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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat ditingkatkan

melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, diharapkan

pembangunan di segala bidang dapat diwujudkan, membangun

kehidupan bangsa yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin

sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya

ditegaskan pada pasal 31 Amandemen UUD 1945, bahwa “setiap

warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Penyelenggaraan

pendidikan dilaksanakan tidak hanya di sekolah dalam bentuk

pendidikan formal tetapi juga dilaksanakan di luar sekolah dalam

bentuk pendidikan non formal dan informal (PNFI).

Kepercayaan dan animo masyarakat terhadap dunia pendidikan

sebagai suatu investasi sumberdaya manusia sudah semakin

meningkat. Pendidikan menjadi sebuah jembatan yang memberikan

harapan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan baik

secara personal maupun komunal. Pengelolaan pendidikan

diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
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kepada setiap warga negara agar dapat mengenyam pendidikan

yang bermutu, baik melalui jalur formal maupun jalur non formal dan

jalur informal, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VI,

pasal 13, bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non

formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan

memperkaya.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan serta

pelayanan pendidikan kepada masyarakat, Departemen Pendidikan

Nasional telah menyusun Rencana Strategis Pendidikan jangka

menengah, yang menetapkan 3 (tiga) strategi dasar sebagai pilar

pembangunan pendidikan yang yang dicakup dalam:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan,

2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran

pendidikan,

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada pilar kedua, telah

dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan komponen yang

digunakan sebagai standar dalam pengelolaan pendidikan nasional

dan menjadi alat ukur akan jaminan mutu pendidikan yang
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dijalankan oleh program dan/atau satuan penyelenggara pendidikan

di tingkat pusat maupun daerah.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) menurut UU R I No. 20/2003

pasal 35 menyatakan, bahwa standar nasional pendidikan terdiri

atas 8 pokok standar, yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan,

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus

ditingkatkan secara terencana dan berkala.  Untuk menilai kelayakan

dan kualitas pendidikan oleh satuan dan/atau program PNF,

diperlukan instrumen penilaian yang mengukur pemenuhan standar

nasional pendidikan yang digunakan untuk proses akreditasi suatu

satuan dan/atau proram PNF.

UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 60

menjelaskan, bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan

kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan

formal dan pendidikan non formal pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan PNF dilakukan

oleh pemerintah dan/atau satuan program mandiri yang berwenang

sebagai penjamin akuntabilitas publik Akreditasi dilakukan atas

dasar kriteria yang bersifat terbuka.
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Dengan demikian akreditasi dilakukan untuk pendidikan formal dan

juga untuk pendidikan non formal memakai komponen yang

diketahui dan diakui publik.

Akreditasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penilaian

(assessment) dengan membandingkan apa yang ada dan apa yang

dituntut  dalam standar yang telah ditetapkan  dalam upaya menjaga

dan menjamin mutu (quality assurance & quality control).

Prinsip akreditasi harus dilakukan dengan sistematis dan

komprehensif, menyangkut seluruh aspek yang terkait dengan

standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan patokan yang

jelas, yang dikembangkan dari berbagai sumber/acuan, baik lokal

dan nasional, maupun internasional. Akreditasi diperlukan untuk

memperoleh gambaran tentang kinerja program dan/atau satuan

pendidikan. Hasil akreditasi dipakai untuk menentukan peringkat

kualitas program dan/atau satuan pendidikan yang dinilai.

Selanjutnya hasil ini juga dapat dipakai bagi pembinaan,

pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan secara secara

bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, setiap satuan

dan program pendidikan non formal diharapkan dapat meningkatkan

kualitas pelayanannya. Bila mungkin hingga mencapai standar

kualitas yang bertaraf internasional atau global.
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Dalam rangka melaksanakan kegiatan akreditasi pada pendidikan

non formal, PP Republik Indonesia No. 19/2005, pasal 87

menjelaskan, bahwa implementasi akreditasi  dilaksanakan oleh

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

Sedangkan untuk sekolah/madrasah dilakukan oleh Badan

Akreditasi Nasional  Sekolah dan Madrasah (BAN-SM) dan untuk

program dan/atau satuan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pengangkatan

Anggota BAN yang terdiri atas: BAN-PT, BAN-SM dan BAN-PNF

berdasarkan SKEP  Mendiknas Nomor 064/p/2006 tanggal 25

September 2006. Masa tugas BAN-PNF dipertegas oleh

Permendiknas Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi

Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF), dimana masa bakti

anggota dan kepengurusan BAN-PNF ditetapkan selama 5 tahun,

dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Untuk memandu tugas yang diemban BAN-PNF mencapai tujuan

yang telah ditetapkan serta luasnya lingkup kegiatan pendidikan

non-formal perlu disusun sistem dan mekanisme kerja,

perencanaan program dan pengembangan kegiatan BAN- PNF yang

dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis BAN-PNF

2010 – 2014 (selanjutnya disingkat Renstra BAN-PNF 2010 – 2014).

Pengembangan Renstra BAN-PNF harus menunjukan suatu
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tahapan yang jelas, teratur, sistematis dan mengandung sifat

berkesinambungan.

Renstra BAN-PNF ini dirancang dengan memperhatikan kondisi

lapangan aktifitas PNF yang memperlihatkan suatu bentuk

kemajemukan jenis dan kualitas program dan/atau satuan PNF.

Disamping itu keragaman budaya, ekonomi lokal dan nasional serta

geografi, sebagai sesuatu yang khusus dan unik dalam negara

kesatuan ini, juga ikut menjadi pertimbangan di dalam

merencanakan RENSTRA BAN-PNF ini. Renstra BAN-PNF ini, akan

menjadi acuan dasar pengelolaan kegiatan akreditasi pada program

dan/atau satuan PNF  di seluruh Indonesia.

B. Arah Baru Pendidikan Non Formal (PNF)

Penggunaan nomenklatur pendidikan non formal dalam UU R I No.

20/2003 merupakan momentum penting untuk merevitalisasi

program dan/atau satuan pendidikan non formal dalam sistem

pendidikan nasional. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah

Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Konsep PLS dapat bertahan selama

puluhan tahun dalam sistem kebijakan pendidikan nasional.

Dominasi sistem persekolahan dalam sistem pendidikan nasional

mengakibatkan PLS  kurang mendapat perhatian.  Istilah PLS yang
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selama ini digunakan telah memberikan citra “pendidikan kelas
dua” yang mengakibatkan program PLS sering dipandang sebelah

mata  atau kurang mendapat perhatian dalam rangka turut serta

menyiapkan SDM yang berkualitas. Hal ini diindikasikan dengan

rendahnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan PNF atau PLS

selama ini.

Sesungguhnya, program dan atau satuan PNF telah memberikan

jawaban yang lebih  nyata kepada masyarakat agar dapat memenuhi

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan secara aktual.

Banyak peserta program PNF (sebut saja kursus) yang lebih

merasakan efektivitas program PNF dalam membantu karier dan

kehidupan masyarakat. Banyak peserta program kursus sebagai

salah satu satuan penyelenggara PNF, mampu memberikan

keterampilan nyata yang dibutuhkan daripada kualifikasi akademik

(ijazah sarjana) yang dimilikinya. Setidaknya, seseorang yang

memiliki sertifikat dan keterampilan dari program dan/atau satuan

PNF telah  mempunyai nilai tambah  dibanding dengan yang  hanya

memiliki kualifikasi pendidikan formal, dalam hal ini ketrampilan

(skill) untuk siap bekerja. Artinya, peran PNF sesungguhnya bukan

sekedar pelengkap, tetapi dapat menjadi penambah, bahkan

pengganti jalur pendidikan formal.

RENSTRA BAN PNF 2010-2014

8

Dengan demikian, satuan dan program PNF  dapat menjadi arus

utama dalam penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakat luas.

Penguasaan kompetensi dan profesionalisme akan lebih terasah

dan terarah melalui satuan dan program PNF daripada melalui jalur

akademik. Layanan pendidikan yang diberikan PNF jauh lebih dapat

memberikan keterampilan dan kecakapan yang dapat memberikan

dampak segera pada  peningkatan kesejahteraan hidup peserta

didiknya. Dengan sifat pembelajaran yang fleksibel dan berorientasi

pada kebutuhan pasar dan masyarakat, serta bertumpu pada

kecakapan hidup, diharapkan peseta didiknya mempunyai

kemampuan untuk menembus pasar kerja dengan baik.

Nama baru sebagai PNF diharapkan akan menimbulkan semangat

baru dan citra baru yang progresif dan antisipatif terhadap

perubahan dan dinamika pendidikan masyarakat, menghadapi era

keterbukaan yang sudah menjelang.  Nama PNF hendaknya bisa

menjadi jaminan untuk membangun masyrakat yang sejahtera.

Satuan dan/atau program PNF selama ini,  lebih banyak

dikembangkan dalam kerangka memberikan pelayanan pendidikan

untuk pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan

partisipasi masyarakat (learning participation) dalam rangka

membangun masyarakat belajar (learning society), yang merupakan
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implementasi dari pembelajaran sepanjang hayat (life long learning).

Dengan prinsip pembelajaran PNF tersebut, orientasi sasaran PNF

tidak hanya dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat

miskin atau kurang beruntung dari segi ekonomi,  tetapi juga kepada

warga masyarakat  yang memerlukan layanan pendidikan yang

fleksibel namun sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dari aspek usia, penyelenggaraan PNF mempunyai jangkauan yang

luas yang dimulai dari  usia dini 0-6 tahun, usia produktif,  hingga

usia senja 60-70 tahunan. Hal tersebut menunjukan suatu rentang

variasi atau jenis aktifitas PNF yang ada. Semuanya diperlukan di

dalam memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan untuk semua

golongan umur.

Dalam fungsinya sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap

pendidikan formal misalnya, para pelaku/pengelola PNF harus

mampu mengkonstruksikan paradigma,  bahwa PNF bukanlah

pendidikan kelas dua. PNF bahkan dapat menjadi pendidikan

alternatif yang menawarkan solusi inovatif untuk kemajuan dunia

pendidikan pada umumnya. Untuk itu, perlakuan terhadap

penyelenggaraan PNF harus dapat distandarisasi dan dinilai dalam

rangka peningkatan mutu PNF itu sendiri. Oleh karena itu, proses

akreditasi terhadap program dan/atau satuan Pendidikan Non
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Formal menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam

rangka menjadikan PNF sebagai  suatu solusi  bagi masyarakat

dalam memperoleh pendidikan yang sesuai dengan perkembangan

dan dinamika pasar kerja di masyarakat.

C. Karakteristik dan Ruang Lingkup Akreditasi Pendidikan Non
Formal

Karakteristik dan ruang lingkup sasaran  PNF yang luas dan variatif,

dapat terlihat pada bagan 1 sebagai berikut:

Bagan 1

Karakteristik dan Ruang Lingkup Akreditasi Pendidikan Non Formal

KARAKTERISTIK  DAN RUANG LINGKUP AKREDITASI PNF

PROGRAM DAN/ATAU SATUAN
PROFESIONAL

Majelis Taklim,
PKBM,
Kelompok Belajar

Kecakapan
hidup ketrampilan

kerja  dan pelatihan

Program   PNF

Keaksaraan,
Kesetaraan,

Kepemudaan,
Usia dini dan

Perempuan

Kursus
dan pelatihan

BAN - PNFSatuan PNF

SATUAN DAN ATAU
PROGRAM PELAYANAN &

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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Karakteristik dan ruang lingkup akreditasi oleh BAN-PNF yang perlu

dicermati meliputi 2 karakter: (1) Pemberian layanan dan

pemberdayaan masyarakat yang tidak terlalu menuntut standar

pelayanan pendidikan yang tinggi dan (2) pengembangan

profesionalisme dalam bidang tertentu yang  menuntut standar

pelayanan pendidikan yang tinggi. Proses akreditasi pada dua

kelompok program dan/atau satuan satuan PNF dilakukan secara

proporsional agar tidak terjadi proses peningkatan mutu PNF

sebagai tindak lanjut rekomendasi dari hasil akreditasi PNF, bukan

pembinasaan program dan/atau satuan PNF baik berbentuk

pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat.

