
Keberlanjutan pemban-
gunan pendidikan  sangat 
bergantung pada ket-
ersediaan sumbar daya 
manusia yang memiliki ka-
pasitas dan keterampilan 
yang relevan.  Lembaga 
pelatihan diadakan untuk 
menyediakan beragam 
pelatihan untuk pengelola 
dan praktisi pendidikan. 
Untuk itu harus dipastikan 
bahwa lembaga pelatihan  
memiliki kapasitas dan 
tenaga pelatih yang 
memiliki sertifikat yang 
relevan.  

Terdapat sedikitnya  empat 
lembaga pelatihan di Aceh 
yang diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan pe-
latihan di bidang pendidi-
kan.  Keempat lembaga 
tersebut adalah Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendi-
dikan (LPMP), Badan Ke-
pegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan (BKPP), Pusat 

Pengembangan Mutu Guru 
(PPMG) dan Madrasah De-
velopment Center (MDC).  

Secara umum keempat 
lembara pelatiha  tersebut 
masih kekurangan dalam 
hal  ketersediaan pelatih 
yang tersertifikasi.  Terkait 
dengan itu SEDIA melalui 
Tim Koordinasi Pemban-
gunan Pendidikan Aceh 
(TKPPA)  menjadikan pen-
ingkatan kapasitas lembaga 
pelatihan sebagai salah 
satu program prioritas.   

Bekerjasama dengan LAN 
Jakarta , sejumlah pelatihan 
dilaksanakan untuk mening-
katkan kapasitas  tenaga 
pelatih dari lembaga pelati-
han tersebut diatas.  

Sejumlah lembaga pelati-
han yang mendapat man-
faat dari pelatihan yang 
didukung SEDIA adalah 
Pusat Pengembangan Mutu 
Guru (PPMG), LPMP, Puste-

komdik,   Madrasah Devel-
opment Center, BKPP, dan 
Badan Pengembangan 
Kelompok Belajar Aceh.   

Kegiatan pelatihan yang 
telah didukung adalah 
Training tentang Mana-
jemen Pelatihan (MoT 20 
peserta mendapat sertifi-
kasi),  Training Penyeleng-
garaan  Pelatihan (ToC, 60 
peserta 56 mendapat ser-
tifikat) ;  TOT untuk wid-
yaiswara (28 peserta, 26 
mendapatkan sertifikat).   

Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Pelatihan  

Sekarang Aceh mampu melanjutkan 
program secara mandiri  
Salah satu faktor yang cu-
kup signifikan dalam menja-
min efektivitas pemban-
gunan di bidang pendidikan 
adalah ersedianya Rencana 
Strategis (Renstra). Pemer-
intah telah mengamanat-
kan setiap Satuan Kerja 
Pemerintah Kabupaten/
Kota (SKPK) untuk menyu-
sun Renstra.  

Sebagai bentuk dukungan 
untuk meningkatkan ka-
pasitas pemeritah daerah 
dalam mengelola pemban-
gunan pendidikan, salah 
satu program prioritas 
SEDIA  adalah peningkatan 
kapasitas pemerintah 
dalam perencanaan pem-

bangunan pendidikan. Pada 
tahun 2011 masih tersisa 7 
dari  23 Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota di Aceh 
yang belum memiliki   Ren-
stra SKPK.  

SEDIA-TKPPA berharap 
Aceh memiliki tenaga pe-
latih untuk memfasilitasi 
penyusunan Renstra SKPK  
setelah tidak ada lagi  pro-
gram bantuan donor.  

Bekerjasama dengan Ke-
menterian Dalam Negeri, 
pada tanggal 17-21 Desem-
ber 2012 SEDIA memfasili-
tasi TOT untuk Widyaiswara 
dari BKPP, Dinas Pendidi-
kan Propinsi Aceh dan FKIP 

Unsyiah dalam Penyusunan 
Renstra. Sejumlah tujuh 
Widyaiswara memperoleh  
sertifikat  dari Kemendagri.  

Ketujuh widyaiswara terse-
but telah secara aktif mem-
fasilitasi workshop penyu-
sunan Renstra untuk 7 kab/
kota. Setiap widyaiswara 
juga telah memberikan 
pendampingan dalam 
penyusunan Renstra SKPK 
di kab/kota yang menjadi 
target.  

