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LATAR BELAKANG 

Berserakan  



Menuju satu muara 

http://www.aacsb.edu/resources/innovation


http://www.aacsb.edu/resources/ethics-sustainability


LATAR BELAKANG RESOURCES CENTER (RC) 

RC bidang pendidikan sejak tahun 1960-an 

Ditandai adanya transisi perpustakaan tradisional 
 resources center 

 

• 1970-an: self learning; belajar tuntas 

• Pendidikan dan pengajaran  menggunakan IT 

 



RUANG PSD MBS UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

http://www.aacsb.edu/resources/facilities


PENGERTIAN RC  

Unit dalam suatu lembaga 

berperan mendorong efektifitas serta optimalisasi 
suatu kegiatan 

memiliki berbagai fungsi yang meliputi: 

 layanan (media, pelatihan, konsultansi 
pembelajaran, dll),  

 pengadaan/pengembangan: media, fungsi 
penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain yang 
relevan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi 
kegiatan.  



SYARAT RC 

1. Pemimpin yang berkualitas 

2. Visi, misi, dan tujuan yang jelas  

3. Tenaga yang profesional 

4. Tim kerja yang solid/kompak 

5. Kepercayaan diri dalam melakukan kegiatan 

6. Kepekaan tehadap kebutuhan/permasalahan di 
lapangan 

7. Struktur organisasi RC 



PENGERTIAN SBM RC/ PSD MBS UM  

• Unit yang dibentuk oleh 3 lembaga yaitu Direktorat 
PSD Ditjen Pendas, Unicef, dan UM, dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan MBS 

• dapat dimanfaatkan oleh semua pihak guna 
memperoleh informasi yang seluas-luasnya dan 
melatih berbagai keterampilan, serta memperoleh 
berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan 
MBS di SD. 



SEKRETARIAT 

• Ruang D2.310 Gedung Kuliah Bersama D2 
Lantai 3 Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Malang 

• Jalan Semarang Nomor 5 Kota Malang, 
telephon (0341) 551312-551315 pesawat 
219 dan 224 atau sambungan langsung 
dan faximile (0341) 557202. 

• Laman: http://www.mbscenter.or.id 

http://www.psmbs.co.id/


VISI 

Sebagai: 

• pusat data dan informasi,  

• pusat studi,  

• pusat penelitian,  

• pusat pelatihan, 

• Pusat pengembangan  
 



MISI 

• Mengumpulkan, mengolah, mensistematiskan serta 
mendesiminasikan data dan informasi  tentang MBS sekolah 
dasar, baik kepada perorangan, kelompok, dan lembaga;  

• Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang 
MBS sekolah dasar bagi perorangan, kelompok, dan lembaga 
yang memerlukan;  

• Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi MBS sekolah dasar, 
baik secara terprogram maupun atas dasar pemintaan 
lembaga/satuan pendidikan; 

• Melaksanakan publikasi tentang MBS sekolah dasar; 
• Menjalin kerjasama di antara 3 lembaga, yaitu Direktorat 

Pembinaan Sekolah Dasar, UNICEF dan Universitas Negeri 
Malang;  

• Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain untuk 
membina dan mengembangkan MBS sekolah dasar di 
Indonesia. 
 



TUJUAN PSDMBS  

1. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan 
sistematis tentang MBS sekolah dasar, sehingga mudah 
diakses oleh penggunanya, dan lebih cepat serta mudah 

jika sewaktu-waktu diperlukan baik oleh perorangan, 
kelompok, dan lembaga;  

2. Tersedianya akses secara langsung melalui internet 
maupun datang langsung ke sekretariat bagi pengguna baik 

perorangan, kelompok, dan lembaga yang memerlukan 
studi MBS sekolah dasar; 



TUJUAN PSDMBS (lanjutan)  

3. Terlaksananya kegiatan penelitian dan 
pengembangan tentang MBS sekolah dasar di 
Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu 

diperlukan; 