D. Visi BAN-PNF

Menjadi lembaga yang mandiri, terpercaya dan berkualitas untuk

menghasilkan layanan prima dalam akreditasi satuan dan

program pendidikan non formal
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E. Misi BAN-PNF

Misi BAN-PNF dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan ketersediaan layanan akreditasi pendidikan

non formal;

2. Meningkatkan keterjangkauan layanan akreditasi pendidikan

non formal

3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan akreditasi

pendidikan non formal

4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan

akreditasi pendidikan non formal

5. Meningkatkan kepastian dan keterjaminan memperoleh

layanan akreditasi pendidikan non formal

6. Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin

terselenggaranya layanan akreditasi pendidikan non formal
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F. Tujuan Pembuatan Rencana Strategis BAN - PNF

1. Tujuan Umum

Kegiatan akreditasi PNF bertujuan untuk memberikan penilaian

secara obyektif, transparan, dan berkelanjutan terhadap kelayakan

suatu satuan dan/atau program PNF berdasarkan atas kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dokumen

rencana strategis BAN-PNF ini diharapkan dapat dijadikan  pedoman

dalam menyusun kegiatan operasional dan pencapaian target

tahunan, serta pedoman pelaksanaan akreditasi program dan atau

satuan penyelenggara PNF di Indonesia.

2. Tujuan Khusus Renstra BAN-PNF 2010-2014

Tujuan Khusus Renstra BAN-PNF 2010-2014 adalah sebagai

berikut:

1. Mengarahkan program akreditasi pendidikan non formal.

2. Sebagai perangkat sosialisasi program akreditasi pendidikan

non formal

3. Sebagai kerangka pencapaian pelaksanaan akreditasi

pendidikan non formal

4. Menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahunan BAN-PNF

5. Panduan bagi tatalaksana ketatausahaan BAN-PNF
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G. Fungsi Rencana Strategis BAN-PNF Masuk di TUJUAN

Rencana Strategi  BAN-PNF memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pemandu langkah perencanaan kegiatan jangka panjang

akreditasi program dan/atau satuan PNF.

2. Merupakan penjamin akuntabilitas (accountability) dari

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan

akreditasi program dan/atau satuan PNF

H. Sasaran Renstra BAN-PNF

Perencanaan yang efektif dan efisien serta ketepatan pencapaian

tujuan dalam perwujudan Visi dan Misi BAN-PNF ini, merupakan

sasaran utama dari pembuatan Renstra BAN-PNF 2010-2014.
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BAB II

ANALISIS SITUASI

A. Dinamika Pendidikan Nasional

1. Kondisi Perkembangan Pendidikan Nasional

Sejalan dengan perkembangan resesi ekonomi yang

berkepanjangan sejak 1998, proses pendidikan dasar dan

menengah  di Indonesia banyak mengalami hambatan. Kondisi

kehidupan yang serba kekurangan mengakibatkan tingkat

keterjangkauan yang semakin buruk. Bertambahnya penduduk

dengan katagori miskin memperburuk masalah pendidikan. Hal ini

ditandai dengan tingginya anak putus sekolah dan yang tidak

mampu melanjutkan sekolah yang terdapat diseluruh

wilayah/provinsi (table 1). Kondisi tersebut merupakan sebuah

lingkaran masalah, ditambah dengan persoalan pengangguran

terbuka yang mencapai anggka 10.547.917 orang dan persoalan

sosial lainnya. (BPS Februari 2007)
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Tabel 1

Angka Anak-anak Tidak Dapat Melanjutkan Sekolah serta Drop Out

dari SMP dan SMA/SMK

KLASIFIKASI 2005 2006 2007 2008 2009

Siswa lulus SMP

tidak lanjut
1.000.746 900.671 810.604 729.544 656.590

Siswa DO SMU/

MK
151.978 136.780 123.102 110.792 99.713

Siswa lulus SMU/

SMK tidak lanjut
647.293 614.928 584.182 543.289 505.259

Jumlah 1.800.017 1.652.379 1.517.888 1.383.625 1.261.562

Sumber: Dirjen PLS dalam Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2008
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19 , 8 3 %

59 , 9 4 %

5 , 7 6 %

5 , 6 9 %
6 , 7 1% 2 , 0 7%
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Grafik 1

Jumlah Pengangguran Terbuka dan Lulusan SMP Tidak Lanjut, DO, SLTA

dan Lulusan SLTA Tidak Lanjut Sekolah (Sumber: Dirjen PLS dalam

Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2008)

Grafik 2

Jumlah Penganggur Terbuka/pulau Usia 15 Tahun Ke Atas (Sumber:

Dirjen PLS dalam Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2008)
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Melalui tiga pilar program pendidikan nasional, pemerintah berusaha

untuk mengurangi masalah tersebut. Pendidikan Formal dan Non

Formal mendapat perhatian yang besar untuk menyelesaikan

lingkaran masalah di atas.  Selain perluasan akses kepada

pendidikan usaha untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

serta pencitraan publik dilakukan dalam setiap jenis dan jenjang

pendidikan. Khususnya dalam mengatasi masalah keterjangkauan

pendidikan dan kesiapan untuk mengakses lapangan pekerjaan,

Pendidikan Non Formal mejadi sebuah tumpuan yang paling

menjanjikan bagi  masyarakat luas.

Di dalam Pendidikan Non Formal disamping ketiga pilar tersebut,

juga pendidikan anak usia dini, buta aksara, pengarus-utamaan

gender, budaya membaca, program WAJAR 9 tahun melalui paket A

dan paket B, pembinaan program dan/atau satuan kursus dan

program dan/atau satuan Pendidikan Non Formal/PNF merupakan

jawaban langsung dalam menghadapi era globalisasi menjadi

program penting dalam mempersiapkan SDM yang tangguh. Secara

struktural program dan/atau satuan PNF ini dikembangkan dan

dibantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi kegiatan sejenis untuk setiap program tersebut dibantu

untuk dapat bahu membahu dengan pemerintah guna mencapai

tujuan tersebut.
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2. Program dan/atau Satuan PNF

Peran program dan/atau satuan PNF dapat menjadi penambah,

bahkan pengganti jalur pendidikan formal. Sehubungan dengan ini,

sampai saat ini perkembangkan program dan/atau satuan PNF

tampak pada data berikut:

a. PNF telah melaksanakan 5000 program pendidikan keterampilan

hidup,

b. 3 (tiga jenis) jenis pendidikan usia dini dengan 56.544 program,

c. 10.000 program pedidikan pemberdayaan perempuan,

d. 120.000 pendidikan keaksaraan,

e. 187 jenis ketrampilan dan pelatihan, program yang

diselenggarakan  dalam bentuk kursus sebanyak 13.000

f. Pelaksana program 5000 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM).

g. PNF juga telah dikembangkan oleh pemerintah melalui Unit

Pelaksana Teknis (UPT)  pusat dan daerah dengan berbagai

pengembangan model dalam penyelenggaraan program. UPT

tersebut adalah  5 (lima) Balai Pengembangan Pendidikan Luar

Sekolah dan Pemuda (BPPLSP), 23 Balai Pengembangan

Kegiatan Belajar (BPKB),  dan 350 Sanggar Kegiatan Belajar

(SKB).
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Keberadaan satuan dan/atau program PNF tersebut, tumbuh dan

berkembang baik secara kuantias maupun kualitas, telah memenuhi

kebutuhan disetiap pelosok wilayah Indonesia. Keragaman akan

kualitas yang merupakan ciri khas  dalam program dan/atau satuan

PNF, justru merupakan kondisi yang memungkinkan tingkat

keterjangkauannya di dalam masyarakat yang berbeda dalam

kekuatan finansial. Pada tabel di bawah terlihat sebaran dan jumlah

program dan/atau satuan PNF yang ada di setiap provinsi.
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Tabel. 2.

Gambaran Tentang Sebaran Program dan/atau satuan PNF di setiap

Provinsi di Indonesia

Sumber: Ditjen PNFI, 2007
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B. Dinamika Pendidikan Non Formal

Pelaksanaan program dan/atau satuan PNF yang dibina oleh Ditjen

PNFI memiliki pasang surut program. Berbagai kendala dan

terobosan kebijakan dan program perlu menjadi perhatian

pelaksanaan akreditasi PNF. Berikut ini ragam dinamika pada

sejumlah program PNF yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi.

1. Dinamika Pendidikan Keaksaraan

Angka buta aksara nasional masih sagat tinggi. Jumlahnya pada

tahun 2004 mencapat angka sekitar 15,6 juta untuk penduduk

berusia >15 tahun, sedangkan di tahun 2005 menurun sedikit

menjadi 14,6 juta, dari jumlah tersebut sekitar dua-pertiganya

adalah kaum perempuan. Dengan kondisi buta aksara tersebut,

Indonesia termasuk 34 negara penyandang buta aksara terbesar.

Menyadari arti penting dan strategisnya memberantas buta

aksara, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5

tahun 2006, tertanggal 9 Juni 2006 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PPWBP-

PPBA). Dengan landasan hukum berupa Inpres ini pemerintah

telah menetapkan kebijakan penuntasan buta aksara sebagai

salah satu prioritas pembangunan pendidikan.
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Direktorat Jenderal Pendidikan Non formal Depdiknas, sebagai

penanggungjawab pelaksanaan program penuntasan buta

aksara tersebut, telah menyusun strategi, program dan sasaran

hingga tahun 2009, dimana angka buta aksara ditargetkan turun

hingga tinggal 5% dari jumlah penduduk, atau sekitar 7,5 juta

penduduk berusia >15 tahun yang buta aksara.

Berikut pada grafik 3 di bawah ini dapat memberikan gambaran

mengenai jumlah penyandang buta aksara disetiap provinsi, yang

dikelompokan berdasarkan prosentasenya terhadap jumlah

penduduk di provinsi tersebut.

Grafik 3

Jumlah penyandang buta aksara per provinsi  dengan persentase dari total

penduduk yang lebih besar dari 7,33% (Sumber: Ditjen PNFI, 2007)
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Grafik 4

Jumlah Penyandang Buta Aksara Per Provinsi dengan Persentase dari

Total Penduduk yang Lebih Besar dari 5% - 7,33%

(Sumber: Ditjen PNFI, 2007)
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Grafik 5

Jumlah Penyandang Buta Aksara Per Provinsi  dengan Persentase dari

Total Penduduk yang Lebih Kecil dari 5% (Sumber: Ditjen PNFI, 2007)

Dari ketiga diagram di atas, meskipun secara persentase/jumlah

penduduk daerahnya tergolong rendah, jumlah penyandang buta

aksara di Pulau Jawa, masih sangat besar. Hal ini berarti intensitas

kegiatan penuntasan buta aksara harus ditingkatkan di kawasan

tersebut.

Sudah menjadi tekad bersama, bahwa masalah buta aksara harus

dituntaskan dalam waktu yang secepatnya, karena secara potensial,
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jumlahnya akan semakin meningkat sebagai ekses masalah-

masalah sosial-ekonomi. Lebih dari itu, pemberantasan buta aksara

menempati peran strategis karena akan mengatasi masalah-

masalah fundamental sumber daya manusia yang menyangkut

berbagai aspek kepentingan berikut:

Pertama; pendidikan keaksaraan merupakan salah satu upaya

untuk memenuhi hak-hak dasar memperoleh pendidikan, yang juga

merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Pendidikan keaksaraan akan meningkatkan keberdayaan

masyarakat melalui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung

untuk menuju kualitas kehidupan yang lebih baik. Pada tingkat ini,

pendidikan keaksaraan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas

peserta didik hingga mencapai kemampuan basic literacy.

Kedua; pendidikan keaksaraan dengan pendekatan keaksaraan

fungsional, juga memberikan keterampilan praktis dan meningkatkan

kecakapan warga belajar yang diarahkan pada peningkatan

keberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan keunggulan potensi

lingkungannya untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupannya.

