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PERATURAN 
DIREKnJR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DlNI 

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

NOMOR 1453 TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
SANGGAR KEGIATAN BELA.JAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USL\ DINI 
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Menimbang a. bahwa dalam ranglr..a pemerataan akses dan 
peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh 
pemerintah kabupatenfkota perlu dilakukan penataan 
kelembagaan satuan pendidikan nonformal; 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan satuan 
pendidikan nonformal, perlu mengoptimalkan unit 
pelaksana te::knis daerah Sanggar Kegiatan Belajar 
sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis yang 
diselenggarakan oleh pemerintah/kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf 
b, periu menetapkan peraturan Direktur Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat Kementerian Pendidikan Pendidikan dan 
Kebud:1yaan tentang Petunjuk Teknis Satuan 
Pendidika..'l Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar; 

1. f'eraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 51051 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nom or 66 Tahun 2010 
tentang Perubaha.'l Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
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Menetapkan 

17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembara."l Negara Republik ·Indonesia 
Nomor 5157); 

2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 

3. Keputusan Presiden Nomor 91/M/Tahun 2015 terttang 
Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan 
Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 877); 

5. Perai.uran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan 
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia 
Ta.'mn 2014 Nomor 1279); 

fl. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementeri:m Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
4 tahun 2016 ten tang Alih Fungsi Sa.•ggar Kegiatan 
Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
330); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK 
USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR. 

Pasall 

Petunjuk teknis Satuan Pendidikan Nonformal SangRar Kegiatan · Belajar 
terdiri atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Masyarakat ini. 
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Pasal2 

Dalam hal urusan lain yang belum dimuat dalam peraturan ini akan diatur 
dalam peraturan khusus yang bertujuan untuk mengatur komponen
komponen kecil yang tidak termuat dalam peraturan ini. 

Pasal3 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. 



Lampiran I 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
DAN PENDIDI¥..AN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 
NOMOR 1453 TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORlV..AL 
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

A. LA TAR BELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pada tahun 1981 pemerintah Indonesia menghadapi masalah 

kemiskinan dan buta aksara. Penduduk miskir. melebihi 15"/o dari jumlah 

penduduk Indonesia (sumber: Badan Pusat Statistik) dan penduduk i.>uta aksara 

mencapai angka 31% (sumber: paparan LPM UNY, 2011 ). Kondisi tersebut 

menjadi hambatan utama dalam pembangunan di segala bidang. G 

Angka statistik tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah, Pemuda dan Olahraga (Ditjen Dildusepora), Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan membangun Sanggar Kegiatan Beiajar (SKB) sebagai Unit 

Pelaksana Teknis Ditjen Diklus13pora di setiap kabupatenlkota. Tujuan pendirian 

SKB di setiap kabupatenlkota adalafl untuk meiakukan koordinasi, sinkronisasi. 

dan pengembangan pembeiajaran program pendidikan luar sekolah serta 

pemuda dan olahraga dalam bentuk program pemberantasan buta aksara. 

Karena SKB saat itu cukup berhasil dalam membantu program-program 

Diklusepora termasuk pemberantasan buta aksara, di beberapa kabupatenlkota 

dikembangkan lebih dari satu SKB. 

Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dan· 

pemerintahan sentralistis ke pemerintahan otonomi daerah, keberadaan SKB 

yang sebelumnya adalah tanggung jawab psmerintah pusat menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan perubahan itu, status SKB 

adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bawah dinas pendidikan 

kabupatenlkota yang bertugas melaksanakan program percontohan dan tugas 
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tambahan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan daerah. Kondisi SKB setelah 

diserahkan kepada daerah masih belum menunjukkan prestasi yang 

menggemblrakan. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu (1) status SKB masih 

sebagai Uf>T belum sebagai satuan pendidikan nonformal sehingga sulit 

berkembang dan sulit memperoleh dukungan, (2) tugas dan fungsi SKB 

bersinggungan bahkan sebagian besar sama dengan kepala bidang, kepala 

seksi, dan peniiil< di jajaran dinas pendidikan kabupatenlkota, (3) banyak SKB 

yang tidak mampu menunjukkan fungsi sebagai pembuat percontohan, tetapi 

hanya mampu melaksanakan program pend"ldikan nonformal, dan (4) dukungan 

pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, dan sarana prasarana sangat 

rendah. 