Dinas Pendidikan Kabu-
paten/Kota merasa sangat 
terbantu dengan program 
yang didukung oleh SEDIA 
ini.  P
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Salah satu sesi pelatihan Master 
Trainer untuk Pelatihan Calon 

Kepala Sekolah di Banda Aceh  

SEDIA—TKPPA 
http:\\tkppa.acehprov.go id 

 



 

Walaupun konsep Manajemen Berbasis 
Sekolah telah diinstruksikan untuk dilak-
sanakan di seluruh sekolah di Indonesia 
sejak tahun 2002, harus diakui bahwa masih 
banyak sekolah dan madrasah yang belum 
dapat menerapkannya secara utuh dan 
menyeluruh. Ratusan atau bahkan ribuan 
pelatihan telah dilaksanakan untuk guru, 
kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan 
juga untuk komite sekolah.  Tetapi catatan 
di tingkat nasional menunjukkan, tidak lebih 
dari 40% sekolah yang sudah menerapkan 
MBS secara baik.  

Melalui Tim Koordinasi Pembangunan Pen-
didikan Kota di Kota Sabang, Gayo Lues dan 
Aceh SIngkil, telah disepakati untuk me-
netapkan dua sekolah/madrasah   yang 
akan menjadi model untuk implementasi 
MBS. Pemilihan sekolah/madrasah ditetap-
kan dengan kriteria: (i) belum terlalu maju, 
(ii) komitmen guru dan kepala sekolah un-
tuk melakukan perubahan; (iii) kemampuan 
kepala sekolah dalam menggunakan 
teknologi informasi; serta (iv) dukungan 
komite sekolah dan masyarakat.  

Proses pemilihan sekolah/madrasah yang 
akan dijadikan model untuk implementasi 
MBS dilakukan dengan melibatkan wakil 
dari MPD, Mapenda–Kementerian Agama, 
pengawas sekolah/madrasah dan Kepala 

Bidang Pendidikan Dasar.  

Dari tiga kabupaten/kota rintisan yang 
menerapkan pendekatan sekolah model, 
Kota Sabang terlihat mengalami kema-
juan yang lebih cepat dari kedua kabu-
paten lainnya. Dukungan SEDIA untuk 
meningkatkan implementasi di Kota Sa-
bang adalah meliputi : (i) pembentukan 
Satuan Kerja MBS sebagai bagian dari 
TKPPK; (ii) penyegaran PAKEM untuk 
sekolah model; (iii) fasilitasi untuk “edah 
kelas; (iv) kunjungan belajar ke Kabu-
paten Tulung Agung; (v) pelatihan pe-
nyegaran untuk 20 fasilitator MBS tingkat 
kota; dan (vi) Dana Hibah sebear Rp 20 
juta untuk masing-masing sekolah model 
MBS.  

 Kunjungan belajar ke Tulung Agung sangat 
dirasakan manfaatnya. Baik guru, kepala 
sekolah, pengawas sekolah, maupun Ketua 
Komite Sekolah, mendapat pengalaman 
nyata tentang bagaimana melaksanakan 
peran masing-masing dalam mendukung 
penyelenggaraan pendidikan yang berkuali-
tas.  

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi 
masyarakat sekolah dalam menerapkan MBS 
adalah besarnya komitmen pemerintah 
daerah, yang ditunjukkan dengan mening-
katkan kualitas komunikasi antara pemerin-
tah daerah dengan sekolah/madrasah.  Salah 
satu bukti komitmen pemerintah daerah 
adalah mendanai sebagian biaya untuk kun-
jungan belajar ke Jawa Timur (perwakilan 
dari MPD). Pembentukan Majelis Kelas di 
MIS Balohan dan SDN 5 Sabang adalah salah 
satu hal yang dipelajari dari keberhasilan 
sekolah di Tulung Agung.  

Halaman 2 

Komite Sekolah  membantu sekolah dalam menciptakan 
lingkungan belajar yang lebih nyaman  

Sekolah Model sebagai Pusat Belajar Gugus  

“Kelas yang lain pun ingin  punya kelas 

yang bagus dan rapih. Majelis kelas  yang 

melakukan penataan ruang kelas, karena 

itu untuk anak-anak mereka sendiri” 

PE NI NGKA TA N M UT U  DA N T AT A  KE LOLA PE NDI DI KA N 

Pembentukan Majelis Kelas di MIS Balohan Ie  Meule  

Ketua Komite Sekolah MIS Balohan dan Penga-
was Sekolah  aktif memonitor pelaksanaan MBS 
di madrasah  

Wakil Ketua TKPPK (Staf Ahli Walikota) bersama 
guru SDN 5 Sabang dalam monitoring sekolah  
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Sejak tahun 2005, banyak Negara maju 
membantu Aceh dalam pembangunan 
bidang pendidikan. Sejumlah lembaga 
donor yang memiliki perhatian pada 
bidang pendidikan telah melatih banyak 
pelatih di kabupaten/kota, baik untuk 
meningkatkan kapasitas dalam pengel-
olaan pembelajaran, manajerial sekolah, 
dll .  

