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udaya mutu sekolah adalah keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, 
rasa, sifat, dan iklim sekolah secara produktif sehingga mampu memberikan 
pengalaman dan bertumbuhkembangnya sekolah untuk mencapai keberhasilan 

pendidikan berdasarkan spirit dan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Oleh sebab itu 
Kemendikbud telah merumuskan beberapa elemen budaya mutu sekolah antara lain, 
1. informasi kualitas untuk perbaikan, bukan untuk mengontrol, 2. kewenangan harus 
sebatas tanggungjawab, 3. hasil diikuti rewards atau punishment, 4. kolaborasi, sinergi, 
bukan persaingan sebagai dasar kerjasama, 5. warga sekolah merasa aman terhadap 
pekerjaannya, 6. atmosfi r keadilan, 7. imbal jasa sepadan dengan nilai pekerjaan, dan 8. 
warga sekolah merasa memiliki sekolah.

Peningkatan Budaya Mutu dilakukan dengan totalitas dan berkesinambungan. 
Peningkatan Budaya Mutu dimulai dari pembekalan tim budaya mutu, workshop Budaya 
Mutu hingga pendampingan ke Sekolah Dasar yang sudah ditunjuk oleh direktorat PSD 
untuk mewakili Provinsi DKI Jakarta mengikuti Lomba Budaya Mutu Sekolah yang akan 
dilaksanakan di akhir tahun.

Sejatinya, pendidikan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan yang mengasah 
intelektual. Pendidikan juga harus menciptakan generasi berkarakter yang tercermin pada 
perilaku baik seseorang dalam kehidupannya. Pemerintahpun melalui Kemdikbud jauh 
sebelumnya telah mencanangkan Program Penguatan Pendidikan karakter (PPK) di seko-
lah. Program PPK diharapkan mampu menciptakan pembangunan SDM sebagai fondasi 
pembangunan bangsa, serta untuk menghadapi degradasi moral, etika dan budi pekerti. 

Sebagai penyelenggara pendidikan sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kalimat 
Ujian, dimana salah satu fungsi Ujian Nasional ini adalah untuk melihat perkembangan 
pendidikan dengan kata lain untuk dapat mengetahui perkembangan Pendidikan di seluruh 
Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) memberikan kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan Ujian Nasional Tahun 
2018.

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui 
program Sertifi kasi Guru. Tahun 2005 adalah tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan 
terhadap profesi guru.Pada tahun ini Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa 
guru adalah suatu profesi. Proses sertifi kasi guru ini sebenarnya dapat ditempuh melalui dua 
cara. Yang pertama lewat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) selama 10 hari, dan 
yang kedua lewat PPG yang ditempuh selama sekitar satu sampai dengan dua tahun. Di 
rubrik Educaria disajikan cara berpresentasi yang baik menggunakan program power point. 

Ada juga rubrik Humaniora, yang menyajikan mengenai Hikmah Berpuasa Ramadhan 
dan Lebaran yang sangat bermanfaat bagi anda. Serta di Rubrik Opini ada mengenai 
Hikmah dari Hari Pendidikan nasional 2018. Selamat Membaca. 
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ada zaman penjajahan, mendapatkan pendidikan itu sangatlah sulit. Hal 
itu berbanding terbalik dengan saat ini yang setiap warga negara berhak 
dan wajib untuk mendapatkan pendidikan. Pada abad 21 sekarang tuntutan 

peningkatan kualitas pendidikan pun semakin kuat, hal ini disebabkan antara lain 
oleh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Persaingan Global yang semakin 
ketat, Kesadaran masyarakat akan Kualitas Pendidikan semakin tinggi, Oleh sebab 
itu Pemerintah mengadakan program Peningkatan Mutu Pendidikan melalui 
Pembinaan Budaya Mutu Sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
Mutu Pendidikan di Indonesia. 

Informasi ini dapat dibaca pada edisi Ketiga dari Lentera Edukasi. Saya 
menyadari, di era informasi ini, media menjadi sarana komunikasi sangat penting 
dan efektif dalam membangun hubungan dengan banyak pihak. 

Meskipun sebagai media internal, bukan berarti Lentera Edukasi ruang 
lingkupnya hanya seputar LPMP DKI Jakarta. Justru sebagai sarana komunikasi, 
Media Lentera Edukasi ini bisa menjadi jembatan antara LPMP DKI Jakarta 
dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti masyarakat umum, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda DKI Jakarta, serta lembaga-lembaga 
pendidikan lainnya. Para pihak terkait ini akan mendapatkan informasi 
mengenai kebijakan dan langkah strategis yang dijalankan LPMP DKI 
Jakarta dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia. 

Saya paham, membangkitkan semangat menulis pegawai yang 
memiliki tugas dan kegiatan masing-masing bukan merupakan hal yang 
mudah. Kegiatan yang beruntun diantara waktu yang terus berjalan 
ditambah kemampuan menulis yang terbatas membuat publikasi LPMP 
agak terhambat. Namun, saya secara pribadi yakin dan optimis dengan 
kemampuan dan kapasitas tim LPMP DKI Jakarta yang diberi amanah 
menggarap media ini. Terlebih mereka sudah dibekali pelatihan penulisan 
oleh ahli-ahli yang sudah malang melintang dalam dunia penulisan. 

Selain itu dapatkan pula Informasi lainnya yang dapat ditemui 
salah satunya pada rubrik Educaria yaitu menyajikan cara 
berpresentasi yang baik menggunakan microsoft office 
power point dan liputan tim LPMP DKI Jakarta ke Vietnam 
dalam rangka mengembangkan program pendidikan di 
DKI Jakarta agar lebih maju lagi.

Akhir kata, mari kita bersama-sama dan bahu 
membahu untuk memberikan yang terbaik bagi dunia 
pendidikan DKI Jakarta secara khusus, dan pendidikan 
nasional secara umum. Selamat membaca dan terima 
kasih! 

P

Sekapur Sirih
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Kepala LPMP DKI Jakarta
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KUALITAS pendidikan di Indonesia 
saat ini selalu menjadi perhatian ber-
bagai kalangan, tidak hanya kalangan 

pendidikan, tetapi juga masyarakat. Mereka 
menginginkan munculnya perubahan da-
lam hal meningkatnya kualitas pendidikan. 
Fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidi-
kan kita belum sebagaimana yang diharap-
kan bila dibandingkan dengan di negara lain.

Tuntutan abad 21 terhadap peningkatan 
kualitas pendidikan semakin kuat. Hal ini 
disebabkan antara lain oleh: (1) kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) per-
saingan global yang semakin ketat, dan (3) 
kesadaran masyarakat (orang tua siswa) 
akan pendidikan yang berkualitas sema-
kin tinggi. Kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang terjadi pada akhir-akhir 

ini telah membawa dampak perubahan 
dalam berbagai aspek kehidupan manusia 
sehingga permasalahan dapat dipecahkan 
dengan mengupayakan penguasaan serta 
peningkatan ilmu pengetahuan dan tekno-
logi. Tanpa penguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, seseorang kurang bisa men-
gantisipasi perubahan-perubahan dalam 
kehidupan sehari-hari dan tidak mampu 

Budaya Mutu Sekolah Budaya Mutu Sekolahfokus

Upaya Meningkatkan Mutu 
Pendidikan Melalui Pembinaan 
Budaya Mutu Sekolah

TEKS: ENDANG S, DIAH SL, STAF SEKSI SISTEM INFORMASI LPMP DKI JAKARTA FOTO ISTIMEWA
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mengatasi persoalan-persoalan hidup yang 
selalu berkembang dengan pesat.

Budaya mutu sekolah merupakan fak-
tor yang paling penting dalam membentuk 
siswa menjadi manusia yang beriman, be-
rakhlak mulia, jujur, optimis, berani, teram-
pil, berperilaku kooperatif, ulet, disiplin, be-
retos kerja yang tinggi, pandai menangkap 
peluang. Sekolah-sekolah yang memiliki 
keunggulan budaya mutu tertentu biasanya 
dapat dilihat dari beberapa variabel yang 
mempengaruhinya seperti prestasi, kondisi 
fi sik, lingkungan sekolah, dan budaya seko-
lah. Perwujudan pada sekolah berbudaya 
mutu, faktor penting yang perlu menda-
pat perhatian, yaitu: 1) perencanaan yang 
terukur, 2) pengorganisasian yang jelas, 3) 
pelaksanaan yang efektif dan efi sien, 4) me-
lakukan monitoring dan evaluasi kemajuan 
secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan budaya mutu di 
sekolah tersebut LPMP DKI Jakarta sebagai 
langkah awal dalam sebagai upaya pelak-
sanaan program peningkatan budaya mutu 
dimulai sejak tahun 2016, melalui pendam-
pingan Sekolah Dasar Rujukan hingga di 
tahun 2017 lalu dengan mengawal Sekolah 
Dasar Rujukan ini untuk mengikuti Lomba 
Budaya Mutu Sekolah yang dilaksanakan 
Oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA MUTU 
TAHUN 2016

Sekolah Dasar Rujukan adalah satuan 
pendidikan di tingkat sekolah dasar yang 
memiliki keunggulan akademik dan non 
akademik dalam penyelenggaraan sistem 
pendidikan sehingga menjadi patok duga 
(benchmark) bagi sekolah-sekolah di seki-
tarnya. Sekolah Dasar Rujukan memiliki 
tugas 1) menyelenggarakan sistem pen-
didikan bermutu; (2) mengembangkan 
inovasi pendidikan dengan segala aspek 
pendukungnya; (3) melakukan desiminasi 
inovasi pendidikan kepada sekolah dasar 
lain; dan (4) menyediakan fasilitasi pem-
binaan sekolah dasar lain dengan prinsip 
maju bersama.

Sebagai tahap awal, ditetapkan 
satu Sekolah Dasar Rujukan di setiap 
Kabupaten/Kota, sebagai rujukan pelaya-
nan pendidikan yang bermutu di kabu-
paten/kota masing-masing. SD Rujukan 
diharapkan menjadi rujukan atau contoh 
bagi sekolah lain dalam pengembangan 

pengetahuan dan pelaksanaan praktik-
praktik yang baik (best practices). Pada ta-
hun 2016, Direktorat Pembinaan SD telah 
menetapkan sebanyak 452 sekolah dasar 
sebagai SD Rujukan yang mewakili setiap 
Kabupaten/ Kota di 34 Provinsi, khusus 
di Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan 6 
Sekolah Dasar Rujukan. Sekolah-Sekolah 
tersebut adalah SDN Cipinang Muara 05 
(Jakarta Timur), SDN Pondok Pinang 10 
(Jakarta Selatan), SDN Kebon Jeruk 11 
(Jakarta Barat), SDN Semper Timur 07 
(Jakarta Utara), SDN Menteng 03 (Jakarta 
Pusat) dan SDN Pulau Panggang 02 
(Kepulauan Seribu).

Untuk membantu Sekolah Rujukan da-
lam melaksanakan tahapan pengembang-
an SD Rujukan pada tahun 2016 LPMP 
DKI Jakarta telah melaksanakan program 
Pelatihan dan Pendampingan bagi 6 Sekolah 
Dasar Rujukan yang sudah ditetapkan oleh 
Direktorat PSD.

Pada Program Pelatihan SDR tujuan yang 
akan dicapai adalah:
1. Memberikan pemahaman kepada pe-

serta tentang desain dan strategi pe-
ngembangan SD Rujukan.

2. Meningkatkan keterampilan peserta 
dalam melaksanakan pendampingan 
kegiatan di SD Rujukan, khususnya 
dalam: (a) Implementasi Gerakan 
Penumbuhan Budi Pekerti (GBPP) (b) 
Implementasi Sekolah Ramah Anak 
(SRA) (c) Implementasi Psykoedukasi 
(d) Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 
(e) Pengelolaan Sudut Baca Kelas dan 
Area Baca Sekolah (f) Bedah Sekolah 
dan Bedah Kelas (g) Peningkatan Peran 
serta Komite sekolah dan Masyarakat 
(h) Pengelolaan Sarana dan Prasarana 
(i) Penyusunan Dokumen Kebijakan 
Sekolah (j) Pengembangan Dokumen 
Perencanaan

3. Menyusun Rencana Tindak Lanjut 

fokusBudaya Mutu Sekolah Budaya Mutu Sekolah
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fokus Budaya Mutu Sekolah

Pendampingan/Pengembangan 
Sekolah Rujukan.

Sedangkan untuk Program Pendam-
pingan SDR tujuan yang akan dicapai ada-
lah:
1. Mengidentifi kasi potensi internal dan 

eksternal serta kebutuhan sekolah de-
ngan menggunakan instrumen EDS

2. Merevisi Visi dan Misi Sekolah dengan 
melibatkan warga sekolah termasuk pe-
serta didik dan masyarakat yang berke-
pentingan

3. Menyusun dokumen perencanaan dan 
penganggaran sekolah yang mengacu 
kepada hasil EDS

4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pe-
manfaatan sumber daya untuk memfa-
silitasi pembelajaran dan meningkatkan 
kinerja warga sekolah.

5. Melaksanakan pembelajaran dan peni-
laian sesuai dengan standar yang ber-
laku.

6. Melaksanakan kegiatan pembiasaan 
dan ekstra kurikuler sesuai dengan ke-
tentuan yang berlaku.

7. Melakukan pengembangan dan inovasi 
dalam pemenuhan Standar Nasional 
Pendidikan;

8. Meningkatkan Peranserta Masyarakat 
melalui Komite sekolah, mitra strategis, 
masyarakat, termasuk Dunia Usaha dan 
Industri (DUDI)

9. Mengimbaskan kinerja dan praktik-
praktik yang baik ke sekolah lain.

Tim Pendamping dari LPMP berjumlah 
30 orang yang terdiri dari Widyaiswara 
LPMP dan Staf yang tiap Sekolah didam-
pingi oleh 5 orang dengan menggunakan 
instrumen yang dikembangkan untuk me-
ngukur kondisi sekolah dari sisi Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS),

Pembelajaran dan Ekstrakurikuler. Ketiga 
hal tersebut yang dipandang secara cepat 
dapat mengukur apakah sekolah sudah 
mengimplementasikannya sehingga mutu 
sekolah tersebut dapat meningkat.

Dari Tujuan Pelaksanaan Pelatihan dan 
Pendampingan SDR tersebut, dengan 
Pelaksanaan Program yang sudah dilak-
sanakan sepanjang bulan November sd 

Desember minggu ke 2 tahun 2016, maka 
ketercapaian pelaksanaan Program ini da-
pat dilihat pada:
1. Sekolah sudah dapat menggunakan 

instrumen EDS untuk mengembangkan 
potensi internal dan eksternal sesuai 
kebutuhan sekolah .

2. Sekolah sudah melakukan revisi Visi dan 
Misi Sekolah dengan melibatkan warga 
sekolah termasuk peserta didik dan ma-
syarakat yang berkepentingan

3. Penyusunan dokumen perencanaan dan 
penganggaran sekolah sudah mengacu 
kepada hasil EDS

4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber 
daya untuk memfasilitasi pembelaja-
ran dan meningkatkan kinerja warga 
sekolah sudah dilakukan dengan mem-
buat dan memanfaatkan fasilitas-fasi-
litas pendukung seperti Perpustakaan 
Sekolah, sudut-sudut baca dsb.

5. Pelaksanaan pembelajaran dan peni-
laian telah dilakukan sesuai dengan 
standar yang berlaku, karena pendam-
pingan memberikan pula penguatan 

Budaya Mutu Sekolah
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Budaya Mutu Sekolah fokus

untuk merancang penilaian yang seha-
rusnya digunakan.

6. Kegiatan pembiasaan dan ekstra ku-
rikuler dilaksanakan dengan terjadwal 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
sehingga terlihat bahwa Sekolah Dasar 
Rujukan ini Sekolah yang Ramah anak 
dan anak betah berada didalamnya.

7. Mengupayakan pengembangan dan 
inovasi dalam pemenuhan Standar 
Nasional Pendidikan terus dilakukan 
dengan membuat program-program 
yang dapat mengembangkan potensi 
guru dan siswa di Sekolah;

8. Terus menjalin jejaring dengan 
Masyarakat sekitar melalui Komite 
sekolah, mitra strategis, masyarakat, 
termasuk Dunia Usaha dan Industri 
(DUDI) melalui program-program yang 
dapat mendukung kegiatan sekolah, se-
perti penambahan taman sekolah mela-
lui dinas pertamanan dsb

9. Melakukan pengimbasan kinerja dan 
praktik-praktik yang baik ke sekolah 
terdekat seperti sekolah 1 binaan dsb.

Walaupun belum dapat memberikan 
kontribusi yang banyak terhadap sekolah 
tetapi dengan penerapan pola pendam-
pingan yang sudah dibuat, LPMP berha-
rap setidaknya pihak Sekolah dapat lebih 

memahami apa itu Sekolah Dasar Rujukan 
yang selalu berupaya meningkatkan mutu 
sekolahnya.

Alhamdulillah berkat kerjasama dengan 
pihak sekolah baik pada saat pelatihan 
ataupun pendampingan di tahun pertama 
ini LPMP sudah dapat mengantarkan SDN 
Menteng 03 untuk menerima penghar-
gaan sebagai Sekolah Dasar Rujukan yang 
bermutu pada kategori Whole School, yaitu 
berpredikat baik pada ketiganya (yaitu MBS, 
Pembelajaran dan Ekstrakurikuler).

PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA MUTU 
SEKOLAH TAHUN 2017

Upaya LPMP dalam peningkatan mutu 
dilakukan dengan totalitas dan berkesi-
nambungan, hal ini nampak pada pelak-
sanaan pengawalan kepada sekolah-
sekolah dasar yang sudah ditetapkan oleh 
Direktorat Pembinaan SD sebagai Sekolah 
Budaya Mutu untuk terus mengimple-
mentasikan Budaya budaya baik yang 
sudah diterapkan dan mendokumentasi-
kannya. Pada tahun 2017 rangkaian pro-
gram Peningkatan Budaya Mutu dimu-
lai dari Pembekalan Tim Budaya Mutu, 
Workshop Budaya Mutu Sekolah hingga 
Pendampingan ke Sekolah Dasar yang 
sudah ditunjuk oleh Direktorat PSD un-

tuk mewakili Provinsi DKI Jakarta meng-
ikuti Lomba Budaya Mutu Sekolah yang 
akan dilaksanakan di akhir tahun. Proses 
Pelaksanaan Program tersebut akan kami 
kupas satu persatu sesuai rangkaian ke-
giatannya.
PEMBEKALAN TIM PENGEMBANG BUDAYA
MUTU SEKOLAH DASAR

Kegiatan Pembekalan Tim Pengembang 
Budaya Butu Sekolah Dasar dilaksanakan 
oleh LPMP berkoordinasi dengan Dinas 
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 
Direktorat Pembinaan SD dan Satuan 
Pendidikan.