Undang-IJndang Nomor 20 Tahun 2003 tentar>g Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal1 ayat (10) menyatakan bahwa satuan pendidikan adalah 

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 

formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam 

Pasal 52-ayat (1) dinyatakan bahwa p4:1ngelolaan satuan pendidikan nonformal 

dilakukan oleh pemcrintah, pemerintah daerah, danlatau masyarakat. 

Berdasarkan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, SKB pet1u diubah 

fungsinya menjadi satuan pendidikan agar menjadi kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Beberapa keuntungan SKB 

menjadi satuan pendidikan sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003, di 

a:-~taranya adalah sebagai berikut. 

1. Berdasarkan Bab XI Pasal 41 ayat (3), pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan 

yang bermutu. 

2. Berdasarkan Pasal 89 ayat (2), dana pendidikan dari pemerintah dan· 

pemerintah daerah untuk satuan pendidlkan diberikan dalain bentuk hibah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1), akreditasi dilakukan untuk menentukan 

kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan 
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nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; dan berdasarkan Pasal 

60 ayat (2), akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan 

oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk 

akuntabilitas publik. 

Oengan demikian, apabila SKB menjadi satuan pendidikan nonformal 

sejenis, pemenntah atau pemerintah daerah wajib memberikan pemenuhan 

jumlah pamong belajar dan tenaga fungsional umum yang cukup, anggaran 

yang memadai, sarana dan prasarana, serta pembinaan untuk mencapai 

standar nasiorrni pendidikan (terakreditasi). 

B. DASAR HUKUM 

Dasar hukum dalam petunjuk teknis Sanggar Kegiatan Belajar ini adalah: 

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

Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; dan 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan 

Nonformal Sejenis. 
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C. TUJUAN 

Tujuan diterbitkannya petunjuk teknis struktur organisasi dan tata ke~a 

SKB ad~lah sebagai acuan dasar dalam perubahan dan penataan SKB sebagai 

satuan pendidikan agar SKB dapat: 

1. menata struktur organisasi internal semakin solid dan sesuai dengan 

dinamika kebutuhan di masyarakat; 

2. menyelenggarakan dan melayani masyarakat di bidang PAUD dan 

pendidikan nonformal agar semakin berkualitas sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria serta kebutuhan masyarakat; 

3. melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka peningkatan 

layanan program PAUD dan Uikmas; 

4. menyiapkan sumber daya manusia dan dokumen yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan kegiatan sebagal satuan peP.didikan; dan 

5. menyusun rencana kerja yang tepat dan terukur di SKB sebagai satuan 

pendidikan. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

A. PENGERTIAN SKB SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan nonformal 

sejenis. Artinya, SKB merupakan kelompok Jayanan pendidikan yang 

menyelenggarakan program pendidikan nonformat. Dengan status sebagai 

kelompok layana~, SKB memiliki hak dan kewenangan untuk: 

1. mengubah organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan sebagai satuan 

pendidikan. di ar.~aranya kepala SKB adalah pejabat fungsional 

nonstn.;ctural dan pamong belajar adalah -pejabat fungsional bertugas 

membentuk dan melaksanakan pembelajaran (guru nonformal); 

2. menyelenggarakan program pendidi!<an luar sekolah (PAUD dan Dikmas) 

yakni pendidikan kecakapan hidup, pendidikan-aAak llsia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksar~an, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik; 

3. memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta anggaran operasional yang memadai; dan 

4. memperoleh pembinaan hingga dapat mencapai standar nasione.l 

pendidikan dan terakreditasi. 

B. KEDUOUKAN 

SKB adalah satuan pendidikan nonformal sejenis di bawah dinas 

pendidikan kabupaten/kota. SKB s~cara teknis administratif bertanggung 

jawab kepada kepala dinas pendidikan di kabupaten kota, dan s~ra teknis 

edukatif dibina oleh · kepala bidang yang bertanggung jawab pada 

pelaksanaan program PAUD dan Dikmas di dinas pendidikan 

kabupaten/kota. Secara nasional SKB dibina oleh Ditjen PAUD dan Dikmas, 

sedangkan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di SKB 
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dibina oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas 

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. 

