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ABSTRAK 

 

Kata Kunci:    Delapan Standar Nasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 

profil PKBM Widya Sentana. Profil PKBM Widya Sentana didasarkan pada 
delapan Standar Nasional Pendidikan. Data dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, pencatatan dokumen dan kuesioner. Data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif interpretative dengan teknik 

triangulasi. 
Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan informan 

diambil dari Pengelola, Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, Kepala UPT Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuta Utara, Tutor PKBM 

Widya Sentana, Warga Belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut; 1) standar isi  

PKBM Widya Sentana menerapkan kurikulum KTSP, 2) standar proses 

PKBM Widya Sentana menerapkan metode pembelajarandengan 

mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup untuk memotivasi siswa 

agar aktif dan interaktif  3) standar kompetensi lulusan d igunakan 

sebagai pedoman penilaian,  4) standar pend idik dan kependid ikan 

PKBM Wid ya Sentana  untuk program kesetaraan telah memenuhi 
kualif ikasi yang dipersyaratkan, namun untuk tutor pendid ik anak 

usia dini masih perlu d itingkatkan kualif ikasi pendidikannya, 5) 
standar sarana dan prasarana  PKBM Widya Sentana masih perlu 

ditingkatkan untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan, 6) standar 
pengelolaan PKBM Widya Sentana dilaksanakan secara efekt if,  efes ien 

dan akuntabel, 7) standar pembiayaan PKBM Widya sentana 
diperoleh dari;  APBN, APBD, Swadaya, Prakoperasi Widya 

Sentana, dan bantuan dari usaha mitra PKBM 8) standar penila ian 
pendidikan Penila ian hasil belajar dilakukan melalu i ujian loka l dan 

ujian Nasiona l.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profil pengelolaan 

pusat kegiatan bela jar  masyarakat (PKBM) d i PKBM Widya Sentana  

telah melaksanakan delapan standar nasional pendidikan, dalam 

upaya mencapai pengelolaan PKBM yang leb ih optimal.   



 

 

ABSTRACT 

 

The study aimed at describing the profile of Community Learning 
Activity Centre, which was conducted based on the eight Educational 

National Standards. The data were obtained by using interview, 

observation, document recording and questionnaires. The data obtained 

were analyzed based on descriptive interpretation using triangulation 
technique. 

This study belonged to a descriptive one involving informants taken 
from the management, the head section of out of school education the 

Educational office, Youth and Sport at Northern Kuta District, Community 

Learning Activity Centre (PKBM) Widya Sentana tutors, study members. 

The result of the study showed some points, like (1) in term of 

content standard Community Learning Activity Centre (PKBM) Widya 

Sentana had implemented a school-based curriculum, 2) in term of process 

standard  Community Learning Activity Centre (PKBM) Widya Sentana of 

Widya Sentana PKBM implemented learning methods promoting life-skill 

education, that was to encourage student to involve in a more active and 
interactive learning process, 3) the output competency  standard was used 

as the main evaluation guidelines, 4) in terms of standard of teaching and 

educational staff qualification,  Community Learning Activity Centre 

(PKBM) Widya Sentana had conducted qualification program to improve 
the qualification level as required, 5) in term of standard of facilities and 

infrastructure, Community Learning Activity Centre (PKBM) Widya 

Sentana had already met the requirement, like school buildings, chairs, 

modules, however the amount of other facilities for practicum needed to be 

increased in order to optimize the process of learning activities, 6) in term 

of management standard, an effective, efficient and accountable 

management of Community Learning Activity Centre (PKBM) had 

already been conducted as required, 7) in term of funding system standard, 

the overall funding of Community Learning Activity Centre (PKBM) 

Widya Sentana were obtained from National Budgeting   (APBN), Local 

Budgeting (APBD), self supporting fund, and PKBM cooperative,  8 ) 

in term of evaluation standard ,  standard Community Learning Activity 
Centre (PKBM) Widya Sentana of had alread y conducted both  local-

based as well as  nat iona l-based evaluat ion p rogram..  
Accordingly,  it  could  be concluded that the profile o f 

Community Learning Activity Centre (PKBM) Widya Sentana indicated 

that the requirement of the eight components of the National Educational 

Standards had been met to improve the optimum quality management of 
standard Community Learning Activity Centre (PKBM). 