Tujuan umum kegiatan ini adalah mewu-
judkan sekolah dasar yang memiliki budaya 
mutu dalam memberikan layanan prima 
dan menjadi benchmark (patok duga) bagi 
sekolah lain di sekitarnya serta jadi acuan 
bagi pembinaan para pemangku kepen-
tingan. Sedangkan secara khusus kegiatan 
ini bertujuan Membekali tim pengembang 
budaya mutu sekolah dasar mengenai kon-
sep pengembangan budaya mutu dengan 
segala kekhasan dan keunggulannya ma-
sing-masing sebagai model yang baik (good 
practices) bagi sekolah lain; Membekali tim 
pengembang budaya mutu sekolah dasar 
dalam menyusun pengembangan kegiatan 
untuk peningkatan prestasi akademik dan 

Budaya Mutu Sekolah
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non akademik.
Peserta Pembekalan Tim Pengembang 

Budaya Butu Sekolah Dasar diberikan kepa-
da 15 Sekolah Dasar yang pada tahun 2016 
lalu 6 Sekolah sudah menjadi Sekolah Dasar 
Rujukan dan 9 lagi adalah sekolah yang su-
dah ditunjuk oleh Direktorat PSD.

Pada kegiatan ini diharapkan pihak seko-
lah sudah membentuk Tim pengembang 
budaya mutu sekolah dasar paham menge-
nai pengembangan budaya mutu dengan 
segala kekhasan dan keunggulannya dan 
Tim pengembang budaya mutu sekolah da-
sar paham mengenai pengembangan kegia-
tan untuk peningkatan prestasi akademik 
dan non akademik. Kegiatan ini diadakan 
di LPMP pada tanggal 14 Juli 2017 selama 
1 (satu) hari.

Dari Pembekalan yang diberikan ini 
maka nantinya semua sekolah peserta 
akan mengikuti Workshop Pengembangan 
Budaya Mutu Sekolah Dasar yang diadakan 
oleh LPMP.

WORKSHOP PENGEMBANGAN BUDAYA 
MUTU SEKOLAH DASAR

Ini adalah rangkaian berikutnya pada 
Program Peningkatan budaya mutu di tahun 
2017. Pada kegiatan ini LPMP berkoordi-
nasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, Direktorat Pembinaan SD 

dan Satuan Pendidikan.
Tujuan umum kegiatan ini adalah 

mewujudkan sekolah dasar yang memi-
liki budaya mutu dalam memberikan laya-
nan prima dan menjadi benchmark (patok 
duga) bagi sekolah lain di sekitarnya serta 
jadi acuan bagi pembinaan para pemangku 
kepenting-an. Sedangkan Tujuan khusus 
kegiatan ini adalah: Memfasilitasi seko-
lah dasar me-ngembangkan budaya mutu 
dengan segala kekhasan dan keunggulan-
nya masing-masing sebagai model yang 
baik (good practices) bagi sekolah lain; 
Memfasilitasi sekolah dasar menyusun 
pengembangan kegiatan untuk peningka-
tan prestasi akademik dan non akademik; 
Mendokumentasikan pengalaman inspi-
ratif pengembangan budaya mutu pem-
belajaran, praktik baik pendidikan karakter 
di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan 
manajemen berbasis sekolah dalam ben-
tuk portofolio. Dan yang menjadi peserta 
pada kegiatan ini adalah juga mereka yang 
menjadi peserta pada kegiatan sebelum-
nya, yaitu pada kegiatan Pembekalan Tim 
Pendamping. Kegiatan ini berlangsung 
selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 sd. 26 
Juli 2017 dengan pola 30 JP @ 60 menit/
jam, bertempat di LPMP DKI Jakarta. 
LPMP pada kegiatan ini juga meng-hadir-
kan seorang yang ahli pada pengemban-

gan budaya Mutu yaitu Dr. Martadi dari 
Universitas Negeri Surabaya. Oleh beliau 
secara jelas dibekali bagaimana budaya 
mutu dikembangkan melalui kekhasan dan 
keunggulan sekolah, membuat kegiatan 
sekolah yang meningkatkan prestasi aka-
demik dan non akademik, serta menyu-
sunnya dalam bentuk portopolio untuk 
dikumpulkan ke Direktorat PSD sebagai 
prasyarat mengikuti Lomba Budaya Mutu 
Sekolah.

Peserta pada kegiatan ini adalah 
juga peserta pada kegiatan pembeka-
lan tim pendamping, yaitu 6 Sekolah 
Dasar Rujukan pada tahun 2016 dan 9 
Sekolah Dasar Rintisan Budaya Mutu 
yaitu SDN Menteng 01, SDN Menteng 02 
(Jakarta Pusat); SDN Sukabumi Selatan 
03, SDIT AL- Maka (Jakarta Barat), SDN 
Pesanggrahan 10, SDI Al Azhar I Kebayoran 
Baru (Jakarta Selatan); SDN Rawamangun 
12 , SDN Ujung Menteng 01, serta SDI 
Global Islamic School (Jakarta Timur) ;

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN 
SEKOLAH BUDAYA MUTU

Pelaksanaan pendampingan pengem-
bangan budaya mutu di sekolah dasar ta-
hun 2017 diharapkan dapat menghasilkan 
pendidik dan tenaga kependidikan yang 
mampu dan terampil dalam mengem-
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bangkan budaya mutu sekolah yang ino-
vatif, kreatif, inspiratif, dan konsisten serta 
dapat mengimbaskan pada sekolah lain. 
Selain itu Pendampingan Pengembangan 
Budaya Mutu di Sekolah Dasar juga ber-
tujuan Menguatkan pendidikan karakter 
berbasis kelas, sekolah dan masyarakat, 
Mengembangkan budaya mutu dalam 
pembelajaran, Mengembangkan budaya 
mutu dalam kegiatan ekstrakurikuler. 
Mengembangkan budaya mutu dalam ma-
najemen berbasis sekolah, Meningkatkan 
peran serta masyarakat melalui komite 
sekolah, mitra strategis, masyarakat, terma-
suk Dunia Usaha dan Industri (DUDI); serta 
Mengimbaskan kinerja dan praktik-praktik 
yang baik ke sekolah lain.

Pendampingan dilakukan dengan pola 
kunjungan ke sekolah sebanyak 3 kali kun-
jungan. Dalam satu kali kunjungan dilaku-
kan satu hari yaitu 7 JP (1 JP @ 60 menit) 

dan tim pendamping tiap sekolahnya adalah 
2 orang terdiri dari widyaiswara LPMP DKI 
dan staf FPMP. Adapun materi pendam-
pingannya meliputi :

Jarak antar kunjungan paling lama 1 
bulan. Pendampingan dilaksanakan dalam 
rentang waktu 31 Juli sd. 31 Oktober 2017. 
Setiap tim pendamping mendapatkan 3 
sekolah untuk waktu yang sudah ditetap-
kan.

CAPAIAN YANG DIPEROLEH PADA 
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA 
MUTU TAHUN 2017 

Dari ketiga rangkaian kegiatan tersebut, 
maka Capaian yang telah diperoleh adalah:
1. Pendidikan karakter berbasis kelas, 

sekolah dan masyarakat semakin nam-
pak melekat pada Sekolah tersebut, 
terlihat pada pembiasaan-pembiasaan 
yang dilakukan di awal pembelajaran, 

dan semua kegiatan di sekolah.
2. Penerapan budaya mutu dalam pembe-

lajaran semakin meningkat, terlihat dari 
hasil akademis secara umum pada tiap-
tiap sekolahnya, dan memiliki keung-
gulan model pembelajaran yang dapat 
dijadikan branchmark sekolah tersebut.

3. Penerapan Budaya mutu dalam kegia-
tan ekstrakurikuler semakin meningkat, 
terlihat dengan seluruh kegiatan eks-
trakurikuler yang dikembangkan seko-
lah memiliki SOP yang didalamnya juga 
ada target capaian ekstrakurikuler yang 
akan diraih

4. Budaya mutu dalam manajemen berba-
sis sekolah semakin melekat pada tiap 
sekolah, terlihat pada pembagian tugas 
tambahan bagi para guru disetiap seko-
lah mulai merata sesuai dengan kompe-
tensi tiap-tiap personilnya.

5. Peran serta masyarakat melalui komite 
sekolah, mitra strategis, masyarakat, 
termasuk Dunia Usaha dan Industri 
(DUDI), terus dibangun dan ditingkat-
kan guna membangun jejaring yang 
akan dijadikan mitra untuk peningkatan 
semua aspek di sekolah

6. Pengimbasan kinerja dan praktik-praktik 
yang baik telah dilakukan kepada seko-
lah-sekolah terdekat, dan saling sha-
ring pengalaman antar 15 Sekolah yang 
ditunjuk terutama bagi sekolah yang ta-
hun 2016 sudah menjadi sekolah dasar 
rujukan.

7. Mengawal dan mendampingi 15 sekolah 
tersebut untuk mengikuti Lomba Budaya 
Mutu yang diadakan oleh Direktorat 
PSD. Dan dari 15 sekolah yang ditun-
juk, 12 sekolah masuk nominasi dalam 
LBM, serta pada Lomba Budaya Mutu 
yang diadakan direktorat tahun 2017 
ini, 5 sekolah mendapatkan prestasi 
sebagai berikut : 1) SD Islam AL Azhar 
Pusat, Juara 1 kategori Pembelajaran 
2) SDN Menteng 02, Juara 3 kategori 
Pembelajaran 3) SDN Ujung Menteng 
01, Juara 1 kategori Ektrakurikuler 4) 
SDS Global Islamic School, Juara 3 kate-
gori Ekstrakurikuler 5) SDN Menteng 
01, Juara 2 kategori Manajemen berba-
sis Sekolah.

Kegiatan-kegiatan inovasi ini terus di-
laksanakan di tahun 2018 oleh LPMP DKI 
Jakarta secara berkesinambungan dengan 
tujuan terus meningkatkan mutu pendidi-
kan terutama di Provinsi DKI Jakarta. 

Budaya Mutu SekolahBudaya Mutu Sekolah
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Antara Aku, Buku 
dan Merah Putih

(Catatan Kecil 
Perpustakaan Keliling 
LPMP DKI Jakarta)

“Pendidikan bukanlah proses mengisi 
wadah yang kosong…..tetapi Pendidikan 
adalah proses menyalakan api pikiran”. 
–W.B Yeats-

Kutipan kata bijak dari seorang tokoh 
dunia yang memaknai pentingnya 
Pendidikan sebagai bentuk pengem-

bangan dan perubahan ke arah yang lebih 
baik. Seperti dalam salah satu amanat janji 
kemerdekaan adalah, mencerdaskan kehi-
dupan bangsa. Cerdas, bukan hanya cerdas 
secara intelektual, melainkan juga cerdas 
secara emosional dan spiritual. Bulatnya 
ketiga kecerdasan ini disebut sebagai ahlak 
atau budi pekerti dan semua ini merupakan 

hasil dari pendidikan.
Namun kita tak dapat menutup mata, 

bahwa pendidikan di Indonesia masih 
memiliki banyak masalah, seperti rendah-
nya kedisiplinan, integritas dan bahkan 
saat ini kasus-kasus di lingkungan pelajar 
semakin meningkat. Baik dari sisi jumlah 
maupun jenis kasusnya. Seperti kasus 

TEKS: IJAH ROCHIMAH FOTO DOK. PERPUS
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jajanan tak sehat, tawuran pelajar, por-
nografi , penyalahgunaan narkoba hingga 
kasus yang sudah tergolong dalam tindak 
kriminal. 

Menghadapi kondisi yang mempri-
hatinkan ini Kemdikbud sebenarnya tak 
tinggal diam, selain terus meningkatkan 
kompetensi siswa melalui jalur-jalur intra 
kurikuler, Kemdikbud juga mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan penting non kurikuler 
seperti Sekolah Aman, Indeks Integritas 
Ujian Nasional dan Program gerakan 
Penumbuhan Budi Pekerti (PBP).

Kompeten, anti kekerasan dan berin-
tegritas merupakan bagian dari budi 
pekerti. Namun seorang siswa tak akan 
bisa berbudi pekerti dalam sekejap. Perlu 
waktu yang panjang, perlu pembiasaan 
untuk itu. Dalam Permendikbud nomor 
23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi 
Pekerti disebutkan alur pembudayaan 
agar seorang siswa berbudi pekerti. Alur 
itu diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten 
menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan 
menjadi budaya.

Sejatinya, pendidikan bukan hanya 
memberikan ilmu pengetahuan yang 
mengasah intelektual. Pendidikan juga 
harus menciptakan generasi berkarakter 
yang tercermin pada prilaku baik seseo-
rang dalam kehidupannya. Pemerintahpun 
melalui kemdikbud jauh sebelumnya 
telah mencanangkan Program Penguatan 
Pendidikan karakter (PPK) di sekolah. 
Program PPK diharapkan mampu mencip-
takan pembangunan SDM sebagai fon-
dasi pembangunan bangsa, serta untuk 
menghadapi degradasi moral, etika dan 
budi pekerti.

Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar 
Dewantoro adalah seorang yang mempo-
pulerkan istilah Tri Pusat Pendidikan. Tri 
Pusat Pendidikan adalah tiga sarana pen-
dukung utama dalam pendidikan yaitu, 
lingkungan rumah (keluarga), sekolah dan 
masyarakat (pemangku kepentingan)

Dalam peranannya sebagai salah satu 
Tri Pusat Pendidikan Kepala LPMP DKI 
Jakarta, Bapak Surya Fitri Nurulhuda, S.E, 
M.Si, terdorong untuk mengoptimalkan 
fungsi Perpustakaan LPMP DKI Jakarta 
melalui Perpustakaan Keliling. Sepintas 
lalu memang bukan tupoksi dari LPMP 
DKI Jakarta, namun Perpustakaan yang 
merupakan salah satu urusan dari Subbag 
Umum memang selama ini hanya men-

gerjakan tugas-tugas inti saja. Sehingga 
cenderung Nampak pasif. Ditengah gen-
carnya program-program Gerakan Literasi 
yang dicanangkan Kemdikbud, LPMP DKI 
Jakarta sebagai kepanjangan tangan dari 
Kemdikbud sangat memungkinkan untuk 
terlibat langsung dalam implementasi 
program Penguatan Pendidikan Karakter 

dan Penumbuhan Budi Pekerti. Disamping 
itu memang sudah menjadi tupoksi dari 
perpustkaan khusus seperti perpustakaan 
LPMP DKI Jakarta adalah mendukung 
tupoksi lembaga induknya. Dimana sa-
lah satu tupoksi LPMP adalah Fasilitasi 
Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap 
satuan pendidikan dasar dan pendidikan 
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menengah dalam penjaminan mutu pen-
didikan.

Sumber Daya Manusia (SDM), buku-
buku terkini dengan tema beragam yang 
menarik dan Armada adalah tiga point 
penunjang yang harus ada dalam pelak-
sanaan program Perpustakaan Keliling. 
Khusus untuk armada masih mengikuti 
ide dari Kepala LPMP, dengan meman-
faatkan kendaraan dinas yang ada. 
Sebuah mobil rescue berwarna merah 
yang selama ini sesekali digunakan untuk 
operasional lembaga, disulap menjadi 
mobil Perpustakaan Keliling dengan ha-
nya pemasangan stiker bergambar anak-
anak dengan aktifi tas membacanya. Saat 
gambar mobil Perpustakaan Keliling ini 
di unggah oleh tim Perpustakaan dise-
buah media social banyak sekali komen-
tar positif,salah satunya “ Waaah …keren 
banget mobil puslingnya”. Harapan dari 
tim Perpustakaan sendiri adalah Paling 
tidak tampilan mobil sulapan ini mampu 
memancing rasa keingin tahuan anak 
akan buku, membaca dan bercerita.

Untuk koleksi, Perpustakaan memiliki 
600 eksemplar buku cerita anak ditam-
bah lagi pada awal April mendapatkan 

hibah buku dari Seksi Pemetaan Mutu dan 
Supervisi sebanyak 180 eksemplar. Buku 
buku cerita keluaran baru dengan tema 
variatif dan sangat sarat dengan muatan 
pendidikan karakter dan budi pekerti ini 
memperkuat Persiapan pelaksanaan ke-
giatan Perpustakaan Keliling. 

Perpustakaan Keliling LPMP DKI 
Jakarta sebagaimana Perpustakaan 
Keliling lainnya adalah Perpustakaan 
yang bergerak mendatangi pengguna-
nya. Namun yang sedikit berbeda adalah 
konsep perpustakaan keliling LPMP DKI 
Jakarta tidak terlalu terfokus pada tran-
saksi peminjaman buku tetapi lebih mem-
bawa anak pada aktifi tas literasi seperti 
dongeng, permainan tradisional, siswa 
menceritakan kembali yang kesemuanya 
memasukan muatan pendidikan karakter 
dan penumbuhan budi pekerti. Meskipun 
diakhir sesi tetap memberikan ruang bagi 
siswa untuk membaca buku bersama. 
Sebagai salah satu upaya kampanye ge-
mar membaca.

Kegiatan ‘Dongeng’ di Perpustakaan 
Keliling ini menjadi hal yang di kedepan-
kan. Seperti yang kita ketahui saat ini 
budaya mendongeng yang dulu menjadi 

penina bobo anak telah mengalami degra-
dasi yang cukup mengkhawatirkan. Istilah 
dongeng kini telah asing ditelinga anak. 
Padahal dalam dongeng ada hal-hal yang 
sangat imajinatif dan komunikatif di da-
lamnya terdapat muatan mendidik yang 
tersirat dan tidak menggurui.

Sesi dongeng dalam perpustakaan keli-
ling LPMP DKI Jakarta disampaikan lang-
sung oleh staf LPMP yang memiliki latar 
belakang pendidikan anak usia dini serta 
pendidikan dasar, dan terlebih dulu diikut 
sertakan dalam pelatihan mendongeng 
yang di selenggarakan oleh LPMP DKI 
Jakarta.