C. PENGAKUAN SKB SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 

SkB dapat diakui sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis 

apabila minim:::! memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) ditetapkan dengan SK bupati /wali kota atau peraturan daerah; 

2) rnemiliki struktllf organisasi SKB yang relevan sebagai satuan 

pendidikan; 

3) memiliki tugas dan fungsi minimal terctiri atas fungsi pembelajaran, 

pembinaan, dan pengabdian; 

4) mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN), Kemdikbud Rl 

melalui dinas pendidikan kabupaten/kota setempat sabagai satuan 

pendidikan nonformal; 

5) peserta didik SKB memilik! l'~omor lndt.:k Siswa Nasional (NISN), 

Kemdikbud Rl melalui dinas pendidikan kabupatenlkota setempat 

sebaQai peserta didik di satuan pendidikan nonformal; 

6) memiliki pamong belajar, sarana. dan prasarana, serta anggaran rutin; 

dan 

7) menyelenggarakan program PAUD dan Dikmas serta memiliki desa 

binaan. 

SKB yang telah memenuhi persyaratan minirnal tersebut a..-.an mendapat 

dukungan di:ui Diijen PAUD dan Dikmas berupa fasilitasi, pendanaan 

program, dan pembinaan oleh UPT PAUD dan Dikmas untuk mencapai 

standar nasional pendidikan (SNP) agar memperoleh status terakreditasi. 

D. TUGAS DAN FUNGSI 

1. TugasSKB 

SKB sebagai satuan pendidikan sejenis memiliki tugas untuk 

menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan 

pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas. 

6 



2. Fungsl SKB 

Dalam melaksanakan tugasnya, SKB memiliki fungsi sebagai: 

a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas; 

b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas; 

c. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat; 

d. pengemeang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal; 

e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas; 

f. penyelenggaraprogram percontohan program PAUD dan Dikmas; 

g. penyelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas; 

h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program 

PAUD dan Dikmas; 

i. pelaksana hubungan ke~a sama dengan orang tua peserta didik dan 

masyarakat; dan 

j. pelaksana administrasi S:mggar Kegiatan Belajar. 

3. Perincian Tugas dan Fungsi SKB 

Tabel2.1 
Tugas Layanan Pembelajaran Program PAUD dan Dikmas 

-
A. Tugas Layanan Pembelalaran Program PAUD dan Dikmas 

No. Fungsi Perincian Tugas Keterangan 

1 Pembentuk 1. Melakukan pendataan/pemetaan Rombongan 
rombongan belajar kelompok sasaran belajar adalah 
program PAUD dan 2. Melakukan seleksi calon pendidik dan sekelompok 
Dikmas tenaga kependi<!ikan warga belajar 

3. Meuyiapkan sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran pembelajaran di 

4. Melakukan koordinasi dengan pernangku setiap program 

kepentingan PAUDdan 

5. Pembentukan rombongan belajar PAUD Dikmas 

dan Dikmas 
6. Menyusun laporan pembentukan 

rombongan belajar PAUD dan Dikmas 
2 Penyelenggara 1. Menyiapkan rencana program SKB berfungsi 

pembelajaran pembelajaran (RPP) sebagai 
program PAUD dan 2. Menyiapkan matari, media, dan peraga penyelenggara 
Dikmas pembelajaran program PAUD 

3. Melaksanakan proses pembelajaran dan Dikrna:; 
4. Melaksanakan administrasi pembelajaran 
5. Melaksanakan motivasi pembelajaran 