Ketiga; pendidikan keaksaraan fungsional juga diarahkan dapat

meningkatkan kapasitas berpikir dan pengembangan potensi pribadi

secara optimal sehingga mampu berperan dalam dinamika
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kehidupan dan pergaulan lingkungan sosialnya, serta memberikan

kontribusi yang positip bagi perkembangan dan dinamika

sosial/budaya;

Keempat; dengan meningkatnya kapasitas berpikir dan kepribadian,

peserta didik keaksaraan fungsional akan lebih mampu

menempatkan peran dan aktualisasi dirinya, termasuk meningkatnya

kepercayaan diri dan kesadaran sebagai warga negara, yang

penting bagi pengembangan partisipasi politik masyarakat.

Kelima; meningkatnya kemampuan keaksaraan masyarakat,

dengan berbagai kecakapan fungsionalnya, pada dasarnya

merupakan investasi sumber daya manusia yang secara potensial

dapat menggerakkan dinamika pembangunan sektoral dalam rangka

mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Keenam; menurunnya angka buta aksara secara nasional dengan

sendirinya akan memperbaiki indeks pembangunan manusia (HDI)

sebagai salah satu parameter kemajuan kualitas sumber daya

manusia.

Secara konsepsi, keaksaraan (literacy) dapat dijabarkan dalam tiga

kategori, yaitu basic literacy, functional literacy, dan advanced
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literacy. Pengertian basic literacy adalah kemampuan keaksaraan

yang paling dasar, dimana penilaiannya didasarkan hanya sebatas

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Functional literacy

sudah memberikan muatan kecakapan hidup /keterampilan yang

dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berperan lebih positip dalam

kehidupan bermasyarakat. Advanced literacy merupakan tingkat

keaksaraan yang paling tinggi dimana seseorang sudah memiliki

kapasitas melakukan analisis, berpikir konseptual dan kritis, serta

mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya untuk

memberikan kontribusi yang bernilai bagi kemajuan dan

kesejahteraan, baik bagi dirinya maupun lingkungannya.

Program pendidikan keaksaran yang akan dilaksanakan hingga

tahun 2009, lebih diarahkan untuk dapat mencapai keberhasilan

pada tingkat functional literacy, melalui pendidikan keaksaraan

fungsional. Pendidikan keaksaraan ini diupayakan sejalan dengan

program pengentasan kemiskinan melalui keiatan yang terarah,

sistematis, dan berkelanjutan. Program ini menggunakan

pendekatan peningkatan kecakapan hidup (life skills) dengan

mengacu pada standar keaksaraan yang jelas dan terukur agar

hasilnya dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan

produktivitas masyarakat.
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Gerakan pemberantasan buta aksara nasional, yang dicanangkan

melalui Inpres No. 5 Tahun 2006, diarahkan terutama pada

sembilan wilayah provinsi dengan angka buta aksara tertinggi,

meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten,

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan,

Kalimantan Barat,  dan Papua. Atas dasar inpres tersebut

Departemen Pendidikan Nasional melakukan langkah-langkah

strategi, meliputi: 1) strategi horisontal, dimana pemerintah

mengajak segenap komponen masyarakat, termasuk LSM, Ormas,

perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan komponen masyarakat

lainnya, agar aktivitas gerakkan dapat menjangkau seluas mungkin

sasaran hingga ke pelosok-pelosok wilayah. 2) strategi vertikal (jalur

birokrasi/struktural), yang melibatkan seluruh jajaran pemerintahan

mulai dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan, atau bahkan RW

atau RT.

Untuk mengintensifkan pemberantasan buta aksara, pemerintah

bersama-sama masyarakat akan melaksanakan gerakkan

Pemberantasan Buta Aksara Intensif (PBAI), yang menggunakan

strategi berikut:

Pertama,  dilaksanakan melalui program reguler yang sejauh ini

sudah berlangsung di program dan/atau satuan penyelenggara PNF
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Kedua, melakukan assessment dan pendataan untuk mengetahui

kondisi dan posisi sasaran/target terkini yang akan dicapai, serta

hasil pencapaian program di setiap akhir periodisasi pelaksanaan

program. Kegiatan yang akan dilakukan menggunakan motoda

Quick Count, pendataan by name, melalui kerjasama dan koordinasi

dengan BPS, serta memanfaatkan LAMP (Literacy Assessment

Monitoring Program);

Ketiga, melaksanakan sosialisasi program melalui berbagai media,

termasuk iklan TV, radio, internet, media cetak, dll;

Keempat, intensifikasi kegiatan pada kantong-kantong buta aksara,

khususnya yang berada dalam wilayah 9 provinsi dengan angka

buta aksara tertinggi. Dengan mempertimbangkan penyebarannya

yang bervariasi, kegiatan juga akan diarahkan ke kabupaten-

kabupaten di luar 9 provinsi tersebut yang memiliki penduduk buta

aksara tinggi;

Kelima, membangun kerjasama melalui kemitraan dengan berbagai

Organisasi Sosial /Perempuan, Keagamaan, Dewan Masjid,

Perguruan Tinggi dan Sekolah, model pelaksanaan kemitraan ini

disebut dengan strategi pendekatan horisontal;

Keenam, menggunakan “kapasitas pemerintahan” dalam program

keaksaraan, yaitu dengan memberikan blockgrant untuk Pemerintah
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Kab/Kota, Kecamatan/Desa, dan pelaksana kegiatan, serta

menerapkan instruksi Pemerintahan Daerah dalam menggerakkan

seluruh komponen masyarakat dalam program keaksaraan, model

pelaksanaan ini disebut dengan strategi pendekatan vertikal.

2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dengan menyadari arti pentingnya anak-anak yang termasuk dalam

usia 0-6 tahun, pemerintah telah menempatkan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) sebagai prioritas lainnya dari pembangunan

pendidikan non formal. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar

anak-anak usia dini belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan

perawatan yang memadai. Hingga tahun 2007, jumlah anak-anak

usia dini yang sudah mendapatkan pelayanan pendidikan baru

mencapai angka tidak lebih dari 48,34%.

Pada tabel data tahun 2007 yang diperoleh dari Ditjen PNFI, khusus

untuk anak usia 0 sampai dengan 6 tahun terdapat sejumlah

28.426.500 peserta didik. Pada tahun 2007 dari jumlah sebanyak

13.740.888 anak mendapatkan haknya pada program dan/atau

satuan PNF. Hal ini berarti daya tampung yang diberikan oleh

program dan/atau satuan PNF yang terjangkau berkisar 48,34 % dari

keseluruhan peserta didik.
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Tabel 3

Jumlah Anak-Anak Umur 0 - 6 Tahun Di setiap Provinsi, Sebagai Sasaran

Program PAUD

No Provinsi Jumlah
PAUD 0-6th No Provinsi Jumlah

PAUD 0-6th
1 Aceh 553.023 18 Kepulauan Riau 111.763

2
Bangka
Belitung 124.938 19 Lampung 909.379

3 Bali 408.936 20 Maluku 266.195
4 Banten 2.440.000 21 Maluku utra 149.948
5 Bengkulu 207.142 22 NTB 537.849
6 DIY 339.921 23 NTT 681.393
7 DKI 1.109.127 24 Papua 302.41
8 Gorontolo 166.51 25 Riau 711.163
9 Irja Barat 169.573 26 Sulawesi Barat 222.461

10 Jawa Barat 2.500.588 27
Sulawesi
Selatan 1.042.882

11 Jambi 589.619 28
Sulawesi
Tengah 353.588

12 Jawa Tengah 3.254.637 29
Sulawesi
Tenggara 317.354

13 Jawa timur 4.484.237 30 Sulawesi Utara 261.958

14
Kalimantan
Barat 629.378 31 Sumatra Barat 536.808

15
Kalimantan
Selatan 577.137 32

Sumatra
Selatan 715.606

16
Kalimantan
Tengah 232.086 33 Sumatra Utara 1.642.525

17
Kalimantan
Timur 572.265 JUMLAH TOTAL 28.426.500

Sumber: Ditjen PNFI, 2007
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Kondisi yang demikian itu merupakan tantangan bagi pemerintah

untuk mengupayakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan

anak usia dini, sambil terus memperbaiki dan mengembangkan mutu

penyelenggaraannya. Penanganan pendidikan pada anak-anak usia

dini yang dianggap kritis itu harus dilakukan dengan benar untuk

mencegah berkembangnya anak-anak menjadi manusia dewasa

yang kurang produktif dan membawa masalah bagi keluarganya

serta masyarakat pada umumnya.

Beberapa pertimbangan berikut merupakan alasan pentingnya

pendidikan anak usia dini untuk diperhatikan dan diprioritaskan

dalam PNF:

Pertama, bahwa usia dini 0-6 tahun merupakan masa emas (golden

age) bagi perkembangan anak-anak;

Kedua, perkembangan kecerdasan anak yang terjadi pada usia dini

sangat pesat;

Ketiga, perkembangan kecerdasan itu memerlukan stimulasi yang

positip dari lingkungan;

Keempat, stimulasi harus diberikan dengan cara yang benar dan

dalam porsi yang sewajarnya, untuk mendorong pertumbuhan dan
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perkembangan fisik dan emosi anak secara optimal, serta mampu

melejitkan kecerdasan anak;

Kelima, pendidikan anak usia dini yang merupakan suatu

lingkungan dan perlakuan yang dirancang secara sadar, diarahkan

untuk mengembangkan potensi positip anak-anak.

Pendidikan dan perawatan anak usia dini dapat diibaratkan sebagai

dua sisi dari satu mata uang, oleh karenanya strategi

mengembangkan pendidikan anak usia dini akan diintegrasikan

dengan strategi memberikan pelayanan perawatan. Strategi ini akan

diimplementasikan hingga ke tingkat operasional pelaksanaan

pendidikan dan perawatan, yakni melalui penyelenggaraan,

keprogram dan/atau satuanan, dan pelayanan terpadu, seperti

model POSPAUD (Posyandu-PAUD terintegrasi).

3. Pendidikan Kesetaraan

Mengacu kepada tabel 1 yang memperlihatkan jumlah anak/peserta

didik yang tidak melanjutkan sekolah pada tingkat SMP, SMA/SMK

dan yang drop out dari jenjang tersebut mencapai lebih dari 1,5 juta

anak pada tahun 2007, maka kiranya program kesetaraan yang

dinaungi oleh ditjen PNFI yang dilengkapi dengan pendidikan life skil

merupakan suatu trobosan yang sangat berarti untuk menunjang

mereka untuk mendapatkan pendidikan lanjutan maupun bekerja.
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Program Pendidikan Kesetaraan menempati posisi strategis untuk

mengatasi paling tidak tiga tantangan penting, yakni:

Pertama, membantu penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun, dengan menarik kembali anak-anak yang

mengalami putus sekolah di pendidikan dasar dan mengajak anak-

anak yang tidak/belum bersekolah karena miskin, untuk mengikuti

program kesetaraan Paket A dan Paket B;

Kedua, memberikan dorongan dan bantuan kepada anak-anak

lulusan pendidikan dasar yang tidak melanjutkan dan menarik

kembali anak-anak yang putus sekolah di pendidikan menengah,

untuk mengikuti program kesetaraan Paket C; serta

Ketiga, memberikan muatan pendidikan kecakapan hidup dengan

keterampilan praktis yang relevan dan dibutuhkan oleh dunia kerja,

dan kemampuan merintis dan mengembangkan usaha mandiri

(enterpreneurship), dalam rangka membantu mengatasi pokok

persoalan mereka yaitu ketidakberdayaan secara ekonomi.

Untuk menjawab berbagai perkembangan dinamika masyarakat

seperti di atas, seiring dengan peningkatan mutu layanan pendidikan

kesetaraan, maka diperlukan reformasi pendidikan kesetaraan.

