SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sejarah Terbentuknya Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten  
Sleman
      	Sanggar kegiatan belajar (SKB) Sleman berdasarkan proses berdirinya, pada awalnya merupakan gabungan dari dua sanggar kegiatan belajar yaitu :
	Sanggar Kegiatan Belajar Sleman yang berkantor di Beran Tridadi Sleman, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah barat yaitu Kecamatan Mayudan, Minggir, Seyegan, Godean, Tempel dan wilayah tengah yaitu Keacatan Mlati, Sleman, Depok, Turi, Pakem.

      Sedangkan Sanggar Kegiatan Belajar Sleman yang lain ada di :
	Sanggar kegiatan Belajar Sleman di  Berbah dengan wilayah kerja meliputi sebagian Sleman tengah dan Sleman timur, yaitu Keacamatan Cangkringan, Ngaglik, Ngemplak, Kalasan, Berbah, Prambanan. Sanggar Kegiatan Belajar Sleman pada awalnya merupakan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM). Sedangkan yang berlokasi di Berbah pada mulanaya adalah Panti Kegiatan Belajar (PKB). Dalam perkembangannya pada tahun 1979, dengan berdirinya Sanggar Kegiatan Belajar di hampir seluruh wilayah Indonesia maka Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat di Beran dan Panti Kegiatan Belajar di Berbah, masing-masing berubah menjari Sanggar Kegiatan Belajar Sleman dan Sanggar Kegiatan Belajar Berbah.


Mengikuti aturan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu otonomi daerah, Pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengambil langkah kebijakan yaitu menggabungkan Sanggar Kegiatan Belajar Sleman di Beran dengan Sanggar Kegiatan Belajar di Berbah menjadi satu, keputusan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02 / Kep. KDH / A / 2002, tanggal 28 Januari  2002, tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Dalam perkembangannya disempurkannya lagi dalam Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 30 / Kep. KDH / 2003 tanggal 1 Oktober 2003 diatur mengenai Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).  Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 61 / Kep. KDH / A / 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sleman sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Sleman.
Wilayah Kerja Operasional.
Wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari 17 kecamatan yaitu Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Minggir, Seyegan, Godean, Mayudan, Gamping, Mlati, Depok, Kalasan, Berbah dan Prambanan.

B.  Visi Misi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman
      Visi :
       Terwujudnya warga masyarakat berpendidikan yang berkualitas dan mansiri di  Kabupaten Sleman.
      Misi :
Memperluas pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak ikut belajar di pendidikan formal.
Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan / pamong belajar
Menerapkan sistem kerja yang berwawasan keunggulan
Meningkatkan kualitas Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga agar berjiwa wiraswasta berwawasan kebangsaan dan berprestasi
Meningkatkan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat agar mampu menjadi tutor, fasilitator, pembina, pelatih / instruktur dalam kegiatan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
Meningkatkan pelayanan informasi Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
Meningkataakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan Olagraga.
C.   Kegiatan Yang Pernah Silakukan.
	Program Keaksaraan Fungsional (KF)

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman pada tahun 2008 menyelenggarakan program keaksaraan fungsional di hampir semua wilayah binaan kecamatan se Kabupaten Sleman.
Progran keaksaraan  fungsional yang diselenggarakan ada yang masih tingkat dasar serta sudah ada yang tingkat lanjutan. Sedangkan jenis ketrampilan yang diajarkan / dipraktekan untuk pembelajaran antara lain pembuatan telur asin, pembuatan roti dan snak, pembuatan tas dilaksanakan di semua wilayah binaan.
Pada kecamatan tertentu diselenggaran   ada pemanbahan kegiatan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah binaan kecamatan.
	Ujian Paket C

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman juga menyelenggarakan Kejar Paket C kelas XII di Kalurahan Donokerto Kecamatan Turi, dengan jumlah peserta disik sebanyak 28 orang. Peserta tersebut akan mengikuti Ujian Nasional pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2009.
      3.   Perbengkelan Sepeda Motor
            Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman menyelenggarakan perbengkelan sepeda motor. Pendidikan dan latihan diikuti oleh 10 orang peserta dari wilayah binaan Kecamatan Sleman dan sekitarnya.
Materi pendidikan dan latihan terdiri dari teori tentang kewirausahaan dan praktek langsung reparasi / perbengkelan sepeda motor.
	Kursus Menjahit

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman menyelenggarakan kursus menjahit tingkat dasar dan tingkat terampil. Kursur dilaksanakan di Kampus Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman setiap hari Selasa dan Kamis pukul 08.000 sampai dengan 11.00 WIB selama tiga bulan. Instruktur  atau tutor dari pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman yaitu Dra. Lilik Umiyati, Dwi Lestariningsih S.Pd. dan Ida Sumiarsih S.Pd. Materi kursus meliputi mengukur, membuat pola, praktek membuat gaun, bluse, rok dan kemeja. Kursus menjahit ini diikuti oleh 12 orang peserta, yang berasal dari wilayah binaan Kecamatan Berbah dan sekitarnya.
	Kursus Komputer

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman, dalam rangka meningkatkan komputensi khususnya bidang Teknologi Informasi (TI) menyelenggarakan program kursus komputer. 
Kursus dilaksanakan seminggu  dua kali setiap hari Senin dan Sabtu dimulai pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB selama tiga bulan.
Materi kursus meliputi Ms Word, Excel, Mc Power Pint dan Internet.
	Life Skill Teknisi HP.

