

sepanjang hayat. Artinya unsur-unsur tadi memiliki keterkaitan dan hubungan 

yang erat dengan aspek dan komponen yang ada dalam Pendidikan sepanjang 

hayat. 

2. Bahwa pendidikan persekolahan punya beban yang begitu besar, dan 

dikhawatirkan tidak bisa tertangani semua maka pendidikan secara umum 

diletakan dalam konteks pendidikan sepanjang hayat, melalui pengembangan 

program-program PLS, karena dengan keluasan dan keragaman progsram-

program pada PLS sangat dimungkinkan akan mengantarkan individu kepada 

dimensi pendidikan sepanjang hayat. 
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Orierrtasi Penyelenggaraan 

Pendidikan noo-Fonml 

 

A.   Pengantar 

Pendidikan luar sekolah dapat dikatakan sebagai proses memanusiakan 

manusia untuk meningkatkan kualitas berpikir, moral dan mental sehingga mampu 

memahami, mengungkapkan, membebaskan. dan menyesuaikan dirinya terhadap 

realitas yang melingkupinya. Program-program pendidikan luar sekolah 

diselenggarakan dengan berbasis pada nilai dasar (basic values) dan bangunan 

dasar (basic structure) pendidikan luar sekolah tersebut. Nilai dasar (basic values) 

dan bangunan dasar (basic structure) pendidikan luar sekolah tersebut tiada lain 

adalah Filsafat pendidikan nonformal. Filsafat pendidikan nonformal juga 

merupakan fondasi dan bangunan dasar (basic structure) dari bangunan praktik 

PLS di masyarakat. 

Filsafat pendidikan nonformal adalah hal-hal yang berkenaan dengan 

pemikiran PNF yang memberi keyakinan tentang hakikat pendidikan nonformal. 

Filsafat pendidikan non-formal itu melingkupi konsep, teori maupun strategi 

implementasinya. Demikian, acuan utama keberlangsungan program-program 

pendidikan luar sekolah semestinya berbasis pada filosofi PNF, yaitu menunjuk pada 

pertanyaan "apa" dan "untuk apa" itu sesungguhnya PNF. Pertanyaan dasar tersebut 

merupakan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



gambaran dari program pendidikan nonformal yang harus dibangun dan 

diimplementasikan di lingkungan pendidikan. Sebagai nilai dasar dan bangunan 

dasar, maka pendidikan nonformal harus tetap berbasis pada filosofinya sebagai 

penjabar dari pertanyaan apa dan untuk apa pendidikan luar sekolah. Jawaban 

pertanyaan tersebut harus mengacu kembali pada fungsi PNF dalam kaitannya 

dengan pendidikan sekolah, dunia kerja dan dalam kehidupan yakni sebagai 

pemberdaya masyarakat. Dalam kaitannya dengan ekonomi pendidikan, Fasli 

Djalal, (2004) menyebutkan, bahwa; pendidikan nonformal pada hakikatnya 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan perhatian khusus pada 

masyarakat yang tergolong tidak beruntung dan penduduk miskin. Ada tiga aspek 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

(1) pendidikan dan kesehatan, (2) kesempatan bekerja dan memperoleh 

pendapatan, (3) peluang berpartisipasi dalam pembangunan. 

Di samping itu filsafat PLS juga merupakan perspektif untuk memahami 

dan menjelaskan fenomena, peristiwa, dan realitas PNF di dunia empirik. Setiap 

filsafat harus mampu menjelaskan fenomena, peristiwa, dan realitas yang terjadi 

dalam kehidupan. Jawaban filsafat harus bersifat hakiki baik yang bersifat 

epistimologis, ontologis maupun aksiologis. 

B.   PNF  untuk  Membantu   Masyarakat yang   Tertinggal  dan Tertindas 

Masyarakat tertinggal biasanya memang identik dengan kemiskinan, 

namun dalam konteks ini ketertinggalan masyarakat tidak selalu dalam konotasi 

miskin. Memang masyarakat tertinggal salah satu bentuknya adalah miskin dan 

kurang dalam aspek ekonomi. Tetapi dalam pemikiran ini masyarakat yang 

kekurangan informasi, kekurangan wawasan, kekurangan pengetahuan, dan 

kekurangan akses juga masuk dalam kategori tertinggal (internal world 

orientation.) Orang miskin, kaya, buta huruf sampai dengan profesor bisa masuk 

dalam kelompok 

 

 

tertinggal jika mereka tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan aktivitasnya. Kawasan 

PNF seharusnya mencakup medan tersebut di atas, sehingga eksistensi PNF tidak 

akan hilang ditelan zaman karena perkembangannya akan selalu seiring dengan 

perkembangan IPTKS. 

Aspek yang perlu dibantukan kepada mereka yang tertinggal meliputi: 

• Pengetahuan dan pemahaman 

• Keterampilan dan kepekaan 

• Cipta-Rasa-Karsa dan karya 

• Keterpelajaran atau keterdidikan 

• Kemulyaan atau keakhlaqan 

• Kesejahteraan atau ketenteraman. 

Bantuan kepada masyarakat yang tertinggal ini didasari asumsi bahwa 

masyarakat itu baik dan tidak ada yang salah pada diri masyarakat. Masyarakat 

mengalami ketertinggalan karena ada kekurangan yang terdapat pada diri mereka 

sendiri. Oleh karena itu mereka harus dibantu atas dasar filosofi PLS yang 

diyakini kebenarannya. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya masyarakat dan memenuhi kebutuhan peningkatan taraf hidup. 

Ada dua penyebab masyarakat menjadi tertindas yaitu (1) karena adanya 

faktor (proses) sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang tidak adil sehingga 

membuat mereka menjadi terpinggirkan dan tak berdaya, dan (2) adanya proses 

hegemoni oleh kekuatan dominan yang mendominasi dunianya atau 

lingkungannya (external world orientation). Peristiwa tersebut menjadikan 

masyarakat yang tidak memiliki akses dan kekuatan untuk beraktualisasi akan 

menjadi tertindas dan tersingkirkan dari proses aktivitas dunia yang terus 

bergerak, melaju dan menggelinding seiring dengan perkembangan dunia. 
 
 

 



Pemikiran pendidikan untuk membebaskan masyarakat yang tertindas 

dapat melalui pendidikan kritis dan pendidikan kesadaran diri sebagaimana 

disampaikan oleh Paulo  Fraire.  Manusia hams berani bangkit untuk melawan 

penindasan dan ketidakadilan dalam system kehidupannya. Kesadaran kritis 

ditekankan pada upaya refleksi yang dilakukan    masyarakat    dalam    

kehidupannya    dan    mengapresiasi pengalaman hidupnya. Tujuan besar yang 

ingin dicapai dalam konteks ini adalah terjadinya pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan taraf hidup dan terciptanya transformasi sosial yang bebas hegemoni 

kekuatan luar. Adapun pemikiran pendidikan yang dianggap relevan dengan 

kaidah PNF   adalah   pendidikan   liberal,   pendidikan   progresif,   pendidikan 

humanis, pendidikan andragogis dan pendidikan kritis. Pendidikan liberal memiliki 

kandungan utama bahwa keampuhan manusia diletakan pada power of human 

mind, terutama intelektualitas, tatanan demokrasi yang menuntut partisipasi, 

kebebasan dan kemandirian, peduli pada kapasitas dan kapabilitas yang bersifat 

kekal, tak mau terjebak pada yang bersifat temporal (terikat ruang dan waktu), dan 

mengutamakan peran guru, mata pelajaran/disiplin ilmu, dan "kitab kuning" 

(great books). Pendidikan progresif memiliki kandungan utama bahwa 

pendidikan perlu berpusat pada tuntutan ruang dan waktu (kontekstual), 

pendidikan perlu berpusat pada diri pebelajar (sesuai minat dan kebutuhan warga 

belajar), utamakan belajar melalui proses mengalami (experiential learning, 

learning by doing), dan utamakan peran guru sebagai pembimbing.  Pendidikan 

humanistik memiliki kandungan utama tentang keunikan dan potensi masing-

masing     orang,     mengutamakan     personal     growth     dan mengutamakan 

peran fasilitator. 

Berbagai tradisi pemikiran pendidikan di atas pada dasamya merupakan 

teori-teori pendidikan (turunan dari pemikiran filosofis tentang hakikat 

pendidikan). Karena itu sebenarnya pemikiran pendidikan tentang ke-PNF-an 

bisa dikatakan hanya memiliki dua teori 
 

besar (grand theory), yaitu (1) pendidikan andragogi (andragogis) dan (2) pendidikan 

kritis. 

C.   Perluasan Median Garap Pendidikan Nonfo'rmal 

Apabila pada awal mulanya gerakan Pendidikan Masyarakat atau PLS atau 

pendidikan nonformal hanya ditujukan untuk memberantas buta huruf dan 

pendidikan politik akan perlunya perjuangan merebut dan mempertahankan 

kemerdekaan, maka pada perkembangan terakhir pendidikan luar sekolah telah 

berkembang menjadi sebuah enterprise yang sangat luas wilayah garapnya dan 

bervariasi jenjangnya seiring dengan prinsip belajar dan pendidikan seumur 

hidup. 

Dari sisi target group yang disebut sebagai sasaran didik, pendidikan 

nonformal memiliki cakupan garapan yang sangat luas serta besar variabilitasnya. 

Khalayak sasaran yang ingin/harus dilayani pendidikan nonformal terentang 

seiring dengan kebutuhan belajar manusia untuk belajar sepanjang hayat, sejak 

anak dini usia sampai dengan orang lanjut usia. Di mana seseorang atau sebuah 

komunitas manusia muncul kebutuhan belajar (kebutuhan pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap), maka di situ sebaiknya pendidikan nonformal hadir. Dalam kapasitas 

inilah pendidikan nonformal dikatakan bersifat multi audiens, tidak saja ditinjau dari 

faktor usia, tetapi juga faktor karakteristik individu dan sosial seperti jenis kelamin 

dan gender, demografis, geografis, pekerjaan, latar pendidikan formal, dan 

sebagainya. Sungguh sangat banyak kebutuhan belajar manusia yang hanya bisa 

didekati dan diselesaikan melalui pendidikan luar sekolah. Sementara jelas sekah 

bahwa kemampuan sekolah menjangkau dan memenuhi kebutuhan belajar 

khalayak sasaran di luar main stream sekolah (persyaratan usia, syarat pendidikan 

pendahuluan, tempat tinggal, dan prasyarat formal lain) sangat terbatas. 

Ditinjau dari faktor tujuan belajar/pendidikan, pendidikan nonformal 

bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan 



yang sangat luas jenis, level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul ciri 

pendidikan nonformal yang bersifat midti purposes. Ada tujuan-tujuan 

pendidikan nonformal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat 

dasar {basic education) semacam pendidikan keaksaraan,   pengetahuan   alam   

{natural   knowledge),   ketrampilan vokasional    {social   economic   well-being),    

pengetahuan   gizi   dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup 

bermasyarakat {positive attitude, household, and social relationship), 

pengetahuan umum dan kewarga    negaraan    {functional    knowledge    and   

skill   for    civic participation), serta citra diri dan nilai hidup {self esteem and 

meaning of life). Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan nonformal yang 

ditujukan    untuk    kepentingan    pendidikan    kelanjutan    {continuing 

education)   setelah   terpenuhinya   pendidikan   tingkat   dasar,    serta 

pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. 