Reformasi ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi fungsi

pendidikan kesetaraan sebanding dengan pendidikan formal, terjaga
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mutu pelayanan pendidikannya melalui kurikulum, bahan ajar yang

induktif tematis dan proses pembelajaran yang equivalen dengan

pendidikan formal, serta meningkatkan kompetensi peserta didik

dengan pendidikan kecakapan hidupnya.

Pendidikan non formal menyadari, bahwa diperlukan strategi dan

pendekatan khusus dalam implementasi reformasi pendidikan

kesetaraan ini, agar peserta didik benar-benar dapat merasakan

manfaat pendidikan sesuai dengan kondisi obyektif mereka yang

mengalami kompleksitas ketidakberdayaan sosial-ekonomi. Ditjen

PNFI sedang mengembangkan pendidikan kesetaraan sebagai

“pendidikan alternatif”, agar peserta didik tidak mendapatkan

sistem, muatan, dan perlakuan yang sama dengan yang diperoleh di

pendidikan formal dasar/menengah umum, yang sekarang ini

dianggap belum mampu menjawab kebutuhan lulusan pendidikan

dasar atau menengah yang ingin langsung bekerja.

Pendidikan alternatif yang dimaksud juga diharapkan dapat

menumbuhkan kepercayaan, ketertarikan, motivasi dan potensi

peserta didik. Sistem dan model pendidikan kesetaraan akan

dikembangkan dengan berorientasi pada kebutuhan peserta didik,

mengacu pada dua hal pokok, yaitu pencapaian standar kompetensi
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lulusan dan penguasaan keterampilan bekerja atau membangun

usaha mandiri (berwirausaha).

4. Pendidikan Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan Kursus dan kecakapan hidup, merupaan pendidikan

vokasi yang lebih berat kepada penguasaan kompetensi untuk

membuka peluang bekerja bagi semua peserta yang mempunyai

minat dibidang tertentu, baik untuk bekerja pada suatu program

dan/atau satuan ataupun membuka usaha mandiri. Keberadaan

program dan/atau satuan ini sangat berarti dalam mengatasi

masalah kemiskinan serta kecilnya peluang lapangan kerja formal

yang ada. Kelenturannya dalam menerima calaon peserta didik,

memberkan peluang bagi semua orang dan kelompok umur untuk

dapat memilih bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter

oang yang berbeda, maupun kekuatan finansial.

Kebijakan umum pemerintah dalam pendidikan non formal untuk

Pendidikan Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) ingin

melaksanakan dua hal strategis dengan maksud agar kegiatan

mereka efektif dan bermanfaat bagi peserta didik pendidikan non

formal, yaitu:

Pertama, mendorong program dan/atau satuan PNF berwenang

untuk mengembangkan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi
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serta penguatan kemampuan program dan/atau satuan pendidikan

non formal, melalui “benchmarking” dengan standar internasional,

nasional dan peningkatan mutu program dan/atau satuan kursus di

pedesaan serta mengembangkan mekanisme alih kredit dari satuan

pendidikan non formal terutama satuan dan atau program kursus ke

pendidikan formal;

Kedua, mengupayakan perluasan peserta didik yang orangtuanya

miskin dan orang dewasa miskin dan/atau pengangguran, agar

dapat memperoleh kompetensi yang dapat dijadikan modal untuk

usaha mandiri atau bekerja.

Dari Grafik di bawah ini terlihat bagaimana bentuk sebaran program

kursus yang ada disetiap provinsi. Pulau Jawa beserta daerah

Istimewanya memiliki jumlah program kursus yang besar sekali

dibandingkan dengan provinsi lainnya. Ketidak seimbangan ini

sebanding dengan perkembangan kegiatan ekonomi di privinsi

tersebut.
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Grafik 6

Sebaran Jumlah Program dan/atau satuan Penyelenggara Kursus Di

Setiap Provinsi;

(Sumber: Ditjen PNFI, 2007)

Mengingat masih besarnya jumlah angka kemiskinan dan

penganguran serta anak putus sekolah, kegiatan strategis ini
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menjadi sangat penting peranannya bagi penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran;

Ketiga, melibatkan seluruh komponen pendidikan khususnya

satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi: Lembaga

Pelatihan Kursus (LPK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Organisasi Perempuan, Lembaga Pengembangan/Pemberdayaan

Terpadu Masyarakat (LPTM), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi

Kemasyarakatan (Ormas), Selain itu, juga melibatkan satuan

pendidikan formal seperti Sekolah Kejuruan, Politeknik, Lembaga

Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi (LPM-PT) dan Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),

Keempat, membangun jaringan kerja dengan stakeholder

pendidikan untuk pengembangan kursus dari kalangan dunia

usaha/industri (DUDI), dalam kerangka pengembangan usaha

mandiri peserta didik maupun penyaluran kerja baik di dalam dan

luar negeri.

C. Persaingan Lokal, Nasional dan Global

Berkenaan dengan ketenagakerjaan, persaingan terbuka secara

untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Untuk lingkuang
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global, khususnya untuk bidang yang terkait dengan ketenagaan

yang universal, seperti: otomotif, keperawatan, perhotelan dll,

perambahan tenaga mancanegara merupakan tekanan yang

menghantui tenaga kerja nasional. Hal tersebut selayaknya dapat

diatasi dan menjadikan paling tidak tenaga kerja nasional sebagai

tuan di Negara sendiri. Untuk bidang tersebut MUTU atau

KOMPETENSI merupakan satu-satunya jawaban.

Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Departemen

Pendidikan Nasional. Usaha peningkatan mutu ketenagakerjaan ini

harus dilakukan di semua sektor yang diharapkan dapat menunjang,

seperti: tenaga pendidik dan kependidikan, sarana & prasarana yang

up to date, manajemen pengelolaan, program training for the trainer

disamping bantuan akses bagi masyarakat miskin. Hal lain yang juga

menjadi penting adalah mengusahakan keseimbangan kualitas

pendidikan secara regional. Pendidikan hendaknya dapat

mengantisipasi kebutuhan regional, terkait dengan karakter dan

kebutuhan untuk mengolah sumberdaya lokal.

Untuk memacu peningkatan mutu ketenagaan tersebut pelaksanaan

akreditasi merupakan usaha strategis. Melalui akreditasi, baik

program maupun program dan/atau satuan, dapat dipacu usaha

perkembangan mutu output yang benar-benar kompeten untuk
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bidang yang didalami. Spesialisasi akan merupakan kata kunci yang

yang penting, di samping kompetensi penunjang, yang dapat

memungkinkan pencari kerja bersaing secara global. Dengan

melihat keragaman kemampuan menjangkau masyarakat serta

bidang pendidikan yang strategis, diharapkan pemerintah dapat

menyiapkan tenaga yang kompeten untuk mengisi kebutuhan lokal,

nasional maupun yang bersaing secara global.

D. Kondisi PNF

Sesuai dengan namanya, pendidikan non formal, selain merupakan

potensi besar untuk membangun kompetensi ketenagakerjaan siap

pakai, PNF mempunyai menunjukan kualitas dan besaran yang

beragam. Secara regional, sejalan dengan perkembangan kegiatan

ekonomi lokal/regional, perkembangan pertumbuhan dan jumlah

pelaku PNF mengikuti kondisi tersebut. Hal tersebut dapat dipantau

dari tabel 2 dan grafik no. 6. Sekalipun belum menunjukan jenis yang

ada di setiap provinsi, besaran tersebut sangat terkait dengan

kondisi sosial dan ekonomi setempat.
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a. Jumlah dan Sebaran

Dari jenis kegiatan PNF yang paling banyak di masyarakat, kegiatan

kursus lebih mendominasi dibanding kegiatan lainnya (lebih kurang

10.943 kursus). Dari jumlah tersebut jenis kursus sebagaimana

terlihat dalam grafik no. 7 merupakan yang terbanyak dan popular.

Grafik  7

Jenis Kursus Terbanyak dan Terpopuler

(sumber: Ditjen PNFI, 14 Mei 2007)

Berdasarkan informasi dari himpunan penyelenggara kursus (HIPKI)

terdapat hampir 200 jenis kursus di seluruh tanah air dengan
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tingkatan kualitas yang beragam. Kualitas ini sangat bergantung

pada tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh program dan/atau satuan

PNF tersebut. Perlu dipahami, bahwa keberadaan tersebut disampin

menujukan suatu kelemahan, namun juga menunjukan perannya

dalam menunjang pegembangan tenaga terampil di lokasi dimana

dia berada. Bila dilihat secara regional, maka akan terlihat grafik

sebagai berikut:

Grafik 8

Jumlah Kursus di Pulau Jawa

Sumber: Ditjen PNFI, Mei 2007
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Grafik 9

Jumlah Kursus di Sumatra

(Sumber: Ditjen PNFI, Mei 2007)

Grafik 10

Jumlah Kursus di Pulau Bali, NTB dan NTT

(Sumber: Ditjen PNFI, Mei 2007)
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Grafik 11

Jumlah Kursus di Pulau Kalimantan

(Sumber: Ditjen PNFI, Mei 2007)

Grafik 12

Jumlah Kursus di Pulau  Sulawesi

(Sumber: Ditjen PNFI, Mei 2007)
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Grafik 13

Jumlah Program dan/atau satuan Kursus di Maluku dan Papua

(Sumber: Ditjen PNFI, Mei 2007)

b. Kualitas Program dan/atau Satuan PNF

Pemetaan kualitas dari program dan/atau satuan PNF merupakan

halyang paling sulit untuk dilakukan. Hal tersebu terkait dengan

fluktuasi keberadaan/eksistensi program dan/atau satuan PNF

tersebut yang sering dikenal dengan sebutan “on and off”, dimana

keberadaannya sangat terkait dengan kebutuhan ang ada di

masyarakat. Namun demikian banyak juga program dan/atau satuan

PNF yang sudah memiliki kualifikasi sampai tingkat internasional,

seperti bidang kecantikan dan kosmetika (standar SIDESCO) atau

program dan/atau satuan Komputer.

RENSTRA BAN PNF 2010-2014

48

Suatu hal yang perlu disadari, bahwa sekalipun banyak program

dan/atau satuan PNF yang dilihat dari standar yang diacu

internasional tidak memenuhi persyaratan, program dan/atau satuan

tersebut merupakan realitas kebutuhan yang ada pada masyarakat

setempat. Hal tersebut memberikan indikasi, bahwa kursus yang

bersangkutan dibutuhkan keberadaanya dan perlu dibina agar dapat

ikut bersing pada tingkat yang lebih mendekati standar yang ada.

Usaha pembinaan ini sejalan dengan misi untuk meperluas akses

lapangan bekerja bagi peserta didik yang mengambil kursus

tersebut.

c. Usaha Peningkatan Program dan/atau Satuan PNF

Kenyataan adanya keragaman kualitas program dan/atau satuan

PNF ini terkait erat paling tidak dengan kebutuhan lokal, peningkatan

untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi tetap diperlukan.

Persaingan global dapat diartikan sebagai persaingan mendapatkan

lapangan pekerjaan. Terkait dengan hal usaha tersebut, sesuai

dengan peran yang dipercayakan pemerintah, dalam hal ini Ditjen

PNFI dan Ditjen PMTPTK (Direktorat PTKPNF)  untuk

mengembangkan program dan/atau satuan PNF ini selain

pemberian bimbingan dan bantuan kepada Forum PNF,  usaha

pembentukan dan pengembangan badan standarisasi seperti BSNP
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dan serta khususnya Badan akreditasi PNF merupakan langkah

realistik untuk membantu, menunjang usaha peningkatan mutu

program dan/atau satuan PNF.

Kerjasama Pemerintah dengan Forum PNF, Sektor Privat akan

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan

mutu. Hal tersebut akan merupakan suatu proses Bola Salju yang

menggelontor permasalah terkait seperti Kemiskinan,

Pengangguran, Rendahnya mutu SDM dengan keterampilan kerja,

serta masalah sosial budaya lainnya, khususnya dalam masyarakat

berpenghasilan menengan dan kecil.