Pelatihan dongeng dalam kegiatan 
“Pelatihan Pengembangan Pendidikan 
Karakter melalui Perpustakaan Keliling” 
diselenggarakan dalam upaya memper-
siapkan sumber daya manusia LPMP 
yang akan terjun bertugas di kunjungan 
Perpustakaan Keliling. Pelatihan dilak-
sanakan pada tanggal 19 – 20 Februari 
2018 dengan mengundang tiga nara-
sumber dari luar. Yaitu Ibu Siti Chaerijah 
Kepala Dinas Perpustakaan Kota 
Depok yang memberikan materi sepu-
tar Perpustakakaan Keliling, Kak Titik 
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Pendongeng yang memberikan materi 
teknik mendongeng. Dan Kak Aditya pe-
main dan pelatih teater anak yang mem-
bagi sebagian besar pengalamannya da-
lam melatih anak, khususnya bagaimana 
memancing keberanian anak untuk berce-
rita. Sedang materi Penguatan Pendidikan 
Karakter dan Penumbuhan Budi Pekerti 
disampaikan oleh Widyaiswara LPMP DKI 
Jakarta Bapak Sudirman Ranasasmita. 
Pelaksanaan Selama dua hari. Dalam 
mempersiapkan program perpustakaan 
keliling ini selain Pelatihan Mendongeng 
tim perpustakaan juga melakukan dua 
kegiatan lainnya yaitu kunjungan kerja ke 
Perpustakaan Umum Depok dan Survey 
ke Sekolah Sasaran Perpustakaan Keliling. 

Kegiatan Kunjungan Kerja ke 
Perpustakaan Umum Depok bertujuan un-
tuk mengetahui konsep, mekanisme dan 
teknis pelaksanaan Perpustakaan Keliling 
kota Depok yang sudah lebih dulu berja-
lan dan nampak sangat konsisten. Kepala 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota 
Depok bersedia berbagi seluruh pengala-
man dan informasi seputar Perpustakaan 
Keliling kota Depok. Perpustakaan Keliling 
kota Depok mentargetkan sekitar 450 
sekolah terkunjungi setiap tahunnya, ka-
rena memang kegiatan ini merupakan sa-
lah satu tupoksi dari Perpustakaan Umum 
kota Depok. Banyak sekali informasi yang 
didapat dari kunjungan ini, khususnya 
masalah teknis yang biasanya timbul da-
lam pelaksanaan. Hal ini menjadi catatan 
tersendiri untuk tim perpustakaan keliling 
LPMP DKI Jakarta.

Sedangkan kegiatan Survai Sekolah 
Sasaran bertujuan untuk melihat kesiapan 
ataupun kebutuhan sekolah akan kunjun-
gan perpustakaan keliling ini. Dan dari 
hasil survai ada beberapa sekolah yang 
sudah dikunjungi oleh perpustakaan keli-
ling dari Perpustakaan Daerah, sehingga 
tim perpustakaan keliling LPMP mencari 
alternatif sekolah yang lain dengan per-
timbangan sekolah yang belum mendapat 
kunjungan literasi seperti ini akan lebih 
antusias dan akan lebih merasakan keber-
manfaatannya.

Sebuah kutipan kata kata bijak dari pe-
nulis Rangga Umara, “Pekerjaan yang pa-
ling sulit diselesaikan …..adalah pekerjaan 
yang tidak pernah dimulai”. Kata kata ini 
cukup memacu tim Perpustakaan Keliling 
LPMP DKI Jakarta untuk segera action 

melaksanakan kunjungan perpustakaan 
keliling perdana, setelah hampir dua bulan 
melakukan persiapan dan selalu merasa 
masih ada hal yang kurang. 

Perpustakaan Keliling LPMP DKI Jakarta 
sementara menetapkan 10 sekolah sasaran 
saja di tahun 2018 dikarenakan masih ber-
sifat uji coba. Untuk mengetahui kondisi 
lapangan dan mengetahui literasi apa yang 
memang benar-benar dibutuhkan sekolah. 
Sekolah sasarannya adalah Sekolah Model 
SPMI perwakilan dari kelima wilayah. ” 
Sekolah Model SPMI adalah Sekolah yang 
dibina dan di tetapkan oleh LPMP untuk 
menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain 
dalam penerapan penjaminan mutu pen-
didikan secara mandiri, menerapkan selu-
ruh siklus penjaminan mutu pendidikan 
secara sistemik, holistic dan berkelanjutan, 
sehingga budaya mutu tumbuh dan ber-
kembang juga diberikan tanggung jawab 
untuk mengimbaskan pada lima sekolah 
sekitarnya. Sekolah Model SPMI ini adalah 
salah satu program dari Seksi Pemetaan 
Mutu dan Supervisi LPMP DKI Jakarta

Hingga akhir april 2018 kunjungan per-
pustakaan keliling sudah terlaksana di lima 
sekolah yaitu di SDN Sunter Agung 05 
Pagi Jakarta Utara, SDN Gandaria Selatan 

Jakarta Selatan, SDN Halim 01 Jakarta 
Timur, SDN Cempaka Putih Timur 03 
Jakarta Pusat dan SDN Pegangsaan Dua 
03 Pagi Jakarta Utara. Menyampaikan 
Literasi dengan mengusung tema yang 
berbeda di setiap kunjungannya, dian-
taranya tema “Mengelola rasa melalui 
ekspresi”, cerita rakyat “Timun Mas”, 
“Mencari dongeng secara digital’, “kisah 
fable, “Buaya yang rakus” dan mengenal 
literasi budaya melalui kisah “Si Pitung 
jagoan Betawi”.

Di akhir sesi yaitu membaca bersama 
di tempat, sangat nampak antusiasme 
dan keceriaan siswa-siswa akan buku 
bacaan, secara kasat mata tak terlihat 
minat baca yang rendah. Berarti ada hal 
hal lain yang harus dicermati lebih men-
dalam. Minimnya ketersediaan bahan 
bacaan menarik baik di Sekolah maupun 
di rumah, mahalnya harga buku bacaan, 
kurangnya pendampingan terhadap anak, 
bisa saja menjadi penyebab tidak terban-
gunnya budaya gemar membaca. Rasanya 
ini menjadi PR kita semua, …, Perjuangan 
belumlah usai dan tantangan pun masih 
terbentang nyata…namun langkah kecil 
ini harus tetap berjalan …..Literasi Untuk 
Bangsa. 
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Keberhasilan Bidang 
Pendidikan di Vietnam

The Programme For international Student 
Assessment (Pisa), merupakan pen-
ghargaan dunia terhadap bidang 

matematika, sains dan membaca untuk usia 
15 tahun. Penghargaan yang diberikan pada 
salah satu negara di Asia (Vietnam), meru-
pakan terobosan dalam percepatan dalam 
pendidikan di negara tersebut. Pada tahun 
2012 Vietnam telah menduduki peringkat 
ke-12 untuk yang pertama kalinya.

Permasalahan pendidikan di Indonesia 
saat ini diantaranya pengelolaan pembe-
lajaran di kelas kelas masih klasikal, pem-
belajaran masih cenderung bernuansa 
teori yang lebih mengutamakan ranah 
pengetahuan. Ranah sikap dan keteram-
pilan masih cenderung dinomorduakan 
setelah ranah pengetahuan.

Kondisi demikian disebakan oleh faktor 
kemampuan guru yang pada umumnya 
kurang kompeten dalam hal penguasaan 
keterampilan mengajar (pedagogik) dan 
lemahnya kemampuan dalam hal memberi 
ketauladan sikap sosial maupun spritual, 
serta kurang kompeten melatihkan kete-

rampilan, baik keterampilan yang bersifat 
kongkrit (psikomotorik) maupun yang ber-
sifat abstrak (keterampilan berpikir).

Vietnam sebagai negara yang baru 
lepas dari peperangan telah memberi 
perhatian utama pada bidang pendidi-
kan. Tidak mengherankan bila Human 
Resources Index mereka yang semula be-
rada pada peringkat di bawah Indonesia 
kini telah meningkat di atas Indonesia. 
Demikian juga siswa-siswa Vietnam te-
lah mengalahkan siswa-siswa Indonesia 
dalam tes PISA. Hasilnya rangking siswa 
Indonesia jauh di bawah Vietnam.

Dalam kaitan ini, tim Widyaiswara LPMP 
DKI Jakarta telah mengadakan kunjungan 
dinas ke negara Vietnam untuk berdia-
log dengan para pengambil keputusan di 
bidang pendidikan untuk melihat dan men-
getahui secara langsung kebijaksanaan dan 
pelaksanaan di bidang pendidikan pada 
umumnya dan hasil-hasil yang telah dicapai 
dan upaya mempersiapkan sumber daya 
manusia pada masa yang akan datang me-
lalui pembangunan pendidikan.

Tujuan dari kunjungan tersebut yaitu 
ingin memperoleh keterangan tentang 
kebijaksanaan pendidikan dalam hal: a) 
Pengembangan kurikulum untuk pendidi-
kan tingkat dasar dan menengah; b) Sistem 
penilaian proses dan hasil belajar baik yang 
dilakukan pendidik maupu satuan pendidi-
kan dan pemerintah; c) Sistem pengawa-
san sekolah oleh para pengawas sekolah; 
d) Sistem pengelolaan sumber daya pen-
didik; e) Sarana Pendidikan; dan f) Sistem 
penjaminan mutu pendidikan

Hasil dari kunjungan di Vietnam meli-
puti pendidikan pra sekolah, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah. Aspek 
yang dibahas meliputi kebijaksanaan 
pendidikan pada umumnya yang dilaku-
kan oleh Negara Sosialis Vietnam, sistem 
pengelolaan tenaga kependidikan, kebi-
jaksanaan kurikulum, sistem penilaian 
proses dan hasil belajar serta kebijaksa-
naan dalam sistem penjaminan mutu.

Tim Widyaiswara LPMP DKI Jakarta 
telah melakukan kunjungan ke: 1). 
Department of Education and Training; di 
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Ho Chi Minh City; 2). Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia di Ho Chi Min City; 
dan sebagai pelengkap, mengunjungi 
museum sisa-sisa perang (War Remnants 
Musium) dan Terowongan Cu Chi (Cu Chi 
Tunnel).

Pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 10.00 
pagi WI melakukan kunjungan dan dialog 
dengan salah satu pejabat di Department 
of Education and Training; di Ho Chi 
Min City tepatnya di Jalan Le Thanh Ton 
Nomor 66. Dia menjelaskan tentang pen-
didikan di Vietnam berkontribusi dengan 
tiga faktor utama terhadap lompatan 
kemajuan pendidikan di Vietnam, yakni 
kepemimpinan yang berkomitmen, ku-
rikulum yang terfokus, dan berinvestasi 
pada guru.

Pendidikan Dasar sampai Pendidikan 
Tinggi di Vietnam dipengaruhi oleh sis-
tem pendidikan Perancis. Mereka sudah 
menerapkan sistem itu misalnya; jenjang 
pendidikan, kurikulum, dan adanya pendi-
dikan reguler dan non reguler (continuing 
pendidikan) untuk di SMP dan SMA/
SMK. Jenjang pendidikan tersebut antara 
lain: a). Sekolah Dasar (5 tahun), semua 
anak berusia 6 tahun harus masuk SD 
dan biayanya ditanggung oleh pemerin-
tah. Setiap propinsi adanya satu Sekolah 
Dasar Inti. Siswa harus belajar bahasa 
Inggris dari kelas 1 dan untuk tingkat 
akhir mendapat seleksi atau ujian kelu-
lusan; b). Sekolah Menengah Pertama 
(4 tahun), siswa harus menempuh ujian 
nasional untuk mencapai kelulusannya. 
Untuk melanjutkan studi ke SMA/SMK, 
siswa hanya dites secara formalitas saja; 
c). Sekolah Menengah Atas (3 tahun), 
Kelulusan dilalui dengan ujian nasional, 
jika siswa tidak lulus, mereka tidak boleh 
mengikuti seleksi ujian masuk perguruan 
tinggi (universitas). Ujiannya adanya 6 

mata pelajaran, dengan rincian: ada 3 
yang fi k yaitu: Kesusastraan, Matematika, 
Inggris dan ada 3 mata pelajaran diganti 
setiap tahun dengan memilih tiga mata 
kuliah di antara sejarah, geografi , bio-
logi, fi sika, dan kimia; dan d). Perguruan 
Tinggi (4 tahun), calon mahasiswa akan 
menempuh ujian masuk perguruan tinggi 
(universitas) dan mereka mempunyai 3 
pilihan. Hasil seleksi berdasarkan nilai 
ujian ini. Setiap perguruan tinggi (uni-
versitas) membuat soal ujian sendiri dan 
Depdiknas membuat satu jenis soal ujian 
untuk semua universitas dengan sistem 
pilihan ganda (A, B, C, D).

Menteri Pendidikan dan Pelatihan 
memiliki kewenangan penuh dalam me-
rencanakan, melaksanakan, dan menilai 
hasil pendidikan. Implementasi kebija-
kan sangat teratur dan semua terawasi 
oleh Pusat dan melaksanakan law enfor-
cement yang tegas. Lembaga-lembaga 
di lingkungan Departemen Pendidikan 
dan Pelatihan sangat berwibawa untuk 
melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian 
Litbang Departemen dan Universitas dio-
lah menjadi kebijakan pemerintah tanpa 
intervensi oleh pihak lain. Mereka berani 
melakukan berbagai eksperimen kebija-

kan atas dasar hasil penelitian Litbang 
maupun Universitas.

Wajib belajar dikenakan terhadap 
siswa dari umur 7-11 tahun pada jen-
jang sekolah dasar. Untuk wajib belajar 
SD, mempunyai arti bahwa: 50% dana 
dari Pemerintah dan 50% dari orangtua. 
Namun untuk anak-anak yang tidak dapat 
membayar, maka akan disponsori oleh 
Pemerintah. Program Wajib belajar 9 ta-
hun.sudah dimulai sejak tahun 2001.

Jaminan Mutu Pendidikan, Pemerintah 
Vietnam akan menggunakan teknologi 
baru untuk menilai mutu suatu pendidi-
kan yang didasarkan pada output siswa, 
dengan memperhatikan aspek-aspek: 1. 
Moral; 2. Kecerdasan, 3 Kesehatan dan 
(4) Bakat. Serta mengembangkan suatu 
Pusat Riset untuk menilai kualitas seko-
lah umum. Di Vietnam belum ada BAN, 
namun di Departemen Pendidikan dan 
Pelatihan ada seksi/unit yang melakukan 
tugas akreditasi. Pusat tersebut juga me-
nilai mutu suatu ujian.

Standar Mutu Pendidikan, problem 
Vietnam bagaimana menentukan stan-
dar mutu pendidikan. Selama 15 tahun 
Renovasi (Don Moi), hasil yang menonjol 
di bidang Pendidikan baru pada aspek 

Lentera LPMP DKI-1 2018 ok.indd   15 12/6/18   1:31 PM



EDISI KETIGA – 201816

kuantitas, yaitu peserta didik makin me-
ningkat. Dari 76 juta jiwa penduduk 
Vietnam, 22,6 juta jiwa merupakan peser-
ta didik, jadi sekitar 30%.

Dalam bidang Matematika, siswa-
siswa Vietnam menunjukkan kesunggu-
han, sehingga Thailand datang untuk me-
niru dan melakukan studi banding. Siswa-
siswa Vietnam unggul dalam Olimpiade 
Matematika tingkat internasional. Siswa 
yang menjadi peserta olimpiade ini dise-
leksi dari seluruh siswa-siswa di Vietnam.

Siswa perkotaan, kualitasnya lebih 
tinggi dibanding siswa di pedesaan. Di 
perkotaan selain belajar di sekolah, siswa-
siswa tersebut juga mengambil pelajaran 
di luar jam pelajaran, misalnya: men-
gambil les. Pelajaran di luar sekolah ini 
memang diprogramkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Pelatihan, walaupun hal 
tersebut dirasakan merupakan policy yang 
kurang baik. Rata-rata siswa bersekolah 4 
jam sehari (dari jam 07.00-11.00), kemu-
dian dilanjutkan sore hari, dengan alo-
kasi dana semua dari pemerintah. Bahasa 
yang digunakan dalam pendidikan di 
Vietnam adalah bahasa Viet, yang meru-
pakan bahasa nasional Republik Sosialis 
Vietnam.Dalam kurikulum, bahasa suku 
minoritas (daerah) dapat dicantumkan: 
Pada tingkat SD, mereka boleh memi-
lih satu di antara 4 bahasa asing, yaitu: 
Inggris, Perancis, Rusia dan Cina. Pada 
tingkat SD, bahasa asing mulai diberikan 

pada kelas III, tetapi di beberapa tempat 
ada yang dimulai pada Kelas I.

Pengelolaan Ujian, ditingkat SD, sangat 
sederhana dan diserahkan pada masing-
masing sekolah; tingkat SMP, dilakukan 
oleh Provincial Board; dan di tingkat SMA, 
dilakukan secara nasional.

Pengembangan Karakter Bangsa Viet-
nam, “mengembangkan struktur manu-
sia secara menyeluruh” dan “Bagaimana 
mempertahankan nilai-nilai Vietnam, da-
lam menghadapi era globalisasi”, berkaitan 
secara erat dengan kebutuhan. Pendidikan 
kesusasteraan dan sejarah Vietnam, serta 
bahasanya harus dihayati oleh masyarakat 
Vietnam.

Pendidikan dan Lapangan Kerja, 
Majelis Nasional Vietnam telah memu-
tuskan bahwa lulusan SMP (lower secon-
dary education) harus sudah mampu 
untuk masuk lapangan kerja sebagai te-
naga buruh/profesi dengan memberikan 
bekal keterampilan lebih baik. Lulusan 
SMP, setelah bekerja masih dapat mene-
ruskan ke upper secondary school (SMA) 
dan Universitas, hal ini sangat tergantung 
pada hasil ujian masuknya, bila lulus ujian 
masuk maka dapat diterima.

Pendidikan Menengah, pada SMA 
Vietnam sistem penjurusan dihapus.
Umumnya lulusan SMA hanya 20% yang 
masuk ke Perguruan Tinggi (PT) sisanya 
dapat masuk ke Sekolah Kejuruan atau 
bekerja. Sekolah Kejuruan secara umum 

berada di bawah Dep. Pendidikan dan 
Pelatihan, namun dalam beberapa hal 
dapat berada di bawah Dep. Kesehatan, 
seumpamanya sekolah farmasi berada di 
bawah Dep. Kesehatan. 

KUALITAS SMA DI VIETNAM
Waktu belajar di SMA dirasa masih 

kurang, hanya sekitar 225 menit (3 3/4 
jam). Lulusan SMA Vietnam belum diakui 
secara internasional sehingga diupaya-
kan kerjasama tentang akreditasi dengan 
pemerintah negara-negara di ASEAN. 
Lulusan SMA yang akan melanjutkan be-
lajar ke luar negeri adalah sebagai berikut: 
Jika sponsor dari pemerintah, maka ada 
memorandum of understanding (MOU) 
antara Vietnam dan negara yang bersang-
kutan; sedangkan jika pribadi, tergantung 
dari usaha siswa yang bersangkutan. 
Lulusan SMA Vietnam yang meneruskan 
ke Singapura, ternyata termasuk “Top ten 
Students”.