3 Pengembang 1. Menyiapkan data dan informasi 
kurikulum, bahan 2. Menyusun draf kurikulum muatan lokal, 
ajar, dan media bahan ajar pendukung, dan media belajar 
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flelajar muatan lokal muatan lokal 
3. Uji coba drat, analisis, dan revisi 
4. Pemanfaatan dan perbaikan secara 

berkelanjutan 
4 Penyelenggara 1. Menyusun butir soal berdasarkan kisi·klsi SKBdapat 

evaluasi 2. Anafisis butir soal penilaian dimanfaatkan 
pembelajaran 3. Uji coba soal penilaian sebagai pusat 
program PAUD dan 4. Revisl/perl)alkan soal penilaian penilaian PAUD 
Dikmas 5. Pelaksanaan penilaian untuk program danDikmas 

yang diselenggarakan SKB dan atau (1956/lg centel) 
program PAUD Dikrnas yang 

arakan masvarakat 
B. Tugas Pemblnaan 

No. Fungsi Perincian Tugas Keterangan 

5 Penyelenggara 1. Melakukan pemetaan mutu program yg Program PAUD 
program percontohar. diSGienggarakan SKB berdasartan 8 dan Dikmas 
program PAUD dan standar nasional pef'ldidikan(SNP) yang 
Dikmas 2. Melakt.tkan perbaikan untuk memenuhi diselenggarakan 

delapanSNP diSKBwajib I 3. Melakukan vetifikasi ketercapaian SNP memenuhi 
4. Mengajukan akreditasi norma, staodar. 

prosedur dan 
kriteria yang 
ditetapkan 
Kemendikbud 

6 Pembimbing 1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi SKBdaoat 
1 program PAUD dan dengan pengelola satuan pendidikan memberikan 

Dikl()l'IS di PA.UD dan Dikmas bimbingan l<e 
masyarakat 2. Melakukan kerja sa1t1a dengan pemangku satuan 

kapentingan PAUD dan Dikmas peodidikan lain 
3. Memberikan bimbingan lsupervisi dan yang 

fasiitasi ke satuan pendidikan dikendalikan 
4. Melakukan verifikasi pemecahan masalah oleh pejebat di 

pembelajaran dinas pendidikan 
~tenlkota 

7 Penyelenggara desa 1. Melakukan pemetaa."'/peodaiaan SKBdapat 
binaan PAUD dan 2. Melakukan koordinasi dan sikroni&lsi memRiki lebih 
Dikmas dengan dinas terkalt dan desa dari satu desa 

3. Menyusun program PAUD dan Dikmas binaan 
sesuai dengan kondisi desa 

4. Membuat nota kesepahaman (MOU) 
5. Menyelenggarakan program bersama 

masyarakat 
6. Melakukan ;>enilalan ketercapaian 

program 
7. Menyusun oelaporan pelaksanaan desa 

binaan 

C;Tugas Pengabdlan Masyaralcat 

~- Fungsi Perincian Tugas · Kelerangan 

8 PelaksarJa 1. Melakukan sosialisasi ke masyarakat SKB bsrfungsi 
pengabdian tentang program pengabdian PAUD dan pengabdian 
masyarakat yang Dikmas masyarakat, 
terkait dengan 2. Menyiapkan menu-menu layanan khususnya saat 
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program PAUD dan pengabdlan bencanadan 
Dikmas 3. Membangun kerja sama dengan lembaga, masyarakat 

organisasi, dunia usaha, dinas, dan sang at 
pemangku kepenlingan membutuhkan 

4. Melaksanakan layanan pengabdian 
masyarakat 

5. Melakukan evaluasl dan pelaporan 
D.Tugas Manajemen SKB 

No. Fungsi Perincian Tugas Keterangan 

9 Palaksar.a hubungan 1. Menyusun bahan hubungar. kerja sama SKB 
kerja sama dengan 2. Menganalisis data dan informasi bahan melaksanakan 
orang tua peserta hubungan kerja sama salah satu fungsi 

didik dan masyarakat 3. Menyusun konsep bahan pemantauan pada 
pelaksanaan hubungan kerja sarna Permendikbud 

