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 Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) dewasa ini dituntut agar 

lebih tertib administrasi, dalam managemen dan tata kelola untuk meningkatkan 

mutunya. Sebagai bentuk perwujudan manifestasi hasil pemetaan mutu dan analisis 

dampak program, maka perlu penguatan lembaga SPNF tersebut, pada berbagai sisi 

kelemahan standar pendidikan dengan jalan melakukan pembinaan, pembimbingan 

serta pengembangan model yang diperlukan oleh semua lembaga yang 

menyelenggarakan PAUD dan Dikmas secara berkelanjutan.  

 Dalam memenuhi 8 (delapan) standar Pendidikan kesetaraan tersebut hal 

yang sangat diperlukan dalam pemenuhan tata kelola dan administrasi terkait 

standar pendidikan, maka tim pengembang model memfokuskan pada standar 

pengelolaan yang menjadi titik berat dalam mengkaji dan mengembangkan  model 

penguatan kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal yang dibutuhkan oleh 

pengelola/penyelenggara SPNF. Hal ini cukup beralasan karena dalam standar 6 

(enam)atau Standar Pengelolaan, memiliki butir instrumen pemetaan mutu dan 

akreditasi dengan jumlah banyak, sehingga lembaga SPNF tersebut dituntut untuk 

memperbaiki, membenahi, sekaligus mengevaluasi diri dengan baik.  

  Penyusunan RKT SPNF  ini merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana 

Kerja Jangka Menengah (RKJM) Satuan Pendidikan Non Formal. Penyusunan RKT ini 

telah mengacu pada pedoman   Peraturan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan. RKT Satuan Pendidikan Non Formal merupakan 

dokumen perencanaan selama satu tahun program pembelajaran yang digunakan 

sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan Non Formal untuk melaksanakan program 

dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan 

Pendidikan Non Formal. 

Fokus RKT Satuan Pendidikan Non Formal adalah pada peningkatan yang 

signifikan terhadap kebutuhan yang sesuai dengan kebijakan yang diunggulkan di 

Satuan Pendidikan Non Formal. 

 

KATA PENGANTAR 
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Demikian Rencana Kerja Tahunan Satuan Pendidikan Non Formal disusun 

sebagai panduan dan arah dalam melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan 

pendidikan di Satuan Pendidikan Non Formal selama tahun pelajaran, yang 

selanjutnya digunakan sebagai dasar, pedoman dan acuan bagi Satuan Pendidikan 

Non Formal dalam menyusun penganggaran  pelaksanaan  program Satuan 

Pendidikan Nonformal secara sinergis dan berkesinambungan serta dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

       Samarinda,      Nopember  2019 

       

         Tim Pengembang 
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A.  Latar Belakang 

Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang 

memberikan layanan pendidikan Program Paket A setara SD, Program Paket B 

setara SMP dan Program Paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan 

pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan 

sikap kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB), PKBM, Lembaga Pelatihan Kursus (LPK), Organisasi 

Sosial (Orsos), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan Pondok Pesantren Salafiah (PPS). Bahkan, mulai tahun 

2018 telah dibuka kesempatan lembaga kursus/pelatihan dapat turut serta 

menyelenggarakan pendidikan kesetaraan khususnya untuk percepatan 

peningkatan keterampilan peserta didik. Sesuai dengan kebijakan Menteri 

Pendidikan Nasional lulusan pendidikan kesetaraan mempunyai hak eligibilitas 

untuk meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di lembaga 

pendidikan formal maupun nonformal, serta memiliki pengakuan yang sama 

ketika mereka memasuki dunia kerja (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2018). 

Yang termasuk dalam lembaga SPNF dalam penyusunan program rencana 

tahunan ini adalah (SPNF SKB, PKBM dan PPS). Berbicara mengenai pengertian, 

manfaat Perencanaan dan Penyusunan Program Pengajaran dalam rangka 

mempermudah dalam menjalankan atau mengemban tugas tutor/pendidik itu 

sendiri. Hal ini berguna yakni agar tidak terjadi kekacauan dalam masalah 

menjalankan tugasnya sebagai tutor. Rencana atau perencanaan adalah suatu 

pedoman untuk dilaksanakan dimasa yang akan datang agar tercipta sesuatu 

yang optimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan tentunya hal ini tidak lepas 

dari penyusunan program pengajaran yang baik, tentunya tidak lepas dari 

kompetensi atau kemampuan dari seorang pendidik. Kemampuan atau 

kompetensi pendidik harus memperlihatkan prilaku yang memungkinkan 

mereka yang menjalankan tugas profesional dengan cara yang paling 

diinginkan, tidak sekedar menjalankan kegiatan pendidikan bersifat rutinitas.  