SEDIA telah mengidentifikasi   sedikitnya 
terdapat  sekitar 20 tenaga  guru, kepala 
sekolah dan atau pengawas sekolah/
madrasah yang dilatih dalam bidang pem-
belajaran.  Sementara ini beberapa kabu-
paten/kota belum secara optimal meman-
faatkan mereka untuk menularkan ke-
terampilan baru mereka kepada para guru 
yang belum mendapatkan kesempatan 
untuk mengikuti pelatihan.   

Bersama LPMP dan Satuan Kerja Mana-
jemen Berbasis Sekolah (MBS) —TKPPK 
(Tim Koordinasi Pembangunan Pendidi-
kan) di Kota Sabang), SEDIA memfasilitasi 
pelatihan penyegaran untuk 44 peserta 
(14 fasilitator lama, 16 fasilitator baru, dan 
14 staf dari Dinas Pendidikan, Kemenag, 
MPD dan PGRI) di Kota Sabang.  Dinas 
Pendidikan dan Kemenag Kota Sabang 
sepakat untuk menggunakan mereka 
yang telah dilatih tersebut untuk mem-
fasilitasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP) dan melakukan pendampingan 
ke sekolah/madrasah di lingkungan kota 
Sabang.  

Satuan Kerja Manajemen Guru di Kabu-
paten Gayo Lues dan Aceh Singkil  telah    
meng-identifikasi perlunya  peningkatan 
kapasitas tutor MGMP. Berdasarkan hasil 
Ujian Nasional tahun 2011 dan pengama-
tan di lapangan, disepakati bahwa MGMP 
untuk mata pelajaran Fisika dan Bimbin-
gan Konseling di Kabupaten Gayo Lues 
perlu diperkuat. Sementara di Aceh Sing-
kil,  sosiologi dan geografi dinilai meru-
pakan target yang tepat untuk penguatan 
MGMP.  

Dengan bantuan Widyaiswara dari LPMP, 
SEDIA memfasilitasi penguatan MGMP di 
kedua kabupaten ini. Sejumlah 31 peserta 
(termasuk 8 pengawas sekolah/madrasah 
dan 13 tutor) telah mengikuti kegiatan 
penguatan MGMP Geografi dan 8 penga-
was dan 15 tutor untuk penguatan MGMP 
Geografi di Aceh SIngkil. Sementara untuk 
Gayo Lues, tercatat 19 tutor Fisika dan 13 
tutor Bimbingan Konseling untuk MGMP 
SMA yang mengikuti kegiatan pelatihan.  
Para tutor MGMP merasakan manfaat 
yang besar dengan mengikuti pelatihan 
khususnya dengan adanya peningkatan 

kemampuan guru dalam menggunakan 
media belajar dan alat praktikum.  SEDIA 
juga mendukung pelatihan 13 staf Dinas 
Pendidikan dan 33 tutor dan Kepala Skeo-
lah SD/MI melalui pertemuan KKG di Gayo 
Lues, khususnya dalam penggunaan KIT 
IPA.  

Di Sabang 54 guru mendapatkan manfaat 
dari dukungan SEDIA untuk pelaksanaan 
KKG Mini di 2 sekolah model (SDN 5 dan 
MIS Balohan Ie Meulee).  

Sebagai tingdak lanjut, pemerintah daerah 
melalui  Dinas Pendidikan perlu men-
yediakan dana APBK untuk mendukung 
efektivitas pelaksanaan KKG dan MGMP 
dan memasukkannya ke dalam Renstra 
SKPK.    Monitoring dan evaluasi dari Dinas 
Pendiidkan dan Mapenda—Kemenag akan 
berpengaruh besar  dalam menjamin terlak-
sananya kegiatan KKG dan MGMP dengan 
lebih baik. 

Halaman 3 

Penguatan Komite Sekolah di Kota Sabang   

Penyegaran untuk Fasilitator Kab/Kota  
serta Tutor KKG dan MGMP  

dalam meningkatkan kapasitas fasilita-
tor MBS di Kota Sabang.  

Pendidikan Daerah (MPD) Kota Sabang, 
akan melaksanakan pendam-pingan ko-
mite sekolah untuk tingkat se-kolah me-
nengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK). 
MPD Kota Sabang akan menggunakan 
dana APBK yang sudah dimasukkan ke 
dalam RAPBK 2013 beberapa waktu lalu.  

Evaluasi melalui pelaksanaan pre-post test 
dilakukan tim fasilitator untuk me-
ngetahui perubahan pengetahuan dan 
keterampilan peserta pelatihan. Evaluasi 
menunjukkan secara rata-rata pelatihan 
telah mampu meningkatkan pemahaman 
dan keterampilan peserta dari 1.6  
(tingkat : cukup) ke 3.3 (tingkat: sangat 
tinggi).  