E. Inisiasi Akreditasi Pendidikan Non Formal

Pembentukan Badan Akreditasi Nasional untuk PNF yang dibentuk

akhir tahun 2006, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 tahun 2005 dan berdasarkan

surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

nomor: 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Sekolah/Madrasah, dan

Badan Akreditasi Pendidikan Non Formal; merupakan langkah

formal untuk usaha peningkatan kualitas program dan/atau satuan

PNF. Namun demikian langkah ini bukan yang pertama yang
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merupakan kesadaran perlunya peningkatan mutu. Kegiatan

akreditasi telah banyak diinisiasi oleh program dan/atau satuan

pemerintah dan sektor privat. Kesadaran akan ancaman globalisasi,

perlunya standar pendidikan kursus, kualitas pendidik serta lain-lain

pendukung peningkatan mutu PNF mendorong lembaga terkait

untuk melakukan kegiatan sejenis akreditasi.

Seperti halnya pemerintah  DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa

Tengah dan Jawa Timur, juga forum-forum tertentu telah

melaksanakan berbagai hal yang terkait dengan akreditasi baik

program dan/atau satuan maupun sertifikasi ketenagaan. Hal-hal ini

merupakan data yang berguna dan dapat digunakan dan

dikembangkan oleh BAN-PNF.  Untuk mempercepat pelaksanaan

akreditasi program dan/atau satuan/program PNF diperlukan suatu

bentuk sinergitas antara BAN-PNF dengan lembaga tersebut di atas.

Dalam tingkatan internasional, kepentingan perlunya akreditasi yang

merupakan penilaian atas kelayakan kualitas PNF atau program

dan/atau satuan pendidikan lainnya sepertinya sudah merupakan

kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Tuntutan masyarakat akan

kualitas pendidikan menjadikan badan akreditasi mempunyai nilai

yang tinggi, khususnya untuk menjawab tantangan global.

Keberadaan program dan/atau satuan tersebut seringkali menjadi
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tolok ukur bagi kegiatan akreditasi, khususnya untuk BAN-PNF ang

masih muda usia ini.

Mengingat luasnya wilayah kerja BAN-PNF serta adanya SK Menteri

tentang tatakerja BAN-PNF, dimana tidak adanya struktur lain di

tingkat provinsi, maka diperlukan suatu mekanisme kerja, yang

dapat menggerakan program dan/atau satuan terkait tersebut di atas

untuk berpartisipasi, mensukseskan proses akreditasi dan

pembinaan program dan/atau satuan PNF. Hal tersebut selain

mempercepat, juga akan membuat pekerjaan yang diemban dapat

dilakukan dengan efektif dan efesien. Keberadaan forum-forum PNF

di seluruh provinsi merupakan suatu kekuatan untuk sosialisasi

peningkatan adanya kesadaran setiap unsur terkait akan pentingnya

akreditasi.

Di Amerika misalnya, hampir setiap bidang kompetensi yang ada

mempunyai badan akreditasi tersendiri. Banyak diantara mereka

bahkan memberikan akreditasi lintas negara. Hal ini memberikan

indikasi kemungkinan kerjasama untuk mendapatkan suatu bentuk

akreditasi yang dapat diakui dalam lingkup internasional. Terkait

dengan keberadaan program dan/atau satuan dan program PNF

yang beragam dalam kualitas dan besarannya, perlu diadakan

proses pemilah-pilihan untuk memberikan klasifikasi yang layak
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secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Pemetaan ini

sangat penting dalam menyusun strategi pembinaan program

dan/atau satuan dan program PNF, menunjang penyediaan SDM

untuk setiap tingkatan.

F. Prospek dan Proyeksi  Akreditasi Pendidikan Non Formal

Dari beberapa kegiatan sosialisasi tentang keberadaan BAN-PNF,

terlihat bahwa kesadaran masyarakat PNF akan pentingnya

akreditasi program dan/atau satuan PNF sudah cukup tinggi. Mereka

menyadari pula, bahwa tuntutan masyarakat pengguna jasa program

dan/atau satuan PNF akan kualitas sudah menjadi prasyarat untuk

mendapatkan peserta didik.

a) Minat Masyarakat Peluang Peningkatan Mutu terhadap PNF

Keberadaan satuan dan atau proram PNF sangat terkait dengan

kebutuhan masyarakat akan keterampilan yang dapat membuka

peluang mereka memasuki lapangan kerja untuk mendapatkan

penghasilan, selain tingkat keterjangkauan secara finansial. Hal ini

memberikan kesimpulan, bahwa keberadaan program dan/atau

satuan PNF tersebut merupakan cerminan minat dari masyarakat

dan sekaligus menjelaskan ketersediaan lapangan kerja di bidang
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tersebut. Meskipun tawaran jasa PNF banyak, kesadaran

masyarakat akan kualitas penyediaan jasa pendidikan tersebut juga

tinggi. Hal ini mendorong para penjaja jasa untuk bersaing dalam

kualitas dan pelayanan penunjang lainnya, seperti bantuan

mendapatkan lapangan kerja, post training program dsb.

Sebagai badan nasional, maka adalah wajar atas dasar tingginya

minat masyarakat pengguna terhadap jasa PNF, pelaksanaan

akreditasi atas kelayakan satuan dan atau program PNF menjadi

bagian yang memberikan jaminan mutu dan memberikan

kemudahan bagi pengguna jasa dalam menetapkan pilihan

pendidikan yang diambil.

Dengan kondisi diatas, dimana ada tuntutan dari kedua belah pihak

(penjaja dan pengguna jasa PNF), maka peluang untuk menunjang,

membantu peningkatan mutu adalah sangat besar, bahkan

diharapkan oleh program dan/atau satuan dan semua unsur terkait

dengan kegiatan PNF. Usaha peningkatan mutu akan selalu terbuka.

b) Kebijakan Pemerintah Terkait PNF

UU No. 20 tahun 2003,  dapat dijadikan  mementum penting dalam

merevitalisasi keprogram dan/atau satuanan dan program

pendidikan non formal dalam sistem pendidikan nasional. Hegemoni

sistem persekolahan dalam sistem pendidikan nasional
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mengakibatkan PNF terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian.

Istilah PNF sebagai pendidikan alternatif, pengganti dan penambah

dari pendidikan formal mendudukannya sejajar dengan, bahkan

memerankan suatu kepentingan yang tinggi dalam memeprsiapkan

SDM bangsa yang berkualitas

Pada saat ini dengan keberadaan kedua Direktorat Jendral PTKPNF

dan PNFI di dalam Departemen Pendidikan Nasional beserta

struktur organisasi didalamnya serta program yang dicanangkan,

dan dengan terbitnya Permen RI No. 30 Tahun 2005, tentang

pembentukan BAN-PNF serta lembaga lainnya seperti: BSNP dan

LPMP merupakan suatu bentuk realisasi komitmen pemerintah

terhadap pengembangan PNF. Besarnya kenaikan anggaran untuk

bidang terkait PNF ini merupakan awal pencerahan pendidikan yang

selama ini kurang dilirik oleh masyarakat umumnya.

Tidak kurang, sejalan dengan tiga pilar program DEPDIKNAS, usaha

peningkatan mutu dan pencitraan yang baik dari PNF telah

membuka serta memberikan dorongan yang positif serta nilai yang

tinggi akan kedudukan PNF beserta pelaku-pelaku yang terlibat.

Khusus untuk kebijakan yang terkait dengan akreditasi program

dan/atau satuan/program PNF, yang merupakan salah satu bentuk

penilaian (assessment) dan upaya menjaga dan menjamin mutu
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(quality assurance& quality control), dapat disamakan dengan

dorongan yang paling besar dari pemerintah dalam menujang

keberadaan serta perkembangan program dan/atau satuan PNF. Hal

tersebut di atas pada dasarnya memerlukan kerja keras kordinasi

dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

G. Analisis SWOT  Akreditasi Pendidikan Non Formal

Situasi dan kondisi pertama yang harus disadari bahwa Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan non formal (BAN-PNF) merupakan

program dan/atau satuan yang baru didirikan di era pemerintahan

kabinet Indonesia Bersatu. Artinya, segala sesuatunya dalam kaitan

dengan pelaksanaan akreditasi PNF masih relatif belum ada.

Memang, sudah ada upaya yang dilakukan oleh Ditjen PNFI untuk

melakukan kegiatan akreditasi, namun situasi dan kondisinya sangat

berbeda. Namun, jejak-jejak pelaksanaan akreditasi PNF masih

dapat dilacak meskipun  kurang relevan.

Sementara itu, keberadaan BAN-PT dan BAN-SM sebagai Badan

Akreditasi Nasional yang lebih dulu ada, tidak dapat diadopsi

langsung mengingat karakteristik PNF berbeda dengan dua program

dan/atau satuan tersebut.  Untuk itu, pengembangan akreditasi PNF

RENSTRA BAN PNF 2010-2014

56

memang haru digali dari akar pemasalahan dan mengacu kepada

karakteristik utama dalam penyelenggaraan PNF.

Gambaraan Analisis SWOT terhadap eksistensi dan esensi BAN-

PNF dapat terlihat sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strenght)

BAN-PNF sebagai program dan/atau satuan baru telah memiliki

kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya karena alasan

sebagai berikut:

a) Pembentukan BAN-PNF ditetapkan berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional nomor: 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Sekolah/Madrasah,

dan Badan Akreditasi Pendidikan Non Formal. Berdasarkan

kedua dasar hukum tersebut di atas maka BAN-PNF merupakan

Lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan

akreditasi pada program dan/atau satuan PNF.

b) Terbitnya Permendiknas Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal,

sehingga BAN-PNF mempunyai tugas merumuskan kebijakan
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operasional, melaukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan

akreditasi PNF.

c) BAN-PNF mempunyai landasan hukum yang kuat sebagai

program dan/atau satuan pelaksana akreditasi PNF di wilayah

Indonesia yang mendapat mandat langsung dari Menteri

Pendidikan nasional.

d) Anggota BAN-PNF berasal dari berbagai pemangku kepentingan

(Stakeholders) pendidikan baik dari  akademisi maupun

perwakilan pengurus-pengelola dari program dan/atau satuan

PNF.

2. Kelemahan (Weakness)

BAN-PNF sebagai lembaga baru telah memiliki kelemahan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang perlu mendapat perhatian

adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia yang dimiliki organisasi memiliki

kapasitas  yang sangat bervariasi sehingga perlu waktu untuk

melakukan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan program

akreditasi PNF.

b) Sebagai program dan/atau satuan baru, BAN-PNF belum

memiliki sistem kerja yang standar dan sesuai dengan
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karakteristik program dan/atau satuan akreditasi untuk program

dan/atau satuan PNF.

c) Cakupan kerja yang sangat luas,  karena tidak ada aturan untuk

membuat program dan/atau satuan Badan Akrediatsi PNF di

tingkat provinsi sementara luas wilayah dan jumalh program

dan/atau satuan sangat banyak. BAN-PNF haru melakukan tugas

akreditasi pada 33 provinsi dan sekitar  450 Kabupaten/kota.

d) BAN-PNF belum tersosialisasikan dengan merata dan baik

sehingga perlu terus melakukan kegiatan sosialisasi kepada

seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

e) Pedoman dan Instrumen akreditasi PNF masih perlu terus

disusun sesuai dengan jumlah program dan/atau satuan PNF

dan melakujkan penyempurnaan atau revisi pada setiap

instrumen agar sesuai dengan karakteristik dan keunikan

program PNF yang fleksibel.

f) Perlu dilakukan penataan organisasi BAN-PNF secara

komprehensif baik mekanisme internal maupun eksternal.

g) Perlu dikembangkan SIM yang baik (Database) berbasis website

maupun database manual.

h) Rekrutmen dan pelatihan serta pembinaan asesor belum

memadai untuk mendapatkan calon dan atau asesor yang

kredibel, professional dan handal.
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i) Perlu penguatan sekretariat baik dari aspek sarana prasarana,

tenaga yang professional.