BAB I 
PENDAHULUAN 
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Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi lembaga atau 

satuan penyelenggara pendidikan kesetaraan, sehingga dapat melakukan 

penyusunan program tahunan, untuk merencanakan program kerja selama 

setahun dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Didalam 

penyusunan program kerja tahunan ini sebagai gambaran program kegiatan 

yang akan dilakukan selam satu tahun yang akan datang. Dalam menyusun 

program tahunan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) dalam hal ini SKB, 

PKBM dan PPS yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan menceritakan 

tentang latar belakang berdirinya lembaga, keadaan umum dan komunitas 

masyarakat di lingkungan sekitar lembaga SPNF yang dipimpinya. Agar menjadi 

lebih jelas dan secara global dapat dibaca oleh kalangan pustakawan dan 

pemerhati lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, maka pada umumnya 

lembaga juga menceritakan/menjelaskan keadaan lembaga secara secara umum 

dan terperinci antara lain :Tanggal dan tahun berdirinya lembaga,  Alamat 

lembaga secara lengkap, keadaan topografi, demografi, sosial ekonomi, budaya, 

komunitas masyarakat, rute penunjuk jalan menuju lembaga.  Program dan unit 

- unit usaha yang diselenggarakan. Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

masih aktif, Warga belajar dan sistem perekrutannya, serta Kendala-kendala 

yang dihadapi, suka - duka, kelebihan dan kekurangan dari tahun ke tahun 

selama penyelenggaraan lembaga tersebut selama ini, dan Yang terakhir adalah, 

Penjelasan tentang alasan dan perlunya menyusun Rencana Kerja Program 

Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Menengah bagi lembaganya. 

 Dari penjelasan latar belakang dan keadaan lembaga secara umum tersebut, 

akan lebih lengkap lagi apabila lembaga tersebut mencantumkan foto -foto plang 

papan nama lembaga sesuai dengan standar yang ditetapkan, foto -foto sarana 

dan prasarana, lingkungan sekitar, dan foto-foto kegiatan belajar mengajar, 

sehingga akan menambah panduan ini menjadi sempurna dan dapat digunakan 

oleh semua pihak untuk menjadi acuan bagi lembaga lain ketika akan menyusun 

Rencana Program Kerja Tahunan yang baik. 

B.    Dasar 

Dasar  Hukum dalam Panduan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

bagi Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) SKB, PKBM, PPS Tahun 2019 

mengacu pada beberapa peraturan-peraturan perundangan yang berlaku baik 

secara nasional maupun kondisi daerah bagi penyelenggaraan pendidikan 

kesetaraan. Hal ini didasarkan pada kode etik penyelenggaraan dalam 8 
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(delapan) standar pendidikan yang berlaku, wajib belajar pendidikan dasar 12 

tahun (Wajar Dikdas 12 Tahun)  dan petunjuk teknis tentang penyusunan 

rencana kerja tahunan, cara-cara menyelenggarakan berdirinya pendidikan 

nonformal secara umum, adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 

(Pengelolaan Dana Pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efesiensi, 

transparansi dan akuntabilitas publik).  

4. PP No. 19  Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 53 (Setiap 

Satuan Pendidikan dikelola  atas dasar Rencana Kerja Tahunan yang 

merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan 

Pendidikan yang meliputi masa 4 tahun). 

5. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. 

Lembaga SPNF membuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahun, 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Lembaga SPNF / PPS (RKAS/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM.  

RKJM/T disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan 

dari Komite Satuan Pendidikan Non Formal dan disahkan berlakunya oleh 

Dinas Pendidikan Kab/Kota. 