 

 



 

I Pendahuluan 

1.1 Latar  Belakang 

Untuk keperluan pembangunan masyarakat dan 

lingkungannya , layanan pend idikan nonformal terhadap masyaraka t 

memberikan aneka ragam tujuan (Multi Pusposes) ,  beranekaragam 

penyelenggaraan (multi agencies) ,  beraneka ragam sub yek sasaran 

(multiple audiencies) ,  dan beranekaragam tipe p rogram (multiple 

program types)  (Sanapiah Faisal dalam Mustofa Kamil,  2009 : 46).  

Pend idikan nonformal dipandang sebagai suatu kegiatan 

yang tero rganis ir dan s istemat is yang diselenggarakan di luar 

subsistem pendid ikan formal (Sudjana,  1994).  Layanan pendid ikan 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan  mutu  layanan dan mutu 

lulusan pendidikan nonformal.  Salah satu lembaga pend id ikan 

nonformal adalah PKBM. PKBM adalah sebuah model pelembagaan 

yang art inya bahwa PKBM sebagai basis pend id ikan masyarakat,  

dikelo la secara p ro fesional o leh LSM atau organisasi 

kemasyarakatan la innya,  sehingga masyarakat dengan mudah dapat 

berhubungan dengan PKBM dan meminta informasi tentang berbagai 

program pendid ikan masyarakat,  persyaratannya, dan jadwal 

pelaksanaannya.  

Menurut Musto fa Kamil (2009 : 87) ada tiga tu juan pent ing 

dalam rangka pend irian dan pengembangan PKBM sebagai berikut :  

1 . Memberdayakan masyarakat agar mampu mand iri (berdaya),  

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat  baik dari segi sosia l 

maupun ekonomi,  

3. Meningkatkan kepekaan terhadap masa lah-masalah yang ter jad i 

dilingkungannya sehingga mampu memecahkan permasalahan.  

Program yang dikembangkan oleh PKBM d isesuaikan dengan 

kesepakatan dan kebutuhan masyarakat  yang berka itan dengan 

keberhasilan pembelajaran yang harus d icapai warga belajar  

diantaranya adalah : 1 ) kondisi warga belajar; 2)  kondisi sumber 



 

bela jar  ( tutor dan prasarana lainnya); 3)  daya dukung pemer intah,  

tokoh masyarakat,  dan lembaga masyarakat la innya; dan 4) 

kemampuan ker jasama dengan p ihak lain dalam pengembangan 

program (dalam Mustofa Kamil,  2009). Sehingga, sebagai sa lah satu 

inst itus i Pend id ikan Nonformal /  pend id ikan masyarakat dan wadah 

pembela jaran dari,  oleh dan untuk masyarakat,  maka PKBM bersifa t 

fleksibel dan netral.  PKBM d isebut fleksibel antara lain karena  ada 

peluang bagi masyaraka t untuk belajar  apa saja sesuai dengan 

mereka butuhkan. Di PKBM masyarakat  dibawah bimbingan tuto r 

dapat secara demokrat is merancang kebutuha bela jar  mereka 

inginkan, seperti taman penit ipan anak,  kelompok bermain,  

kelompok belajar usaha,  keaksaraan fungsional,  Paket A, Paket B,  

Paket C, kursus menjahit,  kursus tata r ias,  kursus komputer dan 

keterampilan la innnya. Keberadaan PKBM memiliki po tensi besar 

untuk dijadikan basis koordinasi program-program pembelajaran d i 

masyarakat. Terkumpulnya  tenaga-tenaga tutor,  bahan-bahan belaja r  

atau  bacaan, dan sarana/prasarana keterampilan d i PKBM, 

merupakan daya pikat tersend ir i bagi masyarakat untuk datang ke 

PKBM. 

Delapan Standar pengelolaan PKBM yang ditetap kan 

pemerintah untuk meningkatkan mutu pengelolaan PKBM sebagai 

pusat bela jar  masyarakat  ada lah;  1)  standar is i,  2)standar proses; 3)  

standar ke lulusan,  4)  standar pendidik dan tenaga kepend idikan; 5)  

standar sarana dan prasarana; 6)  standar pengelo laan;  7 )  standar 

pembiayaan;  8)  standar penilaian.  Kedelapan standar ini wajib  

dipenuhi o leh set iap  PKBM yang menjad i tolak ukur bagi kua litas 

PKBM. 