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman juga menunjang salah satu usaha pemerintah yaitu meningkatkan life skill, seperti ” salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi masyarakat khususnya pemuda adalah dengan diselenggarakannya berbagai macam pendidikan dan latihan life skill. Sehubungan dengan hal tersebut Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman pada tahun 2008 telah menyelenggarakan pendidikan dan  latihan life skill teknisi HP yang diikuti oleh 10 peserta bertempat di Kampus Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman.
	Temu Konsultasi Tenaga PTK.

Direktur PTK. Dr. Erman Syamsudin, dalam rangka penjaringan aspirasi dengan tenaga PTK di Kabupaten Sleman mengadakan temu konsultasi di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman pada hari 30 Maret 2009. Pertemuan dihadiri 125 peserta tenaga PTK se Kabupaten Sleman.
D.  Sumber Belajar Yang Tersedia
Buku jurnal dan majalah
Sebagai sumber pengetahuan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman tersedia berbagai buku jurnal dan majalah yang menunjang kegiatan proses belajar mengajar. 
	Buku yang tersedia sekitar 357 judul dengan jumlah buku sekitar 2300 eksemplar, berupa buku pengetahuan umum dan sebagian besar buku-buku yang memuat ketrampilan.
	Jurnal, sebagaian adalaah tulisan-tulisan praktis hasil penelitian / percobaan yang sudah banyak diterapkan dalam kegiatan masyarakat dan sudah diuji proses dan keberhasilannya dalam percobaan. Buku yang banyak adalah terbitan dari ”Diandesa, jurnal dari fakultas teknik dan ada sebagian dari UNY (fakultas teknik boga, busana, mesin, elektronik dan sebagainya)

Majalah terutama yang membahas tentang ketrampilan-ketrampilan berusaha baik bidang pertanian, industri, kuliner, mode, sabdotomo, rias penganten, MC dan sebagainya. Sebagian majalah yang ada seperti : Majalah Trubus, Majalah Agrobisnis, Perikanan.
	Disamping buku jurnah dan majalah, juga ada beberapa buku pedoman / petunjuk praktis untuk kegiatan. Seperti cara memperbaiki motor, mobil, televisi, radio, handphone. Cara menangkarkan tanaman, berbudidaya lele, gurami, belut, nila dan sejenisnya. Aneka resep masakan, aneka buku mode model timur dan barat, rias pengantin gaya jogya dan gaya solo.

	Tenaga Pengajar / penyuluh / intrusktur

Sumberdaya manusia yang bertugas menjadi pengajar terdiri dari berbagai komponen, namun demikian untuk pusat Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman adalah :
	Tenaga tetap ada 12 orang

Tenaga tidak tetap 5 orang
Tenaga diluar sanggar disesuaikan dengan kebutuhan sekitar 15 orang terdiri dari bermacam-macam keahlian, seperti ahli mesin diambil praktisi dari bengkel, ahli tanaman disesuaikan jenis pelatihan yang diselenggarakan. Disamping itu pada kepelatihan tertentu sering memanggil nara sumber dari perguruan tinggi atau sekolah kejuruan, serta praktisi lain dari luar daerah.  Meskipun diambil dari luar sanggar namun tenaga ini siap setiap dibutuhkan, karena sudah ada kerja sama dan pada umumnya sudah dimanfaatkan oleh sanggar cukup lama dan berkesinambungan.


	Bahan dan alat 

Untuk menunjang kegiatan dibantu dengan ketersediaan alat seperti : 
	Ruang :

      Ruang kantor ( ruang pimpinan dan ruang staf )
      Ruang pelatihan = 2 ruang
      Ruang kerja, bengkel   =  4 ruang
	Alat

      Komputer  = 15 buah
      Kelistrikan =   5 set	  
      Otomotif    =   2 set
      Elektronik  =   5 set
      Mesin jahit =  20 set
      Boga           =    5 set
      Pertukangan
     Pertanian
     Olah raga
     Kesenian
     Peralatan lain disesuaikan dengan kepelatihan biasanya menggunakaan peralatan yang ada diluar yang dimiliki oleh, bengkel, petani, pengrajin dan sebagainya.
	Teknologi dan  media

      Media yang tersedia seperti
      Komputer
      Internet
      Televisi
      LCD
     OHP
      Kamera
      Vidio


	Lingkungan

      Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Slaman disamping memiliki sumber belajar sendiri juga memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajarnya, seperti bengkel, kantor, salon, pertanian, industri rumah tangga, pabrik, pasar dan lain-lainnya pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan bekerja sama dengan fihak pemilik sumber belajar tersebut. 
E.  Alamat Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman.
     Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman beralamat di :
	Alamat Kantor :

Kampus Sanggar Kegiatan Belajar  
	Alamat e mail : http: // skb – sleman. Com
	Alamat Wibsite Multi digital Edumedfia @ 


F. Penutup
Demikian sekilas gambaran Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman, makalah ini dibuat disamping untuk memenuhi tugas perkuliahan Managemen Sumber Belajar dari Bapak Prof. Dr. Abdul Gafur M.Sc., juga akan saya kirim ke Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman sebagai laporan. Disamping itu juga akan kami beritahukan pada pemuda disekitar kami agar mengetahui keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar ini, sehingga diharapkan mereka dapat ikut berperan aktif mengikuti pendidikan dan kepelatihan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sleman.
Semoga bermanfaat, terima kasih.