3. Peluang (Opportunity)

BAN-PNF sebagai program dan/atau satuan baru telah memiliki

peluang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang perlu

mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

a) Direktorat Jenderal PNFI sebagai  Pembina program dan/atau

satuan PNF sudah lama menunggu terlaksananya kegiatan

akreditasi pada program dan/atau satuan/Program PNF.

b) Jumlah sasaran PAUD semakin bertambah, untuk tahun 2007

jumlah sasaran Paud sebesar 28.462.500 anak

c) Jumlah anak-anak SMP/SMA/SMK yang tidak melanjutkan dan

DO sebesar 1.261.562 anak.

d) Jumlah pengangguran terbuka  sebesar 10.547.917 orang

e) Jumlah program dan/atau satuan satuan PNF sangat besar dan

menunggu untuk diakreditasi yaitu: 10.943 program dan/atau

satuan kursus; 56.544 PAUD; 3.279 PKBM; dan 2.312 TB

disamping adanya program PNF yang diselenggarakan oleh UPT

pemerintah seperti P2PNFI, BPPNFI, SKB sebagai

pengembangan model PNF.
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4.Tantangan (Threats)
BAN-PNF sebagai lembaga baru memiliki tantangan dan kendala

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga perlu mendapat

perhatian terhadap berbagai hal sebagai berikut:

a) Melakukan sinergi antara akademisi, birokrat, dan praktisi

pendidikan non formal pada anggota BAN-PNF

b) Pemahaman pengelola satuan dan/atau program PNF mengenai

keberadaan BAN-PNF belum merata di seluruh Indonesia.

c) Sebagian satuan dan/atau program PNF telah menggunakan

sebagai standar mutu penyelenggaraan.

Dari hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, puluang dan tantangan

dapat dilhat, bahwa kelemahan yang dimiliki BAN-PNF sangat

bervariasi perlu mendapat perhatian untuk di cari jalan

pemecahannya. Sedang kekuatan belum cukup berarti, apabila

dibandingkan dengan tantangan cakupan lokasi program yang

sangat luas meliputi: 33 Propinsi, 450 Kab/Kota, 1.500 kecamatan

dan 23 000 Desa.

Kekuatan hukum BAN-PNF sebagai satu-satunya program dan/atau

satuan yang resmi dibentuk pemerintah untuk melakukan akreditasi

pada satuan dan/atau program PNF merupakan modal utama untuk

melakukan akreditasi PNF. Permasalahan umum tentang penataan
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organisasi dan teknis akreditasi akan terus diperbaiki seiring

berjalannya waktu.
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BAB III

KEBIJAKAN STRATEGIS BAN-PNF

A. Kebijakan Umum

Strategi secara maknawi mengandung arti teknik khusus yang

digunakan agar tujuan program dan kegiatan tercapai secara efisien

dan efektif. Prinsip utama yang digunakan untuk mengembangkan

strategi pencapai tujuan dapat diakronimkan menjadi: SMART.

Prinsip pertama adalah specific, artinya: tujuan, lingkup dan sasaran

kegiatan dirumuskan secara spesifik sehingga cakupan kegiatan

menjadi jelas. Kedua adalah managable, artinya: semua program

dan kegiatan harus dirancang sedemikianrupa, sehingga

keterlaksanaannya terjamin. Ketiga adalah attainable, artinya:

semua kegiatan bersifat operasional dan hasilnya terukur secara

obyektif. Keempat adalah realistic, artinya: semua program dan

kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan ketersediaan

anggaran. Kelima adalah time-bound, artinya semua program dan

kegiatan harus disesuaikan dengan kerangka waktu yang tersedia

dan memenuhi prinsip-prinsip dasar efisiensi internal maupun

eksternal.
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Berdasarkan atas prinsip dasar pengembangan strategi tersebut,

maka strategi pencapaian tujuan program akreditasi diarahkan pada

keterlaksanaan program dan kegiatan yang bermakna, berdayaguna

dan mampu beradaptasi dengan budaya lingkungan yang terus

berkembang. Berdasarkan atas prinsip dan arah strategi tersebut,

maka alur logis pencapaian tujuan di atur sebagai berikut:

1. Membangun organisasi BAN PNF  kredibel, kompeten, dinamis

dan efektif.

2. Merumuskan kebijakan dan pedoman operasional yang

mengandung kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan non

formal ;

3. Melengkapi pedoman operasional dengan pedoman teknis dan

prosedur dan instruksi kerja pelaksanaan akreditasi

4. Melaksanakan  akreditasi satuan dan program PNF dengan

sistematis , terbuka, obyektif dan akuntabel ,

5. Menjaga kualitas hasil akreditasi dengan melakukan surveillance

secara periodik dan melakukan evaluasi pelaksanaan akreditasi

pendidikan non formal

6. Membuat rekomendasi tidak lanjut hasil akreditasi

7. Menyebarluaskan informasi tentang hasil akreditasi kepada

masyarakat dan pihak terkait
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8. Melakukan penjaminan mutu ketatausahaan dengan membuat

panduan mutu BAN–PNF yang dilengkapi dengan prosedur ,

instruksi kerja dan rekaman untuk seluruh kegiatan  BAN PNF

9. Membangun kemitraan yang sehat, saling menguntungkan,

terbuka secara internal dan eksternal.

10.Memberikan panduan atau pedoman penjaminan mutu dalam

rangka penyiapan diri agar suatu satuan PNF dengan

programnya siap untuk diakreditasi, yang pada akhirnya akan

terbentuk suatu satuan dan program PNF yang berkualitas

secara nasional maupun internasional.

B. Kebijakan Strategis BAN-PNF
Melakukan akreditasi terhadap satuan dan/atau program PNF

secara bertahap dan berkelanjutan, meliputi:

1. Melakukan akreditasi terhadap satuan dan program PNF secara

bertahap dan   berkelanjutan.

2. Melakukan akreditasi terhadap lembaga pelaksana PNF secara

obyektif, adil, transparan dan menyeluruh untuk memberikan

penjaminan mutu program dan lembaga PNF, sebagai bentuk

pertanggunganjawaban kepada publik.
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3. Akreditasi dilakukan dengan pendekatan sistematis dan

menyeluruh dengan tolok ukur yang jelas dengan acuan lokal,

nasional dan internasional.

4. Melaksanakan surveillance dan monev untuk menjaga hasil

akreditasi.

5. Akreditasi dilaksanakan oleh tim asesor yang profesional.

6. Menjalankan program akreditasi dimulai dengan membangun

organisasi BAN-PNF yang kredibel, kompeten , akuntabel dan

mandiri dengan menggunakan  acuan panduan mutu sebgai

pedoman kerja  BAN -PNF

7. Membuat  pedoman operasional, prosedur, instruksi kerja dan

rekaman pelaksanaan akreditasi

8. Membangun kemitraan yang sehat, saling menguntungkan,

terbuka secara internal dan eksternal.

9. Mensosialisasikan BAN-PNF secara intensif  baik di  propinsi

maupun kabupaten/kota.

C. Prinsip Dasar Akreditasi

Pelaksanaan akreditasi PNF akan dilakukan secara objektif, efektif,

komprehensif, transparan, akuntabel, kelayakan, kecukupan,
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keberlangsungan, produktivitas, keadilan, kemandirian, kebebasan,

pembeda dan standar.

Masing-masing prinsip tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Objektivitas

Pelaksanaan harus dapat menggambarkan kondisi yang

sesungguhnya dari satu satuan pendidikan PNF.  Kondisi yang

sesungguhnya tersebut diperoleh dari pelaksanaan akreditasi yang

berdasarkan atas standar pelayanan minimal menurut indikator-

indikator tertentu

2. Efektivitas

Pelaksanaan akreditasi harus dapat memetakan mutu secara efektif

dan dapat digmanfaat gunakan untuk tujuan pembinaan dan

pengembangan. Akreditasi harus juga dapat menggambarkan

kualitas satuan dan/atau program PNF. Informasi tersebut sekaligus

akan dapat menggambarkan akuntabilitas satuan dan/atau program

PNF.

3. Komprehensif

Pelaksanaan akreditasi harus bersifat menyeluruh, yakni: meliputi

kedelapan standar pendidikan nasional. Akreditasi tidak dapat

didasarkan atas beberapa standar, karena tidak mengggambarkan
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profil suatu satuan PNF atau penyelenggara program PNF secara

utuh.

4. Keterbukaan

Pelaksanaan akreditasi harus dilakukan secara transparan.  Pihak

yang dinilai maupun masyarakat secara umum dapat mengetahui

proses maupun hasil akreditasinya.  Keterbukaan perlu diberikan

oleh kedua belah pihak, yaitu: pihak yang menilai dan yang dinilai.

5. Akuntabel

Pelaksanaan akreditasi secara transparan akan menjamin

akuntabilitas pelaksanaan akreditasi tersebut. Akreditasi harus

dijalankan secara terbuka, sehingga perbedaan pandangan dapat

didiskusikan antara pihak yang menilai dan yang dinilai. Penilaian

harus dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.

6. Kecukupan

Pelaksanaan akreditasi yang dilakukan harus dapat

mengggambarkan satuan dan/atau program dalam penyelenggaraan

PNF.
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7. Kelayakan

Akreditasi harus dapat mengggambarkan ketepatan pengukuran dan

evaluasi terhadap unsur masukan, proses, keluaran dan tujuan

program ditinjau dari standar akreditasi yang digunakan.

8. Produktivitas

Pelaksanaan akreditasi harus dapat menggambarkan keberhasilan

proses pembelajaran yang dilakukan pada suatu satuan PNF atau

penyelenggaraan program PNF.

9. Keberlangsungan

Pelaksanaan akreditasi harus dapat mengggambarkan keberhasilan

proses pembelajaran yang dilakukan pada suatu satuan PNF atau

penyelengggaraan program PNF.

10.Keadilan

Akreditasi dilakukan pada semua satuan dan/atau program PNF

yang menginginkan dengan perlakuandan pelayanan yang sama.

Hasil akreditasi harus dapat memberikan keadilan, baik bagi

pemerintah maupun masyarakat.  Pembinaan dan pengembangan

perlu dilakukan pada satuan PNF yang membutuhkan.  Selain itu,

pembinaan dan pengembangan dilaksanakan pada hal-hal yang

masih belum memenuhi standar.
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11.Kemandirian

Penerapan akreditasi terhadap satuan dan/atau program PNF harus

menjamin kemandirian. Hasil akreditasi hendaknya menggambarkan

kelebihan dan/atau kekurangan suatu satuan dan/atau program

PNF.  Informasi tersebut sangat berguna bagi satuan pendidikan

untuk dapat memperbaiki kekurangan dan/ atau meningkatkan

kelebihan yang ada.

12.Kebebasan

Akreditasi PNF bersifat pilihan, artinya: tidak ada keharusan bagi

suatu satuan PNF untuk mengikuti akreditasi, karena akreditasi

dapat diajukan bila suatu satuan PNF menginginkannya.  Alasan lain

adalah suatu satuan PNF dapat menilai dirinya sendiri dengan

mengukur mutu dan akuntabilitas program dan/atau satuannya

secara jujur dan sistematis.  Alasan tersebut dapat memberikan

pilihan kepada masing-masing satuan PNF untuk mengikuti

akreditasi atau tidak.

13. Pembeda

BAN-PNF mampu membedakan kualitas dan kapasitas antara satu

program dan/atau satuan/program dengan program dan/atau

satuan/program lainnya, sehingga badan tersebut dapat memberikan
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bimbingan yang sesuai dengan kondisi dan situasi program dan/atau

satuan PNF yang sedang diakreditasi.