C.  Tujuan 

Tujuan Panduan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bagi Satuan 

Pendidikan Nonformal (SPNF) SKB, PKBM, PPS Pendidikan Kesetaraan adalah 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan  dalam hal: 

1. Memahami konsep Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan 

2. Memahami konsep program kerja Pendidikan Kesetaraan 

3. Melakukan penyusunan program tahunan Pendidikan Kesetaraan dengan 

benar 
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4. Menyusun rencana kerja tahunan sesuai disatuan dan menyusun jadwal 

kegiatan dalam program satu tahun berjalan Pendidikan Kesetaraan 

 

D.  Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan Panduan Program Tahunan 

Pendidikan Kesetaraan adalah 

1. Pengelola dan tutor memahami program Kurikulum 2013 Pendidikan 

Kesetaraan sehingga diharapkan mampu melaksanakan pembuatan program 

berdasar kurikulum ini dengan tepat dan benar. 

2. Lembaga melaksanakan penyusunan program tahunan dan mendapatkan 

program yang sinergindengan pendidikan kesetaraan yang dapat 

diimplementasikan dalam tahun pelajaran yang akan dijalani. 

3. Membangun hubungan baik dan kerjasama antara pengelola lembaga dan 

tutor pendidikan kesetaraan, serta dapat menguatkan musyawarah bersama 

untuk keadilan. 

4. Memotivasi pengelola lembaga dan tutor untuk meningkatkan kinerja 

sehingga tercapai tujuan pembelajaran. 

 

E. Hasil Yang Diharapkan 

1. Pengelola dan tutor pendidikan kesetaraan memahami konsep program kerja 

sesuai Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan dan mencapai rencana 

program 

2. Pengelola dan tutor pendidikan kesetaraan memahami konsep rencana 

Program kerja Pendidikan Kesetaraan dan mencapai rencana program yang 

disusun 

3. Pengelola dan tutor pendidikan kesetaraan mampu melakukan pemetaan 

rencana program kerja tahunan Pendidikan Kesetaraan dengan benar dalam 

rangka terpenuhinya 8 standar pendidikkan. 

4. Pengelola dan tutor pendidikan kesetaraan mampu menyusun rancangan 

program kerja tahunan dan menyususn jadwal implementasi rencana kerja 

program tahunan Pendidikan Kesetaraan yang akan diimplementasikan dalam 

tahun pelajaran yang akan dijalani 
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A.     Identitas Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB, PKBM, dan PPS 

    Dalam menyusun Rencana kerja Tahunan maka lembaga Satuan 

Pendidikan Nonformal (SPNF) SKB, PKBM, PPS, perlu menceritakan tentang 

identitas sebuah lembaga pendidikan nonformal yang merupakan gambaran 

ringkas ataupun profil dengan mengulas dan menjelaskan legalitas, kapasitas, 

kapabilitas, serta rekaman data akurat dari lembaga tersebut. Secara umum 

profil sebuah lembaga Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar 

SPNF SKB, PKBM dan PPS dapat dijelaskan (untuk diisi ) dalam daftar sebagai 

berikut :  

 

1 NAMA LEMBAGA 
 

 

2 NPSN 
 

 

3 ALAMAT LEMBAGA 
 

 

4 NO. TELP/FAX/EMAIL 
 

 

5 TAHUN BERDIRI  

6 LEGALITAS LEMBAGA  

 a. BADAN HUKUM  

 b. IJIN OPERASIONAL  

BAB II 
PROFIL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (SPNF) 
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7 REKENING LEMBAGA 
 

 

8 NPWP  

 

B.     Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pendidikan Non Formal 

   Visi adalah serangkaian kata/kalimat yang menunjukkan impian, cita-citaatau 

nilai inti sebuah organisasi , perusahaan, badan, lembaga atau instansi. Visi 

merupakan tujuan masa depan sebuah lembaga, instansi, organisasi dan lain-lain 

menuangkan pikiran-pikiran, wawasan, yang ada dalam benak para pendiri. 

Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin 

dicapai. 

   Selain itu visi juga adalah pandangan mengenai arah sebuah management, 

mau dibawa kearah mana managemen lembaga anda tersebut ? Agar bisa 

membangun kesuksesan, maka perlu ada arah yang jelas mengenai laju sebuah 

kegiatan pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan. 