Dalam rangka menjaga  kualitas  serta upaya pemberdayaan 

PKBM maka Pusat Kegiatan Bela jar  Masyarakat (PKBM) Widya 

Sentana berupaya secara optimal mengelo la program yang ada,  baik 

taman penit ipan anak, ke lompok bermain,  satuan paud sejenis,  Pake t 



 

A, Paket B, Paket C, Kursus Menjahit,  Kursus Komputer,  Kursus 

Pend idik/Pengasuh Anak Usia Dini,  Kursus Perpajakan, Kursus 

Akuntansi serta Kursus Bahasa.  Pengelo laan PKBM Widya Sentana  

yang telah beroperasi perlu mengacu pada delapan standar 

pendidikan yang ada,   baik dilihat dari Standar Isi,  Standar Proses,  

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga 

Kepend idikan,  Standar Sarana dan Prasarana,  Standar Pengelo laan,  

Standar Pembiayaan serta Standar Penilaian Pendidikan, sebagai 

tolak ukur kinerja pengelo laannya .  

Bert it ik tolak dari latar  belakang tersebut, maka penlit ian ini 

dapat d irumuskan sebagai berikut; 1 ) Bagaimanakah Profil 

pengelolaan Standar Isi PKBM Wid ya Sentana?  2) Bagaimanakah 

Pro fil pengelolaan Standar Proses Proses Belajar  Mengajar yang 

dise lenggarakan PKBM Wid ya Sentana dalam mengedepankan 

keterampilan? 3) Bagaimanakah Profil pengelo laan Standar 

Kompetensi Lulusan PKBM Wid ya Sentana? 4) Bagaimanakah Profil  

Standar Pendid ik dan Tenaga Kependidikan PKBM Widya  Sentana? 

5) Bagaimanakah Profil Standar  Sarana dan Prasarana PKBM 

Wid ya Sentana? 6) Bagaimanakah Profil Standar Pengelolaan Pusa t 

Kegiatan Bela jar  Masyarakat (PKBM) Widya  Sentana? 7 ) 

Bagaimanakah Profil Standar Pembia yaan  PKBM Widya Sentana? 

8) Bagaimanakah Pro fil Standar Penilaian Pend id ikan PKBM Widya 

Sentana?  

Berdasarkan u raian tersebut di atas maka akan dilakukan 

penelit ian mengenai profil  PKBM Widya  Sentana yang d idasarkan 

atas delapan standar pengelo laan secara nasional dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas lembaga tersebu t.  

 

II.  Metode Penelit ian 

Tempat pene litian difokuskan di Pusat  Kegiatan Belajar  

Masyarakat (PKBM) Widya Sentana yang bera lamat di Jalan Br.  



 

Batucu lung Kelurahan Kerobokan Kaja  Kecamatan Kuta Utara 

Kabupaten Badung.  

Pengumpulan data yang d igunakan dalam penelit ian ini 

adalah: 1)   Wawacara mendalam terhadap  informan, 2 ) Observas i 

(partisipasi) .  Observasi ada lah suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penelit i dengan mengamat i langsung terhadap 

obyeknya atau penggant i obyeknya . (Gorda,  1994:84) .  Pada 

penelit ian dengan teknik observasi ini,  untuk mengamat i keadaan 

lingkungan PKBM, keadaan lingkungan masyarakat (fas ilitas dan 

interaksi sosial warganya) ,  dan keadaan lingku ngan ke luarga tu to r 

(fasilitas dan interaksi sosialnya.  3)  Stud i dokumentasi untuk 

menghimpun/mengumpulkan sega la bentuk data khususnya data 

tentang kuriku lum, proses pembelajaran,  kompetensi lulusan,  tenaga 

pendidik dan kepend idikan, sarana dan prasarana,  pembiayaan,  

pengelolaan dan penilaian pend idikan.  

Penelit ian yang dilakukan menggunakan teknik tr iangu lasi.  

Triangulasi dapat pula dikatakan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bers ifat menggabungkan dar i berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada.  Triangu lasi yang d igunakan 

adalah: a)  Triangu lasi sumber ,  b)  Triangu lasi teknik,  dan c)  

triangu lasi waktu .  