Keunggulan dalam Matematika, Fisika, 
Sastra, dan siswa-siswa berbakat, diambil 
dari sekolah-sekolah untuk dimasukan ke 
sekolah khusus (sekolah unggulan), 

Sistem Pengelolaan Tenaga Kependi-
dikan, Sistem Pendidikan Vietnam untuk 
Guru SD (dari kelas I sampai dengan V) 
adalah Guru Kelas. Namun untuk mata 
pelajaran: Olahraga, Kesenian ada guru 
tersendiri. Gaji guru di Vietnam adalah 
600.000 VND (Vietnam Dong)/bulan, 
dengan biaya hidup VND 200.000/bu-
lan, maka guru-guru di Vietnam masih 
dapat menabung sekitar VND 400.000 
tiap bulannya.Untuk guru-guru di daratan, 
mendapat tunjangan 40%, sedang untuk 
guru-guru di pegunungan, mendapat tun-
jangan 70%. Di samping itu masih ada 
tambahan dari sumber-sumber lainnya. 
Gaji guru di Vietnam adalah relatif ter-
tinggi di bandingkan gaji PNS lainnya.

Pengadaan Guru, Rekrutmen tenaga 
guru di daerah pedesaan, umumnya dipi-
lih dari siswa terbaik, kemudian dengan 
dana dari pemerintah, mereka disekola-
hkan di Teacher Training College. Setelah 
lulus mereka harus kembali ke desanya.
Di Vietnam, posisi/aktivitas Guru ada-
lah sebagai service man. Jadi merupakan 
tenure position dan bukan atas dasar 
kontrak. Guru di Vietnam adalah Civil 
Servant, dan belum ada kebijakan posisi 
Guru atas dasar kontrak. Namun pada 
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tingkat universitas, sistem kontrak telah 
berjalan. Kepala Sekolah bertugas untuk 
mengurus administrasi sekolah dan juga 
diberi tugas mengajar minimal 2 mata 
pelajaran per minggu (kurang lebih 90 
menit). Sedangkan Wakil Kepala Sekolah 
bertugas pula mengajar sebanyak 4 mata 
pelajaran perminggu (180 menit).

Pendidikan Guru, Universitas terbesar 
yang mencetak guru-guru di Vietnam 
adalah Hanoi University of Education 
(HUE), didirikan pada tahun 1951. Misi 
utama HUE adalah mengembangkan/
mendidik para mahasiswa dalam bidang 
ilmu-ilmu murni (pure sciences) dan ilmu-
ilmu pendidikan (educational science). 
Sehingga sistem pendidikan di Vietnam, 
HUE memegang peranan penting. Dalam 
mengembangkan kurikulum, terdiri dari 
75% ilmu murni (pure science) dan 25% 
Ilmu pendidikan (Education).

Up Grading Guru, Guru-guru SD (pri-
mary school teachers) dapat di upgrade 
ke Teacher Training School. Guru-guru 
SMP dapat di upgrade di Teacher Training 
College, dan Guru-guru SMU harus di up-
grade melalui universitas, dan akan men-
dapatkan Bachelor degree. Kepala Sekolah 
SMP/SMU tetap mengajar di samping 
mengurus masalah manajemen sekolah. 
Jam mengajar kepala sekolah adalah 90 
menit/minggu, sedangkan wakil kepala 
sekolah mengajar 4 jam/minggu. Guru 
biasa mengajar 15 jam/ minggu, usia pen-
siun umumnya: untuk laki-laki 55 tahun 
dan wanita 60 tahun. Untuk tenaga pro-
fesi tidak ada usia pensiun, tergantung 
dari kemampuan dan kesehatan tenaga 
profesi tersebut.

Kebijaksanaan Kurikulum, Pemerintah 
Vietnam sedang menyusun kurikulum 
untuk Program Pendidikan Abad XXI 
dengan mengembangkan Community-
based Curriculum, yang sifatnya tentu 
lebih praktis/pragmatis. Kurikulum di-
buat oleh Pemerintah Pusat. Rinciannya 
adalah 80% umum/berlaku umum dan 
dibuat oleh Pusat, serta 20% adalah 
muatan Provinsi, Kementerian Pendidikan 
membentuk dewan untuk melakukan eva-
luasi terhadap kurikulum yang diusulkan 
NIES. Berkaitan dengan pendidikan baha-
sa, bahasa asing yang diberikan di SMU 
adalah Bahasa Inggris, namun di daerah 
yang dekat dengan perbatasan Cina, di-
berikan pula Bahasa Cina dan untuk riset 

tentang Sejarah Rusia, diberikan Bahasa 
Rusia.Beberapa SMU memberikan pilihan 
4 bahasa asing: Inggris, Perancis, Rusia, 
dan Cina.

Kebijaksanaan dalam Pengembangan 
dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, 
Pemerintah Vietnam mempunyai lem-
baga penelitian dan pengembangan yang 
disebut National Institute for Educational 
Development (NIED), yang merupakan 
Lembaga Penelitian tentang Strategi 
dan Pengembangan Pendidikan (1994), 
dengan fokus universitas dan Sekolah 
Kejuruan, serta melakukan riset untuk 
semua strata pendidikan. NIED berada 
di bawah jawatan tertinggi, yaitu Dewan 
Pembimbing (Counseling Council), yang 
diketuai langsung oleh Menteri Pendi-
dikan dan Pelatihan. NIED mempunyai 
lima Badan Penelitian tentang pengem-
bangan sistem pendidikan nasional ter-
masuk 1 Pusat Penataran melakukan 
Pendidikan/Penataran bagi pegawai yang 
akan naik jabatan dengan gelar master. 
NIED juga mempunyai 1 Pusat Kegunaan 
Pendidikan. Pusat ini mempunyai 3 tugas 
yaitu: (a) Melakukan Penelitian tentang 
Ilmu Pendidikan dan Solusi Pengelolaan; 
(b) Melakukan Program Pengembangan 
Pendidikan, termasuk penataran dan in-
formasi; dan (c) Melakukan Hubungan 
Kerja sama dengan Lembaga-lembaga 
Internasional, seperti: UNESCO, UNICEF, 
UNDP, dan lain-lain.

Beberapa SD Vietnam, ilmu kompu-
ter telah dimasukkan dalam kurikulum, 
namun untuk kewajiban Science and 
Technology belum terlalu ditekankan. Di 
SMA apresiasi komputer sudah masuk 

kurikulum, namun jumlah/ketersediaan 
komputer belum mencukupi. Tentang 
Arus Informasi Global lewat Internet dan 
Parabola. Pemerintah Vietnam mempu-
nyai kebijakan untuk menerima dan me-
nyeleksi.

KUNJUNGAN KE KONSULAT JENDERAL 
REPUBLIK INDONESIA DI HO CHI MIN CITY 

Rabu tanggal 8 Maret 2018, seki-
tar pukul 09.00 WIB pagi, Widyaiswara 
LPMP DKI Jakarta mengunjungi Konsulat 
Jenderal RI di Ho Chi Min City, tepatnya 
di Jalan Phung Khac Khoan No 18. Tim 
disambut oleh Kepala KJRI bapak Hanif 
Salim kurang lebih selama 1 jam setengah, 
tim mendapatkan informasi tentang pen-
didikan secara umum dan pendidikan di 
Vietnam secara khusus. Menurut beliau 
untuk membangun peradaban suatu ne-
gara sehingga menjadi maju dan dihargai 
bangsa lainnya kuncinya adalah pendidi-
kan karakter. Bobot pendidikan karakter 
harus lebih besar dibandingkan segi aka-
demiknya terutama pada level pendidi-
kan dasar yaitu level usia dini dan sekolah 
dasar telah mendapatkan pembiasaan be-
rkarakter positif dalam kehidupan sehari-
harinya secara intensif, maka pada jenjang 
berikutnya di SMP, SMA, bahkan di per-
guruan tinggi karakter baik tersebut akan 
dibawa terus, karakter baiknya sudah kuat, 
maka untuk mengembangkan kemampuan 
akademik dan keterampilan lainnya relatif 
akan lebih mudah, karena dalam karakter 
yang baik terdapat kebiasaan kebiasaan 
positif seperti: penuh rasa tanggung jawab, 
semangat, tidak pantang menyerah, jujur, 
berpikir kritis, dan lain lain. 
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Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan 
Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar

Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018

Satuan Pendidikan adalah satuan 
pendidikan dasar dan menengah 
yang meliputi Sekolah Dasar (SD), 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Madrasah 
Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah 
Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
Jenjang Pendidikan adalah tahapan 
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 
tingkat perkembangan peserta didik, 
tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan 
yang dikembangkan.

Sebagai penyelenggara pendidikan su-
dah tidak asing lagi bagi kita mendengar 
kalimat Ujian, dimana salah satu fungsi 
Ujian Nasional ini adalah untuk melihat 

perkembangan pendidikan dengan kata 
lain untuk dapat mengetahui perkem-
bangan Pendidikan di seluruh Indonesia. 
Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal 
ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) memberikan kebijakan-
kebijakan dalam melaksanakan Ujian 
Nasional Tahun 2018 diantaranya adalah : 
1. Kebijakan UN 2018 Moda Ujian-

Mengutamakan UN berbasis 
Komputer (UNBK) SMA sederajat 
100%. UN berbasis Kertas-Pensil 
(UNKP) Maks 30% SMP, Paket B, 
Paket C, Pesantren. Sedangkan di 
UN, soal-soal esai akan diterapkan ke 
beberapa soal yang memiliki kesulitan 
tinggi atau Higher Order Thinking Skill 

(HOTS) untuk semua tingkat. Baik 
SMA/SMK maupun SMP. Sedangkan 
untuk soal-soal lainnya disampaikan 
dalam pilihan ganda. Namun untuk 
UN, soal esai ini sifatnya hanya uji 
coba saja. Kita akan evaluasi nanti.

 Mendikbud juga menargetkan 2018 
sebanyak 95% SMA/SMK sudah 
menggunakan sistem komputer. 
Sedangkan untuk SMP yang tahun ini 
hanya 40% dari jumlah sekolah ditar-
getkan meningkat hingga 80%. 

  “Dari evaluasi UNBK baik tingkat 
SMA/SMK dan SMP berjalan bagus. 
Kami pastikan konsep pembuatan 
soal seperti kemarin dipertahankan 
pada tahun-tahun mendatang,” kata 
Muhajir di Yogyakarta, Sabtu 28 April 
2018.

2. Jika didalami dari soal-soal UNBK 
2018, hanya 10% yang memiliki ting-
kat kesulitan tinggi. Sementara itu, 
sisanya memiliki tingkat menengah 
dan rendah. Pasalnya yang dikeluhkan 
di media sosial adalah yang beberapa 
soal yang memiliki tingkat kesulitan 
tinggi, angkanya tidak lebih dari lima. 
Bila dibandingkan dengan jumlah 
siswa yang mengikuti ujian UNBK 
SMA/SMK 2018 sebanyak 4,2 juta 
siswa, maka angka siswa yang menge-
luhkan sulitnya soal tidak signifi kan.

  Muhajir mengatakan, penerapan 
ujian konsep HOTS harus ditempuh 
Kemendikbud sebagai upaya menin-
gkatkan peringkat Indonesia dalam 
sistem Programmer for International 
Students Assessment (PISA) dan Trends 
International Mathematic and Science 
Study (TIMMS). Penerapan konsep 
ujian berbasis nalar wajib dilakukan 
untuk mengejar ketertinggalan dari 
negara-negara lain. Sosialisasi kebijakan 
ini sudah dilakukan setahun sebelum 
pelaksanaan UNBK. Konsep bertujuan 
memberi penekanan kepada guru untuk 
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membuat soal ujian sendiri bagi siswa, 
yang selama ini tidak dilakukan oleh 
guru. Kemudian, Muhajir menekankan 
kebijakan menerapkan soal ujian den-
gan konsep Higher Order Thinking Skill 
(HOTS) pada UNBK pertama kalinya 
tahun ini bertujuan mengukur kemam-
puan berpikir tingkat tinggi siswa. 
Dalam pilihan berganda, tujuan awalnya 
adalah penggunaan rasionalitas. Namun 
di lapangan, ternyata kebanyakan anak 
didik lebih banyak mengandalkan jawa-
ban berdasarkan spekulatif seperti ber-
dasarkan kancing baju.

  Untuk soal-soal esai, kelemahan 
terbesarnya adalah pengoreksian 
yang membutuhkan waktu panjang 
untuk menilai utuh persoalan. Sebagai 
solusi, soal-soal esai yang nantinya 
diterapkan dalam USBN/UN diharap-
kan pendek agar menghasilkan res-
pons anak didik secara langsung dan 
tidak membutuhkan waktu panjang 
dalam pengkoreksian

3. Kisi-Kisi Ujian adalah acuan untuk men-
gembangkan dan merakit naskah USBN 
dan UN yang disusun berdasarkan kri-
teria pencapaian Standar Kompetensi 
Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang 
berlaku. Sertifi kat Hasil Ujian Nasional 
yang selanjutnya disebut SHUN ada-
lah surat keterangan yang berisi Nilai 
UN serta tingkat capaian Standar 
Kompetensi Lulusan yang dinyatakan 
dalam kategori. Sertifi kat Hasil Ujian 
Nasional yang selanjutnya disingkat 
SHUN adalah surat keterangan yang 
berisi Nilai UN serta tingkat capaian 
Standar Kompetensi Lulusan yang di-
nyatakan dalam kategori.

4. Ujian Sekolah Berstandar Nasional 
yang selanjutnya disingkat USBN ada-
lah kegiatan pengukuran capaian kom-
petensi peserta didik yang dilakukan 
Satuan Pendidikan dengan mengacu 
pada Standar Kompetensi Lulusan un-
tuk memperoleh pengakuan atas pres-
tasi belajar.

5. Badan Standar Nasional Pendidikan 
yang selanjutnya disingkat BSNP ada-
lah badan mandiri dan profesional 
yang bertugas mengembangkan, me-
mantau, dan mengendalikan Standar 
Nasional Pendidikan. 

6. Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah 
Berstandar Nasional yang selanjutnya 

disingkat POS USBN adalah ketentuan 
yang mengatur penyelenggaraan dan 
teknis pelaksanaan USBN. Prosedur 
Operasi Standar Ujian Nasional yang 
selanjutnya disingkat POS UN adalah 
ketentuan yang mengatur penyeleng-
garaan dan teknis pelaksanaan UN.

7. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi 
(Rakor) serah terima hasil UN pada 
tanggal 22 Mei 2018 oleh Rina Harjanti, 
S.Si (Kasi fasilitas Penyelenggaraan 
Mutu Pendidikan LPMP Jakarta) 
di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) di Gedung A 
Senayan menghasilkan agenda sebagai 
berikut:

A. Terkait pelaksanaan Ujian Nasional 
2018, mengalami ada peningkatan 
secara kualitas.serta dengan indika-
tor:
1. Berkurangnya pengaduan masya-

rakat/orang tua siswa sebanyak 
400 tahun 2017 menjadi 165 pe-
ngaduan di tahun 2018.

2. UNBK menurunkan kompleksi-
tas pelaksanaan dari mulai biaya, 
penggadaan dan pendistribusian 
soal, serta waktu, tenaga dan 
biaya dan integritas. Namun ada 
beberapa catatan adanya pening-
katan:
a. UN dengan mode UNBK bisa 

menjadi sebuah model atau 
alat ukur peningkatan kualitas 
pendidikan.

b. Perlu terus membangun sistem 
UNBK yang Rabust (handal)

c. Pada pelaksanaannya masih ada 
kendala teknis dan geografi s.

3. Hal-hal yang dianggap masih se-

bagai masalah adalah:
a. Keterlibatan masyarakat/ orang 

tua dalam penyediaan kompu-
ter/Laptop untuk ujian dianggap 
menyalahi POS UN

b. UN 3 sesi dianggap kurang 
manusiawi (terlalu lama)

c. Soal HoTS yang dianggap 
sebuah malpraktek (untuk 
Matematika)

d. Kehilangan Komputer di seko-
lah menjelang UNBK.

e. Masih ada peserta yang mem-
bawa HP

f. Gagal Log In dan Cross server
g. terjadi masalah di server pusat 

yang disebabkan akses bersa-
maan guru mengunduh soal, 
sehingga terjadi penyempitan 
dan bisa diatasi dengan pem-
bukaan server cadangan.

B. Praktek baik:
1. Transfer pengetahuan dan penga-

laman antar operator helpdesk
2. Tagline mendukung UN dan rasa 

positif menanggapi pelaksanaan 
UNBK (harap tenang ada Ujian)

3. Peningkatan kualitas/mutu soal

C. Perlu terus melakukan perbaikan me-
kanisme dan proses pembelajaran dan 
penilaian penalaran.

D. Soal UN sebagian akan di share ke pu-
blik

 E. Akan dilaksanakan UN perbaikan mu-
lai 20 juli 2018

 F. Hasil UN dimanfaatkan untuk menyu-
sun program peningkatan mutu pen-
didikan dan perbaikan proses pembe-
lajaran. 
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Pola Sertifi kasi Pendidikan Profesi 
Guru Dalam Jabatan Tahun 2018

Tentang
Kebijakan PERMENDIKBUD NO. 37 Tahun 2017

Tanggal 2 Mei 2018 yang lalu kita 
telah memperingati Hari Pendidikan 
Nasional (HARDIKNAS). Berbicara 

tentang pendidikan tak lepas dari peran 
penting guru dalam memajukan pendidikan. 
Guru profesional adalah syarat mutlak 
dalam menentukan kualitas pendidikan para 
siswa selain faktor keluarga, pemerintah 
dan masyarakat luas yang juga turut andil 
dalam pendidikan di Indonesia.

Salah satu upaya Pemerintah untuk 
meningkatkan profesionalisme guru ada-
lah melalui program Sertifi kasi Guru. Tahun 
2005 adalah tonggak sejarah penghargaan 
dan perlindungan terhadap profesi guru. 
Pada tahun ini Pemerintah mengesahkan 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (UUGD). Dalam 

undang-undang ini dinyatakan bahwa guru 
adalah suatu profesi.

UUGD Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa 
Guru adalah pendidik profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, mem-
bimbing, mengarahkan, melatih, meni-
lai, dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidi-
kan menengah. Penyiapan guru seba-
gai profesi dinyatakan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 (PP No. 74) Tahun 
2008 tentang Guru. Di samping guru ha-
rus berkualifi kasi S1, guru harus memiliki 
sertifi kat profesi pendidik yang diperoleh 
melalui pendidikan profesi. 