 

Jika dirangkum definisi atau pengertian visi adalah sebagai berikut : 

1.    Visi adalah suatu tulisan/kalimat singkat, fokus, dan jelas yang merupakan 

Arah sebuah organisasi, lembaga, instansi, badan, sanggar, dan lain-lain. 

2.    Visi adalah suatu tulisan/kalimat yangmenyatakan cita-cita    suatu 

organisasi, badan atau lembaga di masa depan 

3.    Visi adalah sebuah gagasan tertulis mengenai tujuan utama pendirian sebuah 

organisasi, badan, atau instansi. Dalam penyusunan Rencana Kerja Program 

Tahunan (RKT) lembaga SPNF menuliskan visi ditandai dengan tanda petik, 

tulisan bold, atau huruf miring agar pembaca dapat membedakan yang satu 

dengan yang lain. 

   Adapun misi juga dapat dikatakan penjabaran sebuah visi. Jika visi 

hanya dituliskan dalam satu kalimat saja, maka misi akan dijabarkandengan 

beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami pembaca atau pemerhati siapa 

saja yang melihatnya. Pernyataan “Misi” adalah merupakan sebuah pernyataan 
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yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah 

organisasi, lembaga, instansi, badan, balai dan lain-lain dalam jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati bersama untuk kemajuan baik saat ini maupun 

yang planing akan datang secara berkesinambungan.  

Misi pada umumnya terdiri dari beberapa point yang ditulis dengan 

kalimat baku sesuai ejaan yang dapat dibaca dan dimengerti oleh semua pihak. 

Dalam menyusun RKT ini lembaga dapat menuliskan misi sesuai dengan ranah, 

karakteristik, dan tradisi yang ada pada lembaga yang bersangkutan. 

Tujuan lembaga SPNF juga ditulis dalam beberapa point sesuai dengan 

harapan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dapat 

diperbaharui sesuai dengan perkembangan lembaga pada saat itu atau periode 

yang akan datang, dikaitkan dengan Rencana Program Tahunan dan Rencana 

Kerja Jangka Menengah. 

C.     Hubungan Rencana Kerja Tahunan dengan Rencana Kerja Jangka 

Menengah  Lembaga SPNF SKB, PKBM, dan PPS tahun 2019 s.d 2022 

Keterkaitan antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) Lembaga Satuan 

Pendidikan Nonformal SKB, PKBM dan PPS pada tempat anda lembaga yang 

bersangkutan tahun 2019 dengan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah 

(RKJM) tahun 2019-2022 dapat dijelaskan dalam panduan ini adalah sebagai 

berikut : 

Tahun 2019 merupakan tahun yang ke-1  dalam RKJM SKB, PKBM, PPS 

Tahun 2019-2022  yang memfokuskan pada program apa........., misalnya sebagai 

contoh Peningkatan Kompetensi Tutor, penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan, 

Pendidikan Kesetaraan, Desa Vokasi bagi Paket C, Pendidikan Kewirausahaan, 

Kursus menjahit dan Komputer, penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat 

(TBM). 

Rencana Kerja Tahunan ini menjabarkan lebih lanjut dari fokus sasaran 

RKJM  yang dilaksanakan secara bertahap sesuai skala prioritas pola kemandirian 

keterampilan fungsional bagi warga belajar dalam setiap tahunnya. Secara teknis 

dengan target menuntaskan wajib belajar 12 tahun sekaligus pola kemandirian, 

dapat berusaha wirakarya melalui beberapa tahapan pelatihan kewirausahaan 

yang bersumber dari anggaran PKW 1 semester (6 bulan) melalui program dan 

kegiatan yang telah disusun pada RKT dan RKJM SPNF SKB, PKBM, PPS seperti 

diatas. 
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Agar pencapaian target program dan kegiatan pada tahun 2019 yang telah 

ditetapkan dalam RKJM tersebut terrealisasi, perlu langkah-langkah konkrit yang 

diwujudkan dalam perencanaan tahunan sekaligus sebagai dasar untuk 

menyusun anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga pola kesinambungan 

program akan saling terkait/tidak melenceng dari pagu yang ditetapkan serta 

dapat memberi dampak kebermanfaatan bagi warga belajar pasca lulus 

pendidikan kesetaraan. 