Tahapan kegiatan dalam menganalis is data ini ada dua : 1)  

Tahap ana lisis sebelum d i lapangan, artinya analisis dilakukan 

terhadap hasil studi pendahuluan sebagai data sekunder yang akan 

digunakan untuk menentukan fokus pene lit ian.  2) Tahap ana lis is di 

lapangan mengikut i Model Miles and Huberman, yakni data 

reduction (reduksi data),  data  d isplay (sajian data) ,  dan conclusion 

/ verification  (simpulan atau ver ifikasi).   

 

III.  Hasil Penelit ian dan Pembahasan  



 

Pusat Kegiatan Belajar  Masyarakat (PKBM) Widya Sentana 

melaksanakan beberapa program kegiatan yakni  Pend id ikan Anak 

Usia Dini (PAUD) melip uti Taman Penit ipan Anak (TPA),  

Kelompok Bermain (KB), Satuan P AUD Sejenis,  Program 

Keaksaraan Fungsiona l,  Program Keaksaraan, Program Kesetaraan 

(Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C),  Pendid ikan 

Kecakapan Hidup (PKH), Lembaga Penyelenggara Kursus /  LKP 

(Kursus Menjahit,  Kursus Komputer,  Kursus Akuntansi,  Kursus 

Pajak,  Kursus Pend idik dan Pengasuh Anak Usia Dini) .  

Program Pend idikan Anak Usia Dini yang d ikembangkan 

meliputi Taman Penit ipan Anak (TPA.) Sila Kumara,  Kelompok 

Bermain Sila Kumara,  Satuan PAUD Sila Kumara yang ber lokasi d i 

Jl.  Br.  Batu Culu ng Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta 

Utara Kabupaten Badung. TPA. Wid ya Sentana,  Kelompok Bermain 

Wid ya Sentana dan Satuan PAUD Sejenis Widya  Sentana ber lokasi 

di J l. Br.  Bhinneka Asr i Blok E4/15 Kelurahan Kerobokan Kaja 

Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.   

Program Keaksaraan Fungsional yang dilaksanakan dengan 

membentuk Kelompok Bela jar  Keaksaraan Fungsional Widya 

Sentana yang berlokasi di J l.  Br.  Batu Culung Kelurahan Kerobokan 

Kaja Kecamatan Kuta Utara  Kabupaten Badung. Pada tahun 2010 

telah dibentuk 2 kelompok belajar  KF. Dasar,  dimana set iap  

kelompok belajar  terdiri dari 10 orang peserta didik.  Proses 

pembela jaran Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional (KF.)  

Wid ya Sentana dilaksanakan dengan mengelompokkan 5 o rang 

peserta KF Dasar d i satu rumah penduduk. Tutor melaksanakan 

proses pembelajaran di 4 rumah penduduk, yang dilakukan sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati o leh peserta didik.   

Program Pendidikan Kesetaraan di PKBM. Widya Sentana 

melaksanakan program Paket A setara SD/MI Widya Sentana,  



 

Program Paket B setara SMP/MTs Widya  Sentana,  Program Paket C 

setara SMA/MA Widya Sentana.  

Pend idikan Kecakapan Hidup  /PKH yang dilaksanakan d i 

PKBM. Widya  Sentana berupa ke terampilan menjahit,  keterampilan 

home industri,  keterampilan komputer,  keterampilan tata rias.  

PKBM. Widya Sentana sebagai lembaga penyelenggara 

kursus,  melaksanakan kursus menjahit,  kursus komputer,  kursus 

akuntansi,  kursus pajak dan kursus pendidik/pengasu h anak usia 

dini.  

Dalam pe laksanaan program-program yang d ikembangkan, 

PKBM Wid ya Sentana berorientasi pada 8 standar nasional 

pendidikan, yaitu  sebagai beriku t.  

 1.  Standar isi PKBM Widya Sentana 

PKBM Widya Sentana menetapkan 2 Standar Isi da lam 

pelaksanaan pembelajaran,  ya itu;  

a.  Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan 

lembaga pe lat ihan menggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi yang memuat pendid ikan kecakapan hidup dan 

keterampilan.  

b. PKBM Widya Sentana menggunakan kurikulum yang 

mengimplementasikan pengajaran d isertai dengan muatan 

kewirausahaan.  