4. Menidentifikasi masalah hubungan kerja Nomor 4 Tahun 
sama 2016, yaitu 

5. Merumuskan konsep saran pemecahan melaksanakan 
masalah hubungan kerja. sama hubungan kerja 

6. Menyiapkan bahan koordinasi dan same dengan I 
sinkronisasi nublJngan kerja sama orang tua 

7. Menyusun konsep proyeksi hubungan pesert<J didik dan 
kerjasama masyarakat 

8. Melakukan penyajian dan pelayanan 
masyarakat 

1Q Pelaksana 1. Melaksanakar. urusan kepegawaian Urusan layanan 
administrasi Sanggar 2. Mela!tsanakan urusan keuangan pendukung 
Kegiatan Belajar 3. Melaksanakan urusan sarana dan 

prasarana· 
4. Melaksanakan urusan tala laksana 

E. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi SKB sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis 

adalah sebagai berikut. 

Dewan Penyantun ·I Kepa!a SKB I 
[-·-·-- --+j Kepala Subag Umum 

' 

Kelompok Tenaga Fungslonal 
(Pamong Belajarl 

Gambar2.1 
Struktur Organisasi SKB 

9 



1. Kepala SKB 

Kepala SKB adalah pamong belajar SKB yang diberi tugas 

tambahan sebagai kepala. Kepala SKB bertanggung jawab kepada 

kep~la dinas pendidikan kabupatenlkota. Dalam melaksanakan kegiatan, 

kepala SKB dikoordinasi oleh kepala bidang yang membidangi PAUD 

dan Dikmas di dinas pendidikan kabupatenlkcta. Kepala SKB 

mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, 

dan mengendalikan penyalenggaraan pendidikan nonformal di 

lingkungan SKB. 

?erincian tugas Kepala SKB adalah sebagai berikut: 

a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi SKB; 

b. merumuskan, menetapk:an, dan mengembangkan misi SKB; 

c. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan SKB; 

d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan 

tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung 

peningkatan mutu lulusan SKB; 

e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana 

kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka 

menengah; 

f. menyusun rencana program SKB; 

g. menyusun jadwal pelak:sanaan kegiatan SKB per semester dan 

tahunan; 

h. melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan 

kebutuhan; 

i. melaksanakan pangelolaan perubahan dan pengembangan SKB 

menuju organisasi pembelajar yang efektif; 

j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB 

dalam rangka pendayagunaan sumber ~ya manusia 

secara optimal; 

k. malaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam 

rangka pendayagunaan secara optimal; 
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I. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan 

peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas 

peserta didik; 

m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional; 

n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas; 

o. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di 

ma5¥8fakat; 

p. melaksanakan program desa binaan PAUD dan Dikmas; 

q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program 

PAUD dan Dikmas; 

r. melaksanakan pengetotaan keuangan SKB sesuai dengan aturan 

yang bertaku dan prinsif pengelolaan yang akuntabel, transparan, 

dan efisien; 

s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB; 

t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 

pembelajaran dan manajemen SKB; 

u. melaksanakan pemonitoran (monitoring), evaluasi dan pelaporan 

peiaksanaan program kegiatan SKB; 

v. melaksanakan hubungan ke~a sama dengan orang tua peserta didik 

dan masyarakat, dan dewan pendidikan; 

w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan 

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 

2. Kepala Urusan Tata U~ha 

Urusan tata usaha dipimpin oleh kepala urusan yang diberi 

jabatan eselon IVb. Kepala urusan tata usaha mempunyai · tugas 

melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, 

keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan 

pengarsipan. Perincian tugas Kepala Urusan Tata Usaha SKB adalah 

sebagai berikut: 
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a. nielakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB; 

b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran SKB; 

c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, 

~n pertanggungjawaban anggaran SKB; 

d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di 

lingkungan SKB; 

e. melakukan urusan pembayaran b~Janja pegawai, belanja barang, 

belanja modal, dan pembayaran lainnya; 

f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan 

SKB; 

g. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

h. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan 

pendidik dan tenaga kependidikan; 

i. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan 

kearsipan dl lingkungan SKB; 

j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB; 

k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, 

inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pend!stribusian 

barang milik negara di lingkungan SKB; 

I. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan 

di lingkungan SKB; 

m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di 

lingkungan SKB; 

n. melakukan penyimpar.an dan pemeliharaan dokumen urusan tata 
usaha; 

o. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep . 

laporan SKB; 

p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik 

dan masyarakat; 
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q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; 

dan 

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB. 