Dengan melihat hubungan di atas, dapat dilihat bahwa Rencana Kerja 

Tahunan Satuan Pendidikan Nonformal SKB, PKBM, PPS tahun 2019 telah 

menjabarkan rencana kerja jangka menengah PKBM tahun 2019-2022 sehingga 

dapat selaras, berkaitan dan berkesinambungan. (dapat ditulis dengan bahasa 

sendiri) 
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 Hasil Pemetaan Evaluasi Diri Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB, 

PKBM, PPS pada awal tahun 2019 Sesuai dengan delapan standar nasional 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

A. Standar Kompetensi Lulusan 

     Untuk mengisi kolom-kolom yang terdapat pada tabel per standar dalam delapan 

(8) standar pendidikan, lembaga perlu mencermati Kondisi SPNF, Harapan SPNF, 

Rencana Tindak Lanjut dan penjelasan pada kolom keterangan. Sebagai contoh 

Lembaga SPNF. A  I. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menyatakan :  

Kondisi SPNF   : Belum memiliki daftar lulusan dalam 2 tahun terakhir , 

pemanfaatan hasil kelulusan belum sepenuhnya tertampung pada dunia usaha dan 

dunia industri   

Harapan SPNF  : Kedepan akan lebih teratur dalam memilah dan membuat 

daftar kelulusan warga belajarnya, agar tiap tahun lebih terlihat jelas daftar 

kelulusannya 

Rencana Tindak Lanjut : Membuat nominasi pemanfaatan hasil kelulusan dalam 

arsip dan dokumentasi yang dapat dilihat pihak yang berkepentingan 

Keterangan : Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain serta Dinas Pendidikan 

lebih diintensifkan 

Dan seterusnya agar lembaga dalam mengisi dikembangkan menurut versi masing-

masing 

No Kondisi Satuan 

Pendidikan 

Non Formal  

Harapan Satuan 
Pendidikan Non 
Formal  
(Sesuai Standar)  

Rencana Tindak Lanjut Keterangan 

  

 

   

     

BAB III 
EVALUASI DIRI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
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B. Standar Isi 

Kondisi SPNF  : Kurikulum yang digunakan masih mengacu pada KTSP, belum 

menggunakan kurikulum 2013, pengembangan kurikulum belum pernah ditinjau 

sesuai dengan karakteristik wilayah setempat  

Harapan SPNF  : Diupayakan agar lebih mengacu pada kurikulum 2013, serta 

meninjau batang tubuh kurikulum yang tidak sesuai dengan keadaan dan 

karakteristik wilayah setempat 

Rencana Tindak Lanjut : Membuat berita acara peninjauan kurikulum setiap 

periode tertentu, membuat kalender pendidikan dengan simbol-simbol hari efektif 

dan tidak efektif 

Keterangan : semua PTK hendaknya mengimplementasikan kurikulum 2013 

secara baik dan benar, menerapkan KBM dengan sistem modul per bidang studi 

Dan seterusnya agar lembaga dalam mengisi dikembangkan menurut versi 

masing-masing 

 

  

 

   

  

 

   

No Kondisi 
Satuan 
Pendidikan 
Non Formal  

Harapan Satuan 
Pendidikan Non 
Formal  
(Sesuai Standar)  

Rencana Tindak Lanjut Keterangan 
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C. Standar Proses 

Kondisi SPNF   : Pembuatan Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran tidak linear untuk semua bidang studi, metode pembelajaran belum 

merefleksikan kemandirian warga belajar, keterampilan fungsional belum 

maksimal menampung aspirasi seluruh warga belajar.    

