Dikembangkan oleh:
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PANDUAN PENYELENGGARAAN MUATAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

i

KATA PENGANTAR
Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas

ii

PANDUAN PENYELENGGARAAN MUATAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

iii

1
PENDAHULUAN

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................................
Daftar Isi ...........................................................................................................
1. PENDAHULUAN ...........................................................................................
MENGAPA PEMBERDAYAAN ......................................................................
1.1 Rasional ......................................................................................................
1.2 Kerangka acuan hukum ..............................................................................
1.3 Tujuan ........................................................................................................
2. TENTANG PEMBERDAYAAN ......................................................................
APA PEMBERDAYAAN ..................................................................................
2.1 Konsep pemberdayaan ................................................................................
2.1.1 Keberdayaan individual .....................................................................
2.1.2 Keberdayaan relasional ......................................................................
2.1.3 Keberdayaan kolektif .........................................................................
2.2 Tujuan pemberdayaan .................................................................................
2.2.1 Keberdayaan untuk mengatasi masalah ..............................................
2.2.2 Keberdayaan untuk pengembangan kreativitas ..................................
3. BAGAIMANA PEMBERDAYAAN .................................................................
3.1 Strategi pemberdayaan ................................................................................
3.2 Implementasi pemberdayaan .......................................................................
4. AREA PEMBERDAYAAN ..............................................................................
4.1 Pengembangan diri dan kolektif untuk mengatasi masalah .........................
4.2 Pengembangan diri dan kolektif untuk apresiasi ..........................................
4.3 Pengembangan diri dan kolektif untuk mengisi ruang publik .....................
5. CAPAIAN PEMBERDAYAAN ........................................................................
5.1. Penopang etos kemandirian .......................................................................
5.2. Penopang aktualisasi diri dan kolektif ........................................................
5.3. Capaian keberdayaan yang diharapkan .......................................................
6. PENILAIAN PEMBERDAYAAN ...................................................................
6.1. Prinsip penilaian ........................................................................................
6.2. Standar penilaian .......................................................................................
6.3 Metode penilaian ........................................................................................
7. PENUTUP ......................................................................................................
LAMPIRAN ...........................................................................................................
Lampiran 1: Model pendidikan pemberdayaan .................................................
Lampiran 2: RPP ..............................................................................................

iv

ii
iv
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
8
9
9
12
14
17
17
18
18
21
21
22
23
24
25
25
31

MENGAPA PEMBERDAYAAN?
1.1 Rasional
Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang sejak
awal dirancang secara khusus untuk meningkatkan akses dan sekaligus meningkatkan
kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kondisi objektif sumberdaya manusia
dihadapi pendidikan kesetaraan perlu dijalankan dengan menekankan pentingnya
keberdayaan peserta didik dalam mengatasi masalah dan kemampuan memasuki
dunia kerja di tengah kemajuan masyarakat.
Sebagaimana kita ketahui, pendidikan berperan sangat penting untuk mempersiapkan
generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan prioritas
yang tinggi terhadap pendidikan bagi setiap warga negara. Konstitusi menekankan
pentingnya peran penyelenggara pemerintahan dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu meningkatkan akses dan
kualitas lulusan di setiap jenjang pendidikan yang dibutuhkan bagi peningkatan
kualitas hidup setiap warga negara.
Selain itu, sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kemajuan
masyarakat, kini semakin disadari warga masyarakat bahwa pendidikan merupakan
hak setiap warga negara. Kesadaran semacam itu mendorong tuntutan terhadap
akses dan kualitas pendidikan juga semakin meningkat di tengah masyarakat. Karena
itu, pendidikan nasional ke depan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan yang berkualitas untuk setiap warga negara. Pendidikan kesetaraan
dalam hal ini berperan penting untuk menjawab kebutuhan dan tantangan ini.
Warga negara yang karena berbagai sebab belum bisa mengikuti pendidikan formal
harus dijamin memiliki kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan
non-formal yang setara berkualitas. Demikian itu sejalan dengan misi pendidikan
sepanjang hanyat yang juga dijalankan pemerintah Indonesia dalam komitmennya
mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata atau pendidikan bagi semua.
Namun demikian, tujuan ideal itu tidak mudah begitu saja direalisasikan. Pendidikan
kesetaraan di Indonesia sejauh ini menghadapi kondisi objektif adanya masalah
dan tantangan khusus dihadapi berkaitan dengan pentingkatan kualitas manusia
dalam pembangunan. Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan, khususnya di
pendidikan sekolah menengah pertama dan menengah atas, penting diperhatikan
dalam merancang pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Demikian pula, kanyataan
bahwa masih rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia membutuhkan
pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang penting untuk diorientasikan pada
penciptaan tenaga kerja berkualitas untuk memasuki dunia kerja.
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Berdasar kondisi objektif itu, pendidikan kesetaraan diharapkan mampu berperan
mengatasinya. Pendidikan kesetaraan dalam hal ini diharapkan mampu mengatasi
masalah rendahnya partisipasi pendidikan karena berbagai sebab; baik karena putus
sekolah, atau drop-out, atau dislokasi peserta didik dari sekolah formal, maupun
karena putus harapan akibat keterbatasan akses atau ketidakbisaan memasuki sekolah
formal karena keterbatasan daya tampung. Selain itu, pendidikan kesetaraan secara
prospektif juga perlu diorientasikan untuk mengatasi masalah pengangguran dengan
menciptakan tenaga kerja terampil, menumbuhkan kewirausahaan, menumbuhkan
inovasi dan kreativitas memasuki dunia kerja atau mengisi ruang publik bagi
tumbuhnya ekonomi kreatif di masyarakat.
Memperhatikan keperluan itu, pendidikan kesetaraan perlu dirancang secara khusus
dengan strategi yang mengedepankan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran
dan pembelajaran yang menekankan pentingnya keberdayaan peserta didik dalam
mengatasi masalah dan dalam menciptakan peluang hidup baru di masyarakat.
Meski masalah-masalah khusus dihadapi peserta didik itu membutuhkan strategi
pemberdayaan secara khusus, secara umum strategi pemberdayaan penting dijadikan
sebagai acuan bagi keseluruhan proses pendidikan kesetaraan. Dengan kata lain,
pendidikan kesetaraan penting diorientasikan pada keberdayaan peserta didik atau
pendidikan yang memberdayakan atau pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan.

1.2 Kerangka Acuan Hukum
Panduan penyeleanggaraan muatan pemberdayaan dalam pendidikan kesetaraan
ini dirancang mengacu pada ketentuan terdapat dalam konstitusi dan hukum
nasional sebagaimana perlu dijunjung tinggi bersama. Semangat penyelenggaraan
kesetaraan ini mengacu pada ketentuan terdapat pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1
yang menyatakan bahwa tiap-tiap atau setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan.
Tentang perlunya pendidikan non-formal sebagai bentuk layanan pendidikan bagi
warga negara ditekankan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Sebagaimana dinyatakan, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi
warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai
pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hanyat.

bahwa setiap peserta didik yang lulus ujian paket A, paket B dan Paket C memiliki
hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijasah SD/MI, SMP/MTs,
dan SMA/MA, untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status
kelulusan Paket C memiliki eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal,
dalam hal ini SMA dan SMK, dalam memasuki dunia kerja.
Sementara itu, tentang perlunya pelaksanaan memadai untuk menjamin kualitasnya,
Permendikbud No 11 tahun 2015 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dalam pasal 305 menekankan bahwa Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bertugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
Selanjutnya, ditekankan pula dalam pasal 306 bahwa dalam melaksanakan tugasnya
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyelenggarakan
tugas antara lain menyiapkan perumusan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana
dan prasarana, pendanaan dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan,
fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, serta
tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

1.3 Tujuan
Penyusunan panduan penyelenggaraan muatan pemberdayaan dalam pendidikan
kesetaraan ini secara khusus dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut.
(1) Memberikan penjelasan mengapa strategi pemberdayaan perlu dipergunakan
dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
(2) Memberikan kejelasan muatan-muatan khusus pemberdayaan yang perlu
diberikan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
(3) Memberikan tolok ukur keberhasilan pendidikan kesetaraan dari keberdayaan
peserta mengatasi masalah, mengembangkan diri dan berkontribusi pada dunia
kerja;
(4) Memberikan acuan bagaimana muatan-muatan pemberdayaan itu diberikan
dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan

