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Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang harus diperoleh 

seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan yang ada. 

UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan “Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan”. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga 

negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan 

tanpa kecuali. Salah satu bentuk layanan pendidikan dasar untuk 

mendukung wajib belajar pendidikan adalah pendidikan kesetaraan.  

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A 

setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA. 

Program ini ditujukan bagi peserta didik yang karena berbagai faktor tidak 

dapat meneruskan pendidikan di bangku sekolah formal, putus sekolah 

namun memiliki kemauan melanjutkan pembelajaran di berbagai jenjang 

pendidikan, usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan 

kecakapan hidupnya, serta masyarakat lain yang memerlukan layanan 

khusus dalam memenuhi kebutuhan sebagai dampak dari perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan taraf hidup.  

Namun dimasa Pandemi Covid19 ini penyelenggaraan pendidikan 

Kesetaraan mengalami hambatan karena adanya pembatasan dan 

tentunya protokol kesehatan yang harus dipenuhi untuk menghindari 

terjadinya penularan virus. Tutor-tutor pendidikan kesetaraan sebagai 

ujung tombak keberhasilan pembelajaran diharap tetap dapat 

memberikan pelayanan, dengan meningkatkan mutu pembelajaran di 

Satuan Pendidikan Non formal (SPNF) dengan terus berkreasi, beriovasi 

dan beradaptasi dengan keadaan.  
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Untuk menyikapi keadaan dimasa pandemi ini, BP-PAUD dan 

Dikmas Sumatera Utara mengadakan Workshop Pendidikan Kesetaraan 

Paket B dan Paket C di Era Kenormalan Baru melalui Vicon zoom Meeting 

selama Tiga hari mulai tanggal 2 s.d 4 Juli 2020, yang bertujuan 

memfasilitasi tutor, pegelola, maupun penyelenggara pendidikan 

kesetaraan untuk tetap dapat melakukan pembelajaran dan meningkatkan 

kualitas layanan pendidikan.  

Para peserta dalam kegiatan ini dibekali berbagai materi 

diantaranya Inovasi dalam merdeka belajar di Era Pendidikan 4.0, yang 

disampaikan narasumber Dr. Hj. Ulfa Maria, M.Pd yang juga Kepala BP-

PAUD dan Dikmas Sumatera Utara. Beliau menekankan pentingnya 

kreativitas para tutor pendidikan kesetaraan untuk melakukan inovasi 

dengan memutus rantai penghalang belajar, mempermudah peserta didik 

dalam belajar, memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan metode-

metode yang tepat dalam proses pembelajaran yang mendukung 

penerapan merdeka belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Disamping itu narasumber Fauzi Eko dari Jogjakarta memberikan 

pencerahan dengan materi kurikulum kesetaraan K13 dengan Strategi 

pembelajaran. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah telah 

mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan tutor untuk dapat 

melaksanakan pembelajaran mandiri dengan sistem modul dan juga harus 

memperhatikan apa saja yang menjadi acuan dalam pembelajaran dengan 

membaca dan memperhatikan kurikulum K13 Pendidikan Kesetaraan.  

Narasumber berikutnya Johanes Pasaribu menyampaikan Model 

Pembelajaran di Era Kenormalan Baru menekankan peserta dapat 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai seperti Model dengan 

pendekatan Flipped Learning yang juga bagian dari Blended Learning 

dimana tutor memberikan pembelajaran secara daring atau luring dengan 

memanfaatkan Learning Management System (LMS), tutor juga ditugaskan 

membuat kreasi video pembelajaran sebagai bahan belajar mandiri, hal ini  
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dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat memahami materi ajar yang 

diberikan, dan seolah–olah tutor berada di kelas, kegiatan ini juga 

bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan tutor kepada peserta didik. 

Model pembelajaran ini lebih meningkatkan interaksi antara 

sesama peserta didik dan antara tutor dengan peserta karena dapat 

berdiskusi secara live streaming melalui zoom, google meet atau apps 

lain, narasumber mengharapkan kepada penyelenggara program 

pendidikan kesetaraan untuk memfasilitasi sarana pendukung agar 

kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Pada kesempatan ini peserta juga diberikan materi tentang 

pemanfaatan seTARA daring yakni sebuah aplikasi Learning 

Management System yang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh 

pada pendidikan kesetaraan yang mempermudah tutor melakukan 

pembelajaran daring, bersama narasumber Bapak Arifin Ambarita, 

disamping itu motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

program pendidikan kesetaraan perlu dilakukan tutor agar peserta didik 

tetap bertahan dan berhasil menuntaskan pembelajaran yang 

disampaiakan oleh narasumber Ivo Yani. Dalam kegitan workshop ini 

peserta juga diberi kesempatan untuk tanya jawab dan berdiskusi 

melalui WA group. yang dipandu oleh moderator bapak Maruli Tua 

Barimbing. 

Berbagai bentuk pelayanan yang dapat dilakukan BP-PAUD dan 

Dikmas Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas para tutor, 

pengelola, maupun penyelenggara program pendidikan kesetaraan 

dalam melayani peserta didik di SPNF masing-masing akan terus 

dilakukan untuk dapat memfsilitasi kebutuhan baik tutor, pengelola, 

maupun penyelengara program pendidikan kesetaraan untuk dapat 

berkreasi, berinovasi sekaligus beradaptasi dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar pada program pendidikan kesetaraan di era 

kenormalan baru. 
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