Harapan SPNF  : Forum SPNF dan Instansi terkait memiliki pedoman 

penyusunan Silabus dan RPP yang baku, Dinas Pendidikan menganggarkan 

pendidikan keterampilan fungsional yang terfokus pada dunia usaha 

Rencana Tindak Lanjut : Lembaga akan segera membuat Silabus dan RPP untuk 

semua tutor bidang studi sesuai dengan disiplin ilmu yang Linear, mengesahkan 

dan mengarsipkannya, Metode pembelajaran akan selalu dimonitor oleh 

penyelenggara program 

Keterangan :  

Dan seterusnya agar lembaga dalam mengisi dikembangkan menurut versi 

masing-masing 

   

 

 

  

   

 

  

   

 

 

  

No Kondisi Satuan 
Pendidikan Non 
Formal  

Harapan Satuan 
Pendidikan Non 
Formal  
(Sesuai Standar)  

Rencana Tindak Lanjut Keterangan 
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No Kondisi Satuan 
Pendidikan 
Non Formal  

Harapan Satuan 
Pendidikan Non 
Formal  
(Sesuai Standar) 

Rencana Tindak Lanjut Keterangan 
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D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Kondisi SPNF  : Pengalaman dan Kompetensi PTK belum linear dengan disiplin 

ilmu yang diajarkan, Setifikat pelatihan kompetensi tutor belum dilakukan semua 

tutor.  

Harapan SPNF  : Kedepan diharapkan untuk meningkatkan mutu dan 

kompetensi tutor-tutor melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan pembelajaran. 

Dinas Pendidikan memberikan beasiswa untuk pendidikan tinggi, diberikan 

magang sebagai pengalaman dalam meningkatkan pembelajaran 

Rencana Tindak Lanjut : Mengajukan nominasi bagi tutor-tutor yang belum 

pernah mengikuti Diklat tutor kesetaraan secara berjenjang, memberikan magang 

kepada tutor berprestasi agar dapat mengimplimentasikan metode pengajaran 

bagi kemandirian warga belajar 

 

 

 

 

 

E. Standar Saran dan Prasarana 

Kondisi SPNF  : Renovasi dan rehab sarana penunjang kegiatan pembelajaran, 

tidak layaknya ruang kelas, tidak berfungsinya toilet yang standar, Meja dan kursi 
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banyak yang tidak efektif, alat edukatif, pengadaan modul, alat keterampilan, 

sistem teknologi informasi penunjang pembelajaran online, dll 

Harapan SPNF  : Penilik lebih memperhatikan dan mencatat keadaan sarpras 

yang urgen untuk penunjang pembelajaran pada lembaga-lembaga SPNF di 

wilayahnya, informasi bantuan PKK dan PKW untuk lembaga lebih transparan, 

membantu penguatan lembaga dari sisi prasarana keterampilan dan alat 

kemandirian, agar warga belajar siap di dunia kerja 

Rencana Tindak Lanjut : Mengajukan proposal bantuan DAK fisik bagi lembaga, 

memperbaiki prasarana yang rusak dan tidak layak, mengajukan bantuan pada 

Dinas Pendidikan, Lembaga Pendidikan serta Perusahaan terdekat untuk meminta 

buku penunjang, modul, dan alat layak pakai untuk kegiatan pembelajaran dan 

keterampilan fungsional. 

Keterangan : Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain serta Dinas 

Pendidikan lebih diintensifkan 

Dan seterusnya agar lembaga dalam mengisi dikembangkan menurut versi 

masing-masing 

 

No Kondisi Satuan 
Pendidikan 
Non Formal  

Harapan Satuan 
Pendidikan Non 
Formal  
(Sesuai Standar)  

Rencana Tindak Lanjut Keterangan 
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F. Standar Pengelolaan 
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    Kondisi SPNF   : Uraian kerja masing-masing personil pada struktur 

organisasi belum maksimal, Plang papan nama lembaga yang tertulis belum sesuai 

SOP yang dipersyaratkan, pembuatan papan pengumuman, papan sosialisasi, 

lifelet bagi lembaga yang baik, serta jalinan kerjasama kemitraan dengan instansi 

lain.  

Harapan SPNF  : Perlunya panduan managemen dan tata kelola lembaga SPNF 

yang baik hasil dari pengembangan serta gagasan bersama, dari semua unsur 

lembaga SPNF, diadakan pertemuan rutin pengelola lembaga SPNF untuk 

menyamakan persepsi dalam meningkatkan mutu, managemen dan tata kelola 

lembaga yang baik  

Rencana Tindak Lanjut : Lembaga akan memiliki panduan yang baku dalam 

mengelola keadministrasian, baik secara online maupun portofolio, meningkatkan 

kerjasama kemitraan dengan lembaga dan instansi lain sebagai upaya tertib 

administrasi. 