Sedangkan ditinjau dari faktor agensi atau provider (penyedia layanan), 

pendidikan nonformal memiliki variabilitas agensi yang besar dan beragam, baik 

yang berada di bawah koordinasi pemerintah, swasta, LSM, atau masyarakat luas 

lainnya. Dalam kapasitas inilah pendidikan nonformal memiliki sifat multi 

agencies. Perkembangan agensi ini telah diikuti pula oleh perkembangan "profesi" 

pendidik pendidikan nonformal dengan variasi jenis dan tingkat pekerjaan dari 

yang setara "tukang" sampai dengan tenaga professional, dan tenaga ahli.  

Seiring dengan maraknya praktek dan luasnya garapan PLS muncul pula 

orang-orang (individu atau populasi) yang memilih jalan hidup atau karena 

dorongan situasi bekerja sebagai tenaga pendidik pada jalur PLS. Sebutan, status, 

peran, dan fungsi tenaga kependidikan PLS ini sangat beragam. Sebutan bagi 

jabatan mereka juga bermacam-macam sesuai dengan seting dimana dia bertugas. 

Ada yang disebut pamong belajar, tutor, fasilitator, widyaiswara, nara sumber, 

penatar, pelatih, manggala, juru penerang, penyuluh lapangan, kader penggerak, 

kontak (tani), pendamping, tentor, instruktur, pembina, supervisor, dan 

sebagainya. 

Pada sisi lain, dengan tugas yang berbeda terdapat pengelola, perancang, penyelia, 

evaluator, penguji, dan peneliti di bidang PLS. Bahkan telah terdapat pula organisasi 

atau asosiasi yang merupakan himpunen/ perkumpulan orang-orang yang memiliki 

bidang pekerjaan sejenis. 

Pertanyaan selanjutnya adakah pendidikan nonformal telah menjadi sebuah 

"ideologi" dan cara pandang dalam menyelesaikan problem-problem sosial 

sebagaimana makna pembangunan sebagai proses belajar (Soedjatmoko,1990), 

belajar untuk hidup (Edgar Faure, 1972,) pendidikan nonformal sebagai proses 

pemberdayaan ((Kindervatter, 1978) dan pendidikan sebagai praktek pembebasan 

Freire (1972). Adakah para praktisi PLS itu memedomani atau setidaknya telah 

menimbang pemikiran-pemikiran, teori-teori, dan prinsip-prinsip pembelajaran, 

pendidikan dan pembangunan sebagaimana ditawarkan oleh para pemikir dan pakar 

tersebut dalam memberikan arahan dan justifikasi praktek Pendidikan Nonformal 

di lapangan? 

Pendek kata program pendidikan nonformal merentang sangat luas, baik dari 

dimensi waktu, isi dan tujuan pendidikan, maupun tempat dan pola transaksi 

pembelajarannya. Ketika sekolah terbelenggu oleh persyaratan-persyaratan formal 

sehingga sangat banyak mengalami keterbatasan, maka pendidikan nonformal 

dapat keluar dari semua keterbatasan itu. Di luar sistem sekolah, orang bisa 

belajar apa pun di kala usianya telah di atas usia sekolah, orang bisa belajar apapun 

yang dibutuhkan atau yang disukai di pusat-pusat sumber belajar yang ada di 

masyarakat, seperti kursus, kelompok belajar, magang atau nyantrik, lembaga 

pendidikan dan latihan atau yang berbentuk balai latihan; dan sebagainya. Pada sisi 

lain orang dapat mengajarkan apa pun, menginfor-masikan apa pun, atau 

mengkampanyekan apa pun yang menjadi kepentingannya melalui media 

komunikasi dan forum belajar alamiah maupun yang telah direkayasa. 

Dalam kasus di Indonesia, kebutuhan belajar, bidang pelajaran dan pendidikan 

yang tidak diajarkan di sekolah adalah garapan dan tanggung 



jawab pendidikan luar sekolah. Banyak masalah dan kebutuhan belajar individu 

dan masyarakat yang hanya bisa disentuh dengan teknologi (rekayasa) 

pendidikan luar sekolah. Sementara itu daya jangkau dan kemampuan 

teknologi pembelajaran sekolah tidak akan bisa menyentuhnya. Kemampuan 

sekolah untuk menyentuh masalah-masalah sosial kependidikan yang ada di 

masyarakat terbatas sekali, karena keterbatasan tempat, ruang, waktu, serta 

sarana-prasarana. Secara sederhana dapat dikatakan, di mana ada kebutuhan 

belajar atau masalah sosial yang membutuhkan sentuhan pendidikan di luar 

sistem persekolahan, rnaka di situ pendidikan nonformal perlu hadir. 

D.   Pendidikan Non-formal di Era Global 

Ketika masih berlabel Pendidikan Masyarakat, pendidikan nonformal 

hanya bergerak pada wilayah garapan "pemberantasan buta huruf dan 

pendidikan bagi kaum tak beruntung (education for disanvantage groups) 

(Santoso, 1957), tetapi pada masa terakhir ini pendidikan nonformal harus juga 

melayani dan mengembangkan program pendidikan yang ditujukan untuk 

kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan citra diri (self actualization and 

self esteem) dan untuk pemutakhiran kemampuan agar sesuai dengan tingkat 

perkembangan ilmu dan tehnologi yang demikian pesat. Kemajuan pesat 

ilmu dan teknologi tersebut mengakibatkan demikian cepat kadaluwarsanya 

pengetahuan dan kemampuan seseorang. Untuk kepentingan menambah, 

melengkapi dan memutakhirkan pengetahuan dan kemampuan ini, peran 

pendidikan nonformal dan pendidikan informal sangat signifikan dan sangat 

strategis. 

Untuk kebutuhan pemutakhiran pengetahuan dan kemampuan tersebut, 

bagi sebagian besar orang, akses dan kesempatan untuk belajar lagi melalui 

jalur sekolah sudah tertutup karena berbagai faktor, terutama terkait dengan 

waktu, batasan usia, dan iklim pembelajaran. Bahkan untuk banyak 

kebutuhan belajar, tidak tersedia di sekolah, misalnya 

kebutuhan belajar teknik akupuntur, tusuk jarum, bahasa Mandarin, pengobatan 

tradisional, dan sebagainya. Pada sisi lain tuntutan belajar puma waktu (full time 

learner) di sekolah sangat menyulitkan bagi orang dewasa yang telah memiliki 

kesibukan penting karena tugas dan status sosial mereka. Dalam situasi inilah ada 

kebutuhan mendesak tentang adanya sebuah sistem penyediaan layanan dan 

pengelolaan pedidikan nonformal di Indonesia yang mampu memfasilitasi dan 

memenuhi setiap kebutuhan pemutakhiran pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

yang kompetibel dengan perkembangan ilmu-pengetahuan, agar bangsa 

Indonesia dapat memenangkan persaingan global yang semakin hiperkompetitif. 

Embrio penyediaan peluang belajar tambahan, pelengkap, dan pemutakhiran 

diri itu sudah terjadi secara alamiah. Di daerah perkotaan di Indonesia, betapa 

banyak program-program pendidikan dan pelatihan, baik yang berupa kursus, 

kelompok belajar, maupun pusat belajar (learning center) yang menyediakan 

layanan pendidikan bagi kaum berada (the haves) dalam rangka memenuhi 

kebutuhan aktualisasi diri, peningkatan citra diri, dan pemutakhiran kemampuan 

diri. Sebutlah misalnya kursus kecantikan, kursus kepribadian, pelatihan 

penggunan piranti komunikasi elektronik, pelatihan e-commerce, berbagai 

pelatihan teknologi informasi, dan pendidikan dan latihan spiritual (dan 

keagamaan) yang bertujuan untuk mendapatkan dan memaknai nilai-nilai hidup 

(kehidupan manusia), peningkatan citra diri, dan pemutakhiran kemampuan diri. 

Derasnya arus perkembangan program-program pendidikan nonformal di 

masyarakat beserta semakin meluapnya kebutuhan masyarakat akan layanan 

program pendidikan nonformal ini merupakan konsekuensi tak terelakkan dari 

pesatnya gerakan pembangunan, modernisasi, industrialisasi, dan teknologi 

informasi yang selama ini berlangsung di Indonesia. Pengalaman negara-negara 

maju seperti Amerika Serikat, misalnya, juga berlangsung demikian dalam 

perjalanan 

 



sejarah mereka, di mana hal itu tercermin dari keberadaan Adult and Continuing 

Education semenjak dasa warsa 1920-an, baik sebagai bidang pekerjaan maupun 

sebagai bidang studi (disiplin ilmu). 

Kepesatan praktek dan kebutuhan belajar pendidikan nonformal ini 

merupakan konsekuensi tak terelakkan dari pesatnya gerakan pembangunan, 

modernisasi, industrialisasi, dan teknologi informasi yang selama ini berlangsung di 

Indonesia. Pendidikan jalur sekolah, jelas memiliki keterbatasan untuk dapat 

memenuhi semua kebutuhan layanan pendidikan/pembelajaran itu seiring konsep 

life long education dan life long learning. 

Arus perkembangan yang demikian itu, diperkirakan akan semakin pesat di 

masa-masa mendatang, teratoma karena tuntutan berbagai kecenderangan dan 

perkembangan baru yang dapat diuraikan sebagai berikut ini. Pertama, proses 

globalisasi ekonomi yang menuntut ketangguhan daya saing di dalam 

produktivitas, efisiensi, dan kualitas; agar tidak termarginalisasi dalam percaturan 

perdagangan/ pasar bebas yang hiper-kompetitif. Situasi itu menuntut penyesuaian 

kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang tiada henti, terutama akibat inovasi 

teknologi yang juga tak mengenal berhenti, sehingga proses belajar sepanjang 

hayat menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan. 

Kedua, perubahan paradigma pembangunan yang semakin "berwawasan 

manusia" {people centred development). Suatu wawasan yang pada dasarnya 

mengutamakan usaha perbaikan kualitas hidup manusia secara lebih komprehensif 

dan merata, termasuk di dalamnya perbaikan tingkat pendidikan, pendapatan, usia 

harapan hidup, serta status kesehatan dan gizi bagi masyarakat luas. Arah yang 

demikian itu memerlukan kontribusi berbagai bidang profesi dan keilmuan, 

termasuk pendidikan pada umumnya dan pendidikan nonformal khususnya. Dalam 

konteks ini tidak saja peran optimal lembaga persekolahan, melainkan juga 

segenap agensi pendidikan nonformal, khususnya yang bergerak di 

 

bidang    pelatihan,    penyuluhan,    dan    pemberdayaan    masyarakat 

(community development). 

Ketiga, kehadiran era reformasi yang menuntut perubahan paradigma 

pemerintahan ke arah "kepemerintahan yang baik" (good governance). Dengan 

paradigma baru ini, menuntut peran pemerintah lebih sebagai pemampu (enabler) 

atau fasilitator, dan bukan lagi selaku pelaku utama serta dominan dalam 

pembangunan. Karenanya, menjadi suatu keharusan menerapkan prinsip 

partisipasi, demokratisasi, keadilan, penegakan supremasi hukum, akuntabilitas 

publik, responsif, dan berorientasi konsensus. Untuk menuju ke arah itu 

memerlukan penyesuaian mentalitas dan kemampuan SDM (sumber daya 

manusia), baik di pihak birokrasi pemerintahan maupun di kalangan rakyat itu 

sendiri. Kebutuhan itu menghajatkan intervensi pendidikan, dan terutama menjadi 

lahan garapan segenap agensi pendidikan nonformal yang tersebar di lembaga 

pemerintah maupun non-pemerintah. 