3. Wakll Kepala 

Wakil Kepala SKB adalah pamong belajar yang ditunjuk oleh 

Kepala SKB berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Jabatan Wakil 

Kepala SKB merupakan penugasan yang diserahi tanggung jawab 

mengoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKB. Wakil Kepala SK-8 

bP.rtanggung jawab kepada Kepala SKB. Di setiap SKB dapaf dibentuk 

tiga wakil kepala, yakni (1) wakil kepala bidang pembelajarl'\n, (2) wakil 

kepala bidang pembinaan, dan (3) wakil kepala bidang pengabdian. 

Garis besar tugas Wakil Kepala SKB adalah sebagai betikut: 

a. mengoordinasikan kegiatan pembe!ajaran, pembinaan dan 

pengabdian masyarakat; 

b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan 

pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian; 

c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam 

mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian 

masyarakat; 

d. mengkoordinir pengadaan serta penge!olaan data dan infonnasi 

terkait dengan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian; 

e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam 

melaksanakan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian 

masyarakat. 

4. Kelompok Jabatan Fungslonal 

Kelompok Jabatan Fungsional SKB adalah pejabat fuilgsional 

pamong belajar. Pejabat fungsional adalah pegawai negeri sip~l (PNS) 

yang diangkat dalam jabatan fungsional SKB. Ruang lingkup tugas 

Pamong Belajar SKB di antaranya adalah: 
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a. 'melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program 

PAUD dan Dikmas; 

b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas; 

c .. melaksanakan administrasi pembelajaran; 

d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program 

PAUD dan Dikmas; 

e. melaksanakan evaluasi pernbelajaran; 

f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan 

Dikmas; 

g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat: dan 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB. 

5. Dewan Penyantt!n 

Dalam upaya untuk memudahkan akses dan dukungan, setiap 

SKB wajib memiliki dewan penyantun. Fungsi dewan penyantun ini 

adalah sebagai partner SKB dalam merancang, melaksanakan, dan 

tindak lanjut. Dewan penyantun ditetapkan berdasarkan SK bupatilwali 

kota dan atas usulan kepala dinas pl3ndidikan kabupatenlkota. Kriteria 

dewan penyantun ini adalah (1) memiliki ketua organisasi yang 

mempunyai tugas relevan dengan tugas SKB, (2) memiliki. kemampuan 

dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada SKB, (3) tidak 

bersifat partisan, dan (4) berjumlah minimal tiga orang. Beberapa unsur 

yang dapat menjadi dewan penyantun di antaranya Katua 

Himpaudi/IGTK (Himpunan Pendidik dan T enaga Kependidikan Anak 

Usia Oini lndonesia/lkatan Guru Taman Kanak-kanak), Ketua Dewan 

Pendidikan, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda), Ketua 

Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), 

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Ketua Himpunan 

Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Fungsi dewan penyantun SKB 

adalah sebagai berikut: 

a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di SKB; 

b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program SKB; 
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c. membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, 

sarana prasarana, dan tenaga pendidik; 

d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SKB; 

e. memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; 

dan 

f. memberikan solusi apabila SKB menghadapi permasalahan dalam 

melaksanakan tugas. 

F. PENDIDIK 

Pendidik utama di SKB adalah pamong belajar yang memiliki tugas 

pembentukan rombongan belajar, pembeiajaran, pembimbingan, dan 

pengabdian. Pamong belajar adalah PNS yang diangkat dalam jabatan 

fungsional tertentu. Apabila SKB membutuhkan tenaga pt:mdidik spesifik 

yang tidak dimiliki oleh pamong belajar SKB, Kepala SKB dapat 

memanfaatkan tenaga masyarakat yang memi!iki kompetensi yar1g 

dibutuhkan. Keberadaan tenaga tersebut bersifat kontrak bukan PNS, bukan 

tenaga tetap SKB, dan bersilat pengabdian. Tenaga tersebut direkrut untuk 

menjadi pendidik dan pengelola di program-program SKB yang 

diselenggarakan di kampus dan atau di masyarakat. Sumber anggaran 

pendidik dan tenaga keper.didikan tersebut dapat diambil dari dukungan 

masyarakat, pihak ketiga atau dukungan pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah. Jenis-jenis tenaga pendidik tersebut di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. pengasuh PAUD bagi yang mengasuh dan mendidik di kelompok 

bermain, taman penitipan anak, dan PAUD sejenis; 