Selanjutnya, ditekankan pula dalam pasal 26 ayat (6) bahwa lulusan pendidikan
non-formal dihargai setara dengan lulusan pendidikan formal setelah melalui proses
penilain penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat atau pemerintah
daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional. Standar nasional
pendidikan dimaksud, sebagaimana ditekankan dalam Peraturan Pemerintah (PP)
No 32 Tahun 2013 pasal (4), adalah standar mutu pendidikan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membenahi karakter bangsa.
Sementara itu, tentang penjaminan status atau kedudukan pendidikan non-formal
telah ditekankan dalam Permendikbud No 14/2007 bab I yang menyebutkan
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2
TENTANG PEMBERDAYAAN
APA PEMBERDAYAAN?
2.1. Konsep pemberdayaan
Keberdayaan peserta didik, sebagaimana menjadi tujuan dimaksudkan dalam
panduan ini, meliputi dua bentuk keberdayaan, yaitu keberdayaan individual dan
kolektif. Hal itu mengacu pada pengertian pemberdayaan dan perlunya keduanya
dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pelaksanaan pendidikan kesetaraan.
Pemberdayaan pada dasarnya bisa dimaknai memiliki dua arti. Pertama,
pemberdayaan dalam pengertian sebagai kepemilikan daya atau kuasa untuk
bertindak. Keberdayaan dalam arti ini bersifat memusat dalam diri subjek atau
individu yang mandiri atau pribadi-pribadi yang otonom atau berdaulat dengan
segala potensi dan kemampuan dalam bertindak. Keberdayaan dalam arti ini kita
sebut keberdayaan individual.
Kedua, pemberdayaan dalam arti kapasitas bertindak dalam hubungan atau relasi dengan
orang lain atau dalam menjalankan kelembagaan atau dalam kerjasama untuk mencapai
sesuatu tujuan. Keberdayaan dalam arti ini tidak hanya bersumber atau melekat pada
individu mandiri atau berdaulat seperti pada keberdayaan dalam arti satu dimensi seperti
di atas, tetapi juga berdimensi relasional; yaitu keberdayaan dalam hubungan dengan
pihak lain, atau orang lain, dalam kapasitas bekerjasama atau melakukan tindakan
bersama. Keberdayaan dalam arti ini kita sebut keberdayaan kolektif.
Kedua bentuk keberdayaan ini sangat penting untuk dicapai dalam pelaksanaan
pendidikan kesetaraan. Berikut ini kita uraikan arti ketiganya dan perbedaan satu
sama lain untuk diperoleh kejelasan bagaimana mewujudkannya dalam pelaksanaan
pendidikan kesetaraan.
2.1.1 Keberdayaan individual
Keberdayaan individual dalam arti kapasitas individual dalam bertindak diperlukan
agar peserta didik mampu dan berdaya mengembangkan diri sejalan dengan tingkat
perkembangannya dan kemajuan berlangsung di masyarakat. Muatan pemberdayaan ini
diberikan baik dalam bentuk penguatan kapasitas diri maupun kemampuan mengenali
struktur sekitar yang menghambat pengembangan diri dan sekaligus yang memberi
peluang bagaimana menggunakannya, khususnya menggunakan kelembagaan yang
ada, bagi penguatan penguatan kapasitas dalam pengembangan diri.
2.1.2 Keberdayaan relasional
Selain keberdayaan inidivdual, kapasitas peserta didik dalam arti relasional
diperlukan untuk berkontribusi pada masyarakat sekitar dan dunia kerja.
Keberdayaan dalam arti kapasitas bertindak secara relasional ini ditentukan
bukan hanya oleh pribdai atau individu peserta didik, tetapi secara kontigen atau
terbuka ditentukan oleh momentum berlangsungnya relasi atau hubungan sosial
sebagai hasil dari tindakan kolektif. Dalam konteks pendidikan kesetaraan hal itu
berarti kapasitas peserta didik ditentukan bukan oleh kemampuan peserta didik
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semata, melainkan sebagai hasil dari kapasitasnya dalam menjalankan pendidikan
dan kehidupan bersama secara kolektif, atau dalam menjalankan kelembagaan
atau dalam mengubah dan memperbaiki lingkungan, atau masyarakatnya, atau
berkontribusi pada dunia kerja, atau pada perbaikan kehidupan publik.

2.1.3 Keberdayaan kolektif
Selain bersifat satu arah, dari individu ke struktur, atau dari pencapaian kesadaran
diri mengubah lingkungan, masih dalam konteks relasional, pemberdayaan juga
bisa diartikan sebagai kemampuan membentuk keduanya, baik mengembangkan
diri maupun secara kolektif dalam artinya yang progresif. Dalam praktek
pemberdayaan ini ditekankan pembentukan diri sekaligus struktur atau
kelembagaan melalui proses emansipasi dalam kepemimpinan kelompok.
Berpijak pada kenyataan bahwa masing-masing individu sesungguhnya lemah
dalam menggapai realitas, maka pembentukan identitas sebagai subjek yang baru
atau lebih berdaya penting dilakukan. Demikian itu hanya bisa dikembangkan
melalui pelibatan individu pada kehidupan publik atau dalam bekerjanya suatu
praktek kelembagaan terdapat di masyarakat.
2.2. Tujuan pemberdayaan
Pemberdayaan dalam arti membentuk keberdayaan pribadi dan perbaikan
kehidupan publik, sebagaimana dikemukanakan di atas, sangat diperlukan untuk
menjadikan peserta didik berdaya dalam pengembangan diri dan berkontribusi
pada lingkungan atau masyarakat sekitar dan dunia kerja. Pemberdayaan dalam hal
ini memiliki tujuan selain pengembangan kapasitas diri mengatasi masalah, juga
memberikan kontribusi para tumbuhnya kreatifitas yang sangat penting artinya bagi
produktivitas dan kemajuan publik.
2.2.1. Keberdayaan untuk mengatasi masalah
Pemberdayaan dilakukan disini agar siswa atau peserta didik memiliki kemandirian
dalam pengembangan diri dan mengatasi masalah sosial-ekonomi dihadapi.
Pemberdaayaan dalam arti ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan
ketrampilan sedemikian bisa mengembangkan potensi diri dan dengan itu mampu
mengatasi masalah sosial-ekonomi dihadapi. Selain mengatasi keterbatasan dan
hambatan yang ada dalam diri, keberdayaan dalam arti ini juga dimaksudkan untuk
menemukan jalan keluar dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi dihadapi.
2.2.2 Keberdayaan untuk pengembangan kreativitas
Pemberdayaan juga dimaksudkan lebih dari peningkatan kapasitas diri, tetapi juga
diharapkan memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan publik. Dalam
arti terakhir ini, pemberdayaan bertujuan menumbuhkan keberdayaan dalam hal
mencipta, atau menumbuhkan kreativitas sangatlah diperlukan. Keberdayaan dalam
arti ini dikembangkan melalui proses belajar, diskusi bersama, bekerjasama dalam
mengatasi masalah dan mendorong kemajuan masyarakat. Dengan demikian, disini
pendidikan kesetaraan dijalankan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga
kemampuan mengatasi masalah, atau mengatasi kerentanan dalam pembentukannya
sebagai warga yang mandiri, dan dengan itu mampu memberi kontribusi pada
pengembangan masyarakat, dunia kerja, pembangunan bangsa dan negara, atau
terhadap perbaikan kehidupan publik.
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3
BAGAIMANA PEMBERDAYAAN

P

emberdayaan dilakukan untuk mencapai keberdayaan warga belajar dalam
pengembangan diri, mengatasi masalah sosial dan ekonomi, dan memberi
kontribusi pada pengembangan lingkungan sekitar, masyarakat, bangsa dan
negara. Untuk mencapainya diperlukan suatu strategi khusus dengan mengkombinasikan
strategi pendidikan dan strategi pemberdayaan. Dalam hal ini strategi pendidikan dan
pemberdayaan dipadukan sedemikian membuat pendidikan non-formal memiliki
kemampuan melakukan emansipasi dan transformasi warga belajar untuk mencapai
kualitas lulusan sebagaimana pula diharapkan dalam pendidikan formal.
Sebagaimana ditekankan di atas, dalam kaitan dengan pendidikan kesetaraan, keberdayaan
warga belajar yang hendak dicapai dari strategi pendidikan ini adalah tumbuhnya
kemandirian atau otonomi diri. Dalam hal ini keberdayaan itu ditunjukkan dalam
kemampuan bukan hanya menghadapi dan mengatasi persoalan atau permasalahan,
tetapi juga mampu mengubah atau mentransformasikan diri melalui keterlibatan aktif
dalam kehidupan publik. Keberdayaan warga belajar dalam hal ini ditunjukkan dalam
kreativitas, inovasi dan keberanian dalam mengajukan alternatif mengatasi masalah serta
kemampuan mengambil keputusan atas diri dan dalam kaitan dengan orang lain dan
dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan sosial atau kehidupan publik.

3.1. Strategi pemberdayaan
Bagaimana pemberdayaan dilakukan sangatlah bergantung pada karakteristik
terdapat dalam pendidikan kesetaraan. Sebagaimana diketahui, pendidikan
kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat atau pendidikan
komunitas berorientasi pada pemecahan masalah-masalah hidup mendesak dihadapi
warga komunitas. Sebagian besar praktek pendidikan kesetaraan tumbuh dan
berkembang di masyarakat sebagai bagian dari inisiatif dan prakarsa masyarakat;
dari, oleh, dan untuk warga masyarakat, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan
khusus pendidikan, ketrampilan dan kecakapan hidup dalam mengatasi masalahmasalah sosial-ekonomi dan masalah hidup mendesak di hadapi warga belajar dan
warga komunitas.