Jelas tidak mungkin mengembalikan atau mendorong para orang dewasa itu 

kembali belajar ke sekolah untuk menyesuaikan kemampuan-nya yang telah 

"kedaluwarsa" dengan kemampuan baru sebagimana dituntut oleh jaman baru. 

Program-program belajar yang bersifat "on top and beside of schooV (program 

belajar lanjutan di samping dan setelah lulus sekolah yang bersifat non degree, 

kompelementer, dan suplementer) hanya bisa diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan sekolah melalui program-program pendidikan nonformal. 

E.   Manusia sebagai Partisipan Belajar 

Istilah belajar menyiratkan peningkatan kemampuan masyarakat, baik 

secara individual maupun kolektif, tidak hanya untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai 

dengan tujuannya sendiri. Disadari bahwa pembangunan bukan merupakan suatu 

proses yang membujur lurus, melainkan merupakan   suatu  jaringan   perubahan-

perubahan   yang   erat   sekali 



hubungannya yang  satu  dengan  lainnya.  Pendekatan pembangunan menurut 

pola dari atas ke bawah telah kehilangan kepercayaan, karena pengalaman pahit. 

Sebagai reaksi, maka pendekatan dari atas ke bawah diganti   dengan  pendekatan   

dari  bawah   ke   atas   (bottom-up)   atau pendekatan dari akar rumput (grass-

root) yang memiliki pembela-pembela   antusias.   Sekalipun   demikian   

(Soedjatmoko,   1985)   pada pendekatan   ini   pun   telah   terkumpul   cukup   

banyak   pengalaman kegagalan. Pengalaman kegagalan ini sekaligus 

menyarankan bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  

pembelajaran  harus menjadi   titik   tekan   dalam   setiap   perencanaan   dan   

implementasi pembelajaran Partisipasi tanpa belajar dapat merupakan suatu 

latihan yang tidak berguna arena pihak-pihak yang terlibat boleh jadi justru 

kecewa dan putus asa lantaran tidak memperoleh sukses. 

Selanjutnya (Soedjatmoko, 1985) membedakan dua perangkat kebutuhan 

belajar yang luas, yang satu menoleh ke belakang, yang lain memandang ke 

depan. Kegagalan pada masa silam serta tantangan yang menakutkan di masa 

depan seolah-olah mencekik masa kini. Kedua kebutuhan belajar, asalkan benar-

benar dikuasai, dapat membuka jalan untuk melepaskan diri dari cengkeraman ini. 

Dengan perangkat yang satu kita belajar dari keberhasilan dan kegagalan masa 

lalu. Dengan perangkat yang lain kita belajar sambil mempersiapkan diri, 

disamping memberi jawaban terhadap transformasi kehidupan manusia yang 

sedang berlangsung. 

Pelajaran-pelajaran yang harus kita kuasai ialah kemampuan menyesuaikan 

diri dengan teknologi-teknologi baru, pola kependudukan baru, cara produksi baru, 

kesadaran berbangsa bernegara baru serta persenjataan baru yang makin menyebar 

maut. Pembelajaran itu berbagai macam coraknya, baik kiranya untuk disebut satu 

persatu. Pertama. ialah pengetahuan, kearifan yang sejak berabad-abad diwariskan 

kepada kita lewat berbagai jalan, baik yang formal maupun bukan. Ada pelajaran 

dalam bidang ketrampilan, bagaimana memperoleh dan menghasilkan 

 

kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Manusia harus belajar bagaimana merencanakan, 

mengorganisasikan serta mengelola sistem-sistem yang mendukung usaha manusia. 

Tentu saja, pendidikan, formal ada tempatnya dalam proses belajar ini, tetapi kita 

makin menyadari bahwa pendidikan formal hanya merupakan suatu bagian dalam 

proses itu. Strukturnya yang kaku dengan pembagian menurut tahap-tahap, bahkan 

dapat menghambat orang muda menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang 

berubah pesat. 

Bentuk pelajaran yang merupakan jantung pembangunan ialah proses yang 

sukar didefinisikan, dan disebut proses belajar sosial. Seorang pengamat pernah 

melukiskan proses ini sebagai suatu bentuk belajar yang khas bagi jenis makhluk 

manusia. Belajar secara sosial mengandalkan suatu lingkungan yang dapat juga 

belajar dan yang ditentukan oleh antaraksi dengan organisme-organisme lain 

yang juga dapat belajar. 

Belakangan muncul pemikiran yang "baru" yang lebih sering disebut 

dengan pembangunan berdimensi kerakyatan (Korten and Sjahrir, 1984). 

Pembangunan yang berpusat pada swakelola rakyat berjalan secara lebih 

organis. Struktur dan arus informasi dari sistem-sistem swakelola dijalin kedalam 

proses penentukan sasaran dan pemecahan masalah dari berbagai sub sistem 

mereka, sehingga tindakan yang inovatif dan yang memiliki dayasuai 

(adaptability), yaitu proses belajar, terjadi secara berkesinambungan di seluruh 

sistem. Mereka berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan daya cipta dari 

semua pemeran-serta mereka. 

Teori proses belajar sosial merupakan bagian penting dari dasar teori 

pembangunan yang berpusat pada rakyat. Edgar S. Dunn, Jr (1971) mengajukan 

pendapat yang mendasari teori proses belajar sosial. la membahas kemampuan unik 

manusia.dan kelompok manusia untuk berlaku sebagai makhluk yang belajar, yaitu 

berperilaku demi mengubah ataupun merencanakan kern bait perilaku itu. Dunn 

menunjukkan bahwa 



proses belajar sosial merupakan landasan pendekatan pembangunan berdimensi 

kerakyatan. Korten (1980) menghubungkan perhatian epistemoligik Dunn pada 

teori proses belajar sosial dengan prosedur penyusupan progran pembangunan. 

Melalui penelitiannya, Korten menunjukkan bagaimana suatu pendekatan 

alternatif yang lebih konsisten dengan asas-asas teori proses belajar sosial telah 

memberi hasil di dalam mengatasi kemiskinan pedesaan di Asia (Soedomo, 1989). 

Menurut App (1989) partisipan program pendidikan nonformal pada 

hakikatnya adalah para pelaku dari implementasi model Continuing Education, 

yaitu orang dewasa dengan beberapa karakteristik yang berkenaan dengan umur, 

pendidikan formal yang telah dijalani, tingkat pendapatan, motivasi belajar, dan 

kesukaan atau kebiasaan belajar sehari-hari. Kegiatan Continuing Education 

memerlukan peran sponsor dan para penyelenggara yang memiliki komitmen. 

Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan demensi manusia dewasa   

sebagai   pebelajar.   Pengakuan  terhadap   eksistensi  manusia menjadi   titik   

pijak   yang   penting   dalam   perpektif   pembelajaran humanistik. Beberapa 

literatur memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang konsep humaniti. 

Berikut digambarkan kontinum posisi manusia sebagai makhluk yang tinggi dalam 

kehidupan. Wujud manusia (human being)   sebagai   makhluk  yang  mampu  

melakukan   aktivitas   dalam kehidupan dapat dilihat dari beberapa unsur yang 

melekat pada diri manusia,   yaitu   memiliki   kemauan   perilaku,   aktivitas   

asli   yang mempengaruhi perilakunya,  individualitas,  kebebasan,  wawasan 

dan kapasitas, mencari pengakuan dan jati diri, memiliki dan memanfaatkan 

waktu, simbol-simbol kehidupan, emosi dan demensi sosial. Secara umum, ada 

tiga aspek utama yang menyangkut wujud manusia sebagai makluk dalam  

sistem kehidupan, yaitu organismik, mekanistik dan perspektif humanistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat manusia menjadi bagian kehidupan dari sifat kehidupan secara 

umum. Human trait harus menjadi wujud perilaku dari sistem kehdupan terutama 

pada aspek sistem pendidikan dan pembelajaran orang dewasa. 

Masalah yang berkenaan dengan pengakuan manusia sebagai makhluk 

bermartabat dapat ditinjau dari tiga aspek, yairtu manusia sebagai maklhuk 

organismik, makhluk mekanistik, dan perpespektif humanistik. Beberapa 

permasalah continuing education adalah masing-masing manusia memiliki 

keunikan behavioristik dan psikoanalitik, mengkaji humanistik dengan sangat 

sempit dan picik, dan menggunakan pendekatan humanistik yang terlalu luas. 

Manusia merupakan bagian dari dunia. Manusia di dunia memiliki posisi yang sama. 

Manusia merupakan bagian integral dari masyarakat dan budaya yang 

dipengaruhi oleh budaya dan situasi masyarakat yang lain. 

Bagian ini difokuskan pada bahasan tentang wujud manusia sebagai 

makhluk berbudaya dan saling berinteraksi antar sesama. Manusia diposisikan 

sebagai pelaku dan proses seluruh kehidupan, manusia yang juga memiliki 

keterasingan dengan kehidupan lain. Dalam Continuing Education titik tekan 

pembahasan selalu ditempatkan pada tiga posisi, yaitu organismik, mekanismik, 

atau interpretasi yang sempit tentang pemaknaan humanistik. Hal-hal tersebut 

menjadi bahan kajian penting yang sekaligus menjadi persoalan dalam upaya 

pemaknaan pendidikan orang dewasa dalam perspektif humanistis (App, 1989). 

Berdasarkan klasifikasi Apps .(1979:64) ada dua bentuk kemungkinan 

peristiwa belajar terjadi, yaitu apa yang disebut sebagai random   learning  dan  

planned  learning.   Random   learning  adalah 
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peristiwa dan hasil belajar yang tidak direncanakan, baik oleh si pebelajar maupun 

oleh si sumber belajar atau oleh salah satunya. Melalui berbagai peristiwa dan 

pengalaman hidup sehari-hari yang bermacam-macam, seseorang   dan  

masyarakat  mendapatkan  banyak  pelajaran   (lesson learned)  yang  akhirnya  

mampu mengubah  perilaku mereka  secara permanen. Adapun planned learning 

adalah peristiwa dan hasil belajar yang   secara  sistematis,  terancang,  dan  

disenggaja  direkayasa  atau memang diciptakan untuk mengubah perilaku 

sasaran didik. Klasifikasi ini sejalan dengan taksonomi Axinn (1976: 22), di mana 

peristiwa belajar dapat dilihat berdasarkan nirmana (perspective) kesengajaan 

peserta dan sumber belajar. Apabila pada sebuah peristiwa belajar, si pebelajar 

dan sumber belajar keduanya sengaja mengadakan kegiatan belajar-mengajar di 

luar sistem persekolahan, maka di situ peristiwa belajar nonformal terjadi 

sepanjang keseluruhan proses pembelajaran yang dilakoninya itu terancang secara 

sistematis dan terkontrol. Apabila salah satu pihak, si pembelajar atau si sumber 

belajar tidak sengaja untuk belajar atau untuk mengajar, namun melalui sebuah 

interaksi langsung atau secara tidak langsung terjadi perubahan tingkah laku pada 

si pebelajar, maka di situ telah terjadi peristiwa belajar secara informal.  

Pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah 

pendidikan nasional di Indonesia, terutama dalam pemberantasan buta aksara dan 

pendidikan bagi kaum tak beruntung. Bahkan peran itu akan semakin penting 

pada masa yang akan datang seiring dengan dampak perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, teknologi informasi, 

dan teknologi transportasi yang mengakibatkan terjadinya globalisasi dunia. 

Salah satu peran pendidikan nonformal adalah mengembangkan dan 

memutakhirkan pengetahuan dan kemampuan seseorang agar tetap sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai pribadi, 

sebagai sumber daya manusia (tenaga kerja), maupun sebagai warga negara. 