Proses sertifi kasi guru ini sebenarnya 
dapat ditempuh melalui dua cara. Yang 

pertama lewat Pendidikan dan Latihan 
Profesi Guru (PLPG) selama 10 hari, dan 
yang kedua lewat PPG yang ditempuh sela-
ma sekitar satu sampai dengan dua tahun. 
Sayangnya, jalur sertifi kasi guru melalui 
PLPG ini sudah tak berlaku lagi mulai tahun 
2015 lalu. Peraturan ini tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, 
yang berbunyi bahwa guru yang belum 
melakukan sertifi kasi sejak peraturan ter-
sebut diundangkan diberi kesempatan se-
lama 10 tahun melalui PLPG. Jika lebih dari 
tahun tersebut, maka guru harus ikut ser-
tifi kasi lewat program Pendidikan Profesi 
Guru (PPG) Dalam Jabatan.

PPG atau Pendidikan Profesi Guru 
merupakan pendidikan tinggi setelah pro-
gram pendidikan Sarjana yang memper-
siapkan para peserta untuk memiliki pe-
kerjaan sesuai persyaratan keahlian khu-
sus untuk menjadi seorang guru. PPG ini 
sendiri adalah sebuah program pengganti 
Akta IV yang sejak tahun 2005 silam su-
dah tak digunakan lagi. 

Kebijakan PPG Tahun 2018 diatur da-
lam PERMENDIKBUD NO. 37 Tahun 2017 
yang menyebutkan Guru dalam Jabatan 
adalah guru pegawai negeri sipil dan guru 
bukan pegawai negeri sipil yang sudah 
mengajar pada satuan pendidikan, baik 
yang diselenggarakan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, maupun masyarakat 
penyelenggara pendidikan yang sudah 
mempunyai perjanjian kerja atau kesepa-
katan kerja bersama.

Berdasarkan surat edaran Kementerian 
dan Kebudayaan Nomor: 79055A4.1/
HK/2017 tertanggal 07 Desember 2017 pe-
rihal salinan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017. 
Berikut ini penjelasan singkat mengenai 
Peraturan PPG 2018 PERMENDIKBUD NO. 
37 tahun 2017 tentang Sertifi kasi Guru 
Dalam Jabatan Yang Diangkat Pada Akhir 
Tahun 2015.
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Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimak-
sud dengan:
1. Guru dalam Jabatan adalah guru pe-

gawai negeri sipil dan guru bukan pe-
gawai negeri sipil yang sudah menga-
jar pada satuan pendidikan, baik yang 
diselenggarakan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, maupun masya-
rakat penyelenggara pendidikan yang 
sudah mempunyai peijanjian kerja 
atau kesepakatan kerja bersama.

2. Sertifi kat Pendidik adalah bukti formal 
sebagai pengakuan yang diberikan ke-
pada guru sebagai tenaga profesional.

3. Sertifi kasi adalah proses pemberian 
Sertifi kat Pendidik kepada guru.

4. Program Pendidikan Profesi Guru yang 
selanjutnya disebut Program PPG 
adalah program pendidikan yang dise-
lenggarakan setelah program sarjana 
atau sarjana terapan untuk menda-
patkan sertifi kat pendidik pada pen-
didikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidi-
kan menengah

5. Menteri adalah menteri yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan anak usia dini, pen-
didikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan masyarakat, serta pen-
gelolaan kebudayaan.

Pasal 2
Sertifi kasi bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai 
tenaga profesional pada satuan pendidi-
kan untuk memenuhi kompetensi peda-
gogik, kepribadian, sosial, dan profesio-
nal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 3
1. Sertifi kasi bagi Guru dalam Jabatan di-

laksanakan melalui Program PPG yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
yang memiliki program pengadaan te-
naga kependidikan yang terakreditasi.

2. Perguruan tinggi sebagaimana pada 
ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerinta-
han di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 4
Peserta Program PPG harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:
1. Memiliki kualifi kasi akademik saijana 

(S-1) atau diploma empat (D-IV);
2. Guru dalam Jabatan atau pegawai 

negeri sipil yang mendapatkan tugas 
mengajar yang sudah diangkat sampai 
dengan akhir tahun 2015;

3. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan

4. Terdaftar pada data pokok pendi-
dikan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.

Pasal 5
1. Menteri menetapkan kuota nasional 

peserta Program PPG setiap tahun.
2. Dinas pendidikan sesuai dengan kewe-

nangannya mengusulkan Guru dalam 
Jabatan yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
untuk mengikuti Program PPG kepada 
Menteri.

3. Menteri melakukan verifi kasi data 
atau dokumen usulan pada ayat (2).

4. Menteri melakukan seleksi calon peser-
ta Program PPG sesuai dengan usulan 
yang telah diverifi kasi pada ayat (3).

5. Menteri menetapkan peserta Program 
PPG berdasarkan hasil seleksi ayat (4).

6. Penetapan nama peserta Program 
PPG pada ayat (5) disampaikan kepa-
da menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendi-
dikan tinggi.

Pasal 6
1. Guru dalam Jabatan yang telah meng-

ikuti dan dinyatakan lulus Program PPG 
berhak memperoleh Sertifi kat Pendidik.

2. Sertifi kat Pendidik sebagaimana pada 
ayat (1) diberikan oleh perguruan ting-
gi dalam Pasal 3.

PENETAPAN PESERTA PPG DALAM 
JABATAN TAHUN 2018
Guru yang telah dinyatakan memenuhi 
syarat sebagai peserta PPG Dalam Jabatan 
melalui seleksi akademik dan administrasi 
di seluruh Indonesia sebanyak 25.650 
orang. Jumlah sasaran PPG Dalam Jabatan 
tahun 2018 adalah sebanyak 20.000 
orang, dengan prioritas yang ditetapkan 
berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. guru dengan usia di atas 50 tahun per 

tanggal 31 Desember 2017;
b. guru yang mengajar di daerah khusus 

atau daerah tertinggal, terluar, dan 
terdepan (3T);

c. guru Pendidikan Luar Biasa (Kode 
800);

d. guru produkif di SMK;
e. guru lainnya berdasarkan ranking skor 

hasil seleksi akademik.

Pengumuman penetapan peserta 
dilakukan dalam dua tahap, guru yang be-
lum masuk kuota tahap 1 agar menunggu 
pengumuman kuota tahap 2.

Konfi rmasi kesediaan peserta berlaku 
untuk semua peserta yang lolos seleksi 
akademik dan administrasi. Untuk yang 
berstatus cadangan baru dapat menjadi 
peserta (mahasiswa) PPG jika ada peserta 
PPG yang melakukan konfi rmasi “tidak 
bersedia”. Guru yang pada saat melakukan 
konfi rmasi menyatakan “tidak bersedia” 
akan diprioritaskan mengikuti PPG tahun 
2019.

Guru yang tidak melakukan konfi rmasi 
sampai dengan waktu yang telah ditentukan 
berakhir maka kesempatan mengikuti PPG 
dalam jabatan diberikan tahun 2019 dan 
masuk dalam antrian calon peserta PPG 
bersama guru yang lolos seleksi akademik 
yang dilaksanakan bulan Mei 2018.

Konfi rmasi Kesediaan dan Hasil 
Seleksi Akademik (pretest) tahun 2017 
dan Calon peserta PPG 2018 dapat dilihat 
di http://sergur.id

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat 
di http://sergur.id/pub/index.php 
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Teknik presentasi Teknik presentasieducaria

Presentasi adalah penyajian atau 
penyampaian karya tulis atau 
karya ilmiah seseorang di depan 

forum undangan/peserta atau suatu 
kegiatan berbicara di depan masyarakat/
khalayak ramai (audiens), dalam rangka 
menyampaikan suatu ide atau gagasan 
untuk mendapatkan pemahaman atau 
kesepakatan bersama. Kehadiran peserta 
dalam presentasi bermanfaat untuk 
membuat presentasi secara lebih aktif dan 
lancar, serta efi sien dalam jangka waktu 
yang ditentukan.

Tujuan presentasi antara lain mengin-
formasikan, meyakinkan, membujuk, dan 
menghibur. Menginformasi mengandung 
makna bahwa presentasi berisi informasi 
yang akan disampaikan kepada orang lain. 
Presentasi semacam ini sebaiknya me-
nyampaikan informasi secara detail dan 

jelas sehingga pendengar dapat menerima 
informasi dengan baik dan tidak salah per-
sepsi terhadap informasi yang diberikan 
tersebut. Meyakinkan artinya, presentasi 
berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang 
disusun secara logis (masuk akal) dan sis-
tematis sehingga menyakinkan pendengar 
atas suatu topik tertentu. Kontradiksi dan 
ketidakjelasan informasi dan penyusunan 
yang tidak logis dapat mengurangi keya-
kinan orang atas presentasi yang sampai-
kan. Sedangkan membujuk bahwa presen-
tasi secara logis dapat membuat penden-
gar mau untuk melakukan suatu aksi atau 
tindakan. Presentasi dapat berisi bujukan 
(ajakan), atau rayuan yang disertai den-
gan bukti-bukti sehingga pendengar me-
rasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan 
suatu tindakan. Selain itu tujuan presen-
tasi adalah untuk menginspirasi. Artinya 

presentasi bertujuan untuk membangkit-
kan inspirasi dan memberikan motivasi 
kepada pendengar atau audiens. Namun 
ada tujuan presentasi yang lain adalah 
menghibur, yakni presentasi bertujuan 
untuk memberi kesenangan kepada orang 
atau pendengar melalui informasi yang 
disampaikan dalam presentasi.

 Agar presentasi itu dapat berjalan 
secara efektif, ada beberapa hal yang perlu 
diperhitungkan. Hal yang dimaksudkan 
tersebut adalah sebagai berikut:
a. menarik minat dan perhatian peserta
b. mengarahkan perhatian peserta
c. mempertahankan minat dan perhatian 

peserta
d. menjaga kefokusan pada presentasi 

yang disajikan
e. menjaga etika atau kode etik presentasi 

TEKS DR. DIDANG SETIAWAN, M.PD FOTO RISET

BAGIAN 1

Lentera LPMP DKI-1 2018 ok.indd   22 12/6/18   1:31 PM



EDISI KETIGA – 2018 23

educariaTeknik presentasi Teknik presentasi

Melalui tulisan ini Anda akan 
belajar merancang bangun presentasi, 
pengembangan bahan presentasi 
dengan Powerpoint atau perangkat lunak 
lainnya, dan teknik presentasi yang baik. 
Anda diharapkan mampu merancang, 
mengembangkan, dan mempresentasikan 
hasil karya anda, meliputi:

1. RANCANG BANGUN PRESENTASI
Rancang bangun presentasi merupakan 
suatu hal yang sangat penting dalam 
teknik presentasi. Hal ini karena rancang 
bangun menggambarkan desain awal 
yang akan dikembangkan oleh presenter. 
Rancangan bangun ini dalam bahasa 
yang sederhana merupakan skenario 
yang hendak dibuat baik dari sisi tampilan 
visual, audio, dan paparan secara lesan. 
Untuk itu diperlukan rancang bangun 
presentasi oleh presenter untuk memilih 
dan memilah bahan presentasi, dan 
menyusun skenario presentasi yang baik. 
Berikut ini adalah teknik presentasi yang 
perlu diperhatikan dalam memilih dan 
memilah bahan presentasi.

a. Pilih tema desain yang relevan
 Sebuah slide yang baik akan mampu 

menjelaskan ide dan gagasan yang 
ingin disampaikan oleh seorang pre-
senter. Dengan demikian, audiensa-
kan terbantu ketika melihat slide yang 
ditampilkan dan presenter lebih mudah 
dalam menjelaskan apa makna yang 
dikandung oleh slide tersebut. Tipe de-
sain harus mengikuti prinsip relevansi 
artinya memiliki kesesuaian dengan 
topik yang dibicarakan misalnya pre-
sentasi ternak sapi dengan slide ber-
gambar sapi.

b. Hindari sajian teks panjang
 Pemakaian teks yang terlalu panjang 

dapat membuat slide tidak dapat ter-
baca oleh audiens. Apabila belum 
jelas, audien dapat membaca print 
out karya ilmiah tersebut, jika belum 
paham, audiens dapat bertanya pada 
sesi tanya jawab. Beberapa ahli pre-
sentasi menyarankan maksimum 5 
(lima) baris teks dalam sebuah slide. 
Dengan demikian jika Anda harus me-
nampilkan teks dalam bentuk daftar, 
pastikan tidak lebih dari 5 (lima) baris.

c. Alur yang teratur
 Slide yang baik memiliki alur yang te-

ratur, dari pendahuluan, penjelasan/
isi, hingga penutup. Slide yang isinya 
melompat-lompat dari satu topik ke 
topik yang lain tanpa alur yang jelas 
akan menyulitkan audiens untuk me-
mahaminya.

d. Berikan multimedia yang relevan
 Untuk menambah daya tarik, slide dapat 

ditambahkan multimedia yang relevan, 
seperti gambar, animasi, audio, video. 
Kesesuaian multimedia dengan topik 
pembicaraan harus saling mendukung, 
bukan justru membingungkan audiens.

e. Satu slide, berisi satu pesan
 Slide presentasi yang baik hanya ter-

fokus pada satu pesan. Tiap slide 
sebaiknya mewakili sebuah ide yang 
ingin dijelaskan. Jangan mencampur 
beberapa ide berbeda ke dalam satu 
slide. Audiens akan bingung dan sulit 
mencernanya.

f. Perhatikan karakter huruf dan ukuran 
huruf

 Karakter huruf dan ukuran huruf dalam 
slide harus proporsional dan sesuai 
dengan ilustrasi, tidak terlalu besar 
dan tidak terlalu kecil. 

Setelah itu, langkah selanjutnya 
yang perlu diperhatikan oleh presenter 
adalah menyusun skenario presentasi. 

Penyusunan skenario presetasi 
disesuaikan dengan topik atau pokok 
bahasan presentasi.

2. PENGEMBANGAN BAHAN PRESENTASI 
DENGAN POWER POINT ATAU 
PERANGKAT LUNAK LAIN

a. Desain tampilan presentasi
Dalam membuat dan menentukan desain 
tampilan Power Point, kita kerap kali berfo-
kus kepada “menarik atau tidaknya” tam-
pilan dari presentasi. Hal tersebut tidaklah 
salah, namun yang perlu diperhatikan 
adalah pentingnya bagi kita untuk menge-
depankan “tujuan” dari presentasi itu sen-
diri. Tujuan presentasi dapat berupa men-
ginformasikan sesuatu, mengajak kepada 
sesuatu, menjual sesuatu atau menghibur. 
Gunakan tampilan yang tenang untuk pre-
sentasi yang bersifat informasi, dan guna-
kan tampilan yang ceria untuk presentasi 
yang sifatnya menghibur. Untuk presen-
tasi penjualan, gunakan jenis huruf yang 
tegas dan mudah dibaca pada teks, jangan 
gunakan huruf yang “fancy” (bermain-
main) karena akan membuat Anda tidak 
serius dalam menjual.

Jaga tampilan slide presentasi Anda 
nyaman dan mudah dilihat, tidak membi-
ngungkan, dan tidak terkesan terlalu ra-
mai. Gunakan tidak lebih dari 2 jenis huruf, 
dan juga pastikan Anda hanya menyajikan 
1 grafi k/tabel dalam sebuah slide. Hindari 
juga warna-warna yang terlalu banyak dan 
tidak senada. Konsistenlah dalam menen-
tukan gaya dan suasana dalam isi presen-

Lentera LPMP DKI-1 2018 ok.indd   23 12/6/18   1:31 PM



EDISI KETIGA – 201824

tasi. Gunakan susunan/variasi warna yang 
sama, gunakan huruf yang sama dan tata 
letak (layout) yang seragam pada semua 
presentasi. Jika Anda menyajikan gamba-
ran visual menggunakan foto, gunakanlah 
foto hingga akhir presentasi, jangan cam-
pur dengan ilustrasi kartun yang jauh ber-
beda.

b. Menyiapkan materi yang akan 
dipresentasikan 

Presentasi adalah salah satu cara 
menyampaikan informasi kepada orang 
lain secara menarik dan informatif. Agar 
semua materi dapat tersalurkan dengan 
baik dan mendapat perhatian dari 
audiens, maka perlu melakukan berbagai 
persiapan agar hasil yang kita harapkan 
tercapai. Berikut ini merupakan beberapa 
metode yang perlu dipersiapkan sebelum 
presentasi:
1. Tentukanlah tujuan Anda Presentasi
 Setiap presentasi pasti memiliki se-

buah tujuan yang menjadi arah bagai-
mana Anda akan memberikan presen-
tasi tersebut. Secara umum tujuan dari 
presentasi adalah untuk memberitahu 
kepada audiens untuk melakukan se-
suatu. Jika sebuah presentasi bertu-

juan untuk menginformasikan sesuatu 
maka susunlah materi dengan detail 
dan informatif sehingga audiens yang 
sama sekali belum tahu persoalan 
menjadi mengerti dan paham. Tetapi, 
apabila presentasi tersebut bertujuan 
membujuk maka presentasi harus me-
nyajikan sesuatu hal yang memiliki sisi 
emosi untuk mengubah sikap audiens 
dan mengajak mereka melakukan 
sesuatu seperti menyetujui ide Anda, 
dan lain sebagainya.

2. Kenali Audiens
 Dengan mengenali audiens kita akan 

mengetahui bagaimana penyajian pre-
sentasi yang tepat dan tahu bagaima-
na cara pendekatan dengan mereka. 
Mungkin yang hadir adalah seorang 
penting yang sangat senang dengan 
grafi k dan angka. Maka penyajian gra-
fi k yang baik dan penjelasan di balik 
apa yang terjadi pada angka-angka 
akan menjadi nilai tambah. Sebaliknya 
bisa jadi orang yang ingin Anda beri 
tahu dalam presentasi memiliki tipe 
visual, sangat senang dengan gambar, 
diagram dan contoh-contoh nyata. 
Untuk orang seperti ini Anda pun 

dapat menyesuaikan slide presentasi 
dengan gambar yang dibutuhkan.

3. Tentukan topik presentasi
 Apa topik yang akan saya sampaikan? 

Apakah topik ini dibutuhkan peserta 
seminar? Usahakan topik Anda 
menarik dan menggugah peserta 
seminar untuk mendengarkan.