14. Standar

BAN-PNF dalam melakukan tugas dan wewenangnya menggunakan

instrumen akreditasi yang telah dikalibrasi dan asesor yang memiliki

keahlian dan pengalaman di bidang PNF

D. Tonggak Keberhasilan (Key Development Milestones)

Sesuai dengan renstra Depdiknas 2006-2009 dan rentra Direktorat

Jendra Pendidikan Luar Sekolah 2006-2009, maka pada akhir tahun

2009 ditargetkan 840 program dan/atau satuan PNF telah

terakreditasi. Sedangkan, hingga akhir periode BAN-PNF pada

tahun 2011 direncanakan  mampu melakukan  akreditasi sebesar

minimal 6090 satuan dan atau program pendidikan non formal

(PNF) di seluruh Indonesia. Adapun tonggak kunci keberhasilan

ingin dicapai  (Key Development Milestones) BAN-PNF Tahun 2007-

2011 secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4
Tonggak Kunci Keberhasilan (Key Development Milestones)

BAN-PNF Tahun 2010-2014

N
o

PROGRAM/
KEGIATAN

Tonggak Kunci Keberhasilan
(Key Development Milestones)

2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7

1 Penyusunan/Re
visi Pedoman
Akreditasi dan
Renstra

Pedoman

akreditasi

dan Renstra

2010-2014

 Terevisi

Pedoman

mutu

Review

pedom-an

dan instru-

men

Review

pedom-an

dan

instru-

men

Review

pedom-an

dan

instru-

men

2 Pengembangan
Instrumen
Akreditasi

Dikembangk

an 10

Instrumen

PNF baru

 Direviu 10

instrumen

lama

 Dikemban

gkan 10

instrumen

baru

 Direviu

10

instrume

n lama

 Dikemba

ngkan

10

instrume

n baru

 Direviu

10

instrum

en lama

 Dikemb

angkan

10

instrum

en baru

 Direviu

10

instrum

en lama

 Dikemb

angkan

10

instrum

en baru

3 Rekrutmen dan
Pelatihan
Asesor Akre-
ditasi BAN-PNF

Pelatihan

300 asesor

Tersedianya

300 asesor

Tersedian

ya 100

asesor

muda, 200

asesor

Tersedia-

nya 100

Lead

asesor,

200

asesor

Tersedia-

nya 300

Lead

asesor
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4 Pelaksanaan
Akreditasi

760 satuan

satuan /

program

PNF ter-

akreditasi

1.000 satuan

/ program

PNF ter-

akreditasi

2.000

satuan /

program

PNF ter-

akreditasi

3.000

satuan /

program

PNF ter-

akreditasi

5.000

satuan /

program

PNF ter-

akreditasi

5 Pendataan dan
SIMA (Sistem
Informasi
Manajemen
Akreditasi)
BAN PNF

Database:

asesor,

satuan/prog

am

terakreditasi

Pengemban

gan SIMA

BAN PNF

(pendaftaran

online)

Pengemba

ngan

SIMA BAN

PNF

(pendaftar

an online,

pengisian

borang/ins

trumen

online)

Pengemb

angan

SIMA

BAN PNF

(seluruh

kegiatan

akreditasi

online)

Pemelihar

aan SIMA

BAN PNF

(seluruh

kegiatan

akreditasi

online)

6 Sosialiasi,   dan
Publikasi BAN-
PNF

Tersosiali-

sasi BAN-

PNF di 33

Propinsi

 Tersosiali-

sasi BAN-

PNF di 33

Propinsi

 Publikasi

hasil

akreditasi

Publikasi

hasil

akreditasi

Publikasi

hasil

akreditasi

Publikasi

hasil

akreditasi
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7 Peningkatan
Kapasitas BAN-
PNF:
1. Kelembagaan
2. Organisasi
3. SDM
4. Fasilitas
5. Pendanaan

Penguatan

kelembagaa

n

(Pemelihara

an ISO dan

panduan

mutu BAN

PNF)

Penguatan

kelembaga

an

(Pemelihara

an ISO dan

panduan

mutu BAN

PNF)

Penguatan

kelembaga

an

(Pemelihar

aan ISO

dan

panduan

mutu BAN

PNF)

Penguata

n

kelembag

aan

(Pemeliha

raan ISO

dan

panduan

mutu BAN

PNF)

Penguata

n

kelembag

aan

(Pemeliha

raan ISO

dan

panduan

mutu BAN

PNF)

8 Monitoring dan
Evaluasi serta
survailan
(Surveillance)

 Satuan

PNF

 Program

PNF

 Asesor

 Panitia

Ad-hoc

 Satuan

PNF

 Program

PNF

 Asesor

 Panitia Ad-

hoc

 Satuan

PNF

 Program

PNF

 Asesor

 Panitia

Ad-hoc

 Satuan

PNF

 Program

PNF

 Asesor

 Panitia

Ad-hoc

 Satuan

PNF

 Program

PNF

 Asesor

 Panitia

Ad-hoc

9 Kerjasama dan
Kemitraan

Kerjasama

dengan

Dinas

Pendidikan

Provinsi,

organisasi

mitra PNF,

asesor PNF

 Kerjasama

dengan

Dinas

Pendidikan

Provinsi,

organisasi

mitra PNF,

asesor

PNF

 Kerjasama

dengan

 Kerjasa

ma

dengan

Dinas

Pendidik

an

Provinsi,

organisa

si mitra

PNF,

asesor

 Kerjasa

ma

dengan

Dinas

Pendidi

kan

Provinsi

,

organis

asi

mitra

 Kerjasa

ma

dengan

Dinas

Pendidi

kan

Provinsi

,

organis

asi

mitra
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institusi

lain yang

sejenis

PNF

Kerjasama

dengan

institusi

lain yang

sejenis

PNF,

asesor

PNF

Kerjasam

a dengan

institusi

lain yang

sejenis

PNF,

asesor

PNF

Kerjasam

a dengan

institusi

lain yang

sejenis

dalam

dan luar

negeri
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BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN BAN-PNF

A. PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM
BAN-PNF

Setiap tema strategis kebijakan BAN-PNF, di atas diturunkan dalam

kerja BAN-PNF yang menekankan pada tantangan utama yaitu (1)

pengingkatan kapasitas dan modernisasi, (2) penguatan pelayanan

dan (3) daya saing regional dan daya saing internasional.

Selama periode tahun 2006 sampai 2009 perkembangan BAN-PNF

dapat dikatakan berkembang dan mendapat respon yang sangat

baik dari pemangku kepentingan (stakeholders), hal ini dapat dilihat

pada saat sosilisasi BAN-PNF tahun 2007-2009 ke-33 propinsi di

Indonesia sebagai langkah awal dimulainya kegiatan BAN-PNF,

BAN-PNF banyak memproleh  informasi-informasi dan masukan

yang diberikan stakehorders kepada BAN-PNF sangat signifikan

untuk menentukan perbaikan,  baik untuk pedoman-pedoman

akreditasi, maupun perbaikan instrumen yang akan direviu oleh

Badan Standarisasi Pendidikan Nasional (BSNP) dan yang akan

difinalisasi oleh BAN-PNF untuk digunakan sebagai alat aktreditasi
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PNF di lima regional yaitu (Sumatra utara,  Jateng, Yogjakarta, Jatim

dan Makasar). Tahun 2007 BSNP telah mengreviu intrumen

akreditasi sesuai dengan standar-standar yang ada, sehingga

intrumen yang akan digunakan untuk mengakreditasi program

dan/atau satuan PNF tahun 2008 diasumsikan akan memberikan

hasil yang baik.

B. Program/Kegiatan BAN-PNF

Program/ kegiatan BAN-PNF diorientasikan pada sistem dan

mekanisme pelaksanaan kegiatan akreditasi yang meliputi:

1. Program/kegiatan Penyusunan Pedoman Akreditasi dan
Renstra

Pedoman akreditasi dan renstra BAN-PNF harus memiliki kekuatan

hukum dan konseptual untuk dapat menjadi acuan pelaksanaan

akreditasi oleh semua pihak terkait. Oleh karena itu, pedoman dan

renstra tersebut harus terus disusun dan dikembangkan sesuai

dengan kebutuhan pelaksanaan akreditasi baik terkait dengan

penataan organisasi dan manajemen maupun dengan pelaksanaan

teknis akreditasi.
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2. Program/Kegiatan Pengembangan Instrumen Akreditasi

Instrumen akreditasi merupakan ”anak panah” yang menjadi

senjata utama dari pelaksanaan akreditas BAN-PNF. Untuk itu,

pengembangan instrumen harus sesuai dengan sebagaimana

ditetapkan di dalam SNP menurut UU RI No.20/2003 pasal 35 dan

disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan satuan dan atau

program  PNF serta kondisi setempat. Sampai tahun 2011 program

pengembangan instrumen akreditasi PNF akan diperkirakan tercapai

36 (tiga puluh enam) instrumen dengan rincian pioritas sebagai

berikut:

Tahun 2007 instrumen akreditasi  satuan PNF meliputi: (1) PKBM,

(2) Kursus dan Pelatihan, dan (3) PAUD. Sedangkan 2 (dua)

instrumen akreditasi program PNF meliputi: (1) Tata Kecantikan Kulit

dan (2) Komputer. Disamping itu, instrumen program yang ada pada

UPT pemerintah pusat dan daerah juga telah disiapkan instrumen

meliputi: program-program yang dimiliki oleh BPKB dan SKB

Tahun 2008 sebanyak 10 (sepuluh) instrumen program PNF

meliputi: (1) Paket A, (2) Paket B, (3) Paket C, (4) PAUD, (5)

Program Kursus otomotif, (6) Program Kursus Tata Kecantikan

Rambut, (7) Program Kursus Sekretaris, (8) Program Kursus Tata

Busana, (9) Program Kursus Akupuntur, dan (10) Program Kursus
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Bahasa Inggris. yang selanjutnya telah di tetapkan dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 89 tahun 2008

Tahun 2009 sebanyak 5 (lima) instrumen terdiri dari: 3 instrumen

satuan PNF (Lembaga PAUD, Lembaga Kursus, Lembaga PKBM)

dan 2 Program PNF (Program Kursus Akuntansi, Program Kursus

Tata Rias Pengantin) yang selanjutnya telah di tetapkan dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 tahun 2009

Tahun 2010sebanyak 10 (sepuluh) instrumen program  PNF terdiri

dari: (1) Lembaga TBM, (2) Program Kursus Tata Boga, (3) Program

Kursus Hantaran, (4) Program Kursus Musik, (5) Program

Umum/Generik, (6) Program Kursus Mengemudi, (7) Program

Kursus Spa Terapi, (8) Program Kursus Perhotelan, (9) Program

Kursus Merangkai Bunga, (10) Program  Kursus Bahasa Asing

3. Program/Kegiatan Rekrutmen dan Pelatihan Asesor
Akreditasi BAN-PNF

Pelaksanaan akreditasi perlu dilakukan oleh orang yang profesional

dan memiliki kapabilitas dan integritas yang mantap. Untuk itu,

rekrutmen dan pelatihan asesor merupakan kegiatan penting dan

strategis untuk melahirkan the man behind the gun yaitu orang yang

akan menjalankan aplikasi instrumen akreditasi di lapangan. Proses

rekrutmen dan pelatihan asesor akan terus dilakukan secara
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berjenjang berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan, untuk

menambah kuantitas dan kualitas asesor agar dapat melakukan

kegiatan akreditasi secara profesional, efektif dan efisien, serta

akuntabel.

4. Program/Kegiatan Akreditasi

Kegiatan akreditasi merupakan kegiatan utama untuk menentukan

apakah suatu  satuan dan atau program  PNF layak atau tidak.

Setiap tahun perlu ditargetkan jumlah satuan dan/atau program yang

menngikuti proses akreditasi. Dengan demikian, dapat dipetakan

kuantitas dan kualitas  satuan dan/atau program yang mampu

memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab kepada

masyarakat.