 

F.   Perluaian Medan Garap Pendidikan Nonformal 

Apabila pada awal mulanya gerakan Pendidikan Masyarakat atau PLS atau 

pendidikan nonformal hanya ditujukan untuk memberantas buta huruf dan 

pendidikan politik akan perlunya perjuangan merebut dan mempertahankan 

kemerdekaan, maka pada perkembangan terakhir pendidikan luar sekolah telah 

berkembang menjadi sebuah enterprise yang sangat luas wilayah garapnya dan 

bervariasi jenjangnya seiring dengan prinsip belajar dan pendidikan seumur 

hidup. 

Dari sisi target group yang disebut sebagai sasaran didik, pendidikan 

nonformal memiliki cakupan garapan yang sangat luas serta besar variabilitasnya. 

Khalayak sasaran yang ingin/ harus dilayani pendidikan nonformal terentang 

seiring dengan kebutuhan belajar manusia untuk belajar sepanjang hayat, sejak 

anak dini usia sampai dengan orang lanjut usia. Di mana seseorang atau sebuah 

komunitas manusia muncul kebutuhan belajar (kebutuhan pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap), maka di situ sebaiknya pendidikan nonformal hadir. Dalam kapasitas 

inilah pendidikan nonformal dikatakan bersifat multi audiens, tidak saja ditinjau dari 

faktor usia, tetapi juga faktor karakteristik individu dan sosial seperti jenis kelamin 

dan gender, demografis, geografis, pekerjaan, latar pendidikan formal, dan 

sebagainya. Sungguh sangat banyak kebutuhan belajar manusia yang hanya bisa 

didekati dan diselesaikan melalui pendidikan luar sekolah. Sementara jelas sekali 

bahwa kemampuan sekolah menjangkau dan memenuhi kebutuhan belajar 

khalayak sasaran di luar main stream sekolah (persyaratan usia, syarat pendidikan 

pendahuluan, tempat tinggal, dan prasyarat formal lain) sangat terbatas. 

Ditinjau dari faktor tujuan belajar/pendidikan, pendidikan nonformal 

bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, 

level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul ciri pendidikan 

nonformal yang bersifat multi purposes. Ada tujuan-tujuan pendidikan nonformal 

yang terfokus pada pemenuhan 



kebutuhan belajar tingkat dasar {basic education) semacam pendidikan keaksaraan, 

pengetahuan alam {natural knowledge), ketrampilan vokasional {social 

economic well-being), pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga 

dan hidup bermasyarakat {positive attitude, household, and social relationship), 

pengetahuan umum dan kewarga negaraan {functional knowledge and skill for 

civic participation), serta citra diri dan nilai hidup {self esteem and meaning of life). 

Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan nonformal yang ditujukan untuk 

kepentingan pendidikan kelanjutan {continuing education) setelah terpenuhinya 

pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai 

hidup. Contoh program pendidikan nonformal yang ditujukan untuk mendapatkan 

dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai 

latihan kejiwaan, meditasi, "manajemen qolbu", latihan pencarian makna hidup, 

kelompok hoby, pendidikan kesenian, dan sebagainya. Dengan program 

pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai keagamaan, 

keindahan, etika, dan makna. 

Sedangkan ditinjau dari faktor agensi atau provider (penyedia layanan), 

pendidikan nonformal memiliki variabilitas agensi yang besar dan beragam, baik 

yang berada di bawah koordinasi pemerintah, swasta, LSM, atau masyarakat luas 

lainnya. Dalam kapasitas inilah pendidikan nonformal memiliki sifat multi 

agencies. Perkembangan agensi ini telah diikuti pula oleh perkembangan "profesi" 

pendidik pendidikan nonformal dengan variasi jenis dan tingkat pekerjaan dari 

yang setara "tukang" sampai dengan tenaga professional, dan tenaga ahli.  

Seiring dengan maraknya praktek dan luasnya garapan PLS muncul pula 

orang-orang (individu atau populasi) yang memilih jalan hidup atau karena 

dorongan situasi bekerja sebagai tenaga pendidik pada jalur PLS. Sebutan, status, 

peran, dan fungsi tenaga kependidikan PLS ini sangat beragam. Sebutan bagi 

jabatan mereka juga bermacam-macam sesuai dengan seting dimana dia bertugas. 

Ada yang disebut pamong belajar, 

tutor, fasilitator, widyaiswara, nara sumber, penatar, pelatih, manggala, jura penerang, 

penyuluh lapangan, kader penggerak, kontak (tarn), pendamping, tentor, instruktur, 

pembina, supervisor, dan sebagainya. Pada sisi lain, dengan tugas yang berbeda 

terdapat pengelola, perancang, penyelia, evaluator, penguji, dan peneliti di bidang 

PLS. Bahkan telah terdapat pula organisasi atau asosiasi yang merupakan 

himpunan/ perkumpulan orang-orang yang memiliki bidang pekerjaan sejenis 

semacam HPPLSM (Himpunan Penyenggara Pendidikan Luar Sekolah yang 

Diselenggarakan Masyarakat), Paguyuban Tutor untuk para tutor program Paket, 

A, B, C, dan pendidikan keaksaraan. 

Dengan demikian, khalayak sasaran pendidikan nonformal adalah semua 

orang yang membutuhkan layanan pendidikan untuk meningkat-kan kemampuan 

(pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam upaya menggapai derajat, martabat, 

dan kualitas hidup yang lebih baik, lebih indah, lebih bernilai dan lebih bermakna. 

Peserta didik pada jalur pendidikan nonformal adalah warga masyarakat yang 

tidak pernah sekolah, putus sekolah, anak usia dini, dan pencari kerja yang perlu 

bekal keterampilan dan mereka yang ingin meningkatkan kemampuan/ keterampilan 

profesionalnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Menurut 

klasifikasi Direktorat Jenderal (Ditjen) PLSP, pendidikan nonformal dapat dibagi 

menjadi tiga komponen pendidikan yang integral yaitu: pertama, pendidikan 

keaksaraan {literacy) yaitu komponen pendidikan nonformal yang berfungsi 

memberikan pengetahuan dasar baca tulis, hitung dan pengetahuan dasar. kedua, 

pendidikan dasar {basic education), yaitu komponen pendidikan non formal yang 

berfungsi untuk memberikan pendidikan setara dengan pendidikan dasar (SD dan 

SLTP), ketiga, pendidikan berkelanjutan {continuing education) yaitu komponen 

pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan pendidikan lanjutan seperti 

keterampilan bermata pencaharian, keterampilan profesional, kemampuan dan 

keterampilan hidup lainnya yang dilaksanakan melalui kursus-kursus dan 

 



pelatihan keterampilan usaha, termasuk kemampuan yang setara dengan Sekolah 

Menengah Lanjutan Atas (SLTA), pendidikan bagi anak usia dini agar pada usia 

sekolah ada kesiapan masuk sekolah, pendidikan perempuan dan masyarakat yang 

terbelakang baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

G.   Butuh Penataan dan Fasilitasi Terarah 

Di tengah situasi pesatnya praktik pendidikan nonformal di masyarakat dan 

semakin naiknya kebutuhan masyarakat akan layanan program Pendidikan 

Nonformal, muncul kebutuhan akan model penata-usahaan dan fasilitasi yang bisa 

menuntun dan mengarahkan agar praktek pendidikan nonformal itu benar-benar 

efektif dalam mengembangkan sumberdaya manusia unggul. Pemerintah perlu 

mengembangkan sistem regulasi dan memberikan fasilitasi yang tidak salah arah. 

Dalam khasa-nah ini, muncul pertanyaan, direktorat jenderal PLS sekedar 

mengelola praktek dan profesi pendidikan nonformal atau yang haras menuntun 

praktek dan profesi PLS ke arah yang dibutuhkan era globalisasi. 

Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia unggul tidak hanya 

menunjuk pada jenis pemutakhiran pengetahuan dan ketrampilan "tingkat tinggi" 

disektor formal, tapi juga ditujukan pada jenis kebutuhan belajar tingkat 

pendidikan dasar {basic education) dan pendidikan kelanjutan {continuing 

education). Termasuk dalam level kebutuhan pendidikan dasar adalah 

pengetahuan tentang hak azasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan 

pendidikan agama. Pendidikan dasar, khususnya pendidikan keaksaraan, menjadi 

indikator HDL Tanpa peme-nuhan kebutuhan pendidikan dasar sukar diharapkan 

manusia Indonesia memiliki modal dasar untuk belajar lebih lanjut untuk 

mendapatkan keunggulan komparatif. Kebutuhan belajar lanjutan {continuing 

education), setelah terpenuhinya pendidikan tingkat dasar, harus menjadi perhatian 

utama bila ingin warga negara Indonesia tampil, berdaya saing tinggi, juga 

pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. 
 

Untuk keperluan pemenuhan kebutuhan belajar tersebut, tidak berarti 

pemerintah yang harus menyediakan semua sumber daya. Terhadap kebutuhan 

belajar tingkat dasar dan kebutuhan belajar dalam upaya membentuk warga negara 

yang baik {good citizenship), peran negara memang harus lebih dominant. 

Adapun untuk memenuhi kebutuhan belajar lanjutan, di mana asal sumber 

kebutuhan belajar telah terdeferensiasi pada subjek didik yang bersangkutan, 

organisasi pemetik manfaat maka pembiayaan dan sumberdaya pembelajaran 

bisa dibebankan kepada warga belajar atau organisasi bersangkutan. 

Di perkotaan dan pedesaan Indonesia, telah banyak Diklat, baik berupa 

kursus, kelompok belajar, maupun pusat belajar {learning center) yang 

menyediakan layanan pendidikan bagi kaum berada {the haves) untuk memenuhi 

kebutuhan aktualisasi diri, peningkatan citra diri, dan pemutakhiran kemampuan 

diri seiring konsep life long education dan life long learning. Dalam situasi ini 

peran dan kepentingan pemerintah adalah menjadi fasilitator yang adil dalam 

menjembatani kepentingan warga belajar, kepentingan organisasi pemetik manfaat, 

dan kepentingan negara. 

Regulasi dan peran pemerintah dalam mengatur pendidikan berkelanjutan itu 

tujuannya untuk melindungi kepentingan warga negara dari kemungkinan praktek 

pendidikan yang melanggar norma dan/atau yang bersifat mal-praktek sehingga 

membahayakan keselamatan jiwa dan raga murid, dan mengakibatkan hancurnya 

generasi bangsa. Pada dasarnya, lembaga pendidikan, baik yang diselenggarakan 

pemerintah maupun swasta, adalah sebuah institusi yang menerima mandat dari 

pemerintah dan masyarakat untuk mendidik warga negara sesuai cita-cita 

pencerdasan kebidupan bangsa. Dalam hal ini lembaga pendidikan telah menerima 

kontrak sosial untuk mendidik warga belajar. Pada sisi lain, menjadi tugas negara 

untuk melindungi warga negara dari praktek pendidikan yang sesat, yang 

membahayakan keselamatan jiwa dan raga dan mengakibatkan hancurnya 

generasi bangsa. Mengapa demikian? 

 



Karena bisa saja sebuah lembaga pendidikan telah melaksanakan program belajar 

dan metode mengajar yang "menyesatkan", atau yang tidak sesuai dengan arah 

yang diinginkan orang tua dan negara. Untuk mengontrol itu dibutuhkan peran 

pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Di tengah kecenderungan maraknya 

lembaga pendidikan nonformal yang diprakarsai masyarakat maupun yang 

pemerintah, besar kemungkinan ada lembaga dan satuan pendidikan yang 

menyelenggara-kan pendidikan secara tidak normative atau tidak cocok 

{unmatched) dengan arah pembangunan pendidikan nasional. 