2. instruktur kursus dan pelatihan bagi yang melakukan pendidikan dan 

pelatihan pada program kursus, pelatihan, dan kewirausahaan; dan 

3. tutor keaksaraan dan kesetaraan bagi yang melakukan pembelaJaran di 

rombongan belajar keaksaraan dan kesetaraan. 
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Selain tenaga tersebut, SKB dapat menerima tenaga pengabdian dari dinas 

instansi yailg memiliki" pengetahuan dan keterampilan spesifik yang 

dibutuhkan oleh SKB. 

G. SARANA DAN PRASARANA 

Sarana dan prasarana SKB wajib dipenuhi oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah. Sesuai dengan kebutuhan SKB, sarana dan prasarana 

minimal yang wajib terpenuhi adalah sebagai berikut: 

1. tanah yang sah dimiliki oleh pemerintah daerah minimal 5.000 m2; 

2. perkantoran SKB yang mampu menampung kepala, wakil kepala, urusan 

tata usaha dengan s'.af sekurang-kurangnya 7 orang, tenaga fungsional 

SKB sebanyak 20 orang, ruang tamu, MCK, dan ruar:g teknologi 

informasi. Ukuran minimai ruang kantor SKB kurang lebih 500 m2; 

3. ruang kelas minimal berjumlah lima dengan ukuran 6x6 m2 untuk 

pembelajaran program PAUD dan Dikmas, lengkap dengan perangkat 

mebel dan sarana pembelajaran; 

4. 11.1ang praktik lengk<~p berjumlah minimal tiga dengan alatnya; di 

antaranya kursus otomotif, komputer, menjahit, tata kecantikan, dan 

elektronika; 

5. ruang perpustakaan; 

6. alat transportasi; dan 

7. sambungan internet dan listrik. 

H. PEMBIAYAAN 

SKB dalam melaksanakan operasional dan pembiayaan program 

yang diselenggarakan wajib didanai oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

Hal ini sesu<:'i dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 89 ayat (2) 

bahwa dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berl~u. 
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Jenis sumber anggaran SKB di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); 

2. Anggaran Pendapatan Belajar Negara (APBN); 

3. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan 

4. dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan di SKB. 

I. PROGRAM KEGIATAN 

Se~uai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, program pendidikan 

nonformal mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, 

per.didikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik. 

Program-program utama yang wajib diselenggara!<an oleh SKB 

adalah: 

1. program pemberantasan buta aksara/program keaksaraan; 

2. program kesetaraan yang meliputi Paket A Setara, Paket B Setara dan 

Pal<et C Setara; 

3. program kursus dan pelatihan kerja dengan berbagai macam kursus 

keterampilan, baik terstruktur (sesuai dengan KKNI) maupun tidak 

terstruktur sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarka:l muatan lokal 

dan masyarakat setempat; 

4. program kewirausahaan untuk memberikan kemampuan usaha mandiri 

masyarakat; 

5. program pendidikan anak usia dini, seperti kelompok bermain, taman 

penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis; 

6. program pembinaan keluarga/pendidikan keorangtuaan; 

7. pembentukan taman bacaan masyarakat; dan 

8. program pendidikan kewanitaan. 
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Dalam tnelaksanakan program tersebut, SKB wajib memenuhi delapan 

standar nasionel pendidikan dan terakreditasi sehingga dapat menjadi 

program percontohan. Selain itu, SKB juga diharapkan menyelenggarakan 

program pendukung, di antaranya: 

1. program pengarusutamaan gender pendidikan; 

2. program pendidikan berkelanjutan; 

