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ABSTRACT

This research aims to know how is to have an identity card (IKTP) and
the use of the identity card beside as a someone identity, how long the identity
card was applied? What is the identity card benefit to handle some needs, What
was to make an identity card difficult or not and it was long or not?
The research method was used in this research a descriptive. The data
collecting instrument

was observation, interview and documentation as a

support. The research population was people in the area of RT 02, RW I
Bintaran, sub district Wirogunan, Mergangsan of Yogyakarta City.
From the research shown that the people in RT 02 RW 1 Bintaran who
was adolescence have the newest identity card as an electronic identity card
(“” Identity Card). If there was a status or tittle change it was easy to
handle.
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PENDAHULUAN :
TUK adalah tempat uji kompetensi di bidang ketrampilan pada bidang apapun
.Misalnya di bidang ketrampilan

menjahit atau busana bidang ketrampilan rias

pengantin bidang keterampilan hantaran dan bidang keterampilan yang lainya
Tempat uji kompetensi keterampilan di daerah istimewa Yogyakarta ada di 6
Tempat yaitu :
1. Akademi Kesejahteraan Sosial “AKK” Yogyakarta jl.Nitikan baru no.69
Yogyakarta yang merupakan TUK hantaran
2. Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) Adi Tiara , jl.Tluki Condong
Catur Sleman merupakan hantaran dan Rias pengantin
3. LKP Titi Sani, jl.Pathuk merupakan TUK Rias Pengantin
4. LKP Kumalasari , jl.SyautiKara , Merupakan TUK menjahit pakaian atau
busana
5. Salon Arimbi , jl.BungTomo Merupakan TUK kulit dan Rambut
6. SKB Bantul merupakan TUK hantaran Menjahit pakaian atau busana rias
pengantin dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) .

Pada Penelitian ini kami mengambil TUK SKB Bantul yang merupakan tempat
Uji Kompetensi yang di sukai masyarakat karena ternyata di TUK ini telah di
selenggarakan 4 macam Uji Kompetensi yaitu Uji Kompentensi bidang hantaran Uji
Kompetensi bidang rias Pengantin , Uji Kompetensi Bidang menjahit Pakaian atau
busana dan uji kompetensi bidang Pendidikan Maksimal Usia Dini (PAUD) . TUK
SKB Bantul ini adalah TUK Terlengkap di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Di
bidang TUK yang lainnya sehingga memperoleh ISO dari Pemerintah Sebagai Prestasi
maju . ISO adalah merupakan penghargaan yang di Berikan Pemerintah kepada suatu
lembaga atau Instansi karena mereka berprestasi pada bidang nya sejak tahun 2010 .
Uji Kompetensi ini dapat terselenggara karena kerja sama antara TUK setempat
dengan instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Duta Bantul dan lembaga Sertifikasi
Kompetensi (LSK) yang berada di pusat Jakarta

Untuk keberhasilan Uji Kompetensi maka penyelenggara Uji Kompetensi harus
menghadirkan :
1. Peserta Uji Kompetensi sesuai dengan bidang nya
2. Penguji Uji Kompetensi sesuai dengan bidang nya
3. Pengawas dari Dinas Pendidikan kota Setempat sebagai kepanjangan
tangan dari LSK . karena Penyelenggarannya adalah TUK SKB
Bantul maka . Pengawas dari Dinas pendidikan kota Bantul .

KAJIAN PUSTAKA
Sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang
mengenai Pendidikan yaitu pada Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional di ingatkan bahwa salah satu Strategi pembangunan .
Pendidikan Nasional adalah Evaluasi Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan yang
memberdayakan , yang artinya Evaluasi ini harus memberikan manfaat sebesar
besarnya kepada Peserta didik dan Lulusan Pendidikan baik pada jalur Pendidikan
formal , non formal dan informal
Juga pada peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional
Pendidikan

yang

menegaskan

bahwa Evaluasi

Pendidikan adalah

kegiatan

Pengendalian , Penyampaian & Penetapan untuk Pendidikan terhadap berbagai
komponen pedidikan pada setiap Jalur jenjang dan Jenis pendidikan Sebagai bentuk
pertanggung Jawaban penyelenggaran Pendidikan .
Dan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.30 Tahun 2005 Tentang
badan Akreditasi Nasional Pendidikan non formal Pasal 7 ayat (1) Menyatakan bahwa
badan akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan non formal (PNF) mempunyai tugas
merupakan kebijakan operasional melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan
akreditasi pendidikan non formal .
Untuk menjaga kualitas dan membantu Pendidikan Nasional bagi masyarakat
atau orang kebanyakan
SKB Bantul menyelenggarakan Uji Kompetensi yang berupa Ujian Sebagai
penilaian dari Evaluasi setelah mereka menyelesaikan kegiatan belajar tersebut .
Adapun ujian Uji Kompetensi dari berbagai bidang ilmu ini boleh di ikuti oleh
masyarakat pemilik LKP maupun anak didik lainnya
Hal ini sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang telah di keluarkan oleh
Pemerintah dalam ketentuan Pendidikan Nasional.