 

H.   Kesimpulan 

Beberapa catatan akhir berkaitan dengan orientasi penyelenggaraan 

pendidikan nonformal adalah sebagai berikut: 

• Pendidikan nonformal berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan belajar 

masyarakat untuk memutakhirkan pengetahuan dan kemampuan yang cepat 

sekali menjadi kedaluwarsa karena perkembangan pesat ilmu pengetahuan 

dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, infromasi dan transportasi. 

• Perkembangan praktek dan pekerjaan pendidikan nonformal di lapangan 

sangat pesat. Perkembangan praktek dan pekerjaan pendidikan nonformal 

membutuhkan penatausahaan, regulasi, dan fasilitasi yang mengarahkannya ke 

pembentukan sumber daya manusia unggul dan mampu bersaing di dunia 

global. 

• Seiring perkembangan medan garap PNF, maka "profesi" pendidik PNF 

dengan variasi pekerjaan, dan jenjang dari "tukang" sampai professional, dan 

tenaga ahli juga berkembang. Tukang memerlukan pendidikan persiapan 

jabatan (preservice training) yang berbeda dengan pendidikan dalam jabatan 

untuk profesional/ahli. 

• Perlu kepedulian pemerintah selaku regulator dan fasilitator bagi praktek, 

profesi, dan keilmuan pendidikan nonformal memperhatikan berbagai entitas, 

forum, satuan, dan praktek pendidikan nonformal 

yang "tidak tercantum" pada undang-undang sistem pendidikan nasional maupun 

RPP pendidikan nonformal (dan pendidikan informal). Perlu pula diperhatikan 

berbagai pusat,- balai, lembaga, dan badan pemerintah yang menjalankan peran, 

fungsi, atau prakiek pendidikan nonformal untuk melindungi dan 

mengembangkannya untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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Program-program 

Pendidikan non-Formal 

 

A.    Pengantar 

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok 

manusia dapat maju berkembang sejalan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera, 

dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Menurut UU NO. 20 

Tahun 2003, pendidikan nasional itu terdiri dari dua jalur, yaitu jalur pendidikan 

sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. 

Keberadaan pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal dalam sistem 

pendidikan nasional telah mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. 

Konsep pendidikan luar sekolah muncul atas dasar hasil observasi dan pengalaman 

langsung dan atau tidak langsung. Hasil observasi dan pengalaman itu kemudian 

dibentuk sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan ciri-ciri antara 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Disamping itu pendidikan luar 

sekolah memiliki pengertian, sistem, prinsip-prinsip, dan paradigma sendiri yang 

relatif berbeda dengan pendidikan persekolahan. 

 

 

 

 

 



Perbedaan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah diantaranya 

pada sistem dan penyelenggaraannya. Secara sistem kedua jalur pendidikan ini 

berbeda dalam derajat keketatan, bentuk dan isi program, teknik yang digunakan 

dalam mendiagnosis, merencanakan, dan mengevaluasi proses, hasil, dampak, 

tujuan program, dan pendanaan. Penyelenggaraan program juga berbeda. 

Unesco (1972) menjelaskan bahwa pendidikan luar sekolah mempunyai 

derajat keketatan dan keseragaman yang lebih longgar dibandingkan dengan 

tingkat keketatan dan keseragaman pendidikan formal. Pendidikan nonformal 

memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan formal, 

pada umumnya, memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk setiap 

satuan, jenis, dan jenjang pendidikan. Perbedaan ini pun tampak pada teknik-teknik 

yang digunakan dalam mendiagnosis, merencanakan, dan mengevaluasi proses, 

hasil dan dampak program pendidikan. Tujuan program pendidikan non-formal 

tidak seragam, sedangkan tujuan program pendidikan formal seragam untuk setiap 

satuan dan jenjang pendidikan. Peserta didik (warga belajarj dalam program 

pendidikan non-formal tidak memiliki persyaratan ketat sebagaimana persyaratan 

yang berlaku bagi peserta didik pendidikan formal. Tanggung jawab pengelolaan 

pembiayaan pendidikan non-formal dipikul oleh pihak yang berbeda, baik pihak 

pemerintah, lembaga kemasyarakatan, maupun perorangan yang berminat untuk 

menyelenggarakan program pendidikan. Di pihak lain tanggung jawab 

pengelolaan program pendidikan formal pada umumnya berada pada pihak 

pemerintah dan lembaga khusus penyelenggara pendidikan persekolahan. 

Sebagai suatu sistem, keluaran dari pendidikan luar sekolah dipengaruhi 

oleh masukan, lingkungan dan proses pendidikan itu sendiri. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses tersebut agar warga belajar dapat tumbuh dan berkembang 

sedini mungkin dan sepanjang kehidupannya. Selain itu   agar warga belajar 

memiliki pengetahuan, ketrampilan dan 

 

sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari 

apakah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan luar sekolah 

juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat 

dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan luar sekolah lainnya 

adalah mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai yang 

memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam 

lingkungan keluarganya bahkan masyarakat dan negaranya dan juga bertujuan 

untuk mengaktualisasikan potensi manusia sehingga terwujud manusia yang gemar 

belajar membelajarkan, meningkatkan taraf hidup, partisipasi sosial dalam 

pembangunan masyarakat. 

Ditinjau dari faktor tujuan belajar/pendidikan, pendidikan non-formal 

bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, 

level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul ciri pendidikan 

nonformal yang bersifat multi purposes. Ada tujuan-tujuan pendidikan nonformal 

yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar {basic education) 

semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam {natural knowledge), 

ketrampilan vokasional {social economic well-being), pengetahuan gizi dan 

kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat {positive attitude, 

household, and social relationship), pengetahuan umum dan kewarga negaraan 

{functional knowledge and skill for civic participation), serta citra diri dan nilai 

hidup {self esteem and meaning of life). Ada juga tujuan belajar di jalur 

pendidikan nonformal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanjutan 

Tujuan-tujuan tersebut di atas dalam penerapannya dijabarkan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar yang mengarah pada upaya menumbuhkan 

suasana kehidupan yang demokratis, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, yang 

berbudaya, peningkatan tarap hidup peserta didik dan masyarakat serta 

mengubah dan mengembangkan perilaku peserta didik yang lebih berkualitas. 

Kualitas kehidupan dapat tercapai 
 



apabila pembelajaran dilaksanakan secara demokratis. Pelaksanaan pembelajaran 

demokratis berdasarkan anggapan bahwa apabila pendidikan tidak dilaksanakan 

secara demokratis dan tidak ditujukan untuk menumbuhkan kehidupan yang 

demokratis maka pendidikan tidak mungkin berpengaruh positif terhadap 

peningkatan taraf hidup dan kehidupan yang wajar serta berkualitas. Dengan kata 

lain terjadi inter personal traksaction antara warga belajar dengan tutor. 

Pembelajaran yang demokratis dapat berlangsung apabila di dalam 

masyarakat terdapat fasilitas-fasilitas belajar yang memungkinkan masyarakat dapat 

belajar sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Masyarakat telah meyadari 

pentingnya belajar sehingga terdapat suasana belajar (learning society) yang 

ditandai masyarakat selalu mencari dan menemukan sesuatu yang baru dan 

bermanfaat untuk peningkatan kemampuan dan pengembangan diri melalui 

kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang dilakukan masyarakat tidak sebatas hanya 

mengetahui (learning how to learn), tidak pula belajar hanya sekedar memecahkan 

masalah kehidupan (learning how to solve problem). Kegiatan belajar yang 

mereka lakukan terarah untuk kepentingan kemajuan hidupnya (learning how to be 

atau learning to life). 

Perwujudan masyarakat belajar (learning society) diperlukan satuan-satuan 

pendidikan luar sekolah dalam masyarakat. Di mana dengan satuan-satuan 

pendidikan luar sekolah tersebut masyarakat bisa memilih satuan belajar yang 

diinginkan sesuai dengan minat, kebutuhan dan harapannya dimasa yang akan 

datang. Satuan-satuan pendidikan luar sekolah yang dimaksud adalah lembaga 

kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

dan majelis taklim serta satuan pendidikan sejenis. 

Di sisi lain keberadaan satuan pendidikan luar sekolah belum dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan dan sikap masyarakat belum menunjukkan 

 
 

perubahan yang cukup signiflkan. Kualitas pendidikan dari tahun ketahun bukan 

makin meningkat justru sebaliknya, pengangguran bukan makin berkurang justru 

makin meningkat, sikap moral cenderung ke arah negative serta kehidupan lain 

yang belum menunjukkan perubahan ke arah yang berkualitas. Kualitas 

kehidupan tersebut menggambarkan bahwa satuan pendidikan luar sekolah perlu 

dikritisi tentang keberadaannya, penerapannya serta faktor lain yang berhubungan 

dengan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. 

B.   Satuan Pendidikan Nonformal di Indonesia 

Kegiatan pendidikan meskipun bentuknya yang paling sederhana sekalipun, 

termasuk di dalamnya pendidikan luar sekolah, telah hadir di dunia mi bersamaan 

dengan hadirnya manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Seiring dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi interaksi manusia dengan 

lingkungannya juga mengalami perubahan yaitu makin bervariasi dan makin 

kompleks. Oleh sebab itu, untuk mempermudah interaksi tersebut (belajar) perlu 

adanya pengelompokkan terhadap bentuk-bentuk kegiatan belajar. 

Keberadaan bentuk kegiatan pendidikan nonformal di Indonesia jauh 

sebelum merdeka dan telah membantu dalam mencapai kemerdekaan lewat 

organisasi pemuda. Setelah merdeka pada bulan Juni 1946 Badan Pekerja Komite 

Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) di Yogyakarta menerima masukan dari 

Mangun Sarkoro yang menghendaki agar usaha pendidikan bagi masyarakat 

mendapat perhatian yang lebih banyak. Hasil dari masukan tersebut dibentuklah 

bagian lingkungan Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang salah 

satu bagiannya adalah bagian pendidikan masyarakat. Tugas dari pendidikan 

masyarakat adalah menyelenggarakan dan mengawasi pemberantasan buta huruf, 

kursus pengetahuan umum dan perpustakaan rakyat. Sehubungan dengan bidang 

garapannya terlalu luas maka status Bagian 

 
 

 



Pendidikan   Masyarakat   ditingkatkan   menjadi   Jawatan   Pendidikan 

Masyarakat yang memiliki tugas pokok masih sama. 

Pada tahun 1950 tugas Jawatan Pendidikan Masyarakat diperluas ruang 

lingkup kerjanya menjadi 6 (enam) jenis tugas yaitu: 

1. Pemberantasan buta huruf 

2. Kursus-kursus 

3. Perpustakaan Rakyat 

4. Pembinaan Pemuda atau Kepanduan 

5. Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan 

6. Pendidikan Khusus bagi Wanita 

Pada tahun 1964 Jawatan Pendidikan Masyarakat berubah status menjadi 

Direktorat Pendidikan Masyarakat di bawah naungan Departemen Pendidikan 

Dasar dan Kebudayaan. Tugas dari departemen ini masih tetap yaitu 

pemberantasan buta huruf dan penyelenggaraan kursus-kursus, perpustakaan 

rakyat, keolahragaan, kepemudaan dan pembinaan wanita. 