4.  Susunlah kerangka presentasi
 Dalam menyusun kerangka presentasi, 

alangkah baiknya jika kita membuat 
pemetaan ide. Pemetaan Ide dapat 
menggambarkan pokok-pokok 
pikiran yang penting atau keyword 
dari hal-hal yang akan Anda jelaskan 
dalam presentasi. Hal ini dapat 
mempermudah Anda dalam merangkai 
setiap materi presentasi secara urut 
dan memberikan gambaran lengkap 
dari presentasi dan poin-poin penting 
yang harus disampaikan.

c. Membuat materi presentasi 

1. Mengembangkan Materi
 Dalam membuat materi presentasi, 

pilihlah sumber yang dapat dipercaya 
serta perhatikan pula kesesuaian isi 

Teknik presentasi Teknik presentasieducaria

Lentera LPMP DKI-1 2018 ok.indd   24 12/6/18   1:31 PM



EDISI KETIGA – 2018 25

materi yang Anda susun dengan apa 
yang dibutuhkan oleh peserta seminar 
dan tidak asal-asalan. Anda bisa 
mendapatkan materi dari pengalaman 
pribadi, buku, jurnal, hasil penelitian, 
majalah, internet atau koran. Presentasi 
sebaiknya menggunakan kalimat yang 
ringkas sehingga kemudian Anda bisa 
menjelaskan dengan memberikan 
rangkaian materi.

  Dua hal terpenting yang perlu di-
perhatikan dalam membuat materi 
adalah bagian pembuka dan penutup. 
Pada bagian ini merupakan kesem-
patan Anda meraih perhatian dari 
audiens. Untuk bagian pembuka, jika 
perlu ingat bagian pembukaan yang 
Anda persiapkan berupa pernyataan, 
kutipan, pertanyaan, kisah atau bah-
kan sebuah humor. Pembukaan yang 
baik dan lancar akan menciptakan rasa 
percaya diri untuk kelanjutan presen-
tasi. Pada bagian penutup, berikan ke-
simpulan yang akan diingat terus oleh 
audiens.

2. Tambahkan bantuan-bantuan visual
 Salah satu alat bantu visual adalah slide 

presentasi. Buatlah slide presentasi 
lebih menarik. Dalam membuat slide 
ada beberapa prinsip yang harus Anda 

pahami, yaitu sebagai berikut 
a. Sederhana
b. Konten yang kuat
c. Font yang indah
d. Gambar yang menarik dan sesuai
e. Penggunaan warna yang tepat
f. Mematuhi prinsip CRAP, yaitu 

Contrast, Repetition, Alignment 
dan Proximity.

  Prinsip yang perlu dipertimbangkan 
dalam menyiapkan slide adalah guna-
kan hanya poin-poin utama dan pen-
ting. Jangan membuat slide yang ter-
lalu detail dan berisi seluruh hal yang 
Anda akan ucapkan. Jika itu dilaku-
kan, audiens akan membaca slide dan 
mereka tidak perlu lagi mendengarkan 
kata-kata Anda lagi.

  Beberapa tips dalam pembuatan 
slide adalah tidak terlalu banyak teks 
dalam suatu slide. Gunakan gambar, 
diagram dan tabel untuk membantu 
menjelaskan suatu konsep, data dan 
fakta. Jangan membuat slide yang ter-
lalu kompleks karena akan sulit dicer-
na dalam waktu singkat oleh peserta 
seminar dan cenderung membuat 
peserta seminar lelah sehingga tidak 
fokus pada apa yang Anda sampaikan.

3. Membuat tayangan dengan memper-

hatikan kaidah-kaidah yang berlaku
  Powerpoint sampai saat ini ma-

sih menjadi salah satu aplikasi un-
tuk membuat sebuah presentasi. 
Pembuatan presentasi Powerpoint 
yang asal-asalan akan membuat pe-
nilaian kurang baik oleh audiens dan 
tidak terlihat profesional. Dalam tahap 
pembuatan sebuah presentasi meng-
gunakan Powerpoint perlu diperhati-
kan beberapa hal. Berikut ini adalah 
beberapa hal yang perlu diperhatikan 
agar tampilan presentasi terlihat pro-
fesional sehingga audiens tidak bosan, 
antara lain:
a. Pergunakan desain yang konsis-

ten. Hal ini bisa dilakukan deng-
an menggunakan slide master, 
sehingga layout, font, bulleting, dan 
animasi pergantian slide menjadi 
konsisten hingga akhir presentasi.

b. Batasi jumlah baris dalam setiap 
slide. Jumlah baris dalam slide yang 
terlalu banyak menyebabkan silde 
tersebut menjadi terlalu penuh, 
sehingga teks menjadi kecil-kecil. 
Akibat yang lebih parah, audiens 
tidak akan mau mencerna informa-
si dalam slide tersebut. Sampaikan 
poin-poin pokok dalam setipa slide, 
kemudian Andalah yang harus 

educariaTeknik presentasi Teknik presentasi
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mengembangan dan membumbui 
ketika melakukan presentasi.

c. Pergunakan warna teks dan latar 
belakang yang kontras sehingga 
keterbacaannya tinggi.

d. Hindari penggunaan animasi dan 
sound effect yang glamor. Animasi 
dengan diiringi sound effect yang 
glamour justru menyebabkan 
presentasi anda tidak profesional, 
berkesan kekanak-kanakan, dan 
tidak serius.

e. Pertimbangkan untuk membuat 
tombol-tombol yang langsung 
menghantarkan pada slide ter-
tentu, sehingga bisa melompat 
maju ataupun mundur tanpa harus 
melewati slide demi slide. Hal ini 
seringkali diperlukan.

f. Satu gambar memberikan puluhan 
kali lipat informasi, oleh karena itu 
jika memungkinkan ditampilkan 
secara grafi s akan lebih baik ditam-
pilkan secara grafi s, misalnya tabel, 
skema, dan lain-lain. Jika terlalu 
sering teks saja yang ditampilkan, 
berikan gambar-gambar ilustrasi 
yang sesuai untuk membumbui 
presentasi Anda.

g. Power of Opening Slide (Kekuatan 
Slide Pembuka), Tidak bisa di pung-
kiri, banyak orang menilai sesuatu 
dari awal yang mereka lihat, jika 
awalnya bagus/menarik maka akan 
banyak orang yang memperhati-
kan, tetapi jika awalnya kurang me-
narik maka selanjutnya pun akan 
susah untuk tertarik. Buatlah slide 

pembuka Powerpoint kamu seme-
narik mungkin, se “wow” mungkin, 
karena dari sana kamu sudah bisa 
mengambil antusian audiens untuk 
memperhatikan kamu. Kekuatan 
Slide pembuka adalah satu hal yang 
perlu di perhatikan untuk dalam 
membuat visual Powerpoint men-
jadi menarik. Janganlah takut untuk 
kreatif, asalkan tidak berlebihan.

h. Bermain Warna (Colour), cobalah 
bermain-main warna pada slide-
slide yang Anda buat. Jangan takut 
untuk bermain warna. Asalkan 
warna-warna tersebut tetap pan-
tas untuk di padukan. Paduan war-
na-warna yang bagus akan me-
nambah daya tarik dari slide Anda.

i. Permainan Font, permainan font 
yang bisa di lakukan seperti meng-
gunakan jenis font yang berbeda-
beda (tetapi tetap harus jelas dan 
bisa di baca), mainkan ukuran font 
(misal pada kata-kata yang penting 
font size nya lebih besar, dsb), dan 
pakailah warna font yang menarik.

j. Sisipkan Gambar, Banyak gambar 
yang bisa di peroleh dari Google 
untuk membuat Powerpoint men-
jadi semakin menarik, atau jika 
hobi editing foto atau hobi jeprat-je-
pret tentu saja juga bisa di gunakan. 
Gambar juga bisa menggantikan 
kalimat-kalimat yang telalu pan-
jang. Gambar yang menarik dan 
pastinya berkesimanbungan deng-
an materi yang akan memudahkan 
penjelasan, memperjelas, dan pas-

tinya akan semakin menarik.
k. Posisi, jika pernah melihat posisi 

kata atau gambar atau box atau 
apapun itu yang agak sedikit acak 
dalam Powerpoint, itu merupakan 
suatu trik yang bisa kamu gunakan 
dalam membuat semakin menarik 
visual Powerpoint kamu. Permainan 
posisi ini bisa membuat visual 
Powerpoint kamu semakin terlihat 
profesional. Asal jangan terlalu ber-
lebihan dan tetap harus terlihat pas 
atau enak untuk di lihat.

l. Background (latar), Mungkin se-
baiknya gunakan background yang 
polos, karena background yang 
polos memudahkan kamu dalam 
memainkan warna box atau tulisan 
kamu, dan juga agar bisa memain-
kan posisi.

m. Video, adanya video tentu saja 
akan membuat Powerpoint sema-
kin menarik. Tetapi ini tergantung 
materi Powerpoint yang akan diper-
sentasikan.

n. Efek (effect), banyak pilihan efek 
yang di sediakan dalam Microsoft 
Powerpoint. Efek tulisan, efek gam-
bar, efek box, dan lain sebagainya. 
Manfaatkan efek-efek tersebut 
untuk memaksimalkan visual 
Powerpoint kamu. Buatlah seme-
narik mungkin. Tidak Berlebihan, 
Slide Powerpoint sebaiknya tidak 
perlu menggunakan efek lagu atau 
efek gerak atau animasi yang ber-
lebihan, agar tidak terlihat keka-
nak-kanakan. (bersambung) 

Teknik presentasieducaria
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best practice

Tanaman Hidroponik 
Bagian dari Program 
SMPN 213 Sebagai 

Sekolah Ramah Anak 
Berwawasan Adiwiyata

Asumsi bertani hanya dilakukan 
di atas lahan yang secara kusus 
digunakan untuk budidaya. Namun, 

seiring berkembangnya teknilogi di bidang 
biologi terapan, khususnya pertanain, 
maka di era pertanain modern, kegiatan 
biduidaya tidak hanya berpusat di lahan 
pertanian.

Seperti kita ketahui, lingkungan 
perkotaan identik dengan minimnya 
lahan budidaya tanaman, karena lahan 
difungsikan sebagai bangunan kantor 
maupun perumahan. Hal tersebut 
menjadikan kegiatan budidaya tanaman 
secara konvensional sulit dilakukan. 
Namun seiring berkembangnya teknologi 
budidaya tanaman tanpa tanah (soiless 
culture), maka kegiatan budidaya tanaman 
mulai ramai dilakukan di pusat perkotaan, 
termasuk di lingkungan pendidikan, yakni 
sekolah dengan metode hidroponik.

Metode ini telah diterapkan di SMPN 
213 yang beralamat di Jalan Malaka 1 
Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta 
Timur. Ya sejak di bawah kepemimpinan 
Waryanto, SMPN 213 terus berbenah dan 
mempercantik diri.

Maklum, dengan gedung baru berlantai 
empat yang baru diresmikan tahun lalu 
sekolah yang memiliki visi mewujudkan 
generasi disiplin, aktif dalam iptek, santun 
dalam imtaq, aman dan tertib dalam 
lingkungan pendidikan ini membutuhkan 
penyegaran lingkungan. Artinya diperlukan 
banyak tanaman untuk penghijauan 
lingkungan sekolah guna mengembalikan 
suasana asri sekolah sebelum direhab total.

Metode hidroponik merupakan salah 
satu dari sepuluh kelompok kerja yang 
dicanangkan sekolah dalam mewujudkan 

sekolah ramah anak dan lingkungan hidup 
sehat. Kesepuluh pokja tersebut meluputi 
hidroponik, apotik hidup, composting, bank 
sampah, tanaman padi, tanaman hias, 
tanaman produktif, budidaya ikan, kantor 
sehat dan yang tak kalah pentingnya 
seluruh kawasan di SMPN 213 dilarang 
merokok.

Di bawah komando guru IPA SMPN 213, 
Martis, sekolah yang memiliki 47 guru dan 
membina 861 siswa ini mendirikan Rumah 
Anggrek 213 dengan memanfaatkan lahan 
tiga kali enam meter yang menjadi cikal 
bakal (kebun dasar pertama) hidroponik 
di sekolah yang tahun lalu hasil UNBK nya 
berada diperingkat tujuh dari 16 sekolah 
ditingkat kecamatan dan peringkat 61 dari 
299 sekolah negeri di DKI Jakarta.

Prestasi ini dipercantik dengan prestasi 
lainnya baik di bidang akademik maupun 
bidang nonakademik. Pada tahun ini saja 
(2018) para siswa yang haus akan prestasi 

ini berhasil mempersembahkan empat 
medali emas dari karate, satu medali 
emas dari pencak silat dan enam medali 
emas dari taekwondo pada tingkat kota 
administrasi dan akan menjadi duta kota 
administrasi Jakarta Timur pada lomba di 
tingkat provinsi.

Prestasi tersebut melengkapi 
keberhasilan Rumah Anggrek 213 yang 
melakukan panen perdana tanaman 
pokcai, hadir pada kesempatan itu Kasudin 
Pendidikan Jakarta Timur, 1. H. Muhamad 
Rodji, Kasudin Ketahanan Pangan, Kelautan 
dan Perikanan (KPKP) Jakarta Timur, 
Camar Duren Sawit, Kasatlak Pendidikan 
Duren Sawit, dan para orang tua.

Panen perdana Rumah Anggrek 
213 menyulut Civitas SMPN 213 untuk 
mengembangkan lebih jauh metode 
hidroponik. Hasil panen pokcai sebesar 800 
ribu tersebut dipergunakan untuk membuat 
kebun dasat kedua denga jenis tanaman 
yang lebih variatif seperti pokcai, selada 
hijau dan merah, kangkung, bayam merah 
dan jenis-jenis sayuran lainnya. Hasilnya 
pun cukup menggembirakan setiap bulan 
menghasilkan 500.000 rupiah.

Keberhasilan SMPN 213 ini tentu 
tidak lepas dari tangan dingin Waryanto 
selaku nahkoda yang piawai melakukan 
terobosan-terobosan dalam upaya 
meningkatkan citra sekolah. Hasilnya 
pun secara kasat mata dapat terlihat. 
Hamparan hijau aneka jenis tanaman 
menghiasi lingkungan sekolah ditambah 
kolam ikan dengan aneka jenis ikan 
membuat lingkungan sekolah kembali 
menjadi asri dan sejuk dipandang mata. 
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Workshop Alur Publikasi
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teropong

Rakor Konsolidasi 
Kebutuhan Data

Review Renstra LPMP DKI Jakarta 2015-2019Review Renstra LPMP DKI Jakarta 2015-2019
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teropong

Sosialisasi 
dan Deklarasi 
Pembangunan 
ZI-WBK

Pelatihan PUSLING
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teropong

Bimtek 
Peningkatan 
Kompetensi 

Pengelola 
Keuangan

Sosialisasi 
dan Deklarasi 
Pembangunan 
ZI-WBK

Pelatihan IK 2013 Kepala Sekolah SD DKI Jakarta
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Hikmah Puasa Ramadhan dan Lebaranteropong

Bimtek Fasilitator 
Daerah Pemetaan 
Mutu Pendidikan
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humanioraHikmah Puasa Ramadhan dan Lebaran

Momentum Puasa Ramadhan dan 
Lebaran dalam Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia

Alhamdulillah, Bulan Ramadhan 
1439 H / 2018 M sudah datang 
menyapa kita. Momentum Bulan 

Ramadhan dengan segala keistimewaan 
dan kelebihannya tentu saja tidak boleh 
kita sia-siakan. Selama Bulan Ramadhan, 
banyak sekali kesempatan untuk meraih 
pahala, memperbanyak amal, menjauhi 
perbuatan dosa, diampuni dosa-dosa, 
peningkatan kesehatan, peningkatan 
kualitas diri, serta untuk meraih derajat 
taqwa. Mengingat sangat banyaknya 
hikmah puasa di bulan Ramadhan ini, 
maka penulis mencoba hanya melihatnya 
dari sudut peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM).
Tujuan diciptakannya manusia di 

muka bumi ini adalah untuk beribadah 
kepada Allah SWT, dengan mengemban 
tugas sebagai khalifah. Segala upayanya 
memakmurkan bumi ini tentu menghadapi 
banyak halangan dan rintangan, yang 
terkadang membuat manusia menjadi 
stress, bingung dan limbung dalam 
berjuang. Kondisi kesulitan manusia ini 
tentu memerlukan suatu treatment atau 
perlakuan khusus, yang akan membuatnya 
kembali ke fi trah semula. Berupa 
perlakuan khusus apakah itu?... Allah 
SWT telah mewajibkan bagi umat islam 

yang beriman untuk melaksanakan puasa 
selama sebulan penuh di bulan Ramadhan 
(QS Al Baqoroh: 183). 

LALU, HIKMAH APA SAJA YANG KITA 
DAPAT SELAMA BERPUASA SEBULAN 
PENUH DI BULAN RAMADHAN?...

Salah satu hikmahnya adalah 
menghilangkan kebiasaan-kebiasaan 
buruk dan memperbanyak kebiasaan-
kebiasaan baik. Coba kita nilai dengan 
jujur, selama di Bulan Ramadhan pasti 
banyak amal baik yang kita lakukan, dan 
sedikit amal salah yang dilakukan. Manusia 
sebenarnya adalah mahluk kebiasaan, baik 

TEKS HENDARMOKO, S.SI, KETUA DKM AT-TARBIYAH LPMP DKI JAKARTA FOTO ILUSTRASI
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Hikmah Puasa Ramadhan dan Lebaran Hikmah Puasa Ramadhan dan Lebaranhumaniora

ditambah shalat-shalat sunnah lainnya, 
dan perbanyak doa. Setelah itu dilanjutkan 
dengan makan sahur. Setelah makan 
sahur, maka kita menuju ke masjid untuk 
shalat shubuh berjamaah. Pulang dari 
masjid lalu kita membaca dan menambah 
hapalan Al Qur’an, olahraga ringan, lalu 
siap-siap untuk berangkat bekerja. Saat 
sampai di kantor, sempatkanlah Shalat 
Dhuha dan dilanjutkan dengan membaca 
Al Qur’an. Pukul 08.00 mulai bekerja 
dengan sebaik-baiknya, mengingat tiap 
amal di bulan suci ini akan diganjar dengan 
pahala yang berlipat-lipat, termasuk 
dalam melaksanakan pekerjaan sehari-
hari. Saat istirahat dan bersosialisasi di 
kantor pun dilakukan dengan akhlak yang 
terbaik, dengan menghindari perkataan 
dan perbuatan yang merugikan orang lain 
seperti dusta, bergosip, dan lain-lain. 

Saat waktunya istirahat siang, Shalat 
Dzuhur pun dilakukan tepat waktu dan 
berjamaah di masjid. Setelah Shalat Dzuhur 
biasanya ada kuliah tujuh menit (kultum) 
yang akan menambah pengetahuan dan 
keimanan kita. Setelah itu bisa dilanjutkan 
dengan membaca Al Qur’an, atau bisa 
juga tidur sejenak (qailulah) yang di luar 
Bulan Ramadhan bernilai sunnah, kalau di 
Bulan Ramadhan maka pahalanya setara 
dengan ibadah wajib. Tidur siang sejenak 
ini secara ilmiah terbukti akan men-charge 
energi kita sehingga dapat bekerja di siang 

dan sore hari dengan penuh semangat. 
Lama qoilulah ini 30 menit sampai 1,5 
jam. Qoilulah tidak boleh lebih dari 1,5 
jam, karena apabila lebih dari 1,5 jam 
dampaknya tubuh akan menjadi lemas 
dan malas. Setelah itu, maka dilanjutkan 
dengan aktivitas bekerja dengan semangat 
yang tinggi. 