3. program pengembangan berbagai perangkat pembelajaran di antaranya 

kurikulum muatan lokal, bahan ajar, dan media muatan lokal; 

4. data dan informasi tentang pragram PAUD dan Dikmas; 

5. desa binaan SKB; dan 

6. program-program lain yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. 
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BAB Ill 

INDIKATOR KEBERHASILAN 

lndikator keberhasilan SKB sebagai satuan pendidikan nonforrnal sejenis 

adalah sebagai berikut 

A. lndikator Keberhasilan Kelembagaan 

Secara kelembagaan. indikator keberhasilan SKB sebagai satuan pendidikan 

nonformal sejenis adalah: 

1. dimilikinya nomor pokok saltJan pendidikan (NPSN) di Oapodik 

Kemend!kbud; 

2. dibentuknya struktur organisasi sesuai dangan petunjuk teknis dan berjalan 

dengan baik; 

3. terpenuhinya kelengkapan kelembagaan; 

4. terbentuknya dewan penyantun dan telah melaksanakan tugas; 

5. terakreditasi oleh BAN PAUD Dikmas; 

6. tertatanya pengaturan sarana dan prasa1ana; dan 

7. berjalannya koordinasi dan pelaporan SKB kc dinas pendidikan c;an Oitjen 

PAUD dan Dikmas. 

B. lndlkator Keberhasilan Pelaksanaan Program 

Berdasarkan pelaksanaan program. indikator keberhasilan SKB sebagai satuan 

pendidikan nonformal sejenis adalah sebagai berikut. 

1. Semakin banyak program PAUD dan Dikmas diselenggarakan di SKB dan 

atau di masyarakat sebagai bir.aan SKB. 

2. Program yang dibentuk memenuhi deiapan SNP. 

3. SKB memiliki desa binaan khusus. 

4. SKB melaksanakan pembinaan ke satuan pendidikan lain. 

5. SKB melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Semua dokumen kerja teradministrasi dengan baik. 
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7. Data dan informasi program tersajikan dengan bagus dan lengkap. 

8. Hubungan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik. 

9. Memperoleh dukungan dari berbagai pihak. 
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BABIV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

·A. PEMBINAAN SKB 

Pembinaan SKB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Teknis edukatif dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat. 

2. T eknis administrasi SKB dibina oleh kepala dinas pendidikan 

kabupatenlkota wilayah kerja. 

3. Teknis operasional dibina oleh kepala yang membidangi PAUD dan 

Dikrnas di dlnas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteri& (NSPK) yang diterbitkan oleh Ditjen PAUD 

dan Dikmas Kemendikbud. 

4. Untuk pencapaian standa( nasional pendidikan, SKB dibina oleh Unit 

Pelaksana Teknis {UPT) PAUD dan Dikmas Ditjen PAUD dan Dikmas 

Kemendikbud. 

5. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, dewan penyantun memberikan 

bimbingan dalam upaya untuk memperoleh akses dan mutu PAUD dan 

. Dikmas. 

6. SKB wajib melakukan kerja sama dengan satuan kerja pemerintah 

daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan di kabupatenlkota wilayah 

ke~a. 

B. PENGAWASAN SKB 

Pengawasan SKB dilakukan oleh pihak sebagai berikut. 

1. Ditjen PAUO dan Dikmas Kemendikbud. 

2. Kepala dinas pendidikan kabupatenlkota dan inspektorat da~rah. 

3. Aparat hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, inspektorat, BPK, dan BPKP. 

4. Organisasi masyarakat dan masyarakat. 
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BABVI 

PENUTUP 

P~tunjuk teknis ini telah disusun guna menjadi acuan dalarn pengelolaan 

dan pembin~an SKB sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis. Oengan petunjuk 

teknis ini, semua SKB yang sudah menjadi satuan pendidikan dapat melakukan 

penyesuaian. Oalam hal terdapat urusan iain yang belum dimuat dalam petunjuk 

teknis ini akan diatur dalam petunjuk teknis khusus. Petunjuk teknis khusus tersebut 

bertujuan untuk mengatur komponen-komponen lebih terperir.ci yang tidak termuat 

dalam petunjuk teknis ini. 
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