Pada tahun 1983 Direktorat Pendidikan Masyarakat di bawah naungan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga 

(DIKLUSEPORA). Dalam perkembangannya sesuai dengan Undang-undang RI 

No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta adanya PP No 27 tahun 

1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan PP No.73 tahun 1991 tentang 

Pendidikan Luar Sekolah, pelaksanaan pendidikan masyarakat (PLS) mendapat 

pegangan yang jelas mengenai bentuk dan pelaksanaanya. Sesuai dengan PP No.73 

tahun 1991, jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, 

pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan 

pendidikan kejuruan. Adapun bentuk satuan pendidikan luar sekolah adalah: 

1. Pendidikan Keluarga 

2. Kursus 
 

 

3. Kelompok Belajar 

4. Satuan Pendidikan lainnya 

Pada tahun 2000 Direktorat Pendidikan Masyarakat di bawah naungan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (DIKLUSEPA) dengan 

tugas, fungsi, jalur, jenis dan satuan PLS yang menjadi garapannya masih sama 

kecuali olahraga. Kemudian pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang No.20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, nama Direktorat DIKLUSEPA 

diganti menjadi Direktorat PLSP (Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda). 

Berdasarkan UU tersebut jalur, jenis dan satuan PLS mengalami perubahan guna 

disesuaikan dengan tuntutan masyarakat tentang pendidikan. Jalur pendidikan 

yang sebelumnya terdiri dari formal dan nonformal diubah menjadi 3 (tiga) yaitu 

formal, nonformal dan informal. Jenis pendidikan diperluas menjadi 8 (delapan) 

yaitu 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. 

Satuan pendidikan luar sekolah juga diperluas menjadi 6 (enam) yaitu: 
 

1. Lembaga kursus. 

2. Lembaga pelatihan. 

3. Kelompok Belajar. 

4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

5. Majelis Taklim 

6. Satuan pendidikan sejenis. 

Jenis-jenis satuan Pendidikan Luar Sekolah tersebut dalam praktiknya 

belum dapat dilaksanakan secara jelas karena peraturan pemerintah yang mengatur 

pelaksanaan dari jenis-jenis satuan pendidikan tersebut sampai saat ini belum 

ditetapkan. Oleh sebab itu, pelaksanaan 

 

 



satuan-satuan PLS sampai saat ini masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 ayat 1, UU No.20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas). Tujuan pendidikan tersebut direalisasikan dalam satuan-satuan 

pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada 

setiap jenjang dan jenis pendidikan (Bab I pasal 1 ayat 10). Pendidikan di Indonesia 

untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan 

menggunakan 3 (tiga) jalur yaitu Formal, Non formal dan Informal. Dalam buku 

ini hanya membahas satuan-satuan pendidikan luar sekolah (Non formal) yang 

terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan 

belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis (pasal 26 

ayat 4). 

1.    Lembaga Kursus 

Bertitik tolak dari kualitas lulusan pendidikan persekolahan yang belum 

siap memasuki dunia kerja yang disebabkan minimnya ketrampilan maka kursus 

merupakan jawaban dari permasalahan tersebut. Banyak pencari kerja yang ditolak 

oleh suatu perusahaan karena pencari kerja tersebut tidak membekali dirinya 

dengan sertifikat kursus. Sehubungan dengan hal tersebut SKB sebagai ujung 

tombak pelaksanaan pendidikan luar sekolah meyelenggarakan berbagai kursus 

ketrampilan yang diperlukan masyarakat. Kursus yang dimaksud adalah kursus 

menjahit, pertukangan, perbengkelan, elektronika, tatarias rambut dan Iain-lain. 

Dalam pelaksanaanya kursus tersebut dilaksanakan di SKB dengan biaya 

dibebankan pada anggaran rutin SKB  maupun yang 

 

sifatnya proyek (block grand), waktu pelaksanaan sore nan, tutor berasal dari 

lembaga kursus maupun tenaga fungsional SKB 

Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang PLS memberi batasan 

bahwa kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan 

warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental 

tertentu bagi warga belajar. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang 

memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, 

melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi (pasal 14 ayat 1). 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kursus merupakan terjemahan dari 

bahasa Inggris course yang secara harfiah berarti rangkaian pelajaran sedangkan 

lembaga adalah tempat, institusi, kantor dimana kursus itu dilaksanakan/ 

diselenggarakan. 

Dapat disimpulkan bahwa kursus adalah suatu kegiatan pendidikan yang 

berlangsung dalam masyarakat yang dilakukan dengan sengaja, terorganisasi dan 

sitematik, untuk memberikan satu mata pelajaran atau rangkaian pelajaran tertentu 

kepada orang dewasa atau remaja tertentu dalam waktu yang relatif singkat, agar 

mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya dan masyarakat. Jadi dapat dikatakan 

bahwa didalam kursus mengandung unsur-unsur tujuan yang akan dicapai, 

dilakukan secara sengaja, sistematis dan teroganisir, dilaksanakan di dalam 

masyarakat, terdapat mata pelajaran tertentu, terdapat instruktur dan peserta serta 

dilaksanakan dalam waktu singkat. 

Jenis-jenis kursus yang terdapat dimasyarakat dilaksanakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat kearah 

yang lebih baik. Jenis-jenis tersebut menurut informasi dari Direktorat 

Pendidikan Masyarakat pada tahun 1989 (Sudjana, 2001: 306) terdiri atas 10 

(sepuluh) rumpun yaitu: 
 
 



a. Rumpun teknologi kerumahtanggaan 

Ketrampilan yang berhubungan dengan teknologi kerumahtanggaan menurut 

Sudjana (2001: 306) terdiri atas: keterampilan tata busana, keterampilan tata 

boga, keterampilan meningkatkan pemdapatan keluarga, keterampilan 

membina keluarga sehat, keterampilan mengurus bayi dan anak, keterampilan 

memelihara tanaman halaman dan keterampilan mengatur dan memelihara 

rumah tangga serta keterampilan tata graha. 

b. Rumpun kesehatan 

Kursus ketrampilan yang termasuk dalam rumpun kesehatan adalah: 

ketrampilan merawat dan menghias diri, kursus kebugaran, kursus senam 

aerobic dan Iain-lain. 

c. Rumpun olahraga 

Termasuk dalam kursus ketrampilan olahraga adalah kursus sepak bola, bulu 

tangkis, bola basket, bola voly, pencak silat, tinju dan Iain-lain. 

d. Rumpun pertanian 

Rumpun pertanian adalah ketrampilan mengolah tanah, memilih bibit 

unggul, memberantas penyakit, mengolah hasil pertanian, agrobisnis dan Iain-

lain. 

e. Rumpun kesenian. 

Termasuk dalam rumpun kesenian adalah kursus menyayi, menari, melukis, 

kursus desain interior, kursus musik dan Iain-lain. 

f. Rumpun kerajianan dan industri 

Yang termasuk dalam rumpun kerajinan dan industri adalah anyaman, 

ukiran, sablon, pembuatan kue, pembuatan makanan ringan dan jenis-jenis 

home industri. 

g. Rumpun teknik 

 

 

Jenis kursus ketrampilan yang termasuk didalam rumpun tehnik adalah 

ketrampilan otomotif, elektronika, pertukangan, computer dan Iain-lain. 

h.    Rumpun administrasi dan niaga (misal sekertaris, akutansi, dan 

perdagangan). 

i.     Rumpun bahasa (Bahasa Inggris, Prancis,  Jerman, kursus MC, 

Kesusasteraan) 

j.     Rumpun ilmu pengetahuan    dan agama. (kursus mata pelajaran, kursus 

pemahaman agama, kursus membaca Alquran dan Iain-lain). 

Pengelompokan jenis-jenis kursus seperti tersebut diatas dalam 

perkembanganganya dapat disesuikan dan diperluas menurut perubahan yang 

terjadi dimasyarakat. Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk 

menggambarkan luasnya cakupan dari satuan Pendidikan luar sekolah 

khususnya yang berhubungan dengan kursus. 

2.    Lembaga Pelatihan 

Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan 

prosedur yang sistematis dan terorganisasi dimana peserta pelatihan biasanya tingkat 

non managerial denga tujuan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis 

serta tujuan tertentu (Sikula,1976). Poerwadarminta (1984) menjelaskan bahwa 

latihan diartikan sebagai pelajaran untuk membiasakan atau memperoleh kecakapan 

tertentu. Flipo (1961) menegaskan bahwa latihan pada dasamya merupakan suatu 

usaha untuk memperoleh pengetahuan dan kecakapan agar karyawan dapat 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Inpres No 15 tahun 74 menjelaskan bahwa 

latihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, berlaku dalam waktu relatif singkat 

dengan metoda mengutamakan praktek dari pada teori. 
 

 

 

 



Keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa latihan adalah keseluruhan 

kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan 

keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat 

keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang 

pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori. Pelatihan 

diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, 

keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, 

mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan melanjutkan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi. 

Pelatihan sebagai salah satu satuan pendidikan luar sekolah orientasinya 

cenderung kearah pemberdayaan organisasi sehingga tujuan yang akan dicapai 

merupakan tujuan organisasai meskipun yang dilatih adalah perorangan. Simamora 

(1997: 349) mengemukakan jenis-jenis pelatihan yang dapat digunakan di dalam 

organisasi yaitu pelatihan keahlian- keahlian, pelatihan ulang, pelatihan fungsional 

silang, pelatihan tim dan pelatihan kreativitas. Admodiwirio (2002: 38) 

menjelaskan bahwa jenis -jenis pelatihan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu: 

1. Latihan Prajabatan yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi siswa, 

mahasiswa/i yang mendapat ikatan dinas dan calon pegawai ( tugas 

belajar, CPNS). 

2. Latihan Dalam Jabatan yaitu latihan yang diperuntukkan bagi seseorang 

yang telah atau yang akan menduduki jabatan tertentu. Termasuk di 

dalam jenis latihan ini adalah pelatihan struktural, pelatihan fungsional 

dan pelatihan teknis. 

3.    Kelompok Belajar 

Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas 

sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan 

kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan.(pasal 1 ayat 3 

PPNo.73 tahun 1991 tentang PLS). Napitupulu 

1981) menjelaskan perkataan kejar di samping mengandung arti harfiah yakni mengejar 

ketinggalan - ketinggalan, juga sebagai dua akronim dari bekerja dan belajar serta 

kelompok belajar. Dapat disimpulkan bahwa program kejar dijalankan untuk 

mengejar ketinggalan, bersifat bekerja dan belajar, menggunakan wadah 

kelompok belajar. 

Pengertian dalam akronim pertama itu disebut juga " learning by doing " 

atau belajar sambil bekerja. Pendidikan masyarakat agar dapat mengejar 

ketinggalanya diterapkan program ICE JAR dalam arti bekerja dan belajar. Hal ini 

berarti bahwa program kejar dalam pengertian umum perlu ditujukan pertama-tama 

kepada mereka yang tidak belajar dan tidak bekerja (menganggur) kemudian kepada 

mereka yang belajar tetapi tidak bekerja atau yang bekerja tetapi tidak belajar, 

agar semuanya menjalankan belajar dan bekerja sepanjang hayat untuk kemajuan 

hidupnya, masyarakat nusa dan bangsa Indonesia. 