Setelah waktu pulang, sempatkan 
Sholat Ashar berjamaah. Setelah sam-
pai di rumah dapat dilanjutkan dengan 
bercengkerama dengan keluarga, beristi-
rahat sejenak, menyiapkan masakan ber-
buka puasa keluarga, atau menyiapkan 
sedekah makanan berbuka puasa untuk 
orang lain. Sekitar pukul 17.00an dilanjut-
kan dengan membaca Al Qur’an dan doa 
petang sampai menjelang Shalat Maghrib. 
Selanjutnya berbuka puasa bersama ke-
luarga, dan segera menuju ke masjid untuk 
Shalat Maghrib berjamaah. Setelah itu di-
lanjutkan makan malam bersama keluarga 
sampai menjelang Isya. Menjelang Shalat 
Isya segera menuju ke masjid untuk Shalat 
Isya dan Tarawih, serta mendengarkan 
ceramah Ramadhan. Setelah pulang dari 
masjid, dilanjutkan dengan kembali mem-
baca Al Qur’an, Hadist, dan buku-buku 
agama, serta menyiapkan tugas untuk 
esok pagi sampai pukul 22.00. Akhirnya, 
aktivitas hari itu ditutup dengan berwudhu 
dan shalat witir, dan dilanjutkan dengan 
tidur lebih awal dari biasanya, karena esok 
pagi harus bangun lebih awal untuk makan 
sahur.

Saat hari libur, maka di masjid-masjid 
biasanya ada kuliah subuh, kuliah dhuha, 
atau kajian-kajian keagamaan. Ajaklah 
keluarga turut serta dalam kegiatan 
kajian-kajian tersebut. Menjelang siang 
maka bisa rekreasi bersama keluarga.

Kegiatan Masjid At-Tarbiyah LPMP 
DKI Jakarta untuk menyemarakkan Bulan 
Ramadhan antara lain pembuatan dan me-
nyebarkan jadwal imsakiyah 1439 H/2018 
M, menyiapkan Petugas Ramadhan untuk 
shalat lima waktu dan tarawih, membuat 
jadwal kultum bada Shalat Zhuhur selama 
Bulan Ramadhan, menyediakan cinde-
ramata bagi jamaah yang sudah khatam 
Al Qur’an pada tanggal 17 Ramadhan, 
menyiapkan olahraga ringan panahan 
setiap bada Shalat Ashar, dan menyiapkan 
acara buka puasa bersama untuk seluruh 
pegawai LPMP DKI Jakarta.

Dari seluruh aktivitas kebaikan-

dari cara merasa, berpikir, bicara, maupun 
cara bertindaknya. Selama berada di luar 
bulan Ramadhan, secara sengaja maupun 
tidak sengaja, secara sadar maupun 
tidak sadar, terkadang kita melakukan 
suatu perkataan maupun perbuatan yang 
salah yang bernilai dosa. Perbuatan yang 
salah tersebut jika dilakukan secara terus 
menerus maka akan menjadi kebiasaan. 
Hal ini bisa jadi karena kurang menuntut 
ilmu alias kebodohan, atau karena emosi-
emosi negatif yang dibiarkan tumbuh dan 
berkembang di dalam diri.

Saat bulan Ramadhan, segala sesuatu 
yang bernilai keburukan apatah lagi yang 
bernilai dosa harus disingkirkan sejauh-
jauhnya. Kita dilatih untuk pasang mata, 
telinga, dan seluruh panca indera kita agar 
selalu melakukan amal sholeh, hal-hal 
positif, serta aktivitas yang penuh dengan 
kebaikan selama satu bulan penuh. Satu 
bulan penuh maksudnya melakukan 
perbuatan baik sehari-semalam 24 
jam selama sebulan, bukan hanya saat 
berpuasa di siang hari saja. Perbuatan 
baik yang dilakukan terus menerus 
selama sebulan, maka akan menjadi 
kebiasaan. Kebiasaan baik inilah yang 
akan menggantikan kebiasaan-kebiasaan 
buruk yang telah ada sebelumnya. 

Bagaimana bentuk perbuatan secara 
konkritnya?... Dari bangun pagi jam 
03.00, kita sempatkan shalat tahajud, 
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kebaikan yang dilakukan selama satu bulan 
penuh di Bulan Ramadhan tersebut, maka 
diharapkan akan membentuk kebiasaan-
kebiasaan baru yang positif, penuh 
kebaikan, dan bernilai pahala. Kebiasaan 
ini diharapkan terus dilaksanakan dan 
dipupuk selama di luar Bulan Ramadhan. 

Keuntungan memupuk kebiasaan posi-
tif di bulan Ramadhan antara lain syaitan 
penggoda dan pengganggu dibelenggu 
oleh Allah SWT, sehingga gangguan dari 
syaitan bisa dikatakan sangat minimal. 
Tinggal tergantung niat dan tekad kita, 
mau berubah apa tidak?... Kalau segala 
kemudahan-kemudahan dan obral pahala 
yang diberikan Allah SWT ini kita abai-
kan begitu saja, maka walaupun diberi 
kesempatan puluhan kali bertemu Bulan 
Ramadhan ya tidak ada hasilnya... 

Sampai akhirnya di akhir bulan 
Ramadhan, kita akan menjumpai Bulan 
Syawal yang artinya Bulan Peningkatan. 
Maksudnya, setelah berlatih selama se-
bulan penuh di Bulan ramadhan, maka 
tiba waktunya kita akan tetap menjaga 
dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan 

baik selama di Bulan Puasa. Saat 1 Syawal 
atau Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran kita 
sambut dengan sukacita, rasa syukur dan 
gembira, namun sekaligus sedih karena 
Bulan Ramadhan telah berlalu. Rasa 
syukur dan bahagia menyambut Hari Raya 
Idul Fitri ini dirayakan bersama keluarga, 
terutama bersama keluarga besar di kam-
pung halaman. Hal inilah yang melahirkan 
budaya atau tradisi mudik. Sesibuk apa-
pun saat mencari nafkah, rasanya tidak 
lengkap kalau tidak berlebaran bersama 

keluarga dan sanak saudara di kampung 
halaman. 

Semoga setelah kita memasuki Bulan 
Syawal terdapat perubahan diri berupa 
peningkatan kualitas SDM. Hal ini terjadi 
karena segala kebiasaan baik yang telah 
kita lakukan selama di Bulan Ramadhan 
baik berupa pola rasa, pola pikir, pola si-
kap, pola tindak, dan pola kerja yang baik 
tetap dipertahankan dan terus diting-
katkan selama sebelas bulan berikutnya. 
Semoga... 

humanioraHikmah Puasa Ramadhan dan Lebaran Hikmah Puasa Ramadhan dan Lebaran
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SATU – KOSONG!
“Kerja yang profesional dong...!” 

Pasti kita sering sekali mendengar 
ujaran seperti di atas, barangkali kita 
pun sering melontarkannya kepada 

orang lain. kalimat tersebut biasanya teru-

cap ketika seseorang mengalami ketidak-
puasan atas suatu hasil kerja atau sikap 
kerja yang diberikan orang lain terhadap 
kita.

Lalu, apakah makna profesional itu sen-
diri? Selintas dapat dimaknai bahwa pro-

fesional adalah suatu karakter positif dari 
sebuah hasil kerja yang baik, yang dilaku-
kan oleh orang yang tepat dengan cara 
yang tepat, serta diberikan dalam dimensi 
waktu yang akurat.

Tuntutan menjadi pekerja yang profe-
sional berlaku di semua 
sektor kerja. Baik sek-
tor swasta, pemerintah 
maupun pekerja mandiri/
wirausaha. Tanpa target 
kerja yang profesional, 
kualitas pekerjaan menja-
di diragukan. Bahkan bisa 
ditolak pengguna dan 
mengundang caci maki 
orang lain.

PERSEPSI MASYARAKAT 
TENTANG ASN

Menyoroti persepsi 
masyarakat terhadap 
hasil kerja ASN, aparatur 
sipil negara, yang dahulu 
disebut PNS, terngiang 
pandangan umum masya-
rakat yang beranggapan 
bahwa berurusan dengan 
ASN seringkali tidak men-
genakkan. Mereka kurang 
disiplin waktu, meng-
gunakan birokrasi yang 
bertele-tele, dan sering-
kali kualitas hasil kerjanya 
sekadarnya saja. Belum 
lagi isu oknum ASN yang 
nakal, yang melakukan 
pungutan biaya yang ti-
dak berdasar, alias pungli. 

Sungguh, itu sebuah 
persepsi yang me-

nyedihkan.
N a m u n , 

Pemerintah tidak 
tinggal diam. 
Opini negatif 

TEKS ANTI KESUMA FOTO ILUSTRASI

foto: mir-s3-cdn-cf.behance.net
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yang ditudingkan kepada para ASN di 
republik tercinta ini tidak diabaikan begitu 
saja oleh para pemangku kebijakan di 
pemerintahan. Segala upaya perbaikan 
kinerja ASN gencar dilakukan, seperti 
digaungkannya gerakan revolusi mental 
dan reformasi birokrasi. 
1 poin untuk 
pemerintah!

REVOLUSI MENTAL 
DAN REFORMASI 
BIROKRASI

Revolusi men-
tal dan refor-
masi birokrasi 
m e r u p a k a n 
upaya per-
cepatan untuk 
m e n i n g k a t k a n 
kualitas layanan 
kepada masyarakat. 
Seluruh ASN didorong 
untuk bebenah diri. Gerakan ini 
dilakukan secara bersama-sama di 
seluruh kementerian dengan penerapan 
reward dan punishment, berharap citra 
ASN sekarang berangsur-angsur men-
galami perbaikan dibanding PNS jaman 
dahulu. Reward-nya, ASN diberikan tun-
jangan kinerja (tukin) sesuai kelas jabatan 
berdasarkan bobot kinerjanya. Yes, 1 poin 
lagi buat pemerintah!

Apa saja yang dilakukan guna 
menciptakan perubahan budaya kerja di 
lingkungan ASN? Diantaranya yang paling 
utama adalah peningkatan kompetensi 
ASN, perbaikan sistem kerja dan 
penetapan standar proses pekerjaan yang 
jelas. Contoh konkrit yang dilakukan oleh 
KemenPAN-RB Republik Indonesia adalah 
menerbitkan PermenPAN-RB RI Nomor 
52 Tahun 2014 tentang Pembangunan 
Zona Integritas (ZI)-Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM). 

ZONA INTEGRITAS-WBK/WBBM
Wujud nyata dari pembangunan ZI-

WBK/WBBM ini antara lain menuntut 
dilakukannya perubahan budaya kerja, 
penyederhanaan birokrasi, pemanfaatan 
teknologi, serta penyusunan prosedur ope-
rasional standar (POS) bagi seluruh aktivi-
tas layanan yang dilakukan. Sebagaimana 

ajang kompetisi sebuah kontes di televisi, 
penerapan ZI-WBK/WBBM juga disertai 
dengan penilaian dari “tim juri”. Satuan 
kerja dengan hasil skoring tinggi dinobat-
kan sebagai satuan kerja yang memiliki 
integritas dan bersih dari praktek-praktek 
kecurangan. Mereka dianugerahi piagam 
penghargaan bertanda tangan menteri. 
Poin lagi buat pemerintah!

TANTANGAN PERUBAHAN BUDAYA KERJA
Tantangan paling besar dalam 
melakukan perubahan budaya 

kerja adalah membangun 
komitmen bersama untuk 

mewujudkan kepuasan 
m a s y a r a k a t 

dari layanan yang diberikan. Cita-cita 
besar ini harus diawali dengan kesadaran 
untuk melakukan perubahan budaya kerja 
yaitu membenahi pola pikir, bahwa bekerja 
tidak hanya sekedar bekerja tapi harus 
mencapai target kualitas yang diharapkan 

masyarakat. Sudah terwujudkah budaya 
kerja seperti ini? Atau masih zero?

Bentuk-bentuk sikap ASN yang men-
jadi tantangan besar untuk mewujudkan 
harapan kepuasan masyarakat antara lain 
sikap stagnan, sulit untuk berubah; kera-
guan akan komitmen pimpinan untuk me-
mimpin perubahan; serta anggapan bahwa 
berkinerja/tidak berki-
nerja, pendapatan 

sama saja.
Oleh sebab 

itu, ide gerakan 
positif untuk melakukan 

perubahan persepsi masya-
rakat harus dilakukan bersama, 

bukan secara parsial. Seluruh unsur dalam 
organisasi harus digerakkan untuk melan-
gkah bersama mencapai cita-cita yang 
diharapkan. Dimotori oleh seluruh pimpi-
nan dan didukung oleh integritas seluruh 
anggota organisasi. Sudah terwujudkah 
kondisi baik ini di lingkungan ASN? Atau 
masih nol?

opini
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SEBUAH ILUSTRASI “LUCU”
Menyinggung tentang peran aktif 

seluruh anggota organisasi, bukan aneh 
jika ada fenomena lucu dalam dunia kerja 
sebagai akibat masih langkanya pegawai 
handal. Pegawai yang cerdas, rajin dan 
berintegritas “dinodai” oleh prasangka 
buruk dari orang-orang di dalam organisasi 
itu. Di cap ambisius, cari muka atau 
mengejar jabatan. Bahkan, saking baper-
nya dengan kinerja baik orang, pegawai 
seperti itu malah “ditenggelamkan” dari 
aktivitas lembaga tanpa alasan yang 
terang. Fenomena ini hanya sebuah 
ilustrasi tambahan. Jika pun terjadi, pada 
akhirnya karya nyata bicara lebih keras 
dari teriakan prasangka.

INDIKATOR LAYANAN YANG MEMUASKAN
Berfokus pada capaian perubahan 

budaya kerja adalah hal penting. 
Kesuksesannya dapat dilihat dari capaian 

kualitas hasil kerja. Selintas hal tersebut 
dapat diukur dengan terealisasinya 
indikator-indikator kepuasan masyarakat. 
Masyarakat merasa puas jika dapat 
memperoleh layanan dengan penerapan 
hal-hal sebagai berikut:
1. Prosedur pelayanannya mudah
2. Petugas yang memberikan layanan 

memiliki kompetensi dan sikap kerja 
yang baik

3. Kecepatan dalam pemberian layanan 
sesuai waktu yang distandarkan

4. Kenyamanan lingkungan dan sarana-
prasarana pendukungnya

Apakah ASN sudah menerapkan indi-
kator-indikator ini?

MENGAPA BEKERJA HARUS BERKUALITAS
Beragam upaya dalam rangka revolusi 

mental dan reformasi birokrasi harus di-
iringi dengan serangkaian pemahaman 
tentang mengapa bekerja harus berkuali-

tas. Tanpa mengetahui alasan dari sebuah 
tindakan yang dilakukan, gerakan peru-
bahannya akan mengalami kegamangan, 
karena pelakunya tidak memiliki dorongan 
motivasi yang jelas. Apakah ASN sudah 
memahami mengapa bekerja harus ber-
kualitas? 

Mengutip dari kalimat bijak seorang 
ulama, aktivis politik dan penulis 
Indonesia, Prof. Dr. Hamka-Buya Hamka: 
“Jika hidup hanya sekedar hidup, kera di 
rimba juga hidup. Kalau bekerja hanya 
sekedar bekerja, kerbau di sawah juga 
bekerja.” Di dalam ungkapan tersebut 
terselip makna bahwa derajat manusia 
yang lebih tinggi dari hewan, menuntut 
manusia untuk melakukan tindakan 
dengan ukuran kualitas yang lebih tinggi. 
Kesadaran individu akan perannya dalam 
suatu kelompok akan menuntunnya pada 
tindakan yang berkualitas.

STOP SATU-KOSONG!
Menjawab beberapa tantangan terkait 

budaya kerja ASN di atas, ada beberapa 
hal yang dapat dilakukan dalam rangka 
membangun budaya kerja ASN yang be-
rorientasi kualitas, antara lain memahami 
target kerja, menetapkan cara cerdas 
pencapaian hasil kerja, dan berkomit-
men memenuhi standar kerja. Setidaknya 
ketiga hal tersebut dapat mengimbangi 
perolehan poin pemerintah yang telah 
melakukan upaya-upaya nyata dalam 
pembenahan diri ASN. Sehingga diharap-
kan perolehan skor tidak selamanya “sa-
tu-kosong!”. Bukan tidak mungkin, jika pe-
merintah melakukan pinalti terhadap ASN 
yang tidak berkinerja, yaitu mencabut hak 
tunjangan kinerjanya, hingga klimaksnya 
adalah memberhentikan pegawai dengan 
hormat.

Namun tak kalah pentingnya, selain 
konsistensi penerapan reward dan punish-
ment sebagai bagian dari revolusi mental 
dan reformasi birokrasi, untuk menepis 
anggapan tentang bekerja baik/tidak 
baik kompensasinya sama saja, peme-
rintah juga perlu menerapkan reformasi 
pembayaran gaji. Mereka yang berkinerja 
lebih harus mendapat hasil yang lebih 
dari mereka yang belum optimal berki-
nerja. Semoga pemerintahan kita berhasil 
membangun budaya kerja ASN yang pro-
fesional menuju Indonesia yang semakin 
berkualitas. Salam Integritas. 

opini
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Mengambil 
Hikmah dari 
Peringatan Hari 
Pendidikan 
Nasional 2018

TEKS HENDARMOKO, S.SI, ANALIS DATA MUTU 
PENDIDIKAN LPMP DKI JAKARTA FOTO RISET

Setiap tanggal 2 Mei kita selalu 
memperingati Hari Pendidikan 
Nasional (Hardiknas). Dalam setiap 

peringatan Hardiknas, setidaknya kita 
dapat menyegarkan ingatan kita tentang 
sejarah Hardiknas dan hikmah apa yang 
dapat kita petik dari peringatan tersebut.

Peringatan Hardiknas tanggal 2 Mei 
diambil dari tanggal kelahiran Ki Hadjar 
Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta 
pada Tanggal 2 Mei 1889 dengan nama 
asli Raden Mas Soewardi Soeryaningrat 
berasal dari keturunan keraton Yogyakarta. 
Beliau wafat pada usia 70 tahun pada 
Tanggal 26 April 1959. Berkat usaha kerja 
keras dan jasanya dalam rangka merintis 
pendidikan di tanah air, Beliau dinobatkan 
sebagai Bapak Pendidikan Nasional 
Indonesia atas dasar Surat Keputusan 
Presiden Republik Indonesia No. 305 
Tahun 1959 pada Tanggal 28 November 
1959.