6

Berbeda dengan pendidikan formal yang dirancang berdasar tingkat perkembangan
dan kemampuan adaptasi warga belajar menghadapi perubahan di masyarakat
dan lingkungan sekitar, pendidikan non-formal atau pendidikan kesetaraan bisa
dikategorikan sebagai pendidikan orang dewasa untuk memecahkan masalahmasalah nyata dihadapi dalam diri, keluarga dan komunitas sekitar. Pendidikan
kesetaraan disini merupakan bagian dari pendidikan komunitas berperan untuk
memberdayakan komunitas. Dalam arti ini, pendidikan kesetaraan tidak begitu
mengenal perjenjangan pendidikan yang ketat yang dirancang untuk meningkatkan
adaptasi warga belajar terhadap perubahan di masyarakat dan lingkungan sekitar
seperti dalam pendidikan formal, melainkan lebih merupakan bentuk tindakan
atau praktek hidup untuk mengatasi masalah dan intervensi etik untuk melakukan
perubahan.
Sebagai suatu intervensi etik, disini pendidikan kesetaraan dijalankan sebagai
suatu tindakan dan intervensi etik untuk menemukan kembali identitas yang
telah mengalami disintegrasi atau dislokasi dan mengatasi masalah dihadapi
untuk rekonstruksi identitas. Pendidikan dalam hal ini secara khusus diarahkan
untuk memulihkan integritas kepribadian, mengembangkan identitas kewargaan
dan kewarganegaraan, dan menumbuhkan pandangan nasionalis atau pandangan
nasional di kalangan warga negara. Pendidikan sebagai tindakan dan intervensi etik
disini berarti pula bahwa pendidikan secara khusus diarahkan mampu mengatasi
masalah putus harapan atau dislokasi dialami warga dalam mencapai cita-cita
diharapkan sebagai warga warga negara penuh martabat dan kehormatan.
Dalam konteks pendidikan kesetaraan, pendidikan sebagai suatu bentuk intervensi
etik disini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan diarahkan untuk
memberikan muatan etik, semangat atau etos kerja warga belajar dan komunitas
sehingga mampu mengembangkan identitas diri sebagai warga negara mandiri
dan bertanggungjawab pada perkembangan diri dan kemajuan komunitas,
masyarakat, bangsa dan negara. Berbeda dengan pendidikan formal yang dijalankan
dalam struktur kelembagaan yang ketat, pendidikan non-formal atau pendidikan
kesetaraan dalam hal ini dijalankan sebagai bagian dari pendidikan masyarakat dan
pemberdayaan komunitas mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat.
Dalam hal ini, pendidikan kesetaraan sesungguhnya memiliki keunggulan tersendiri
memberikan ruang kebebasan yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan
kreativitas, potensi diri, dan pengembangan diri sesuai tujuan yang diharapkan dan
dicita-citakan. Pengembangan kreatifitas dan kemandirian dalam menentukan masa
depan dalam hal ini sangat penting dalam praktek pendidikan kesetaraan. Pendidikan
kesetaraan dalam arti ini bukan semata dimaknai secara negatif sebagai pendidikan
non-formal atau bukan formal, dan pula juga bukan semata sebagai pengganti ketika
warga belajar tidak bisa memasuki pendidikan formal karena berbagai keterbatasan,
tetapi lebih dari itu juga bisa menjadi sebuah pilihan untuk pengembangan diri bagi
siapa saja seluruh lapisan masyarakat.
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Dalam arti ini, pendidikan kesetaraan memiliki bentuk dan praktek pendidikan yang
sangat beragam, tidak hanya dilaksanakan di rumah bagi peserta didik khusus atau
istimewa tersendiri, tetapi juga bagi peserta didik dari berbagai kalangan seperti dari
kalangan pemuda, perempuan, kelompok marginal, kelompok tereksklusi, kelompok
menengah dan atas sedemikian mencapai pendidikan untuk semua. Dalam hal ini,
kemudian, permasalahannya adalah; bagaimana hal itu bisa direalisasikan?

4
AREA PEMBERDAYAAN

3.2. Implementasi pemberdayaan
Sebagaimana telah disebutkan di muka, pemberdayaan pada intinya bertujuan untuk
memperoleh daya atau kekuatan dan kemampuan individual dan kolektif untuk
membuat keputusan atau dalam bertindak. Berdasar pengertian tersebut, dalam
konteks pendidikan masyarakat dan pemberdayaan komunitas, pemberdayaan perlu
diarahkan pada area-area khusus terdapat di masyarakat atau di ranah kehidupan
sosial atau publik untuk mencapai tujuan sedemikian meningkatkan keberdayaan
warga belajar. Tiga (3) area pemberdayaan individual dan kolektif dalam area-area di
ranah publik dalam hal ini bisa diidentifikasi; (1) pengembangan diri dan kolektif
untuk mengatasi masalah; (2) pengembangan diri dan kolektif untuk apresiasi; dan
(3) pengembangan diri dan kolektif untuk mengisi ruang dan peluang publik.
Bagaimana pemberdayaan dilakukan di ketiga area tersebut, hal itu secara khusus
akan kita bahas dalam bagian selanjutnya. Termasuk di dalamnya bagaimana
pemberdayaan individual dan kolektif dilakukan di ketiga area tersebut beserta
tingkatan kemandirian dan keberdayaan hendak dicapai.

P

emberdayaan sebagaimana dimaksud dalam bab sebelumnya perlu ditempatkan
dalam area pemberdayaan dimana didalamnya berlangsung penguatan kapasitas
diri dan pengembangan kehidupan publik. Penguatan kapasitas diri dalam hal ini
sangat diperlukan untuk perbaikan kehidupan publik. Kapasitas diri, atau keberdayaan
pribadi, dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan publik sebab keberadaan
pribadi-pribadi yang baik pastilah akan membuahkan publik yang baik. Demikian pula
sebaliknya, dalam kehidupan publik yang baik akan membuahkan pribadi-pribadi yang
baik pula. Pengembangan kapasitas diri untuk perbaikan publik ini penting dilakukan di
ketiga area pemberdayaan sebagaimana disebutkan diatas, yaitu pengembangan diri dan
kolektif untuk mengatasi masalah, pengembangan diri dan kolektif untuk apresiasi dan
pengembangan diri dan kolektif untuk mengisi ruang publik.
Selain itu, sehubungan dengan perbedaan potensi dimiliki warga belajar, pemberdayaan
berlangsung dalam pendidikan kesetaraan penting memperhatikan tingkatan
perkembangan warga belajar yang, sebagaimana disebutkan di atas, memiliki latar
belakang yang sangat beragam karena berbagai sebab tidak bisa melanjutkan atau
memasuki sekolah atau pendidikan formal. Namun demikian, sebagaimana pula telah
ditekankan di atas, semua itu hendaknya dijalankan dengan tetap memperhatikan standar
kualitas lulusan sebagaimana diharapkan sekolah formal atau dunia pendidikan. Berikut
ini dipaparkan pemberdayaan dalam ketiga area tersebut dalam praktek pendidikan
kesetaraan.

4.1. Pengembangan diri dan kolektif untuk mengatasi masalah
Pengembangan diri dan kolektif untuk mengatasi masalah merupakan tujuan
sekaligus cara pemberdayaan untuk mendapatkan kualitas pendidikan memadai
sedemikian warga belajar mampu mengatasi masalah hidup sosal-ekonomi mereka
hadapi. Area ini merupakan area pemberdayaan khusus dimaksudkan untuk
mengatasi masalah, atau problem solving empowerment. Demikian itu berlangsung
di setiap jenjang pendidikan kesetaraan dengan mengacu pada kualitas lulusan
dicapai dalam pendidikan nasional, baik pendidikan formal maupun nonformal,
atau pendidikan luar sekolah atau pendidikan sepanjang hayat.
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Sebagaimana ditekankan dalam pendidikan formal, kemampuan mengenali diri dan
lingkungan alam dan sosial sekitar merupakan kualitas hendak dicapai tingkatan
sekolah dasar. Demikian pula dalam pendidikan kesetaraan, meski secara khusus
harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan tujuan khusus dari pendidikan
ini, pemberdayaan hendak dicapai pendidikan kesetaraan setingkat sekolah dasar,
atau pendidikan kesetaraan paket A, mengacu pada kualitas dicapai pendidikan
formal, hendaknya ditekankan pada kemampuan mengenali potensi diri, mengenali
lingkungan alam, dan mengenali lingkungan sosial sekitar.
Selanjutnya, pemahaman dan kemampuan dasar yang telah dimiliki dari praktek
pendidikan kesetaraan paket A akan diperkuat dan dikembangkan di sekolah
menengah pertama, atau pendidikan kesetaraan paket B. Pada pendidikan kesetaraan
paket B ini, pemahaman potensi diri kemudian diarahkan menjadi motivasi untuk
mengembangkan diri dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap lingkungan alam
dan sosial sekitar. Dalam hal ini diharapkan adanya kemampuan aktualisasi diri dari
warga belajar, misalnya, dengan menumbuhkan kesadaran, inisiatif dan gagasan dari
warga belajar akan pentingnya kelestarian lingkungan alam dan perbaikan kehidupan
sosial atau publik berdasar nilai-nilai kebaikan yang ada dan mendiskusikannya
untuk menumbuhkan kebersamaan dalam kehidupan sosial atau publik.
Demikian itu terus dikembangkan dalam tingkatan selanjutnya di pendidikan
kesetaraan paket C atau setingkat sekolah menengah atas. Sebagaimana diharapkan
dalam pendidikan formal dalam tingkatan ini, pengembangan diri dan kelompok
dalam pemecahan masalah penting difasilitasi untuk mengidentifikasi masalah dan
sebab-sebab terjadinya sesuatu masalah, baik itu masalah ekonomi maupun masalah
sosial yang menghambat pencapaian tujuan atau cita-cita. Masalah itu bisa muncul
karena faktor dalam diri atau bisa juga dari luar. Masalah dari dalam perlu diatasi
lewat, sebagaimana ditekankan Erick From, melalui pengakuan dan penyadaran
akan potensi diri. Sementara itu, faktor dari luar diatasi dengan penguatan kapasitas
mengatasi masalah, misalnya melalui pengembangan pengetahuan dan ketrampilan
mengatasi masalah, seperti dalam memelihara kelestarian lingkungan alam dan
pengembangan komunitas atau melakukan perbaikan kehidupan publik.
Berikut ini, sebagaimana dipaparkan dalam diagram 1, kita paparkan pendidikan
kesetaraan sebagai pemberdayaan dalam arena pemberdayaan untuk mengatasi
masalah. Pencapaian keberdayaan dilakukan di masing-masing tingkatan mulai dari
tingkat sekolah dasar atau kesetaraan paket A, tingkat sekolah menengah atau paket
B, dan tingkat menengah atas atau pendidikan kesetaraan paket C.