4. Terselenggaranya pelatihan dan asistensi 
MBS sekolah dasar, baik secara terprogram 

maupun atas dasar pemintaan lembaga/satuan 
pendidikan; 



TUJUAN PSDMBS (lanjutan)  

5. Terlaksananya publikasi tentang 
MBS sekolah dasar; 

6. Terjalinnya kerjasama antar 
berbagai pihak terkait pembinaan 

dan pengembangan MBS 



SUSUNAN PENGELOLA 

Pengarah:  

   Rektor UM 

   Direktur PSD 

   Kepala Klaster Pend. & Pengemb. Remaja UNICEF 
 

Pembina: 

• Dekan FIP UM 

• Ketua Jurusan AP FIP UM  

• Education Specialist UNICEF  

 



SUSUNAN PENGELOLA (lanjutan) 

• Ketua         : Dr. Mustiningsih, M.Pd 

• Sekretaris : Dr. Maisyaroh, M.Pd 

                         Desi Eri K, S.Pd, M.Pd 

• Bendahara: Dra. Djum Djum Noor B., M.Pd 

 

 



Koordinator Unit 

1. Unit Data dan Informasi: 
 Quality Control: (1)Teguh Triwiyanto, S.Pd, M.Pd 
                                  (2) Kwarta Adimphrana 
 Teknisi       : (1) M.Sahidul Haq, S.Pd 
                           (2) Laksono Budi, S.Kom 
                           (3) Bayu 
                           (4) Frandika Fakih 
                           (5) Ainur Rifky 
                           (6) Slamet Riyadi 
                           (7) Frandika 
  

 



Koordinator Unit (lanjutan) 

2. Unit Pelatihan dan Asistensi:  

     (1)  Dr. A, Supriyanto, M.Pd, M.Si 

     (2)  Ahmad Nurabadi, S.Pd, M.Pd 

     (3)  Sunarni, S.Pd, M.Pd 

3. Unit  Litbang:   

     (1) R. Bambang Sumarsono, S.Pd, M.Pd 

     (2) Asep Sunandar, S.Pd, M.Pd 

4. Unit Kerjasama dan Publikasi:    

     (1) Dr. A. Yusuf Sobri, M.Pd 

     (2) Drs. Hendro Gunarto 

  

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA 

 Pengarah 
• Mengarahkan terlaksananya visi, misi, tujuan lembaga 

dalam bentuk kegiatan riil untuk pengembangan MBS 
SD dalam skala luas; 

• Mengarahkan perolehan sumberdaya dana dan sarana 
prasarana untuk pengembangan lembaga dan 
pelayanan ; 

• Mengarahkan sumberdaya manusia agar tidak 
menyimpang dari aktifitas lembaga dalam rangka 
mengemban visi, melaksanakan misi dan mencapai 
tujuan lembaga. 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA (lanjutan) 

Pembina 
• Membina semua program kerja dan 

aktualisasi kegiatan di PSDMBS 

• Memberikan pertimbangan terhadap arah 
semua program dan kegiatan PSDMBS 

• Memberikan persetujuan kerjasama dengan 
lembaga lain (selain UM, Direktorat 
Pembinaan SD dan UNICEF) 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA (lanjutan) 

Lembaga Mitra 
• Membantu pengembangan dan pelayanan PSDMBS 

dalam bentuk ide, dana, sarana dan prasarana 
sesuai dengan arah kebijakan lembaga yang 
bersangkutan; 

• Menyediakan investasi berupa pengadaan sarana 
prasaran dan perangkat teknologi informasi 

• Membantu biaya operasional untuk 
keberlangsungan PSDMBS 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA (lanjutan) 

Ketua 
Bertanggungjawab terhadap operasional kegiatan 

PSDMBS, yang meliputi: 

• Mengkoordinasikan rancangan program kegiatan di 
PSDMBS 

• Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PSDMBS  

• Menyetujui pengeluaran keuangan untuk kegiatan 
PSDMBS 

• Melaporkan semua kegiatan PSDMBS kepada 
Pembina dan Pengarah 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA (lanjutan) 