5. Program/Kegiatan Pengembangan Komputasi Pendataan
dan Sistim Informasi Akreditasi Manajemen (SIMA)

Hasil pelaksanaan kegiatan akreditasi perlu disimpan dalam sebuah

data base yang handal dan aman agar menjamin pemberian

gambaran yang beban tentang kondisi satuan dan/atau program

PNF yang ada. Sistem komputasi pendataan ini untuk memudahkan

akses informasi. Pembentukan informasi dengan memanfaatkan

jaringan informasi dunia maya  memungkinkan keterjangkauan yang

relatif mudah oleh seluruh masyarakat.
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6. Program/Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi BAN-PNF

Kegiatan publikasi atau penyebaran informasi tentang kinerja BAN-

PNF perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada

masyarakat tentang apa yang dilakukan  BAN-PNF. Publikasi dapat

dilakukan dalam bentuk media cetak, elektronik, website, dan atau

dalam bentuk pemberian informasi secara langsung dalam bentuk

seminar atau lokakarya dalam rangka sosialiasi BAN-PNF.

7. Program/Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga dan
Personil BAN-PNF

Penataan manajemen dan organisasi BAN-PNF perlu mendapatkan

perhatian, khususnya pada tahun-tahun awal kegiatan program

BAN-PNF. Pengembangan Manajemen dan Organisasi perlu

dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi BAN-PNF.

Pembenahan organisasi dan manajemen BAN-PNF harus

disesuaikan dengan dinamika perubahan masyarakat dan

perkembangan PNF serta didasarkan pada aturan dan undang-

undang yang berlaku.

Peningkatan kualitas lembaga dan juga kulaitas dan kuantitas

personil BAN-PNF perlu diagendakan secara sistematis dan

komprehensif. Hal ini sangat menentukan kinerja keseluruhan

kegiatan akreditasi yang dilakukan. Kehandalan personalia
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admnistrasi dan keuangan merupakan prasyarat untuk mencapai

hasil yang optimal pada setiap kegiatan yang direncanakan.

Kelengkapan peralatan penunjang kerja berbasiskan komputasi dan

memakai SIM merupakan pendukung untuk menghasilkan kerja

yang efektif dan efisien. Ketangguhan personil pendukung baik untuk

kepentingan internal maupun eksternal merupakan kunci

keberhasilan jalannya program akreditasi.

Peningkatan kualitas personil pendukungn ini bisa dilakukan melalui

bentuk pelatihan-pelatihan, workshop, seminar,studi banding yang

ditujukan untuk menambah wawasan serta pemahaman tentang

akreditasi, keterampilan kerja dan moralitas di dalam pekerjaan.

8. Program/Kegiatan  Monitoring dan Evaluasi (Monev) Serta
survailan.

Pelaksanaan kegiatan akreditasi BAN-PNF perlu dipertahankan

hasilnya dengan melakukan survailan. Hal ini bertujuan agar satuan

dan/atau program PNF dapat menjamin / menjaga mutu dan

kelayakan hasil akreditasi. Apabila PNF yang telah terakreditasi tidak

menuhi kriteria sesuai status akreditasinya,  maka berdasarkan hasil

survailan dapat dicabut status akreditasinya.
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Program kerja BAN-PNF perlu  dipantau dan dievaluasi secara

berkala dalam rangka menilai kinerja dan capaian tujuan serta target

program yang telah ditentukan. Melalui monev dapat dilihat

kekurangan dan kelebihan, peluang dan tantangan yang perlu

diantisipasi dalam periode yang akan datang.

9. Program/Kegiatan Kerja sama dan Kemitraan

Di era pasar bebas dan keterbukaan serta era otonomi daerah ini,

BAN-PNF perlu membuka diri untuk melakukan kerja sama dengan

lembaga-lembaga serta personil terkait dengan kepentingan

akreditasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Kemitraan ini dapat dilakukan secara permanen  maupun temporal

sesuai dengan kebutuhan. Secara khusus kerjasama dengan BSNP

untuk review setiap pengembangan insrtumen akreditasi sebelum

mendapatkan ketetapan dari menteri Pendidikan Nasional.

Disamping itu adalah penting untuk menjalin harmonisasi dengan

lembaga akreditasi sejenis di dalam negeri dan di luar negeri guna

mendapatkan”recognation” berkenaan dengan proses akreditasi

yang dilakukan.
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C. Penjabaran  Kegiatan Tahunan

Penjabaran kegiatan BAN-PNF untuk tahun 2007 sampai dengan

2011 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Penjabaran Program Kegiatan BAN-PNF Tahun 2010-2014

No Program/Kegiatan
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Penyusunan/Revisi Pedoman
Akreditasi dan Renstra

2 Pengembangan Instrumen
Akreditasi

3 Rekrutmen dan Pelatihan
Asesor Akreditasi BAN-PNF

4 Akreditasi

√ Pedoman Akreditasi
2010-2014

√ Renstra BAN-PNF  2010-2014

√ Instrumen Akreditasi Satuan dan/atau
program PNF akan dikembangan dan
direvisi pada setiap tahun

√ Rekrutmen & Plth asesor
akeditasi  akan dilaksanakan 2010-20014

√ Dilakukan akreditasi -2011
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5 Pengembangan Komputasi
Pendataan dan SIM

6 Sosialiasi dan Publikasi BAN-
PNF

7 Peningkatan Kapasitas BAN-PNF:
1. Kelembagaan
2. Organisasi
3. SDM
4. Fasilitas
5. Pendanaan

8 Monitoring dan Evaluasi serta
survailan

9 Kerja sama dan Kemitraan

√ Dilakukan pendataan dan pembuatan
desin Website

√ Sosialisasi th 2010  dan Publikasi 2010-
2014

√ Mulai dilakukan peningkatan kapasitas
satuan dan atau program melalui pelatihan
sesuai dengan kebutuhan

√ Dilakukan pada tahun 2010-2014

√ Dilakukan kerjasama dengan Dinas
Pendidikan Propinsi, organisasi mitra,
asesor dan kerjasama dalam dan luar
negeri pada tahun 2010-2014
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BAB V

STRATEGI PEMBIAYAAN

Pembiayaan BAN-PNF berada dalam koordinasi  Badan Penelitian

dan Pengembangan (BALITBANG) Departemen Pendidikan

Nasional. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme anggaran sangat

ditentukan oleh alokasi anggaran Balitbang Depdiknas. Secara

umum, sistem pembiayaan BAN-PNF relatif bersifat rutin dalam

rangka pelaksanaan akreditasi. Di luar kegiatan akreditasi

merupakan kegiatan pendukung dalam rangka efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan akreditasi itu sendiri.  Sistem penganggaran

BAN-PNF adalah operational cost dalam arti, semua kegiatan

merupakan dana pelaksanaan program kegiatan.

Dasar pertimbangan penetapan prioritas pembangunan pendidikan

dalam konteks pembiayaan adalah: a) keberpihakan Pemerintah

terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung karena

faktor-faktor ekonomi, geografi dan sosial-budaya, untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu; b) tuntutan prioritas karena

adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk dalam

pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, pada setiap

satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur formal maupun
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non formal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan

kepentingan nasional; dan c) prediksi perkembangan kemampuan

keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap

pendidikan.

Adanya keterbatasan keuangan dari pemerintah pusat serta kendala

daerah dalam meningkatkan PAD, kemungkinan di daerah akan

terjadi kesenjangan pendanaan (fiscal gap). Kesenjangan itu

mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk

mencapai target-target program yang telah ditentukan. Untuk

menutup kesenjangan pendanaan, pemerintah daerah harus

memperhitungkan sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin

dapat diupayakan, seperti bantuan luar negeri (donor) dan kontribusi

masyarakat yang harus ditelaah per program. Semua kemungkinan

skenario pembiayaan tersebut harus tertuang dalam Renstrada

2010-2014, sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan

pendidikan di daerahnya, dalam rangka mendukung pencapaian

target-target nasional program pembangunan jangka menengah

2010-2014.
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BAB VI

STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI SERTA SURVEILEN
(SURVEILLANCE)

Strategi Surveillance merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

hasil akreditasi, surveillance sebagai upaya menjaga mutu hasil

akreditasi dan apabila program dan/atau satuan tidak dapat

menjaga / menjamin mutu hasil akreditasi BAN PNF dapat mencabut

status akreditasinya. Startegi monitoring dan evaluasi merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan rencana strategik.

Strategi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan

keseuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam renstra BAN-

PNF dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang

diterapkan melalui kegiatan dan atau akreditasi satuan dan program

PNF secara berkala.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam konteks efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan program akreditasi melalui proses

perencanaan dan pelaksanaan akreditasi satuan dan program PNF.

Monitoring dan evaluasi dilakukan program dan/atau satuan BAN-

PNF dari tingkat pusat sampai asesor akreditasi di propinsi dan

kabupaten/kota.

√ 15 Pokja d
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Apabila dalam monitoring dan evaluasi ditemukan masalah atau

penyimpangan, maka secara langsung dapat dilakukan bimbingan,

petunjuk, saran tentang upaya untuk mengatasinya serta

melaporkannya kepada stakeholders yaitu Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia.

A. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (MONEV) dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Surveillance dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan dari

akreditasi dalam kontek penjaminan mutu hasil akreditasi

2. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan

evaluasi;

3. Pelaksanaan dilakukan secara objektif;

4. Surveillance dilakukan oleh team asesor professional

5. MONEV diilakukan oleh petugas yang memahami  konsep, teori

dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan

monitoring dan evaluasi agar hasilnya  sahih dan  terandal;

6. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat

dilaporkan kepada stakeholders melalui berbagai cara;
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7. MONEV melibatkan  berbagai pihak yang dipandang perlu dan

berkepentingan secara proaktif (partisipatif);

8. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal

dan eksternal (akuntabel);

9. Mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara

utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi

(komprehensif);

10.Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal  yang telah

ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan

momentum yang sedang terjadi;

11.Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

12.Berbasis indikator kinerja BAN-PNF

13.Efektif dan efisien, artinya target monitoring dan evaluasi dicapai

dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya

terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

B. Mekanisme Pelaksanaan

BAN-PNF  membuat prosedur dan perencanaan untuk pelaksanaan

surveilan (surveillance), aktifitas surveillance dan monev BAN-PNF.

surveilan (Surveillance) sebagai satu kesatuan akreditasi sehingga

pelaksanan surveilan (Surveillance) mengikuti panduan mutu BAN

PNF Monev dilakukan dengan memperhatikan keperluan

RENSTRA BAN PNF 2010-2014

90

manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu manajemen

dan sebagai upaya untuk pemetaan tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik terhadap program BAN-PNF

Tujuan  monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BAN-PNF

adalah untuk (1) mengukur tingkat pencapaian target BAN-PNF

sesuai dengan Renstra 2007-2011; (2) memperbaiki kinerja BAN-

PNF agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan

akreditasi pendidikan non formal makin meningkat; dan (3)

meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas

sistem akreditasi satuan dan program pendidikan non formal untuk

meningkatkan prestasi kerja BAN-PNF serta untuk menekan sekecil

mungkin terjadinya KKN.
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BAB VII

PENUTUP

Suatu rencana strategis adalah merupakan panduan yang dibuat

berdasarkan kondisi dan data yang ada saat ini dan memakai suatu

proyeksi untuk bisa menggambarkan perekembangan kegiatan yang

direncanakan untuk waktu mendatang. Proyeksi ini sejalan dengan

perekembangan yang nyata dapat saja mempunyai suatu bentuk

deviasi. Atas dasar perubahan tersebut maka suatu renstra,

sebagaimana rencana strategis Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) tahun 2010-2014, dapat saja

melalui evaluasi yang teratur perlu mengalami perubahan untuk

perbaikan dan menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai panduan rencana strategis BAN-PNF ini dapat dipakai oleh

semua pihak yang berkepentingan, khususnya satuan

penyelenggara program PNF, dengan akreditasi untuk melakukan

konsolidasi, mempersiapkan diri untuk memenuhi standar yang

ditetapkan, sehingga mampu berkompetisi dan memberikan

pelayanan yang layak kepada peserta didik yang membutuhkannya.
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Dengan adanya dokumen rencana strategis BAN-PNF ini diharapkan

pelaksanaan akreditasi program dan atau satuan penyelenggara

PNF di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Jakarta, 26 Juni 2010

BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN NON FORMAL
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