Dapat dikatakan pelatihan yang difasilitasi 
widyaiswara LPMP ini cukup berhasil 

Pelatihan penyegaran untuk penguatan 
Komite Sekolah telah dilaksanakan di Kota 
Sabang pada 15-19 Januari 2013. Sejumlah 20 
peserta (85 % perempuan) adalah fasilitator 
MBS yang sebelumnya telah mendapatkan 
pelatihan  penyegaran tentang akselerasi 
implementasi MBS dan pelatihan mengenai 
TUPOKSI Komite Sekolah. Pelatihan difasili-
tasi oleh widyaiswara dari LPMP.    

Kegiatan dalam rangka penguatan Komite 
Sekolah ini terdiri atas dua tahapan. Setelah 
mengikuti pelatihan penyegaran ini, seluruh 
peserta akan melakukan pendampingan ke 
seluruh SD dan MI di Kota Sabang, dengan 
menggunakan pendeatan gugus sekolah. 
Kegiatan tahap kedua tersebut akan mulai 
dilaksanakan pada Februari 2013.  

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab 
untuk membina Komite Sekolah, Majelis 



menyusun langkah untuk menyiapkan siswa 
kelas 6 dalam menghadapi Ujian Akhir Seko-
lah Berstandar Nasional.  

Pembentukan Majelis Kelas, adalah salah 
satu  yang dilakukannya. Saat ini  wali murid 
yang menjadi anggota Majelis Kelas telah 
cukup aktif dalam membantu guru dan 
kepala sekolah dalam meningkatkan iklim 
belajar di sekolah.  

Melalui komunikasi dan pendekatan dengan  
orang tua siswa, Komite Sekolah di SDN 5 
berhasil memberikan kontribusi dana untuk 
pelaksanaan pengayaan belajar untuk siswa 

Pak Jufriadi yang telah menjabat sebagai 
Ketua Komite Sekolah di SDN 5 sejak tahun 
2008, telah terpilih lagi menjadi Ketua Komite 
Sekolah untuk masa jabatan 2012-2016. Pria 
yang memiliki gelar Master dalam Manajemen 
Publik dari Universitas Yogyakarta ini bekerja 
sebagai Kepala Seksi Pendatan dan Kasi Pen-
dataan dan Penetapan di DPKKD Kota Sabang.  

Jufriadi merasa mendapatkan banyak penge-
tahuan dan keterampilan yang dia dapat dari 
adanya dukungan SEDIA, khususnya terkait 
dengan perannya sebagai Ketua Komite Seko-
lah. “Saya lebih paham tentang pentingnya 
Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu 
sekolah, termasuk juga tentang bagaimana 
seharusnya pembelajaran dilaksanakan di 
sekolah”, demikian pernyataan Jufriadi.  

Dengan pengetahuan dan keterampilan baru 
yang didapatnya dari kegiatan yang didukung 
oleh SEDIA, Jufriadi telah melakukan berbagai 
upaya. Sejumlah hal yang telah dilakukannya 
adalah membentuk Majelis Kelas yang berang-
gotakan wali murid dari kelas 1-6; menggerak-
kan wali murid melakukan penghijauan dan 
penataan halaman sekolah; dan bersama 
kepala sekolah, para guru dan wali murid 

kelas 6 yang akan mengikuti Ujian Sekolah.  
Selama 3 bulan sekolah mampu melaksanakan 
pengayaan belajar untuk kelas 6, sebelum 
keluarnya dana dari Dinas Pendidikan Kota 
Sabang untuk kegiatan tersebut. Penataan 
halaman diarahkan pada pemanfaatan hala-
man untuk kegiatan belajar siswa, antara lain 
pembuatan kolam pasir untuk lonjat jauh.  

“Awalnya saya tidak banyak memahami ten-
tang pendidikan. Melalui binaan program 
SEDIA, saya mendapat banyak kesempatan 
untuk belajar. Saya catat dan kumpulkan  hal 
penting yang pasti berguna dalam men-
jalankan tugas saya sebagai Ketua Komite 
Sekolah. Saya simpan semua catatan dalam 
map khusus. Bila ada masalah yang dihadapi 
kepala sekolah dan guru, saya biasanya men-
cari jawabannya dalam catatan tersebut”., 
demikian penuturan pak Jufri.  

Jupri menilai dukungan program SEDIA, 
khususnya dalam memfasilitasi guru kelas 
dalam menciptakan ruang kelas yang me-
nyenangkan untuk anak-anak belajar, sangat 
bagus. Ruang kelas yang tertata rapih  mem-
buat anak-anak lebih senang belajar.  

Pak Jufriadi Makin Tertarik Belajar tentang Pendidikan   

Belajar Menjadi Menyenangkan, di Dalam 
ataupun di Luar Kelas  

“Wali Murid melalui Majelis 

Kelas juga membantu dalam  

penataan kelas”  