Sekretaris 
Membantu ketua dan bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan teknis administratif penyelenggaraan 
kegiatan PSDMBS, yang meliputi: 

• Menyusun rancangan program kegiatan PSDMBS 

• Mengelola pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, 
dan penghapusan sarana dan prasarana di PSDMBS 

• Mengelola urusan umum dan rumah tangga PSDMBS 

• Mengelola pembukuan dan surat menyurat kegiatan 
PSDMBS 

• Melaporkan kegiatan kepada ketua 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA (lanjutan) 

Bendahara 

Membantu ketua dan bertanggungjawab terhadap 
penerimaan dan pengeluaran keuangan PSDMBS, 
yang meliputi:  

• Menyusun rancangan program kegiatan bendahara 

• Menerima sumber-sumber keuangan yang sah 
untuk kegiatan PSDMBS 

• Mengelola pembukuan keuangan PSDMBS 

• Melaporkan kegiatan kepada ketua 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA (lanjutan) 

Unit Data dan Informasi 
Bertanggungjawab terhadap data dan informasi PSDMBS, yang 

meliputi:  
• Menyusun rancangan program kegiatan unit data dan informasi 
• Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data-

data MBS mulai dilaksanakannya MBS di Indonesia sampai 
sekarang, baik terkait kebijakan, pedoman, pembinaan (naskah, 
waktu, tempat, nara sumber), daerah binaan, kerjasama, dan 
lainnya 

• Mengolah dan menyajikan data dan informasi PSDMBS agar lebih 
sistematis, sehingga mudah dan cepat ditemukan jika sewaktu-
waktu diperlukan. 

• Melayani perorangan, kelompok maupun lembaga yang 
memerlukan data. 

• Menyelenggarakan aktifitas on-line terkait data dan informasi MBS 
• Melaporkan kegiatan kepada ketua 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA (lanjutan) 

Unit Pelatihan dan Asistensi 
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelatihan dan 

asistensi yang diselenggarakan PSDMBS, yang meliputi: 
• Menyusun rancangan program kegiatan unit pelatihan dan 

asistensi 
• Menyelenggarakan dan melaksanakan pelatihan MBS, baik 

yang terprogram maupun atas permintaan lapangan dalam 
skala nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, gugus 
sekolah, atau sekolah. 

• Melaksanakan asistensi  tentang implementasi MBS SD baik 
dalam skala nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, 
gugus sekolah,  maupun sekolah 

• Melayani studi tentang MBS 
• Melaporkan kegiatan kepada ketua 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA (lanjutan) 

Unit Penelitian dan Pengembangan 
Bertanggungjawab terhadap kegiatan penelitian dari PSDMBS, yang 

meliputi: 
• Menyusun rancangan program kegiatan unit penelitian dan 

pengembangan 
• Melaksanakan penelitian tentang MBS (keilmuan dan best 

practice) 
• Melaksanakan kajian benchmarking MBS dalam dan luar negeri 
• Mendesiminasikan hasil penelitian MBS  
• Mengembangkan naskah-naskah MBS: panduan, modul, petunjuk 

teknis, instrumen, dan naskah lain  
• Mengembangkan, mengadakan uji coba dan 

mengimplementasikan pola pembinaan dan pengembangan MBS 
• Melaporkan kegiatan kepada ketua 

 



DESKRIPSI TUGAS PENGELOLA (lanjutan) 

Unit Kerjasama dan Publikasi 
Bertangungjawab terhadap pelaksanaan kerjasama dan 

penerbitan di PSD MBS, yang meliputi: 

• Menyusun rancangan program kegiatan kerjasama dengan 
perorangan, kelompok atau lembaga 

• Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain 

• Menyusun rancangan program kegiatan publikasi 

• Mengelola penerbitan untuk publikasi program kegiatan dan 
pengembangan MBS  

• Mensosialisasikan semua program kegiatan dari PSD MBS 

• Melaksanakan publikasi pelayanan yang dapat dilakukan oleh 
PSD MBS kepada pengguna 