CARA PENELITIAN
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara , Dokumentasi
dan Observasi . sedang metode yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah
metode diskripsi dan analisa data yang dipergunakan adalah analisa data non
Stastistik dengan pola berfikir deskriptif .
HASIL PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA
Penyelengaraan uji kompetensi di SKB bantul buatlah bagus karena memang di
rancang dan di rencanakan dengan sebaik- baiknya , Dalam satu penyelenggara Uji
Kompetensi Instansi sudah merencanakan antara lain :
1. Cara penyelenggaran
Memberitahu kepada masyarakat pemilik LKP (lembaga ketrampilan dan
penelitian ),organisasi profesi dengan memberikan pengumuman lewat
brosur,WA,dan secara lisan
2. DANA
Dana yang dipergunakan untuk mengikuti uji kompetensi ini ada 2 macam
yaitu:
a. Dana dari Blondgrand atau life skill (kecakapan hidup ) yaitu dana yang
memang sudah di sediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa ,untuk masyarakat yang memang
berminat terhadap uji kompetensi ,dana ini dapat di peroleh dengan
mengajukan proposal kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah
.Sehingga peserta uji kompetensi dapat mengikutinya dengan gratis
karena di danai oleh pemerintah
b. Dana mandiri yaitu dana yang di keluarkan oleh orang pribadi yang akan
mengikuti uji kompetensi jadi bisa di bilang tidak gratis
3. KEPANITIAN
Penyelenggaran uji kompetensi harus ada yang mengelola dalam hal ini disebut
dengan penyelenggara dibuat dalam bentuk kepanitiaan pada uji kompetensi
antara lain :

a. Ketua bertugas sebagai penggerak dan bertanggung jawab terhadap segala
jalannya proses sampai selesai uji kompetensi
b. Sekertaris bertugas sebagai penyelenggara segala urusan mengenai
administrasi dari surat menyurat .Pemberitahuan kepada peserta uji
kompetensi pendapatan peserta kepada LSK ,permohonan dana sumber
atau penguji ,dll
c. Bendahara

bertugas

sebagai

pengendali

bidang

keuangan

yaitu

mendaftarkan peserta ke LSK penyelenggaran alat dan bahan saat ujian
,konsumsi dll.
d. Bidang umum bertugas sebagai membantu segala hal yang selesainya
dilakukan : pengadaan tempat ,dokumentasi dll.

4. PESERTA
Peserta uji kompetensi adalah semua masyarakat yang berminat terhadap uji
kompetensi ,yang mempunyai syarat :
a. Warga Negara Republik Indonesia
b. Minimal lulusan SLTP
c. Usia produktif dan tidak lebih dari usia 40 tahun
d. Bersedia mengikuti uji kompetensi dengan akta perjanjian
e. Jika mengundurkan diri sebelum uji kompetensi akan dikenakan sanksi .
5. KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN
a. Pendekatan terhadap masyarakat agar mau mengikuti uji kompetensi di
SKB Bantul
b. Bekerja sama dengan instansi yang terkait yaitu Dinas Pendidikan lembaga
Sertifikasi Kompetensi (LSK) selaku lembaga sertifikasi kompetensi yang
berhak mengeluarkan soal-soal ujian kompetensi serta berwewenang untuk
menunjuk penguji ,HIMPAUDI ,DEPAG,PKBM,dll
c. Bekerja sama dengan lembaga ketrampilan dan pendidikan (LKP) yang
mempunyai siswa banyak .

d. Kepanitian mempunyai jasa tanggung jawab bahwa uji kompetensi akan
berhasil jika mereka sering duduk bersama dan bertanggung jawab.