Salah satu contoh program Kejar adalah Kejar Paket A yang dipadukan dengan 

pendidikan mata pencaharian. Program kejar Paket A ialah suatu kegiatan 

pembelajaran warga masyarakat yang isi pelajarannya terdiri dari pendidikan 

dasar sebagaimana tercantum dalam buku paket A dan pendidikan mata 

pencaharian. Dalam proses belajarnya kedua unsur tersebut dipelajari secara 

bersama-sama atau terpadu. Terlaksananya program Kejar Paket A seperti saat ini 

diharapkan tidak ada lagi warga masyarakat yang belajar baca-tulis-hitung 

semata-mata tanpa jelas kaitannya dengan pengusahaan mata pencaharian yang 

menjadi sumber nafkah hidupnya. Tidak ada lagi warga masyarakat yang belajar 

tulis-hitung-baca tanpa ada sangkut pautnya dengan usaha peningkatan pendapatan 

atau penghasilan. Program Kejar Paket A tidak didasarkan kepada buta huruf 

semata-mata melainkan kepada apa yang mesti dipelajari oleh warga masyarakat 

yang buta huruf itu agar pendapatannya meningkat dan agar semakin dapat 

mengolah berbagai kemungkinan tentang sumber penghasilan. Mata pencaharian 

yang dapat menghidupi  warga masyarakat harus diketahui terlebih 

 

 

 



dahulu. Proses belajar dalam pelaksanaan program kejar paket A hams berjalan 

serempak dengan proses pengolahan dan pengusahaan mata pencaharian. 

Perkembangan Kejar selain dimaksudkan untuk mengejar ketinggalan 

juga dalam rangka turut mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. 

Dimana dalam wajib belajar 9 (sembilan) tahun pendidikan yang haras ditempuh 

oleh masyarakat serendah-rendahnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP). Sehubungan dengan terbatasnya daya tampung sekolah-sekolah yang ada 

dan karena alasan tertentu sehingga masyarakat tidak mampu menyekolahkan 

anaknya ke sekolah, dibentuklah Program Kejar Paket B setara SLTP. Seiring 

dengan kebutuhan pendidikan masyarakat yang makin meningkat dan mahalnya 

biaya pendidikan maka dibentuklah Program Kejar Paket C setara SMU. 

Program Kejar dapat di klasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Kelompok Belajar Fungsional.( termasuk dalam kelompok ini 

adalah: Keaksaraan fungsional, Kelompok belajar Usaha 

(KBU), Kelompok Pemuda Produktif Pedesaan (KPPP), 

Kelompok Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (KPSM) dan 

Kelompok Pemuda Produktif Mandiri ( KPPM). 

b. Kelompok Belajar Kesetaraan ( Kejar Paket A setara SD, Kejar 

Paket B setara SLTP, Kelompok Belajar Paket C setara SMU). 

4.   Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) menurut Sutaryat (2003) 

merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi dan bakat warga 

masyarakat, yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebennanfaatan program 

bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya 

manusia dan sumber daya alam yang ada dilingkungannya. Keterlibatan masyarakat 

dalam pengadaan, perencanaan, pemanfaatan  dan  pengelolaan sangat 
 

menentukan bahwa PKBM bukan milik pemerintah akan tetapi milik masyarakat 

dan dikelola oleh masyarakat. 

Program pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM digali dari kebutuhan 

nyata yang dirasakan warga masyarakat, dikaitkan dengan potensi lingkungan dan 

kemungkinan pemasaran hasil belajar. Dalam kegiatan pembelajaran keterampilan 

fungsional terintegrasi dengan seluruh program pembelajaran, waktu belajar 

disesuaikan dengan kesiapan warga belajar, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan andragogi serta belajar sambil bekerja. Program yang dilaksanakan dan 

dikembangkan di PKBM tidak hanya program yang disponsori instansi PLS tetapi 

juga program instansi lain (seperti pertanian, kesehatan, perindustrian, dll). 

Program-program yang dilaksanakan di PKBM selalu dikaitkan dengan 

upaya meningkatkan taraf hidup. Program-program yang dimaksud adalah 

pendidikan anak usia dim, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, 

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan lansia dan Iain-lain. 

5.    Majelis Taklim 

Majelis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1984) diartikan elok, 

cantik, rapi, bersih sedang taklim diartikan pengajaran agama (Islam), pengajian. 

Dua pengertian tersebut bila digabung maka mengandung arti pengajaran/ 

pengajian agama islam yang dilakukan secara rapi dan apik. Jadi majelis taklim 

adalah suatu proses pendidikan luar sekolah yang dilaksanalakan oleh masyarakat 

dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan serta perubahan 

sikap hidup terutama yang berhubungan dengan agama Islam yang dilaksanakan 

secara apik dan rapi. Sebagai satuan pendidikan luar sekolah keberadaan majelis 

taklim tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Dalam hal ini majelis taklim 

merupakan kegiatan yang 

 

 



dibentuk masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang hams dipecahkan 

oleh masyarakat di mana permasalahan tersebut berhubungan dengan keyakinan 

hidup yaitu agama (Islam). Terbentuknya majelis taklim sebagai satuan PLS 

tidak terlepas dari makin kompleksnya permasalahan hidup yang harus 

dipecahkan oleh masyarakat, dan masyarakat menilai hanya factor agama/akhlak 

yang dapat memecahkan semua permasalahan tersebut. 

Majelis taklim berdasarkan PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan 

Luar Sekolah, termasuk dalam satuan pendidikan sejenis. Sehubungan dengan 

kebutuhan masyarakat tentang pengetahuan keagamaan (Islam ) maka di Undang-

undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, majelis taklim berdiri sebagai satuan 

PLS. Kegiatan-kegiatannya adalah kelompok yasinan, kelompok pengajian, 

Taman Pengajian Alqur'an, pengajian kitab kuning, salafiah dan Iain-lain. 

6. Satuan Pendidikan Sejenis 

Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam 

rangka memenuhi kebutuhan belajar dan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan perubahan sikap cakupanya sangat luas, maka kegiatan tersebut 

perlu adanya landasan hukum yang menjamin keberadaan kegiatan tersebut. Oleh 

karena itu, maka ditetapkan satuan pendidikan yang sejenis setelah satuan 

pendidikan luar sekolah: majelis taklim (UU No.20 tahun 2003 pasal 26 ayat 4). 

Jenis-jenis kegiatan dalam satuan pendidikan yang sejenis (lainnya) 

menurut PP No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah adalah pra sekolah 

(Kelompok Bermain, Penitipan Anak), balai latihan dan penyuluhan, 

kepramukaan, padepokan pencak silat, sanggar kesenian, bengkel/teater, lembaga 

komunikasi edukatif melalui media massa (cetak dan elektronik) dan majelis 

taklim (dalam UU No.20 tahun 2003 sebagai satuan pendidikan luar sekolah) 

 

 

 

C.   Penyelenggaraan     Satuan     Pendidikan     Nonformal     di 

Masyarakat 

Dewasa ini pendidikan termasuk pendidikan nonformal dan 

berbagai satuan pendidikannya semakin menempatl ruaung lebih besar 

dari kehidupan manusia dan peranannya semakin meningkat diantara 

kekuatan-kekuatan yang mengatur masyarakat modern. 

Perkembangan satuan pendidikan nonformal dari kemunculannya hingga 

saat ini diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. 

Pemerintah melalui departemen dan non departemen menyelenggarakan pendidikan 

luar sekolah baik untuk pengadaan tenaga baru yang diperlukan oleh lembaga-

lembaga tersebut, peningkatan kemampuan tenaga yang telah ada dalam lembaga, 

maupun untuk pelayanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan dan pelatihan 

di lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.45 

tahun 1974 dan No. 15 tahun 1984 serta Peraturan Pemerintah No. 14 tahu 1994 

banyak menyelenggaran program-program pendidikan luar sekolah. Sebagai 

konsekuensinya pemerintah memberi dukungan dengan menyediakan tenaga baik 

tenaga professional maupun tenaga praktisi, dana serta fasilitas lain. 

Satuan pendidikan luar sekolah yang dikembangkan oleh Direktorat 

Pendidikan Masyarakat terdiri dari 5 (lima ) kategori yaitu: 

1.    Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C. 

• Umur peserta kejar berdasarkan kesetaraanya dengan pendidikan persekolahan 

dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Kejar yang disetarakan (Paket A setara 

SD, Paket B setara SLTP dan Paket C setara SMU) dan tidak setara. Maksud 

dari disetarakan adalah kualitas lulusan, proses belajar mengajar, peralatan yang 

digunakan, ijasah yang diperoleh, umur peserta setara (hampir sama) dengan 

yang terdapat dipersekolahan. Lulusan dari Paket A bisa melanjutkan ke 

Persekolahan Negeri ataupun swasta begitu juga dengan lulusan Paket 

 



B. Selain itu ijasah yang dimiliki oleh lulusan paket juga sah dan diakui untuk 

melamar suatu pekerjaan baik Negeri maupun swasta. Sedang yang dimaksud 

tidak setara adalah umur peserta dan frekuensi belajar tidak sama dengan 

persekolahan tetapi ijasah, evaluasi dan Iain-lain sama dengan persekolahan 

maupun yang setara. 

• Ditinjau dari segi dana, Kejar dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Kejar swadana 

(bagi kejar Paket A dan Kejar Paket B) dan subsidi pemerintah. Kejar yang 

termasuk swadana segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar 

mengajar biayanya dibebankan kepada peserta sedang pemerintah hanya 

membantu pengadaan buku paket, insentif tutor dan evaluasi akhir serta 

pengadaan ijasah. Kejar yang disubsidi pemerintah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan kejar biayanya berasal dari pemerintah, 

dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Nasional. Kejar yang termasuk 

dalam kelompok ini dalah kejar Peket A setara SD, Kejar Paket Setara SLTP dan 

Kejar Paket C setara SMU dimana pesertanya diprioritaskan pada masyarakat 

yang tidak mampu dan masyarakat yang karena sesuatu hal tidak dapat 

menempuh pendidikan di persekolahan. 

• Pelaksanaan Program Kejar. 

Penyelenggaraan Kejar berkaitan dengan pemberantasan tuna aksara dan angka, 

tuna pengetahuan dasar, dan tuna bahasa Indonesia. Penyelenggaraan program 

kejar paket A dan Paket B serta Paket C dihubungkan pula dengan pembinaan 

dan pengembangan keterampilan fungsional peserta didik yang berkaitan 

dengan mata pencaharian. Jadi program pengajaranya di integrasikan dengan 

pendidikan mata pencaharian dalam rangka mencari nafkah dan 

mengembangkan kehidupanya pada saat ini dan yang akan datang. Pada 

perkembangannya Kejar Paket A dan Kejar Paket B berperan dalam 

pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yaitu untuk melayani 

kebutuhan pendidikan peserta didik. Paket A disetarakan 

dengan SD, paket B disetarakan dengan SLTP dan Paket C disetarakan dengan 

SMU dimana waktu belajar dan frekuensi belajar serta materi belajar sama 

dengan yang terdapat di persekolahan. 

2. Kelompok Belajar Usaha (KBU). 

Pelaksanaan KBU terpadu dan terintegrasi dengan proses bekerja dan 

berusaha. Pengetahuan dan ketrampilan diperoleh warga belajar dari pelaksanaan 

pekerjaan dan berusaha. Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan sebagai hasil 

proses belajar secara langsung berpengaruh terhadap produksi maupun jumlahnya. 

Oleh sebab itu, proses belajar berlangsung pada saat melakukan pencatatan, surat 

menyurat, menyusun laporan, pemasaran , pengelolaan, rapat anggota, mencari 

mitra kerja dan lain- lain. Peserta dalam KBU adalah tidak buta huruf, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan dasar dengan jumlah anggota dalam satu kelompok 

dalah 5 s.d 10 orang. Dana awal bagi KBU berasal dari Proyek Dikmas yang 

penyalurannya melalui SKB dimana dana tersebut merupakan dana bergulir dan 

SKB sebagai penanggung jawab. 