10

Diagram 1
Pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan untuk pemecahan masalah
PENGEMBANGAN DIRI DAN KOLEKTIF UNTUK MENGATASI MASALAH

PAKET A
• Mengenali potensi
diri
• Mengenali lingkungan
alam
• Mengenali lingkungan
sosial sekitar
• Mengkomunikasikan
lingkungan alam dan
lingkungan sosial di
sekitarnya
• Mengenali nilainilai kolek f dalam
memanfaatkan dan
mengatasi masalah
lingkungan alam dan
lingkungan sosial di
sekitarnya

PAKET B
• Pengembangan diri
dalam pemecahan
masalah sosial dan
ekonomi sekitar
• Kemandirian dalam
mengatasi masalah
sosial dan ekonomi
sekitar
• Aktualisasi diri dan
kelompok untuk
memanfaatkan sumber
daya alam di sekitarnya
• Aktualisasi diri dan
kelompok untuk
mendayagunakan
lembaga sosial dan
ekonomi di sekitarnya

PAKET C
• Kesadaran diri dalam
mengenali potensi dan
masalah lingkungan
alam
• Kesadaran diri dalam
mengenali potensi dan
masalah lingkungan
sosial sekitar
• Aktualisasi diri dan
kelompok dalam
melestarikan lingkungan
alam
• Aktualisasi diri dan
kelompok dalam
lingkungan sosial di
sekitarnya

Sebagaimana dipaparkan dalam diagram 1 diatas, pendidikan kesetaraan sebagai
pemberdayaan dijalankan secara bertingkat dan meluas ruang lingkupnya mulai dari
tingkatan sekolah dasar atau pendidikan kesetaraan paket A, dilanjutkan tingkatan
sekolah menengah pertama atau pendidikan kesetaraan paket B hingga tingkatan
sekolah menengah atas atau pendidikan kesetaraan paket C. Dalam tingkatan
pendidikan kesetaraan paket A tekanan diberikan pada keberdayaan mengenali
potensi diri, mengenali lingkungan alam, dan mengenali lingkungan sosial sekitar.
Termasuk di dalamnya keberdayaan mengkomunikasikan pada orang atau pihak
lain dengan mengacu pada nilai-nilai kebersamaan.
Sementara itu, dalam tingkatan pendidikan kesetaraan paket B tekanan diberikan
pada keberdayaan akan tumbuhnya kesadaran diri dalam mengenali potensi diri dan
memahami masalah di lingkungan alam dan sosial sekitar atau dalam kehidupan
publik. Demikian itu penting untuk aktualisasi diri dalam melestarikan lingkungan
alam dan ujuk kebolehan dalam mengembangkan kehidupan publik. Sedangkan
dalam tingkatan pendidikan kesetaraan paket C tekanan diberikan pada keberdayaan
dalam aktualisasi diri dan dalam memanfaatkan sumberdaya alam serta menata
kehidupan publik sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat.
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4.2. Pengembangan diri dan kolektif untuk apresiasi
Pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan selain diorientasikan pada pemecahan
masalah sosial-ekonomi juga diarahkan pada kemampuan memberikan penilaian
atau apresiasi terhadap apa-apa yang dilakukan dan dihasilkan orang lain yang
bermanfaat baik pada diri sendiri maupun pada pada publik. Termasuk dalam
kemampuan apresiasi adalah memberikan pengakuan, penghargaan, memberi arti,
dan memberi dukungan terhadap kemanfaatan hasil karya atau kerja keras dan
kebaikan dihasilkan orang lain.
Dalam kaitannya dengan lingkungan alam, apresiasi berarti mengakui dan
menghargai keindahan, keanekaragaman dan kemanfaatan sumber daya alam di
lingkungan sekitar untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kebaikan publik.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan lingkungan sosial, apresiasi bisa diwujudkan
dalam bentuk menghargai kearifan dan modalitas sosial dengan segala kemanfaatan
atau kemaslahatan yang ada bagi kehidupan publik, seperti kepercayaan terhadap
orang lain, kepedulian, tanggungjawab, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
Termasuk disini menghargai keragaman dan keindahan seni yang pada ujungnya
tumbuh kecintaan dan sikap memiliki serta melestarikannya. Dalam hal ini,
tidak terkecuali pula kemanfaatanya bagi pengembangan sumberdaya alam dan
manusia, termasuk kamanfaatannya sebagai sumberdaya ekonomi sehingga bukan
hanya berguna bagi diri sendiri tetapi juga orang lain atau publik. Khusus dalam
kaitan dengan nilai pertukaran, sumberdaya ekonomi dan alat tukar berupa uang
penting untuk dijaga kualitas dan nilainya sedemikian sehingga menumbuhkan
perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
Keberdayaan dalam jenis ini, dalam kemampuan mengapresiasi, penting
dikembangkan di setiap jenjang pendidikan kesetaraan mulai dari paket A hingga
Paket C. Pada tingkatan paket A apresiasi diorientasikan pada pengakuan dan
penghargaan terhadap lingkungan alam maupun sosial sekitar. Selanjutnya, pada
paket B apreasiasi diorientasikan pada lingkungan alam dan sosial sekitar yang lebih
luas. Termasuk di dalamnya apresiasi terhadap perbedaan dan pluralitas yang ada
baik di lingkungan alam maupun di masyarakat. Kemampuan apresiasi demikian
itu pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan diri dalam berhadapan dengan
lingkungan sekitar. Sedangkan pada paket C apresiasi ditekankan pada kemampuan
untuk mengakui dan menghargai serta memanfaatkan alam sekitar. Termasuk di
dalamnya, warga belajar diharapkan memiliki pemikiran dan tindakan untuk
memanfaatkan alam untuk kehidupan mereka tanpa merusaknya. Demikian itu
juga berlaku pada nilai sosial berlaku di masyarakat. Pengakuan dan penghargaan
secara bersama akan memberikan kemanfaatan yang lebih pada kehidupan publik.
Berikut ini kita paparkan keberdayaan dalam.
Berikut ini, sebagaimana digambarkan dalam diagram 2, kita paparkan keberdayaan
dalam area apresiasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitar semestinya
dicapai dalam pendidikan kesetaraan. Sebagaimana dipaparkan dalam tiap jenjang,
keberdayaan dalam apresiasi ini sangat penting selain memberikan penghargaan
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terhadap orang lain, yang dalam hal ini berarti meningkatkan keberdayaan orang
lain, juga penghargaan terhadap kualitas diri, atau penguatan keberdayaan diri.
Diagram 2.
Keberdayaan apresiasi dalam tingkatan pendidikan kesetaraan
PENGEMBANGAN DIRI DAN KOLEKTIF UNTUK APRESIASI

PAKET A
• Menghargai potensi
diri (mengenali diri,
kelebihan diri, citacita yang ingin dicapai
dan keterampilan
yang dimiliki)
• Menghargai
keanekaragaman,
keindahan,
kemanfaatan, dan
kecintaan lingkungan
alam sekitar
• Mengakui pada
nilai-nilai kepedulian,
tanggung jawab,
kebersamaan, dan
kekeluargaan
• Menghargai nilai
keragaman dan
kecintaan budaya

PAKET B
• Pengakuan dan
penghargaan terhadap
kemanfaatan alam
sekitar, nilai sosial,
keragaman dan
kelestarian budaya, dan
kemanfaatan sumber
daya ekonomi.
• Pengakuan dan
penghargaan secara
kolek f terhadap
kemanfaatan alam
sekitar, nilai sosial,
keragaman dan
kelestarian budaya, dan
kemanfaatan sumber
daya ekonomi

PAKET C
• Pengakuan dan
penghargaan terhadap
kemanfaatan alam
sekitar, nilai sosial,
keragaman dan
kelestarian budaya, dan
kemanfaatan sumber
daya ekonomi.
• Pengakuan dan
penghargaan secara
kolek f terhadap
kemanfaatan alam
sekitar, nilai sosial,
keragaman dan
kelestarian budaya, dan
kemanfaatan sumber
daya ekonomi