  

2 . Standar Proses PKBM Widya Sentana  

Mutu kegiatan pembela jaran pada standar proses yang 

dise lenggarakan d i PKBM Wid ya Sentana dikembangkan dengan;  

a.  Model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar 

proses t iap-tiap program belajar,  

b . Melibatkan peserta did ik secara akt if,  kreat if,  partisipatif,  

inovat if,  motivat if,  dan interakt if.  



 

c.  Tujuan agar peserta did ik mencapai kua lif ikasi dan 

kompetensi sesua i dengan t iap-tiap program belajar.  

3 . Standar Kompetensi Lulusan PKBM Widya Sentana  

Standar kompetensi lulusan (SKL) PKBM Wid ya  Sentana,  

meliputi;  

a.  Standar kompetensi lulusan d igunakan sebagai pedoman 

penila ian da lam penentuan kelu lusan peserta d idik dan satuan 

pendidikan.  

b. Standar kompetensi lu lusan sentra kecakaan hidup  di PKBM 

Wid ya Sentana sangat d iperlukan, untuk mengukur 

kemampuan warga  belajar menguasai  skill  atas  jenis 

keterampilan yang diber ikan.  

4.  Standar Pend idik dan Tenaga Kep end idikan PKBM Widya 

Sentana  

Berdasarkan data standar pendidik dan tenaga kependidikan di 

PKBM Widya Sentana, standar pendidik dan tenaga kependidikan yang 

dimiliki oleh PKBM Widya Sentana memiliki kualifikasi yang layak. 

Kualifikasi yang dimaksud adalah 

a.  Pend idik harus memiliki kualif ikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran,  sehat jasmani dan rohani,  serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendid ikan 

nasiona l.  

b . Tenaga kependidikan harus memiliki kualif ikasi minimum 

yang dipersyaratkan.  

5. Standar Sarana dan Prasarana PKBM Widya Sentana 

Pengelo laan PKBM Wid ya Sentana didukung oleh adanya 

sarana dan prasarana.  Sarana dan p rasarana disesua ikan dengan 

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kr iteria minimal 

tentang ruang ker ja,  perpustakaan, laboratorium, bengkel ker ja,  

tempat bermain,  tempat berekreasi serata sumber belajar lain,  

termasuk penggunaan tekno logi dan informasi.  



 

6. Standar pengelolaan PKBM Wid ya Sentana  

Pengelo laan satuan pend id ikan pada jenjang pend id ikan 

dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis seko lah yang 

ditunjukkan dengan kemandir ian,  kemitraan,  part isipasi,  

keterbukaan dan aku ntabilitas.  Set iap sa tuan pendidikan d ip impin 

oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelola 

pendidikan. Kepala satuan pendidikan akan dibantu oleh wakil 

kepala satuan pendid ikan.  

Dalam pengelo laan lembaga pendid ikan, set iap satuan 

pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: 

Kuriku lum tingkat satuan pendidikan dan s ilabus; kalender 

pendidikan/akademik yang menunjukkan selu ruh kategori aktivitas 

satuan pend idikan selama satu tahun dan d irinc i secara semesteran,  

bulanan dan mingguan; struktur organisasi satuan pend id ikan; 

Pembagian tugas d i antara pendid ik; pembagian tugas di antara 

tenaga kepend idikan; peraturan akademik meliputi tata tert ib 

pendidik,  tenaga kependidikan dan peserta didik,  serta penggunaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarna; kode etik hubungan antara 

sesama; dan bia ya operasional satuan pendidikan 

7. Standar Pembiayaan PKBM Widya Sentana  

Standar Pembiayaan PKBM Widya  Sentana memiliki pedoman 

pengelolaan pendanaan yang mengatur;  

a.  Sumber pemasukan, pengeluaran,  dan jumlah dana yang 

dikelo la;  

b. Penyusunan dan pencairan anggaran,  serta penggalangan dana 

di luar dana investas i dan operasional;  

c.  Pembukuan semua pener imaan dan pengeluaran serta 

penggunaan anggaran untuk d ilaporkan kepada pihak-p ihak 

yang berkepent ingan;  



 

d. Pedoman pengelo laan keuangan dan pembiayaan ditetapkan 

oleh penyelenggara satuan pendidikan dengan memperhat ikan 

usu lan dari pengelo la;  

e.  Pedoman pengelolaan keu ngan dan pembiayaan satuan 

pendidikan disosialisasikan kepada pihak yang 

berkepentingan untuk menjamin tercapa inya pengelo laan dana 

secara transparan dan akuntabel.  