Di TUK SKB Bantul ini setiap bidang TUK mempunyai pengelola tersendiri
sehingga mereka bertanggung jawab pada bidang masing-masing .
Kenapa disukai masyarakat ?karena TUK SKB Bantul telah menyelenggarakan :
a. Uji kompetensi di bidang busana atau menjahit pakaian sudah 4 kali
,penanggung jawab pada bidang ini adalah Siti Kistiyanti S.pd dan Sri
Suprapti ,Titik Handayani S.pd .
b. Uji kompetensi di bidang rias pengantin sudah melaksanakan sebanyak 30 kali
dan telah meluluskan anak didik di bidang rias pengantin 556 orang dari
berbagai kategori adapun kategori yang ada pada TUK Bantul adalah rias
pengantin Yogya putri ,Yogya berkerudung tanpa paes Yogya paes Ageng
,paes ageng jangan menir ,solo putri ,sunda putri ,sunda siger dan satu kali
untuk lantaran level II penanggung jawab pada TUK rias pengantin adalah
Siti Zuriah S.pd
c. Uji kompetensi di bidang hantaran sudah melaksanakan sebanyak 4 kali yaitu
3 kali untuk hantaran level I dan satu kali untuk hantaran level II.Penanggung
jawab pada bidang ini adalah Siti Zuriah S.pd dan telah meluluskan 150 orang
d. Uji kompetensi di bidang PAUD .PAUD ini meliputi anak didik dan
pendidiknya .untuk anak didik PAUD sering mengikuti lomba dan mendapat
kejuaraan

di

bidang

Tari,Drumband

dan

Angklung

.sedang

untuk

pendidiknya harus mengikuti Diklat Dasar untuk pendidik PAUD .Untuk
PAUD ini cara pendidik dan pengelolanya terpadu dan mempunyai tanggung
jawab tersendiri–sendiri ,PAUD terdiri dari 3 kali yaitu:
- Keluarga Berencana (KB),penanggung jawab Rumini S.pd
- Taman pendidikan Anak (TPA) penanggung jawab Bulan Baki S.pd
,M,Hum
- Taman kanak –kanak ,penanggung jawab Dra.Dewi Osnawati.
Selain tersebut diatas SKB Bantul juga mengelola pendidikan di bidang :
1. Kejar paket C ,Penanggung jawab Haryadi ,Suparman ,Suhadi
2. Komputer penanggung jawab Haryadi S.pd
3. Otomotif penanggung jawab Suhardi S.pd
4. Boga penanggung jawab Dra.Dwi Usmawati

5. Perpustakaan keliling penanggung jawab Suparman S.pd
Perpustakaan keliling ini biasa mangkal di kelompok bermain atau
KB ,karena disana yang banyak anak-anak berkumpul.Bukan yang
ada banyak jenisnya antara lain : bukan pengetahuan ketrampilan
dll.Dalam setiap anak yang ada di
SKB Bantul selalu ada kepastiannya yaitu :
- Penanggung jawab (hetina)ketua SKB Bantul sekarang bendahara
Rr.Dwi Suwarniningsih S.pd
- Ketua yang mengampu bidang masing-masing yang telah dikelola
- Sekretaris
- Seksi tertulis dan administrasi ,sesuai dengan ketentuan taat izin
Pada tahun 2012 mendapat penghargaan ,sesuai dengan kategori SKB .Tahun
2014 mendapat penghargaan sebagai SKB berprestasi Tingkat Nasional
.Sehingga wajar saja kalau masyarakat memiliki SKB Bantul sebagai tempat
belajar mereka. Sehingga SKB Bantul punya semboyan yaitu Pendidikan Non
formal berfungsi sebagai pengganti ,penambah dan / atau pelengkap
pendidikan

Formal .Dan pendidikan Non formal siap mewujudkan

masyarakat pembelajar sepanjang rakayat dengan berbagai program .Dan
SKB Bantul mempunyai Visi yaitu menciptakan peserta didik yang siap pakai
,profesional dan kompetensi .Sedang misi SKB Bantul adalah menciptakan
sumberdaya manusia khususnya ketrampilan yang kompetensi dibidangnya
.Meningkatkan ekonomi keluarga sehingga dapat membantu mengutarakan
kemiskinan

guna

mengantisipasi

tantangan

global

juga

membantu

melestarikan budaya bangsa khususnya Jawa dan Nusantara .

KESIMPULAN
Adanya SKB Bantul yang merupakan sanggar kegiatan belajar untuk masyarakat
amatlah membantu pendidikan bagi masyarakat setempat yang kekurangan biaya
untuk pendidikan menelan hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun dengan pendidikan non formal
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