Sebagaimana dipaparkan dalam diagram 2, dalam pendidikan kesetaraan Paket A,
apresiasi terhadap kemampuan diri merupakan prasyarat penting dimiliki warga belajar
dalam melakukan apresiasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitar. Termasuk di
dalamnya menghargai perbedaan dan keragaman yang aapa pada lingkungan alam
dan sosial sekitar. Sementara itu, pada pendidikan kesetaraan Paket B pemahaman
yang lebih terhadap sumberdaya alam dan sosial akan selain mendorong tumbuhnya
pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman yang ada juga mengenali kemanfaatan
sumberdaya alam dan sosial dalam mendukung pembangunan masyarakat, bangsa
dan negara. Sedangkan pada pendidikan kesetaraan Paket C tekanan lebih diberikan
pada kemampuan warga belajar dalam mempromosikan dan mempresentasikan
kemampuannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam, sosial dan ekonomi dalam
menopang pembangunan bangsa dan negara.
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4.3. Pengembangan diri dan kolektif untuk mengisi ruang publik
Pengembangan diri untuk mengisi ruang publik merupakan keberdayaan tertinggi
dari tingkatan pendidikan kesetaraan. Ruang publik dimaksud adalah tempat dan
ruang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas sosial atau publik seperti pembentukan
wacana pembangunan, tindakan atau praktek pembangunan, pertukaran, koneksi,
membangun tempat publik untuk ekspresi seperti plaza, taman, panggung, dan
sumber daya publik lain. Sementara itu, mengisi ruang publik dimaksud adalah suatu
tindakan yang memberikan arti pada kehidupan publik seperti melakukan unjuk
kebolehan dalam praktek pembangunan, penyampaian pesan, promosi, penegasan
etika, melakukan penataan, mewujudkan keteraturan, memberikan kebermanfaatan
bagi publik, menciptakan keselarasan diantara warga, membuat keindahan warnawarni yang memberikan semangat pencerahan dalam membangun dan menjalankan
pembangunan bangsa di ruang atau ranah publik.
Demikian itu, dalam ranah sosial atau publik yang lebih luas, termasuk di dalamnya
mengisi dengan wacana pembangunan, artikulasi aspirasi, memberikan arti, makna
dalam representasi serta membangun koneksi dan pertukaran seperti membangun
relasi, interaksi, responsif, memberikan nilai lebih, kompetisi, kolaborasi, negosiasi,
persuasi untuk mendapatkan kemanfaatan bersama dan pembentukan kepentingan
atau kebaikan publik. Berbagai media bisa digunakan untuk itu baik media
komunikasi langsung, media cetak, media elektronik, internet, maupun media sosial
yang berkembang mengikuti perkembangan teknologi komunikasi menyertainya.
Dalam kaitan dengan keberdayaan dalam mengisi ruang publik seperti itu, warga
belajar di pendidikan kesetaraan Paket A diharapkan mengenali ruang-ruang
publik yang ada di sekitarnya yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri,
baik secara sendiri maupun secara kolektif. Dalam Paket A ini, peserta bisa diajak
mengidentifikasi beragam ruang publik yang ada di lingkungan sekitar sekaligus
dengan karakteristiknya sebagaimana ciri-ciri di atas. Misalnya ruang publik untuk
interaksi sosial seperti pertemuan-pertemuan diskusi di kampung baik secara
formal maupun informal, aneka tempat saling betukar gagasan; ruang publik untuk
interaksi ekonomi baik berupa bangunan fisik seperti pasar, atau tempat terbuka
dimana terjadi proses transaksi jual beli atau proses tukar; atau ruang untuk unjuk
gagasan sendiri atau kelompok, seperti pagelaran seni budaya.
Sementara itu, dalam pendidikan kesetaraan Paket B pemberdayaan diarahkan
kemampuan penyajian gagasan, unjuk kemampuan di ruang publik, memilih ruang
publik yang sesuai untuk unjuk kemampuan dan bahkan menata bersama serta
menghadirkan ruang publik untuk kepentingan bersama. Misalnya, memanfaatkan
suatu sudut untuk ruang baca bersama sehingga bisa dimanfaatkan sendiri dan
orang lain. Sudut ruang bisa menjelma sebagai ruang publik dimana sekelompok
orang bisa melakukan interaksi, relasi dan bahkan membangun komunikasi dan
unjuk gagasan atau artikulasi.
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Sedangkan dalam pendidikan kesetaraan Paket C keberdayaan hendak dicapai
ketika warga belajar telah mampu menyuarakan kepentingan bersama di ruang
publik, serta menjadi representasi suatu kelompok dalam menyuarakan kepentingan
bersama atau publik dengan memanfaatkan ruang publik yang ada. Dewasa ini telah
banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan baik secara individu maupun bersama
untuk aksi-aksi yang berguna baik untuk kehidupan sosial, seperti membangun
kesadaran bersama merawat ruang publik, melakukan dialog-dialog di ruang publik
atau melakukan pagelaran seni dan budaya di ruang publik. Selain itu ruang publik
juga bisa secara bersama maupun kelompok dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan
ekonomi. Adanya teknologi berbasis informasi seperti penggunaan media sosial yang
bisa diakses di ruang publik bisa secara positif dimanfaatkan untuk mempromosikan
diri, produk, atau karya serta kepentingan publik.
Berikut ini, sebagaimana digambarkan dalam alur diagram 3, kita paparkan
pemberdayaan sebaiknya dilakukan dalam area keberdayaan diri dan kolektif untuk
mengisi peluang dan ruang publik yang hendak dicapai berdasar tingkatan terdapat
dalam pendidikan kesetaraan.
Diagram 3
Keberdayaan mengisi ruang publik hendak dicapai berdasar tingkatan
PENGEMBANGAN DIRI DAN KOLEKTIF UNTUK MENGISI RUANG DAN PELUANG PUBLIK

PAKET A
• Mengenali ruangruang publik sebagai
pengembangan diri
• Menggunakan
ruang-ruang publik
secara kolek f untuk
pengembangan diri

PAKET B
• Presentasi diri di ruang
publik
• Memilih ruang publik
untuk presentasi diri
• Kemampuan merespon
untuk presentasi
kepen ngan publik
• Menata bersama
ruang publik untuk
menghadirkan
kepen ngan publik

PAKET C
• Unjuk kebolehan di
ruang publik
• Merepresentasikan
kepen ngan bersama di
ruang publik
• Mengkomunikasikan
nilai kepen ngan
bersama di ruang publik
• Mempromosikan
kemanfaatan
ruang publik untuk
meningkatkan nilai
tambah
• Menegosiasikan
kegunaan sumber
daya publik untuk
kemanfaatan bersama
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Sebagaimana dipaparkan dalam diagram 3 diatas, keberdayaan mengisi ruang
publik hendak dicapai pendidikan kesetaraan Paket A ditekankan pada kemampuan
mengenali ruang-ruang publik sebagai pengembangan diri. Selain itu, keberdayaan
ditekankan pada kemampuan menggunakan ruang-ruang publik secara bersama
untuk pengembangan diri. Sementara itu, dalam Paket B keberdayaan ditekankan
pada kemampuan presentasi diri di ruang publik yang dalam hal ini perlu disertai
kemampuan memilih ruang publik yang tepat untuk mengisi ruang publik.
Kemampuan untuk presentasi diri di ruang publik dalam hal ini perlu ditopang
kemampuan merespon kepentingan publik yang muncul. Semua itu bila bisa dicapai
akan menjadikan warga belajar mampu menata ruang publik secara bersama untuk
menghadirkan atau menciptakan kepentingan dan kebaikan publik.
Sedangkan di tingkatan pendidikan kesetaraan Paket C, sebagai tingkatan tinggi
dari pendidikan kesetaraan, keberdayaan ditekankan pada kemampuan unjuk
kebolehaan di ruang publik. Selain itu, dalam tingakatan ini warga belajar diharapkan
mampu mepresentasikan kepentingan bersama di ruang publik. Termasuk di
dalamnya kemampuan mengkomunikasikan kepentingan bersama atau kebaikan
publik di ruang publik. Mempromosikan kebermanfaatan bersama di ruang publik
merupakan kelanjutan dari itu untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, yang
terakhir, apabila terjadi hambatan untuk merealisasikannya, negosiasi diperlukan
agar kegunaan sumberdaya publik yang ada bisa dimanfaatkan secara bersama.

5
CAPAIAN PEMBERDAYAAN

S

ebagaimana dikemukakan di muka, perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa tujuan
utama dari pendidikan kesetaraan adalah untuk mencapai kemandirian diri
dalam hal memberikan apresiasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitar
hingga kemampuan aktualisasi diri secara kreatif dan inovatif di ruang publik. Tujuan
demikian dicapai melalui strategi memadukan pendidikan dan pemberdayaan, atau
disebut strategi pendidikan yang memberdayakan, yaitu suatu praktek pendidikan
kesetaraan bersifat emansipatoris dan transformatif menjadikan warga belajar mampu
mandiri mengembangkan diri dan memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan
publik. Demikian itu diharapkan berlangsung di setiap area pemberdayaan; baik untuk
memecahkan masalah dihadapi, kemampuan apresiasi, atau menyadari potensi diri
dan pihak lain, serta memiliki kemampuan mengisi ruang publik untuk kemajuan
masyarakat, dunia usaha, peluang kerja, atau berkembangannya kehidupan sosial dan
ekonomi kreatif secara nasional.
Tujuan itu dicapai secara bertahap mulai dari praktek pendidikan tingkat dasar, atau
pendidikan kesetaraan Paket A, pendidikan kesetaraan Paket B, hingga pendidikan
kesetaraan tingkat atas, atau pendidikan kesetaraan Paket C. Pelaksanaan ketiga tahapan
pendidikan kesetaraan itu secara akumulatif diharapkan mampu mencapai tujuan
sebagaimana hendak dicapai sedemikian mencapai suatu tingkat kemandirian, integritas
kepribadian, dan kredibilitas tersendiri dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan itu, secara emansipatoris perlu dilancarkan suatu pergerakan
pendidikan nasional yang memadukan berbagai area dan tingkatan pendidikan ditopang
dua (2) hal penting, yaitu: (1) etos kemandirian; dan (2) aktualisasi diri dan kolektif secara
aktif, kreatif dan inovatif untuk memajukan kehidupan publik. Berikut kita paparkan
topangan keduanya dalam mewujudkan pendidikan kesetaraan yang secara emansipatoris
memberdayakan itu.

5.1. Penopang etos kemandirian
Etos kemandirian sangat penting untuk mewujudkan kemandirian diri dan
aktualisasi individual dan kelompok bagi perbaikan kehidupan publik. Etos
kemandirian itu dapat ditemukan dalam kemampuan individu dan kelompok
mengkomunikasikan potensi diri dan kelompoknya serta cita-citanya dalam meraih
masa depan. Termasuk di dalamnya kemampuan mengenali dan memahami potensi
alam, pluralitas kehidupan alam, flora dan fona yang ada.
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Kemampuan individu dan kelompok mengkomunikasikan potensi sosial, termasuk
di didalamnya nilai-nilai kerjasama, saling menghargai dan menghormati dalam
kehidupan sosial, seperti dalam keluarga dan ketetanggaan, merupakan kualitas lain
perlu dimiliki dari etos kemandirian. Kepemilikan etos kerja demikian itu membawa
implikasi luas dalam menumbuhkan kemampuan pengembangan diri dan kelompok
dalam pemecahan masalah sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya
alam dan sosial yang ada di sekitar.