8 . Standar Penilaian PKBM Widya Sentana 

Standar penila ian di PKBM Widya  Sentana mengatu r 

pengelolaan penila ian sebagai ber ikut;  

a.  Satuan pendidikan menyusun program penilaian hasil belaja r  

yang ob jekt if,  transparan,  bertanggung jawab, dan 

berkesinambungan,  

b. Penyusunan program penila ian hasil bela jar  didasarkan pada 

standar penilaian yang ditentukan oleh t iap -tiap program dan 

disosia lisas ikan kepada pendidik dan peserta didik,  

c.  Satuan pendidikan menilai hasil belajar  sesua i dengan 

kualif ikasi dan kompetensi t iap-tiap  program pembela jaran 

dan d iinformasikan kepada peserta did ik dan 

didokumentasikan secara baik,  

d. Penila ian meliputi semua unsur kompetensi dan mater i yang 

diajarkan,  

e.  Satuan pendidikan menyusun ketentuan pelaksanaan penila ian 

hasil be lajar  sesua i dengan ketentuan tiap -tiap p rogram 

bela jar ,  

f.  Satuan pendid ikan memberikan info rmasi hasil belajar  kepada 

pihak yang berkepent ingan.  

Ke delapan standar pengelo laan PKBM yang menjadi acuan 

dalam pengelolaan PKBM Widya Sentana secara umum bertu juan 

untuk meningkatkan mutu layanan dan mutu lulusan pendid ikan 

PKBM. Program yang dikembangkan o leh PKBM disesuaikan 



 

dengan kesepakatan dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan 

dengan keberhasilan pembelajaran yang harus d icapai warga bela jar .  

PKBM Widya Sentana memfokuskan kegiatan pembela jaran 

dengan berdasarkan atas vis i dan misi PKBM Wid ya Sentana,  yaitu ; 

terwujudnya masyarakat yang cerdas  yang memiliki IPTEK 

berlandaskan IMTAQ dan budaya.  Dengan misi PKBM Widya 

Sentana adalah;  

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang 

pendidikan sehingga mampu bersaing secara nasional maupun 

global; 

2. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik yang inovatif 

dan kreatif; 

3. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, sosial dan 

kemasyarakatan yang memadai; 

4. Mengimplementasikan IPTEK dalam menunjang peningkatan mutu 

Pendidikan Non Formal (PNF); 

5. Meningkatkan partisipasi secara aktif kepada masyarakat dan 

Pemerintah; 

6. Meningkatkan kualitas program dan perencanaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang; 

7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka 

peningkatan program pendidikan, sosial dan kemasyarakatan; 

8. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen 

pendidikan di Yayasan Widya Sentana. 

 

IV. Simpulan  

Pengelolaan program PKBM disesuaikan dengan prinsip -

prinsip  PKBM yang menjadi patokan pengembangan PKBM 

meliputi;  a)  kualitas sumberdaya m anusia yang mengusung p rogram,  

b) kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu,  c)  

kemampuan, sumber belajar,  terutama kesesuaian dengan p rogram, 



 

d) warga belajar  yang berminat ,  e)  fasilitas,  f)  part isipasi 

masyarakat,  g)  alat kontro l program, h) daya dukung lain,  i)  

anggaran mendukung p rogram,  j) pemeliharaan p rogram agar 

program tetap  eksis,  dan k) pengembangan program ke depan.  

Prinsip-prinsip ini tertuang dalam 8  standar nasiona l 

pendidikan yang menjadi acuan dalam pengelolaan PKBM Wid ya 

Sentana,  yang meliputi: a)  standar is i, b) standar p ro ses,  c)  standar  

kompentensi lulusan,  d ) standar pend id ik dan tenaga kependid ikan,  

e)  standar sarana dan prasarana,  f)  standar pengelo laan,  g) standar 

pembiayaan, dan h) standar penilaian.  
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