Keterangan :  

Dan seterusnya agar lembaga dalam mengisi dikembangkan menurut versi 

masing-masing 

No Kondisi Satuan 
Pendidikan 
Non Formal  

Harapan Satuan 
Pendidikan Non 
Formal  
(Sesuai Standar)  

Rencana Tindak Lanjut Keterangan 
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G. Standar Penilaian 

     Kondisi SPNF   : Lembaga belum memiliki pedoman penilaian yang baku, 

lembaga belum memiliki standar penilaian minimal untuk menentukan kelulusan 

warga belajar   

Harapan SPNF  : Dinas Pendidikan dapat mendistribusikan buku pedoman 

penilaian bagi lembaga SPNF, Penyamaan persepsi serta acuan yang baku dalam 

menentukan penilaian bagi kelulusan warga belajar 

Rencana Tindak Lanjut : Berkomunikasi dengan lintas sektoral dalam 

menentukan standar nilai yang baku untuk menentukan kelulusan WB, mencari 

informasi untuk mendapatkan Panduan Penilaian Pembelajaran  

Keterangan :  

Dan seterusnya agar lembaga dalam mengisi dikembangkan menurut versi 

masing-masing 

 

 

 

No Kondisi Satuan 
Pendidikan 
Non Formal  

Harapan Satuan 
Pendidikan Non 

Formal  
(Sesuai Standar) 

Rencana Tindak Lanjut Keterangan 
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H. Standar Pembiayaan 

     Kondisi SPNF   : Perlunya anggaran penguatan lembaga untuk 

operasional dan daya dukung proses pembelajaran. Anggaran pembiayaan baru 

dari 2 sumber yang setiap tahun dikeluarkan. Belum adanya dokumen transaksi 

keuangan sebagai transparasi sistem keuangan managemen lembaga.   

Harapan SPNF  : diperlukannya subsidi dari pemerintah dalam hal ini Dinas 

Pendidikan dan Direktorat Pendidikan Kesetaraan (dana BOP yang tidak merata)  

Rencana Tindak Lanjut : Lembaga akan mengkaji sumber-sumber pendanaan 

dari berbagai kalangan dan CSR demi meningkatkan mutu lembaga. Sumber dana 

tidak harus berupa uang, tetapi dapat berbentuk barang, alat atau perlengkapan 

layak guna. Lembaga akan membuat dokumen transaksi keuangan secara bersih, 

sehat dan transparan, serta diarsipkan dengan baik 

Keterangan :  

Dan seterusnya agar lembaga dalam mengisi dikembangkan menurut versi 

masing-masing 

 

 

 

   

 

 

  

No Kondisi Satuan 
Pendidikan 
Non Formal  

Harapan Satuan 
Pendidikan Non 

Formal  
(Sesuai Standar) 

Rencana Tindak Lanjut Keterangan 
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Program dan Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB, PKBM, PPS, tahun 

2019 sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Jangka Menengah Tahun 2019 - 2022 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

No Sasaran Program  Indikator Target  Kegiatan 

1. Contoh : SPNF 

dapat 

menjelaskan 

peningkatan 

kompetensi tutor, 

melalui diklat, 

magang, studi, dll 

Menjelaskan 

tentang 

program yang 

diikuti oleh 

tutor dalam 

meningkatkan 

kompetensinya 

Bidang ilmu, 

pelatihan, 

magang yang 

terfokus yang 

diikuti tutor 

pada SPNF 

anda 

Berapa 

individu target 

(dalam 

kuantits) 

Kegiatannya 

berapa lama dan 

wujudnya 

seperti apa 

2  

 

 

    

3  

 

 

    

BAB IV 
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
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Rencana Anggaran Biaya untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan 

Pendidikan Non Formal Tahun 2019  adalah sebagai berikut : 

    

 

 

 

 

 

 

 