5.2. Penopang aktualisasi diri dan kolektif
Selain etos kemandirian, penopang penting lainnya adalah aktualisasi diri dan kolektif
untuk secara aktif, kreatif dan inovatif memperbaiki kehidupan publik. Termasuk di
dalamnya pengakuan dan penghargaan terhadap potensi diri bahwa setiap individu
memiliki kemampuan berdasar pengalamannya guna menumbuhkan kepercayaan
diri dan menuju kemandirian. Selain itu juga pengakuan dan penghargaan bahwa
alam sekitar memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat baik secara individu
maupun secara komunal atau bersama. Pengakuan dan penghargaan terhadap nilainilai sosial yang positif yang selama ini berlaku di masyarakat merupakan kualitas
aktualisasi yang lain. Pengakuan dan penghargaan terhadap nilai nilai tradisi dan
budaya yang berkembang di masyarakat juga merupakan kualitas sangat penting
diaktualisasikan. Pengakuan demikian itu mendorong warga belajar mampu
mengenali nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat guna pemecahan masalah
ekonomi, seperti saling percaya, menghargai gagasan orang lain, kejujuran, dan
keterbukaan.
Selain pengakuan diatas, upaya memberikan dukungan penting pula dilakukan
seperti secara individual dan kelompok mempromosikan mengenai manfaat alam
sekitar bagi kehidupan manusia. Peserta bisa mengajak orang atau kelompok lain
untuk mendayagunakan alam sebagai sumberdaya dan perlu dijaga serta dilestarikan.
Selain itu, mempromosikan manfaat nilai-nilai sosial bagi kehidupan manusia juga
merupakan kualitas penting dimiliki. Warga belaar disini bisa mengajak orang atau
kelompok lain untuk membangun sikap dan perilaku positif, seperti menghargai
orangtua, menjunjung kejujuran, memilih bekerjasama serta menyusun tujuan dan
visi bersama. Demikian pula, kemampuan aktualisasi untuk secara individu dan
kelompok mempromosikan keragaman seni yang ada penting untuk mengembangkan
seni yang sangat penting bagi perkembangan budaya di dalam masyarakat.

5.3. Capaian keberdayaan yang diharapkan
Melalui dukungan dari kedua faktor diatas, baik etos kemandirian maupun
aktualisasi dalam kehidupan publik, pendidikan kesetaraan mampu meningkatkan
keberdayaan warga belajar baik untuk memecahkan masalah maupun untuk
menumbuhkan aktualisasi diri dan kelompok bagi perbaikan kehidupan sosial dan
ekonomi di ruang atau ranah publik.
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Berikut ini, sebagaimana digambarkan dalam diagram 4, kita paparkan paparkan capaian
keberdayaan secara keseluruhan yang diharapkan dari praktek pendidikan kesetaraan
sebagai pemberdayaan dalam tingkatan masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan.
Diagram 4
Capaian Keberdayaan secara keseluruhan dalam masing-masing tingkatan

PAKET A

PAKET B

PAKET C

Kemampuan dan kemauan
membangun kesadaran diri dan
kolek f untuk berperan dalam
melestarikan lingkungan hidup
serta terlibat dalam kegiatan
sosial di sekitarnya

Mampu mengembangkan diri
dan kolek f untuk memecahkan
masalah sosial dan ekonomi
dengan memanfaatkan sumber
daya alam, lembaga sosial, dan
ekonomi ada di sekitarnya

Pengakuan dan penghargaan
individu dan kolek f terhadap
manfaat alam, nilai sosial,
keragaman dan kelestarian
budaya, dan kemanfaatan
sumber daya ekonomi

Mempromosikan secara individu
dan kolek f kemanfaatan
sumber daya alam, nilai sosial,
keragaman dan kelestarian
budaya, dan kemanfaatan
sumber daya ekonomi

ETOS KEMANDIRIAN DAN
KEPENTINGAN BERSAMA ATAU PUBLIK

Kemampuan mengenali dan
mengkomunikasikan potensi
diri dan kolek f mengenai
lingkungan alam dan sosial di
sekitarnya

AKTUALISASI DIRI DAN KOLEKTIF
YANG AKTIF, INOVATIF, DAN KREATIF

Pengakuan dan penghargaan
terhadap potensi diri,
kemanfaatan alam sekitar, dan
nilai-nilai sosial budaya

AKTUALISASI DIRI DAN KOLEKTIF UNTUK APRESIASI
DAN MENGISI RUANG DAN PELUANG PUBLIK

Mengenali dan
menggunakan ruang publik
secara individu dan kolek f
untuk pengembangan diri

Mempresentasikan
kemampuan dalam
menata ruang publik untuk
menghadirkan kepen ngan
publik

Merepresentasikan
kepen ngan bersama
dan mempromosikan
kemanfaatan ruang publik

PANDUAN PENYELENGGARAAN MUATAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

19

Sebagaimana dipaparkan diagram 4 diatas, kemampuan mengenali dan
mengkomunikasikan potensi diri dan kolektif mengenai lingkungan alam dan sosial
sekitar merupakan capaian keberdayaan pertama-tama perlu diraih dalam praktek
pendidikan kesetaraan dasar. Selanjutnya, dalam pendidikan kesetaraan menengah
kemampuan dan kemauan membangun kesadaran diri dan kolektif untuk berperan
dalam melestarikan lingkungan hidup serta terlibat dalam kegiatan sosial sekitar
yang lebih luas merupakan keberdayaan penting dicapai. Sedangkan dalam
pendidikan kesetaraan tingkat atas warga belaar sebagai warga negara diharapkan
mampu mengembangkan diri dan kolektif untuk memecahkan masalah sosial dan
ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya alam, lembaga sosial dan ekonomi, di
ruang publik.
Capaian keberdayaan demikian itu membutuhkan suatu praktek pendidikan
kesetaraan yang memberdayakan. Dalam praktek pendidikan ini selain warga
belajar dibekali pengetahuan juga ketrampilan dan sikap dalam menghadapi
masalah dan tantangan. Kepemilikian pengetahuan disini sangat penting, namun
hal itu belum cukup kalau tidak dibekali suatu ketrampilan baik ketrampilan khusus
maupun ketrampilan umum atau kecakapan hidup dalam menghadapi masalah
dan tantangan. Pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan dengan demikian
merupakan sebuah praktek pendidikan terpadu yang tidak hanya bertumpu pada
penguasaan pengetahuan tetapi juga bersandar pada ketrampilan dan sikap dalam
mencapai keberdayaan diharapkan baik dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi
maupun sebagai sarana pengembangan diri dan aktualisasi perbaikan kehidupan
publik.

6
PENILAIAN PEMBERDAYAAN

P

enilaian kelulusan pendidikan kesetaraan diberikan sesuai standar terdapat pada
pendidikan formal dengan sedikit tekanan berbeda sesuai dengan karakteristik
khusus dimiliki pendidikan kesetaraan. Sebagaimana terdapat pada pendidikan
formal, penilaian dilakukan untuk menilai kemajuan belajar dengan mempertimbangan
potensi atau tingkatan awal dimiliki warga belajar, dilanjutkan selama proses belajar
sedang berlangsung, hingga kegiatan belajar berakhir atau pada saat kelulusan. Peniliaian
dalam hal ini diberikan pada penguasaan tiga aspek atau dimensi, yaitu dimensi
pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari warga belajar.
Khusus dalam menilai keberdayaan warga belajar dalam pendidikan kesetaraan ini
aspek atau dimensi ketrampilan perlu mendapat perhatian lebih tersendiri. Termasuk
di dalamnya ketrampilan khusus dan ketrampilan umum atau kecakapan hidup.
Namun, perlu diketahui bahwa ketrampilan, baik yang khusus maupun yang umum
atau kecakapan hidup, tidak mungkin tanpa penguasaan pengetahuan. Demikian pula,
ketrampilan harus pula memiliki aspek atau dimensi sikap, khususnya ketika ketrampilan
dimaksud harus dan bisa dipergunakan dalam praktek atau dalam dunia kerja. Dalam hal
ini, penilaian perlu diberikan dengan mempertimbangkan keterkaitan ketiga aspek atau
dimensi tersebut selama proses pendidikan kesetaraan berlangsung hingga pada tahap
hasilnya atau pada saat kelulusan dari tingkat keberdayaan dimiliki warga belajar, baik
keberdayaan individual dalam arti kemandirian dalam bertindak maupun keberdayaan
kolektif, atau dalam kerjasama dengan orang atau pihak lain nantinya dalam dunia sosial
atau dalam kehidupan publik. Berikut ini secara teknis dipaparkan bagaimana penilaian
itu dilakukan dalam menilai keberdayaan warga belajar setelah menempun pendidikan
kesetaraan.

6.1. Prinsip penilaian
Penilaian harus menjadi bagian pemberdayaan dan proses belajar itu sendiri.
Penilaian dilakukan secara partisipatif dengan pelibatan semua pihak penyelenggara
maupun peserta didik. Dengan demikian penilaian bukan bersifat menghakimi, tapi
mengapresiasi proses perubahan yang dicapai. Penilaian dilakukan dengan melihat
secara komprehensif unsur perubahan yang mengombinasikan, pengetahuan,
keterampilan dan sikap.
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Penilaian pada pendidikan kesetaraan untuk pemberdayaan yang sangat menekankan
pada kontekstual atau kondisi nyata dan pengalaman peserta didik dan membangun
cara pikir dan tindakan yang baru. Beberapa aspek berikut ini penting diperhatikan
dalam memberikan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa atau warga belajar,
yaitu membangun kesadaran, cara baru dalam berpikir, dan cara baru dalam
bertindak.