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat 
mengganti namanya menjadi Ki Hadjar 
Dewantara saat genap berusia 40 tahun 
menurut hitungan Tahun Saka. Semenjak 
saat itu, Beliau tidak lagi menggunakan 
gelar kebangsawanan di depan namanya. 
Hal ini dimaksudkan supaya dapat bebas 
dekat dengan rakyat, baik secara fi sik 
maupun hatinya. Perjalanan hidupnya 
benar-benar diwarnai perjuangan dan 
pengabdian demi kepentingan bangsanya. 
Dia menamatkan sekolah dasar di ELS 
(sekolah dasar Belanda). Kemudian 
sempat melanjutkan ke STOVIA (sekolah 

dokter Bumiputera), tetapi tidak sampai 
tamat karena sakit. Ki Hadjar Dewantara 
bekerja sebagai wartawan di beberapa 
surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden 
Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem 
Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. 
Sebagai penulis andal, tulisan-tulisannya 
sangat komunikatif, tajam dan patriotik 
sehingga mampu membangkitkan 
semangat antikolonial bagi pembacanya.

Selain ulet sebagai seorang wartawan 
muda, Beliau juga aktif dalam organisasi 
sosial dan politik. Pada 1908, dia aktif di 
seksi propaganda Boedi Oetomo untuk 
mensosialisasikan dan menggugah kesa-
daran masyarakat Indonesia pada waktu 
itu. Terutama mengenai pentingnya persa-
tuan dan kesatuan dalam berbangsa dan 
bernegara. Kemudian, bersama Douwes 
Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan 
dr. Cipto Mangoenkoesoemo, Ki Hadjar 
mendirikan Indische Partij. Partai poli-
tik pertama yang beraliran nasionalisme 

Indonesia itu berdiri pada 25 Desember 
1912 dengan tujuan mencapai Indonesia 
merdeka. Setelah zaman kemerdekaan, 
Ki Hajar Dewantara pernah menjabat 
sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, 
dan Kebudayaan yang pertama. Nama Ki 
Hadjar Dewantara bukan saja diabadi-
kan sebagai seorang tokoh dan pahlawan 
pendidikan (Bapak Pendidikan Nasional), 
tanggal kelahirannya pun kita perin-
gati bersama sebagai Hari Pendidikan 
Nasional.

Ki Hadjar Dewantara terkenal dengan 
semboyan Tut Wuri Handayani yang 
teks aslinya berbunyi ”Ing ngarsa sung 
tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri 
handayani”. Arti dari semboyan ini adalah 
Ing Ngarsa Sung Tulada (di depan, seorang 
pendidik harus memberi teladan atau 
contoh tindakan yang baik). Ing Madya 
Mangun Karsa (di tengah atau di antara 
murid, guru harus menciptakan prakarsa 
dan ide). Terakhir, Tut Wuri Handayani 
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(dari belakang seorang guru harus bisa 
memberikan dorongan dan arahan). 

Peran penting pendidikan sudah 
tidak perlu diragukan lagi. Negara 
sudah memberikan payung hukum bagi 
pendidikan yaitu di UUD 1945 Pasal 31 
ayat 1 sampai 5. Lalu diturunkan lagi 
dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional (UU Sisdiknas) yaitu UU no. 
20 Tahun 2003, lalu dilengkapi dengan 
peraturan-peraturan lainnya seperti 
Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, 
Peraturan Presiden, serta Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

LALU, HIKMAH APA SAJA DARI 
PERINGATAN HARDIKNAS YANG 
DILAKUKAN SETIAP TAHUNNYA?... 

Pertama, Peringatan dimaksudkan 
sebagai sarana untuk mengingat kembali, 

mengembalikan ke maksud dan tujuan 
semula, mengukur sudah sampai 
manakah kondisi dan posisi pendidikan 
di Indonesia, serta menge-charge kembali 
kesadaran kita betapa pentingnya peran 
dari pendidikan. Perkembangan ilmu, 
pengetahuan, teknologi dan kemajuan 
negara-negara yang sudah maju dan besar 
tidak lepas dari perhatian pemerintahnya 
kepada dunia pendidikan. Sebagai contoh 
populer, Jepang yang sudah kalah perang 
dan hancur dalam perang dunia ke 2 pun 
dapat segera bangkit dan kembali berjaya, 
setelah kata-kata pertama Kaisar Jepang, 
”Masih ada berapa guru yang masih 
hidup?”.

Kedua, keberhasilan pendidikan me-
merlukan waktu lama, hasilnya tidak da-
pat dilihat secara instan, dan biaya yang 
besar. Hal inilah yang terkadang membuat 
sebuah negara tidak terlalu memperha-

tikan perkembangan aspek pendidikan, 
mereka ingin instan. Padahal keberhasilan 
dan kemajuan sebuah negara adalah buah 
dari bibit-bibit pendidikan yang ditanam-
kan sepuluh sampai dua puluh tahun yang 
lalu. Ibarat perjalanan jauh dengan meng-
gunakan mobil, kendaraan perlu berhenti 
sejenak di rest-area untuk beristirahat dan 
memulihkan kembali tenaga. Begitu pula 
peringatan Hardiknas, sebagai sarana 
introspeksi untuk memperoleh kembali 
semangat dalam menggapai tujuan pendi-
dikan nasional. 

Ketiga, hasil pendidikan berpengaruh 
besar kepada keberhasilan aspek lainnya. 
Secara nasional berpengaruh kepada kon-
disi poleksosbudhankam dan sebagainya, 
secara pribadi juga berpengaruh kepada 
seluruh aspek hidup orang tersebut. 
Melihat hal tersebut, maka tak berlebihan 
apabila Peringatan Hardiknas perlu dilaku-

opini
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kan oleh berbagai instansi pemerintah 
atau swasta, bahkan setiap pribadi warga 
negara Indonesia juga perlu memperin-
gatinya, artinya Hardiknas dapat menjadi 
momentum introspeksi massal.

Keempat, dalam setiap peringatan 
Hardiknas, perlu inovasi dan kreasi yang 
baru, sehingga akan memberi kesan yang 
kuat dan mendalam. Tidak sekedar upa-
cara seremonial, lalu bubar dan selesai. 
Kita perlu memberi penghargaan yang 
tinggi kepada Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia yang 
telah memberikan arahan kepada setiap 
instansi pemerintah baik di pusat mau-
pun daerah, kedutaan Indonesia di luar 
negeri, dan sekolah agar mengadakan 
kegiatan-kegiatan bernuansa pendidikan 
dan kebudayaan sejak Bulan April 2018 
yang bermanfaat langsung bagi masyara-
kat dengan konsep pelibatan semua unsur 
masyarakat. Bulan Mei juga ditetapkan se-
bagai Bulan Pendidikan dan Kebudayaan.

Suasana Hardiknas sudah terasa di 
LPMP DKI Jakarta sejak awal bulan April 
2018, yaitu dengan rapat-rapat persiapan 
acara-acara peringatan Hardiknas. Lalu 
dilakukan juga berbagai acara dengan 
melibatkan Satuan Kerja lainnya seperti 
dengan Museum Nasional, dan sekolah-
sekolah. Acara puncak Hardiknas 
dilaksanakan tanggal 26 April 2018 
dengan mengadakan acara Pentas Seni, 
Kelas Mendongeng, Kelas Inspirasi, Bazaar 
dan Pameran Pendidikan, Nonton Bareng, 
serta Ngobrol Publik. Acara puncak ini 
dihadiri oleh undangan dari sekolah-
sekolah dan masyarakat sekitar. Kegiatan 
seperti ini ke depannya perlu dilakukan 
secara rutin dengan peningkatan kualitas 
acara-acaranya.

Sebenarnya, masih banyak kegiatan 
yang dapat dilakukan dalam mengisi 
peringatan Hardiknas tersebut, misalnya 
a. membuat lomba antar satuan dan 
unit kerja di dalam suatu instansi. Jenis 
lomba dapat berupa lomba kedisiplinan, 
pencapaian target, kreativitas dan inovasi 
program, dan sebagainya. Penilaian lomba 
tersebut dilakukan sepanjang tahun, dan 
penentuan pemenang serta pemberian 
hadiahnya dilakukan pada tanggal 2 Mei. 
b. Lembaga atau instansi pendidikan 
mengadakan lomba-lomba bagi karyawan 
atau bagi pelanggan eksternal yang 
dilakukan pada tanggal 2 Mei, lalu 

pemberian hadiahnya pada tanggal 20 
mei. c. diadakan pemilihan pegawai 
teladan, yang pengumuman pemenangnya 
dilakukan tepat pada tanggal 2 Mei.

Selain itu juga bisa kegiatan d. 
mengadakan kegiatan sosial-pendidikan 
kepada anak yatim, yatim piatu, 
pengangguran, penyandang cacat 
tubuh, berupa pelatihan keterampilan 
hidup sehingga mereka dapat hidup 
mandiri dan meneruskan pendidikannya. 
e. mengadakan Corporate Social 
Responsilbility (CSR) kepada tukang ojek, 
pemuda, dan pengangguran misalnya 
berupa pemberian kursus pendidikan 
singkat. Kursus tersebut bisa berupa 
kursus keterampilan, kepribadian, cara 
merubah pola pikir, cara menemukan 
passion dalam hidup, atau trik-trik dalam 
menghadapi masalah kehidupan. f. 
Mengadakan kegiatan pemberantasan 
buta huruf. g. mengadakan acara 
sumbangan buku pendidikan. Sebenarnya 
banyak sekali instansi sosial atau 
pendidikan yang memerlukan bantuan 
sumbangan buku-buku pendidikan. Hasil 
sumbangan buku dari pegawai, bisa 
dikumpulkan dan disumbangkan kepada 
yang membutuhkan. h. mengadakan 
acara kunjungan ke panti jompo, lalu 
mengadakan acara dari hati ke hati, 
dengan menjadikan mereka sebagai 

narasumber, sehingga kita bisa belajar 
hidup dan kehidupan dari orang yang 
mungkin selama ini dipandang sebelah 
mata.

i. mengadakan acara motivasi dan 
pengembangan diri bagi pegawai, maupun 
kepada anak sekolah. Kegiatan ini bisa dari, 
oleh dan untuk pegawai, maupun memang 
dengan sengaja mengundang pembicara 
yang ahli dalam bidang pengembangan 
diri tersebut. j. mengadakan acara kerja 
bakti membersihkan lingkungan kerja. 
Acara kerja bakti ini diharapkan dapat 
mengasah rasa tanggung jawab pegawai 
terhadap kebersihan di lingkungan 
kantornya. k. mengadakan acara lomba 
pidato berkaitan dengan pendidikan. l. 
mengadakan program anak atau adik 
asuh dalam pendidikan. m. mengadakan 
acara studi wisata ke musium atau tempat 
yang berkenaan dengan pendidikan. n. 
mengadakan family day untuk pegawai dan 
anggota keluarganya dengan mengusung 
tema pendidikan. o. mengadakan acara 
tes kepribadian, bakat dan minat untuk 
pegawai dan anggota keluarganya. 

Kegiatan-kegiatan dalam memeriahkan 
Hari Pendidikan Nasional tersebut 
diharapkan menjadikan setiap tanggal 
2 Mei merupakan hari yang ditunggu-
tunggu oleh insan pendidikan dan seluruh 
lapiasan masyarakat. Semoga... 
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AGENDA KEGIATAN LPMP DKI JAKARTA BULAN JANUARI S.D JUNI TAHUN 2018
 
NO NAMA KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN TEMPAT KEGIATAN

1 Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Kebutuhan Data dan Informasi  Rabu s.d Kamis, 7 s.d 8 Februari 2018 LPMP DKI Jakarta
 Internal di LPMP DKI Jakarta Tahun 2018

2 Workshop Penyusunan Alur Publikasi LPMP DKI Jakarta 28 Februari s.d 2 Maret 2018 Pusdiklat Pegawai Kemdikbud

3 Rapat koordinasi PMP dan Implementasi PPK 22-23 Feb 2018 Hotel Swissbel

4 Workshop Penyusunan Bahan Pengembangan Sekmod 2018 26-27 Feb 2018 LPMP DKI Jakarta

5 Penyusunan Juklak Pengembangan Sekmod 2018 12-14 Maret 2018 Hotel Mirah Bogor

6 Pelatihan Fasilitator Daerah Sekolah Model Tahun 2018 18-22 Maret 2018 Salak Tower Hotel Bogor

7 Penyegaran SPMI bagi Pengawas jenjang SD dan SMP  26-28 Maret 2018 Hotel Amaroossa Cosmo Jakarta

8 Penyegaran SPMI bagi Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP 26-28 Maret 2019 Hotel Amaroossa Cosmo Jakarta

9 Rapat Koordinasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kurikulum 2013  6 Februari 2018 LPMP DKI Jakarta

10 Rapat Koordinasi Instruktur Kurikulum 2013 14 Februari 2018 LPMP DKI Jakarta

11 Desiminasi Hasil Bimbingan Teknis untuk Instruktur Propinsi jenjang  9 sd 10 Maret 2018 LPMP DKI Jakarta
 SD tahun 2018

12 Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pembelajaran dan 
 Penilaian Kurikulum 2013 di Satuan Pendidikan Jenjang SD/SMP/SMA/SMK 1 Maret 2018 LPMP DKI Jakarta

13 Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum 2013 Kabupaten/Kota Tahun 2018 14 s.d 17 Maret 2018 Hotel Amaroossa

  21 s.d. 24 Maret 2018 Hotel Amaroossa

  6 s.d. 9 Maret 2018 Hotel Ambhara 

  14 s.d 17 Maret 2018 Hotel Ambhara 

14 Rapat Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja 2018 5 Januari LPMP

15 Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 16 - 17 Januari LPMP

16 Workshop Manajemen Organisasi LPMP DKI Jakarta Tahun 2018 19 - 20 Januari Wira Carita Hotel

17 Pelatihan Pengembangan Pendidikan Karakter melalui  19 - 20 Februari LPMP
 Dongeng dan Perpustakaan Keliling

18 Pengelolaan Barang Milik Negara 26 - 27 Februari LPMP

19 Bimtek Penguatan Kompetensi Pengelola Keuangan 4 - 7 Maret Hotel The Sahira

20 Diklat Penyegaran Instruktur Kurikulum Tingkat SMP Selasa s.d Kamis, 6 s.d 8 Februari 2018 Hotel Mega Anggrek

21 Diklat Penyegaran Instruktur Kurikulum Tingkat SD Senin s.d rabu, 19, 20 dan 21 Februari Hotel Allium Tangerang

22 Pelatihan Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Dongeng dan  Senin dan Selasa, 19 dan 20 Februari 2018 LPMP DKI Jakarta
 Perpustakaan Keliling

23 Rapat Koordinasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan dan Program  Kamis s.d Jumat , tanggal 22 - 23 Februari 2018 Hotel Swiss Bell
 Penguatan Pendidikan Karakter Tahun 2018

24 Workshop Penyusunan Bahan Pengembangan Sekolah Model Tahun 2018 26 Februari s.d 27 Februari  LPMP DKI Jakarta

25 Focus Group Discussion Implementasi Pembelajaran dan Penilaian  Kamis, 1 Maret 2018 LPMP DKI Jakarta
 Kurikulum 2013 di Satuan Pendidikan Jenjang SD/SMP/SMA/SMK

26 Studi banding ke Vietnam Senin s,d Kamis. tanggal 5 s,d 8 Maret 2018 Kota Ho Chi Min 

27 Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota  Selasa s.d Jumat, Tanggal 6 s.d 9 Maret 2018 Hotel Ambhara
 Kurikulum 2013, angkatan 1

28 Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota  Rabu s.d Sabtu, Tanggal 14 s.d 17 Maret 2018 Hotel Ambhara
 Kurikulum 2013 angkatan 2

29 Diklat Penyegaran SPMI bagi kepala dan pengawas sekolah model Selasa s.d Jumat, Tanggal 20 s.d 22 Maret 2018 Hotel Amarroosa. 

30 Bimtek Dapodik 24-26 April 2018 LPMP DKI

31 Pengembangan Instrumen Pemantauan Pelaksanaan UNBK SMK,  4-Apr-18 LPMP DKI Jakarta
 SMA, SMP dan USBN jenjang SD dan Monev Sekolah Model tahun 2018

32 Pemantauan Ujian Nasional Jenjang SMA 9 s.d 12 April 2018 Satuan Pendidikan

33 Penyegaran SPMI bagi Pengawas Tahap 2 16 s.d 18 April 2018 Hotel Swiss Belinn Kemayoran

34 Penyegaran TPMPS bagi Kepala Sekolah jenjang SMA dan SMK 16 s.d 18 April 2018 Hotel Swiss Belinn Kemayoran
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NO NAMA KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN TEMPAT KEGIATAN

35 Pemantauan Ujian Nasional Jenjang SMP 23 s.d 26 April 2018 Satuan Pendidikan

36 Pemantauan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Jenjang SD 2 s.d 4 Mei 2018 Satuan Pendidikan

37 Penyegaran TPMPS bagi Guru Jenjang SMP, SMA, dan SMK 7 s.d 9 Mei 2018 LPMP DKI Jakarta

38 Bimbingan Teknis Fasilitator daerah dan petugas Pemetaan Mutu 14 s.d 16 Mei 2018 Hotel Swiss Belinn Kemayoran

39 Penyegaran TPMPS bagi Guru Jenjang SD 21 s.d 23 Mei 2018 LPMP DKI Jakarta

40 Bimbingan Teknis Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu Angkatan 1 24 s.d 25 Mei 2018 LPMP DKI Jakarta

41 Asistensi Bantuan Pemerintah Sekolah Model Penjaminan Mutu  28 Mei dan 4 Juni 2018 LPMP DKI Jakarta
 Jenjang SMP, SMA dan SMK

42 Bimbingan Teknis Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu Angkatan 2 30 s.d 31 Mei 2018 LPMP DKI Jakarta

43 Asistensi Bantuan Pemerintah Sekolah Model Penjaminan Mutu Jenjang SD 5 dan 7 Juni 2018 LPMP DKI Jakarta

44 Workshop Penyusunan Bahan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang  18 s.d. 21 April 2018 Luar LPMP DKI Jakarta
 SD/SMP/SMA/SMK Tahun 2018

45 Rapat Koordinasi Pendampingan Pengembangan Budaya Mutu Sekolah 27 April 2018 LPMP DKI Jakarta

46 Workshop Pemusnahan dan Penghapusan BMN  LPMP

47 Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-o�  ce di Lingkungan  7 - 9 Mei LPMP
 LPMP DKI Jakarta Tahun 2018

48 Pembekalan Penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2018 28 - 29 Juni  LPMP
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