No Program / Kegiatan Sasaran Target Anggaran 
Rencana 
Sumber 

Pendann 

1 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN  

  

1.01 Penyusunan 

Kompetensi 

Ketuntasan 

Minimal 

Tersusunnya 

dokumen 

kompetensi 

ketuntasan 

minimal 

sebanyak 

12 Mata Pelajaran              

500.000  

BOS 

  

1.05 Pelaksanaan 

Ujian Satuan 

Pendidikan 

Non Formal  

Terlaksananya 

ujian Satuan 

Pendidikan 

Non Formal  

yang meliputi  

ujian praktik 

dan ujian tulis 

125 warga bel ajar 

kelas akhir 

         

3.500.000  

APBD Kab 

2 Dan seterusnya       

  

  

BAB V 
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
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Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun 
2019 adalah sebagai berikut: 

 (Format ini hanya contoh, boleh lebih variatif lagi) 

 

 

 

 

 

 

N

O 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN 

PELAKSANAAN BULAN 

Ket 

Jul Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 

PROGRAM 

PENGEMBANGA

N KOMPETENSI 

LULUSAN                           

  

1.01 Penyusu

nan 

Rencana 

Anggara

n 

Belanja 

bagi 

operasio

nal 

lembaga 

  

           x  x           

  

1.05 Pelaksa

naan 

Ujian 

Satuan 

Pendidi

kan Non 

Formal 

  

               X  X  X     

2 Dan seterusnya                           

BAB VI  
JADWAL KEGIATAN 
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A.  Kesimpulan 

    Produk pengembangan model penguatan Satuan Pendidikan Nonformal  

(SPNF) yang berupa panduan ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi 

pengelola/penyelenggara dalam melakukan penyusunan Rencana Program 

Tahunan, menyusun program pengelolaan pembelajaran, planing program 

pembelajaran, serta dampak yang ditimbulkan dari rencana yang telah disusun 

terhadap konsekwensi logis implementasi tiap butir kegiatan pada RKT, selama 

kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. 

        Penyelenggara program pendidikan kesetaraan akan melihat tiap butir 

standar pengelolaan yang tercantum pada instrumen pemetaan mutu, dan 

melengkapinya dengan bantuan panduan ini, dapat demikian setidaknya 

mengurangi seminimal mungkin dampak program yang tidak terlaksana, sehingga 

dapat mengantisipasi kelemahan yang terjadi dengan kegiatan alternatif lain yang 

berguna bagi peningkatan mutu lembaga SPNF tersebut  

Panduan Rencana Program Tahunan ini mengacu pada berbagi referensi 

kepustakaan, diskusi terfokus para penyelenggara SPNF, baik PKBM, SKB dan 

Pondok Pesantren Salafiah (PPS) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, 

serta interaksi jalinan komunikasi kemitraan bersama pemerhati pendidikan 

formal yang sudah berpengalaman dalam menyusun Rencana Program Tahunan 

secara berkesinambungan. Sehingga Panduan ini menjadi layak guna, dan dapat 

dipakai sebagai pegangan dalam menyusun RKT secara baik dan sempurna. 

B. Saran 

Selama proses penyusunan panduan rencana program tahunan ini, tim 

pengembang senantiasa berkoordinasi, komunikasi, pada berbagai event kegiatan, 

baik lintas sektoral,  pelatihan-pelatihan teknis, diskusi terfokus pada forum PKBM, 

maupun yang lebih khusus lagi workshop operasional yang menjadi pokok 

kegiatan pengembangan model pendidikan kesetaraan ini.  Demikian pula tim 

pengembang juga berkonsultasi dengan praktisi akademisi dan teknis sebelum 

dipresentasikan melalui Forum Group Discusion (FGD) melalui beberapa tahap, 

BAB VII 
PENUTUP 
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dengan menampung pendapat, saran dan gagasan dari peserta FGD, seminar dan 

pembakuan semua naskah yang dibuat. 

Agar panduan ini menjadi baik dan layak digunakan sebagai pegangan para 

penyelenggara program SPNF khususnya pendidikan kesetaraan, tim pengembang 

masih memerlukan saran dan gagasan demi penyempurnaan panduan ini untuk 

peningkatan ke depan.  
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