Proses
Belajar

Cara Baru
dalam
Berpikir

Membangun
Kesadaran

Cara Baru
dalam
Ber ndak

6.2. Standar penilaian
Penilaian ditekankan pada dua hal pokok. Bagi penyelenggara sekolah penilaian
bertujuan untuk melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan. Sementara
bagi guru atau tutor, penilaian ditekankan pada perubahan pengetahuan baru yang
dimiliki, keterampilan baru yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan hidupnya,
serta sikap-sikap baru yang mendorong adanya tindakan baru untuk memecahkan
masalah, membangun kepekaan dan memperbaiki kehidupannya.
Secara keseluruhan hingga akhir pelaksanaan pendidikan kesetaraan, performa
peserta didik untuk setiap jenjang bisa dilihat secara sebagaimana tergambar dalam
tabel 5 berikut.
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Tabel 5
Performa peserta didik dalam tiap aspek dan jenjang
JENJANG

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

SIKAP

Paket A

• Mengenali potensi diri
• Mengenali alam sekitar
• Mengenali nilai sosial
sekitar

• Mengkomunikasikan
potensi diri kepada
kawan, keluarga dan
tetangga
• Memanfaatkan
sumberdaya alam
• Memanfaatkan modal
sosial

• Bersikap ramah kepada
kawan, keluarga dan
tetangga
• Merawat dan
melestarikan
keberadaan tumbuhan
dan hewan di
benda-benda alam di
sekitarnya

Paket B

• Potensi diri dan
kelompok
• Keragaman dan
kemanfaatan alam
sekitar
• Keragaman,
kemanfaatan, nilai
sosial
• Keragaman,
keindahan, nilai
budaya sekitar

• Keterampilan diri
dan kelompok
dalam komunikasi,
kerjasama, negosiasi
• Keterampilan diri
dan kelompok dalam
memanfaatkan
sumberdaya alam dan
sosial

• Mengorganisir diri
dan kelompok untuk
memanfaatkan
sumberdaya alam

Paket C

• Potensi diri dan
kelompok
• Keragaman dan
kemanfaatan alam
sekitar
• Keragaman,
kemanfaatan, nilai
sosial
• Keragaman,
keindahan, nilai
budaya sekitar
• Keragaman dan
kemanfaatan ruangruang publik

• Membangun jiwa
mandiri dan kerjakerja kolek f
• Mengiden ﬁkasi
karya-karya budaya
untuk menyuarakan
kepen ngan bersama

• Menjadi representasi
kelompok
memanfaatkan
ruang publik untuk
kepen ngan diri dan
kelompok
• Memanfaatkan
teknologi untuk unjuk
karya di ruang publik

6.2 Metode penilaian
Merujuk pada prinsip dan standar penilaian diatas, selanjutnya penilaian dilakukan
secara berkala agar perbaikan dan kemajuan yang diharapkan bisa dilakukan.
Penilaian dalam hal ini dilakukan menggunakan dua pendekatan; (1) penilaian
langsung: menggunakan sarana atau instrumen kuesionair atau wawancara dan
diskusi kelompok terfokus; dan (2) penilaian tidak langsung; menggunakan sarana
atau instrumen observasi dan unjuk karya atau unjuk kebolehan dalam aspek
performa. Melalui dua pendekatan ini, penilaian bisa melibatkan pihak-pihak luar
termasuk masyarakat yang mengapresiasi atau menikmati atau mendapatkan hasil
guna dari karya yang ditampilkan dan dihasilkan.
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PENUTUP

N

egara Republik Indonesia memberikan jaminan setiap warga negara
mendapatkan pendidikan. Sebagaimana ditekankan konstitusi pendidikan
adalah hak, yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Sehubungan dengan itu, pendidikan nasional diselenggarakan dengan maksud utama
membuka atau memberikan akses seluasnya kepada tiap-tiap warga negara mendapatkan
pendidikan dan meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.
Namun demikian, kondisi objektif perkembangan pendidikan di Indonesia hingga
sekarang masih menghadapi masalah tidak semua warga negara mudah mendapatkan
pendidikan. Terutama di tingkat menengah bawah dan menengah atas. Masih banyak
warga negara karena berbagai sebab dan alasan tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang
lebih tinggi.
Oleh karena itu, menjawab permasalahan ini, pemberdayaan perlu dilakukan terhadap
warga negara yang tidak mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan formal,
yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang memberdayakan atau
menumbuhkan keberdayaan warga belajar dalam mengatasi masalah maupun sebagai
alternatif mendapatkan pendidikan di luar sekolah formal.
Pemberdayaan ini dilakukan dengan strategi pendididikan kesetaraan sebagai
pemberdayaan. Strategi ini meliputi tiga strategi penting, yaitu; (1) memperkuat
integritas kepribadian; (2) menumbuhkan sikap kemandirian sebagai warga negara; dan
(3) menumbuhkan semangat nasionalis atau cinta bangsa dan negara. Hal itu dilakukan
di tiga area pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan, yaitu; (1) kemandirian diri dan
kolektif untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi; (2) kemandirian diri dan kolektif
untuk apresiasi; dan (3) kemandirian diri dan kolektif untuk kreativitas dan inovasi.
Melalui ketiga area tersebut, pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan ini diharapkan
mampu mencvapai suatu tingkat kapasitas atau kemampuan warga belajar untuk
mandiri dalam mengembangkan diri dan dalam memberikan kontribusi pada perbaikan
kehidupan publik atau kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Model Pendidikan Pemberdayaan Ekonomi
Model pemberdayaan ekonomi diambil sebagai contoh pelaksanaan pendidikan
pemberdayaan. Namun demikian model ini bisa diterapkan juga pada model pendidikan
pemberdayaan lainnya yang tidak hanya menekankan pemberdayaan pada sektor
ekonomi. Sektor ekonomi dipilih untuk memperkuat salah satu tujuan pendidikan
pemberdayaan yakni pemecahan masalah warga belajar. Sebagaimana digambarkan
dalam bagan di bawah, pada prinsipnya perlu menekankan tiga hal pokok:
1. Input, yang dilakukan lewat analisis kebutuhan dan potensi warga belajar serta
sumberdaya alam dan nilai sosial lokal. Hasil analisis ini akan menjadi dasar
pelaksanaan pendidikan pemberdayaan yang diarahkan untuk kemandirian warga
belajar secara individu dan kolektif.
2. Proses. Ada empat langkah dalam hal ini, yakni analisis kebutuhan pembelajaran
yang akan menghasilkan sederet materi pembelajaran bagi warga belajar sesuai hasil
analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Kotak kanan menunjukkan
hasil dari setiap tahapan proses pada model pemberdayaan ekonomi. Diikutu dengan
analisis metode pembelajaran yang sangat mempertimbangkan pendekatan yang
komprehensif agar pembelajaran bisa menjawab kebutuhan warga belajar untuk
lebih berdaya dalam bidang ekonomi dengan memafaatkan seluasnya sumberdaya
lokal. Praktisi lokal merupakan tenaga ahli yang perlu dilibatkan. Pendekatan kelas
dan non kelas sangat dianjurkan untuk digunakan dalam pendekatan pembelajaran.
Selanjtnya adanya pengembangan proyek karya mandiri warga belajar secara
individu. Setiap warga belajar perlu menyusun rencana membuat karya bagi dirinya
dengan menerapkan beragam masukan yang diterima dari proses pembelajaran
sebelumnya. Kemudian karya individu dipromosikan untuk menjadi proyek
bersama atau karya kolektif. Karya kolektif menunjukkan kemampuan yang lebih
luas bahwa keberdayaan bersama menjadi salah satu tujuan pemecahan masalah,
termasuk lewat sektor ekonomi. Keterampilan sosial akan sangat berguna di tingkat
ini, digabungkan dengan sikap-sikap positif lainnya yang terbangun dalam proses
pembelajaran.
3. Output. Ada dua tingkatan output yang diukur sebagai hasil pembelajaran
pemberdayaan, yakni di tingkat individu dan tingkat kolektif. Pengukuran ini
menjadi ciri khas pendidikan pemberdayaan. Ada beberapa tingkat kemampuan yang
bisa dilihat sebagai ukuran keberhasilan atau capaian pembelajaran pemberdayaan
ekonomi bagi warga belajar.
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Sementara bagan di bawah memberikan informasi lebih rinci mengenai hasil setiap
kegiatan pada masing-masing unsur dalam model pendidikan pemberdayaan ekonomi.
Informasi ini akan memberikan gambaran pada tingkat rinci lainnya, untuk Model
Pendidikan Pemberdayaan lainnya seperti yang ditujukan untuk apresiatif dan tujuan
penggunaan peluang dan ruang publik. Harus tetap diingat bahwa unsur tersebut saling
terkait.
Pembelajaran
kelas,
narasumber
tamu (pakar
/prak si),
praktek dan
pengamatan
lapang, karya
individu,
karya kolek f,
pemagangan, dll

1. Menyusun
rencana
kegiatan
usaha
produk f
2. Menyusun
rencana
an sipasi
risiko
3. Melakukan
usaha
produk f
individu
4. Menyusun
rencana dan
melakukan
promosi ke
pihak lain

Kemampuan
individu

1. Iden ﬁkasi
potensi dan
peluang
jenis usaha
produk f
2. Iden ﬁkasi
sumberdaya
alam lokal
untuk usaha
produk f
3. Iden ﬁkasi
sumberdaya
pendukung
(keuangan,
teknologi,
informasi)
4. Iden ﬁkasi
jaringan (pasar
lokal, nasional,
global), dan
pengorganisasian

Analisis
metode
pembelajaran
1. Menyusun
rencana
kegiatan
usaha
kolek f,
termasuk
an sipasi
resikonya
2. Menyusun
mekanisme
kerja
kolek f
dan proses
penilaian
capaian
3. Menyusun
rencana
pengembangan/
perluasan
usaha
kolek f

Aksi (karya)
kolek f

OUTPUT

Tingkat
kemampuan
kolek f

Kemampuan melestarikan potensi
lokal (alam dan nilai sosial) untuk
usaha produk f yang berkelanjutan
bagi diri dan kolek f

Kemampuan mengembangkan
usaha produk f untuk mengisi
peluang pangsa lokal, nasional dan
global secara individu dan kolek f

Kemampuan melihat dan
memanfaatkan peluang dari
sumberdaya yang ada untuk usaha
produk f diri dan kolek f

Kemampuan melihat dan
memanfaatkan potensi diri dan
kolek f, potensi sumberdaya alam
dan sosial setempat

Tingkat
Kemampuan
Individu

OUTPUT

Iden ﬁkasi
potensi diri,
potensi
sumberdaya
alam lokal,
potensi sosial
lokal untuk
pengembangan
usaha bagi
kemandirian
individu dan
kolek f

Aksi (karya)
kolek f
Aksi
(karya)
Individu

Analisis
kebutuhan
dan potensi
diri, kolek f,
sumberdaya
sosial

Analisis
metode
pembelajaran

INPUT
Analisis
kebutuhan
pembelajaran

Analisis
kebutuhan
pembelajaran

PROSES

PROSES

Analisis
kebutuhan
dan potensi
diri, kolek f,
sumberdaya sosial
alam sekitar

INPUT

Bagan di bawah menjelaskan secara ringkas isi kegiatan setiap unsur dalam model
pendidikan pemberdayaan, yang menunjukkan keterkaitan antara input, proses dan
output.