3. Kursus-kursus. 

Bertitik tolak dari kualitas lulusan pendidikan persekolahan yang belum siap 

mamasuki dunia kerja yang disebabkan minimnya ketrampilan maka kursus 

merupakan jawaban dari permasalahan tersebut. Banyak pencari kerja yang ditolak 

oleh suatu perusahaan karena pencari kerja tersebut tidak membekali dirinya dengan 

sertifikat kursus. Sehubungan dengan hal tersebut SKB sebagai ujung tombak 

pelaksanaan pendidikan luar sekolah meyelenggarakan berbagai kursus ketrampilan 

yang diperlukan masyarakat. Kursus yang dimaksud adalah kursus menjahit, 

pertukangan, perbengkelan, elektronika, tatarias rambut dan Iain-lain. Dalam 

pelaksanaannya kursus tersebut dilaksanakan di SKB dengan biaya dibebankan 

pada anggaran rutin SKB maupun yang sifatnya proyek ( block grand), waktu 

pelaksanaan sore hari, tutor berasal dari lembaga kursus maupun tenaga fungsional 

SKB. 



4. Program magang. 

Program magang pada prinsipnya megikutsertakan warga belajar dalam 

pusat-pusat kerja ( pebengkelan, perusahaan, rumah- rumah industri dan lain lain). 

Warga belajar dalam magang ini bekerja sambil belajar dalam arti warga belajar 

mengerjakan segala sesuatu yang dibebankan kepadanya dan sambil mengerjakan 

pekerjaan tersebut mereka belajar dengan bimbingan pemilik pusat kerja tersebut 

(prang lain yang ditunjuk). Biaya selama mengikuti program magang dibantu oleh 

anggaran rutin SKB (sumber lain) termasuk insentif pendamping serta bantuan 

usaha mandirui setelah selesai magang. Lama magang biasanya 3 s.d 6 bulan 

tergantung dari kesepakatan antara pusat kerja dengan penyelenggara program. 

5. Program belajar mandiri termasuk didalamnya PKBM. 

Dalam prakteknya PKBM ada yang diselenggarakan oleh lembaga 

pemerintah, swasta dan masyarakat (LSM). PKBM yang dilaksanakan oleh 

masyarakat segala sesuatu yang berhubungan dengan PKBM tersebut dibentuk, 

dilaksanakan, dikembangkan oleh masyarakat. Sedang untuk PKBM yang 

dilaksanakan pemerintah (SKB, BPKB,Dinas pendidikan) peran pemerintah 

didalamnya adalah sebagai fasilitator (pendamping) yaitu membantu memecahkan 

permasalahan yang yang ada terutama dalam hal pemasaran, pencarian mitra 

kerja dengan lembaga pemerintah dan swasta, dalam hal pembukuan dan masalah 

lain yang dianggap perlu termasuk didalamnya penyaluran dana administrasi dan 

dana kegiatan PKM dari Direktorat DIKMAS. Pembelajaran dalam PKBM adalah 

pembelajaran sendiri, saling membelajarkan, belajar bersama, dengan berguru 

(bimbingan nara sumber) serta magang. Kegiatan - kegiatan yang terdapat didalam 

PKBM adalah semua aktifitas masyarakat baik yang dilakukan perorangan atau 

kelompok. 

Lembaga lain yang meyelenggarakan satuan pendidikan luar sekolah selain 

Dinas Pendidikan diantaranya Departemen Pertanian yang 

 

 

menyelenggarakan penyuluhan pertanian, termasuk kursus-kursus dan demontrasi di 

lapangan, untuk membantu para petani dalam meningkatkan sapta usaha tani. 

Departemen Kesehatan melalui PUSKESMAS yang menyelenggarakan Posyandu. 

Pendidikan luar sekolah yang dikembangkan ialah gerakan bimbingan, penyuluhan, 

dan kursus-kursus yang berhubungan dengan kesehatan dan gizi. Departemen 

Tenaga Kerja mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menyelenggarakan 

pelatihan di bidang otomotif, elektronik, pertukangan, petemakan, dan lain 

sebagainya. 

Satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik 

lembaga swasta maupun perorangan, cukup banyak jenis dan jumlahnya. 

Menurut informasi dari Direktorat Pendidikan Masyarakat ( Sudjana 2001: 306) 

bahwa di seluruh Indonesia pada tahun 1989 terdapat lebih dari 17.500 macam, 

400 jems program pendidikan luar sekolah yang disebut Pendidikan Luar Sekolah 

oleh Masyarakat (DIKLUSMAS). Jenis-jenis program Diklusmas dikelompokan 

menjadi 10 rumpun yaitu: teknologi kerumah tanggaan, kesehatan, olahraga, 

pertanian, kesenian, kerajinan dan industri, teknik, administrasi dan niaga, 

bahasa serta ilmu pengetahuan dan agama. Program-program tersebut mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini dapat kita lihat dari makin 

banyaknya lembaga-lembaga kursus ketrampilan dan makin banyaknya 

masyarakat yang memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan 

ketrampilan sebelum memasuki dunia kerja. 

D.   Hambatan dan Cara Mengatasi. 

Bertitik tolak dari konsep satuan pendidikan luar sekolah, 

penyelenggaraan, pendanaan serta dukungan lain dari pemerintah, swasta dan 

masyarakat terhadap program-program PLS seharusnya tujuan yang telah ditetapkan 

dalam satuan PLS tersebut dapat dicapai dengan baik. Ini   berarti   permasalahan-

permasalahan   yang   berhubungan   dengan 

pengetahuan, ketrampilan, perubahan perilaku, pengangguran, peningkat-an 



pendapatan, peningkatan kualitas hidup dan permasalahan lain dapat teratasi. Tetapi 

kondisi tersebut masih jauh dari apa yang diharapakan. Pengangguran dari tahun 

ketahun makin meningkat, kualitas hidup tidak meningkat bahkan cenderung 

menurun serta permasalahan lain yang makin meningkat dan susah untuk 

dipecahkan. 

Kurang optimalnya keberhasilan satuan pendidikan luar sekolah dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dipengaruhi oleh banyak factor dimana 

faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Sehingga penyelesainya pun harus 

dikoordinasikan secara menyelurah terhadap faktor-faktor tersebut. 

Faktor penyebab  kurang optimalnya keberhasilan PLS  adalah sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat 

dalam penyelenggaraan program PLS. Dengan adanya variasi program yang 

dilakukan berbagai pihak akan memungkinkan terjadinya program-program 

yang tumpang tindih. Program yang sama digarap oleh beberapa lembaga 

sebaliknya suatu program yang memerlukan penggarapan secara terpadu 

kurang mendapat perhatian berbagai lembaga. Oleh karena itu, koordinasi 

antara pihak penyelenggara program satuan pendidikan luar sekolah sangat 

diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program 

serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas agar lebih terarah 

sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal. 

Terbatasnya tenaga pendidik atau sumber belajar yang professional. 

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program PLS sampai 

saat ini sebagian besar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak memiliki latar 

belakang pendidikan luar sekolah. Keterlibatan mereka karena tugas yang 

diperoleh dari lembaga 

 

 

tempat mereka bekcrja sehingga dalam proses pembelajaran, pendekatan 

mengajar dan prinsip-prinsip lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

berlaku pada pendidikan luar sekolah. Untuk itu guna mengatasi kelemahan ini 

diperlukan upaya peningkatan kemampuan tenaga serta pengadaan tenaga yang 

professional dalam pendidikan luar sekolah. 

3. Motivasi belajar peserta didik relatif rendah terutama yang berhubungan 

dengan program kejar paket A, B, dan C. Lemahnya motivasi ini dipengaruhi 

oleh adanya kesan umum pendidikan luar sekolah tidak menekankan ijasah, 

pendekatan yang dilakukan oleh pendidik tidak tepat, lulusan PLS dianggap 

lebih rendah statusnya dengan lulusan persekolahan, serta kurangnya tindak 

lanjut setelah program selesai dilaksanakan. Untuk mengatasi permasalahan ini 

perlu diciptakan kebijakan yang mendukung terhadap program-program yang 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara, serta upaya mengubah 

image masyarakat terhadap lulusan PLS. 

4. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan luar sekolah bagi 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya tenaga yang 

professional dalam pendidikan luar sekolah, luasnya bidang garapan 

pendidikan luar sekolah, makin kompleksnya permasalah-permasalahan dalam 

PLS dan Iain-lain. Oleh sebab itu, koordinasi dari berbagai pihak sangat 

diperlukan untuk mengatasi permasalah itu. 

5. Kurangnya antisipasi program-program PLS untuk masa yang akan datang. Hal 

ini disebabkan penelitian dan pengembangan program pendidikan luar sekolah 

masih rendah. Untuk itu penelitian yang menjangkau masa depan (future 

research) harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh pengambil 

keputusan dan lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam penelitian 

dan pengembangan. 

 

 



6. Kurang meratanya pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan luar sekolah. 

Berbagai lembaga pendidikan dengan keragaman jenis dan satuan pendidikan -

luar sekolah, tenaga yang professional, biaya pendidikan, sebagian besar 

berada di kota-kota besar, sehingga.di desa-desa fasilitas tersebut sulit 

didapatkan. Akibat dari semua ini pendidikan luar sekolah yang bermutu 

kurang merata di pedesaan. 

7. Kebijakan pendidikan yang ada sekarang masih menitikberatkan pada 

penyelenggaraan pendidikan sekolah dan kurang memperhati-kan pembinaan 

dan pengembangan pendidikan luar sekolah sehingga sebagian besar 

masyarakat kurang berperan secara optimal untuk memajukan pendidikan luar 

sekolah yang berkualitas dan bermakna dalam upaya meningkatkan kualitas 

hidup. 

8. Kurang efisiensinya dalam pengelolaan sumber-sumber yang tersedia atau 

yang disediakan guna meningkatkan kualitas hidup pseserta didik dalam 

setiap program pendidikan luar sekolah (efisiensi internal) maupun dalam 

memanfaatkan sumber-sumber yang berada dilingkungan program PLS 

(efisiensi eksternal). 

E.   Kesimpulan 

Sesuai dengan PP No.73 tahun 1991, jenis pendidikan luar sekolah terdiri 

atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, 

pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Adapun bentuk satuan pendidikan 

luar sekolah adalah: 

1. Pendidikan Keluarga 

2. Kursus 

3. Kelompok Belajar 

4. Satuan Pendidikan lainnya 

Pada. tahun 2000 Direktorat Pendidikan Masyarakat di bawah naungan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (DIKLUSEPA) dengan 

tugas, fungsi, jalur, jenis dan satuan PLS yang 

menjadi garapannyu masih sama kccuali olahraga. Kemudian pada tahun 2003 

ditetapkan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

nama Direktorat DIKLUSEPA diganti menjadi Direktorat PLSP (Pendidikan Luar 

Sekolah dan Pemuda). 

Berdasarkan UU tersebut jalur, jenis dan satuan PLS mengalami perubahan 

guna disesuaikan dengan tuntutan masyarakat tentang pendidikan. Jalur 

pendidikan yang sebelumnya terdiri dari formal dan nonformal diubah menjadi 3 

(tiga) yaitu formal, nonformal dan informal. Jenis pendidikan diperluas menjadi 8 

(delapan) yaitu 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. 

Satuan pendidikan luar sekolah juga diperluas menjadi 6 (enam) yaitu: 

1. Lembaga kursus. 

2. Lembaga pelatihan. 

3. Kelompok Belajar. 

4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

5. Majelis Taklim 

6. Satuan pendidikan sejenis. 
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