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• Program pendidikan Formal Vokasi 

• PFN sebagai Tempat Uji Kompetensi TUK 

• Magang 

• Profesional Training
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Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga 
pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang 
memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. PP 19 
2005 standar nasional pendidikan.

Peraturan Pemerintah



• Masuk ranah pendidikan nonformal 

• Bersertifikat per modul 

• Secara Pendidikan Jarak Jauh atau Studio (TUK) 

• Hasil pendidikan diakui sama pendidikan formal dan 
nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan 
standar nasional pendidikan. (pasal 27 UU 20 2003 Diknas). 

• Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 
(pasal 52)

Pengembangan Pelatihan
Profesi



Pasal 62 
(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal 
yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. 
(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi 
pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, 
pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan 
sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.



Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis 
yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi 
terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang 
telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai 
dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia.



• 26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal 
yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi 
mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau 
satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 

• 27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang 
selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi 
mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau 
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi 
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Evaluasi 
formal dan non formal



Pasal 88 
(1) Perguruan tinggi dapat melakukan pengalihan 
kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang 
diperoleh mahasiswa pada perguruan tinggi lain 
atau satuan/program pendidikan nonformal untuk 
memenuhi persyaratan kelulusan program studi. 

dan diatur lebih lanjut pada pasal 100 
dan Permendikbud 81 2013 pendirian pendidikan nonformal.

nonformal
PP 17 2010 pengelolaan pendidikan
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