Aksi (karya)
Individu
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Contoh 2 : Pendidikan Pemberdayaan untuk Apresiasi
Contoh 1 : Pendidikan Pemberdayaan Klp Masyarakat Pedesaan Bidang Pertanian

Kajian peserta
didik dan
kebutuhannya

Menyusun Rencana
Pembelajaran dan
Tekniknya

Pelaksaan
Kegiatan
Pendidikan

Karya
individu

Karya
individu
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Calon peserta didik adalah kelompok dengan usia 14-24 tahun,
dengan kehidupan pedesaan berlatar pertanian, kebutuhan setara
paket C. Hasil pendidikan diharapkan membantu peserta memiliki
kemampuan mengelola sumberdaya lokal.

• Mengiden ﬁkasi jenis pertanian (sawah, kebun, pekarangan
dll), jenis peternakan (kelinci, i k, ayam, dll), perikanan darat
(budidaya lele, mujair, dll).
• Mengiden ﬁkasi organisasi pertanian (kelompok tani, tokoh
tani, penyuluh, dll)
• Mengiden ﬁkasi jaringan pertanian (penyedia saprotan,
peluang pela han tani dari dinas, koperasi tani, dll)
• Penyiapan belajar kelas, praktek dan pengamatan lapang, dll

•
•
•
•
•
•

Mendiskusikan pilihan kegiatan pertanian
Menetapkan tempat praktek kegiatan pertanian
Praktek dan pengamatan lapang
Diskusi dengan petani ahli di wilayah, mengundang penyuluh
Menghitung potensi pasar dan potensi porduksi
Diskusi keberhasilan dan tantangan dan upaya
pemecahannya

Beragam rencana usaha individu dan atau secara kolek f warga
belajar, seper :
• Usaha ternak kelinci, ayam, i k atau ternak lainnya
• Pemanfaatan kebun atau pekarangan rumah
• Mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga
• Pemupukan modal usaha (simpan pinjam), menabung
• Pembuatan pupuk organik atau pupuk kandang
• Pengorganisasian kelompok dan mekanisme kerja usaha
• Membuat olahan pangan hasil kebun
• dll

Kajian peserta
didik dan
kebutuhannya

Menyusun Rencana
Pembelajaran dan
Tekniknya

Pelaksaan
Kegiatan
Pendidikan

Karya
individu

Karya
individu

Calon peserta didik adalah kelompok dengan usia 14-24 tahun,
di pinggiran kota (sub urban), memiliki potensi pengembangan
industri krea f, kebutuhan setara paket C. Hasil pendidikan
diharapkan membantu peserta memiliki kemampuan apresia f
dan pengembangan industri krea f.

• Mengiden ﬁkasi jenis minat (seni lukis, seni suara, musik dan
seni peran)
• Mengiden ﬁkasi organisasi seni (sanggar tari, workshop lukis,
tokoh seni, dll)
• Mengiden ﬁkasi jaringan seni budaya (komunitas media
sosial, kelompok hobby, penyelenggara even) dan sponsor
dari pemerintah atau pengusaha
• Penyiapan belajar kelas, praktek, unjuk karya, magang

• Mendiskusikan pilihan kegiatan seni dan kreasi
• Menetapkan tempat praktek kegiatan dan unjuk karya
• Diskusi dengan kelompok hobby, sponsor dan dukungan
pemerintah
• Menghitung potensi respon an apresiasi masyarakat
• Diskusi keberhasilan dan tantangan dan upaya
pemecahannya

Beragam rencana unjuk karya individu dan atau secara kolek f
warga belajar, seper :
• Seni tari dan pertunjukan di even kelas, di even masyarakat
atau di even lembaga sponsor
• Pemanfaatan even sekolah, masyarakat dan lembaga sponsor
untuk pameran karya krea f, seni perca, seni kertas, seni
kriya, dll
• Menyusun perangkat untuk mengukur respon dan apresiasi
masyarakat dan menganalisisnya
• Pemupukan jejaring termasuk media sosial untuk
kesinambungan karya selanjutnya
• Menetapkan mekanisme kerja unjuk karya kolek f selanjutnya sesuai respon masyarakat
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Contoh 3 : Pendidikan Pemberdayaan untuk Mengisi Peluang dan Ruang Publik

Calon peserta didik adalah kelompok dengan usia 14-24 tahun,
di pinggiran kota (sub urban), memiliki potensi pengembangan
industri krea f, kebutuhan setara paket C. Hasil pendidikan
diharapkan membantu peserta memiliki ruang unjuk karya dan
gagasan di ruang publik

Kajian peserta
didik dan
kebutuhannya

Menyusun Rencana
Pembelajaran dan
Tekniknya

• Mengiden ﬁkasi jenis karya dan atau gagasan individu
dan atau kolek f yang hendak di-unjuk-pubikkan (misalnya
karya seni/tradisi, gagasan mengajak pola hidup bersih
denganpemilahan sampah, membuat perpustakaan public
untuk iat baca, dll)
• Mengiden ﬁaksi jenis dan lokasi ruang publik di lingkungan
sekitarnya sesuai dengan karya dan atau gagasan yang
disampaikan (misal halaman sekolah untuk komunitas
sekolah, lingkungan warga untuk komunitas warga/tetangga,
masyarakat dunia maya lewat media sosial) dll
• Mengukur potensi reaksi/respon public dan menyiapkan
piran untuk respon tersebut (misal dengan kertas survey
singkat)
• Mengiden ﬁkasi jaringan (komunitas media sosial, hoby
serupa, dll)
• Penyiapan alat dan bahan untuk karya

Lampiran 2: RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: ............................................................

Kelas

: ............................................................

Topik/Tema

: ............................................................

Sub Topik/Tema

: ............................................................

Waktu

: ............... x ............... menit x 6 hari

A. Deskripsi Umum
...............................................................................................................................
B. Kompetensi Inti (KI)
...............................................................................................................................
C. Tujuan Pembelajaran
...............................................................................................................................
D. Rancang Bangun Pembelajaran

Pelaksaan
Kegiatan
Pendidikan

•
•
•
•

Mendiskusikan pilihan kegiatan untuk unjuk publik
Menetapkan tempat kegiatan dan unjuk karya
Menghitung potensi respon an apresiasi masyarakat
Diskusi keberhasilan dan tantangan dan upaya
pemecahannya

E. Deskripsi Materi Pembelajaran
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Karya
individu

Karya
individu

Beragam rencana unjuk karya individu dan atau secara kolek f
warga belajar, seper :
• Memanfaatkan ruang di sekolah untuk majalah diding, pojok
baca, pameran karya seni, atau sesi dialog terbuka
• Memanfaatkan even akhir minggu di taman kota untuk unjuk
karya seni, diskusi kebersihan kota secara interrak f terbuka
• Membagikan selebaran hidup bersih tanpa sampah ke
masyarakat di taman kota akhir minggu
• Aksi Jumat tanpa air kemasan di sekolah
• Aksi pemilahan sampah organik dan non organic di sekolah
dan kampung
• Membuat laman mengajak hari an asap rokok se ap Jumat

No

Kompetensi
Dasar (Tujuan
pembelajaran)

1

Peserta didik
mampu
menerapkan ...

Indikator

Pengalaman
Belajar

Materi

Metode

Waktu
Teori

Prak k

Lapangan

Jumlah

Diintegrasikan
Dengan
Mata Ajar

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media
.........................................................................................................................
2. Alat/Bahan
.........................................................................................................................
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3. Sumber Belajar
.........................................................................................................................
G. Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Belajar 1
Pengalaman belajar 1 diintegrasikan dengan mata ajar X pada pertemuan a, b,
dan c dengan langkah-langkah berikut ini:
.........................................................................................................................
2. Kegiatan Belajar 2
Pengalaman belajar 2 diintegrasikan dengan mata ajar X pada pertemuan d, e,
dan f dengan langkah-langkah berikut ini:
.........................................................................................................................
3. Kegiatan Belajar 3
Pengalaman belajar 3 diintegrasikan dengan mata ajar Y pada pertemuan a, b,
dan c dengan langkah-langkah berikut ini:
.........................................................................................................................
4. Kegiatan Belajar 4
Pengalaman belajar 4 diintegrasikan dengan mata ajar Y pada pertemuan d, e,
dan f dengan langkah-langkah berikut ini:
.........................................................................................................................
5. Kegiatan Belajar 5
Pengalaman belajar 5 diintegrasikan dengan mata ajar Z pada pertemuan a, b,
dan c dengan langkah-langkah berikut ini:
.........................................................................................................................
6. Kegiatan Belajar 6
Pengalaman belajar 6 diintegrasikan dengan mata ajar Z pada pertemuan d, e,
dan f dengan langkah-langkah berikut ini:
.........................................................................................................................
H. Penilaian
(Lihat pada bagian khusus tentang penilaian)
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