• Melaporkan kegiatan kepada ketua 

 



JENIS KEGIATAN DAN PELAYANAN 
• Penyediaan data tentang MBS  
• Mengkoordinir data-data tentang MBS  
• Akses on-line di sekretariat PSD MBS 
• Akses on-line langsung melalui laman PSD MBS melalui berbagai 

fasilitas digital  
• Perpustakaan MBS 
• Penelitian MBS  
• Pengembangan MBS 
• Evaluasi implementasi MBS  
• Pendidikan dan pelatihan MBS 
• Asistensi implementasi MBS 
• Penerbitan berkala tentang MBS  
• Kerjasama, antara lain dengan: lembaga mitra, lembaga pengguna, 

pemerintah pusat, pemerintah  provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, lembaga pendidikan dan satuan pendidikan. 

 



RUANG 

• Ruang lobby 

• Ruang pelayanan on-line (untuk 
petugas) 

• Ruang self access MBS (untuk 
pengguna) 

• Ruang multi media 
 



PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Sasaran 
–Pengelolaan PSDMBS mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengerahan, serta  
pengendalian organisasi. 

–Kinerja dari semua komponen yang ada di 
dalam struktur organisasi PSDMBS. 

–Jumlah pengunjung Laman PSDMBS 

 



PENGAWASAN DAN EVALUASI (lanjutan) 

Waktu Pelaksanaan 

• awal, tengah, dan akhir kegiatan. 

Teknik  

• Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program 
PSDMBS dilakukan dengan teknik penelaahan 
terhadap kelengkapan dokumen, observasi, 
wawancara. 

 



PENGAWASAN DAN EVALUASI (lanjutan) 

• Pengawas PSDMBS 

• Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 
pengawasan dan evaluasi bisa internal dan 
eksternal, antara lain:  
– Direktorat Pembinaan SD,  

– Perguruan tinggi  

– UNICEF 

– Satuan pendidikan (sekolah dasar) yang bersangkutan, 
melalui evaluasi diri (self assessment) 

– Stakeholders. 

 



PENGAWASAN DAN EVALUASI (lanjutan) 

Prosedur Pengawasan dan Evaluasi 

 (1) penyiapan instrumen,  

 (2) pengumpulan data,  

 (3) pengolahan data,  

 (4) pelaporan,  

 (5) rekomendasi  dan  tindak lanjut hasil 
pengawasan dan evaluasi.  
 



PERAN PSD MBS 



 
 

Peran terkait tujuan 1: data dan informasi  
 

• Mengumpulkan data-data MBS 

• Mengolah dan menyajikan data tentang MBS 

• Mengumpulkan informasi terntang MBS 

• Mendesiminasikan informasi tentang MBS  

• Melayani perorangan, kelompok maupun lembaga 
yang memerlukan data. 

• Memberikan sosialisasi mbs 

• Mempresentasikan best practices MBS 

 

 

 



Peran terkait tujuan 2: akses internet 
 

menyelenggarakan aktifitas on-line yang bisa diakses dalam 
berbagai bentuk alat digital: 

 Lap top 
 HP 
 Tab 
 Lainnya 
dalam bentuk berbagai program:  
o laman,  
o twitter,  
o face book,  
o sms,  
o email  
o lainnya 



 

Peran terkait tujuan 3:  

penelitian dan pengembangan  
 

• Melaksanakan penelitian tentang MBS (keilmuan dan best 
practice) 

• Melaksanakan kajian benchmarking MBS dalam dan luar negeri 
• Mendesiminasikan hasil penelitian MBS  
• Mengembangkan naskah-naskah MBS: panduan, modul, petunjuk 

teknis, instrumen, dan naskah lain  
• Mengembangkan, mengadakan uji coba dan 

mengimplementasikan pola pembinaan dan pengembangan MBS 
• Menyediakan bantuan asesmen dan intervensi 
• Melakukan inovasi strategi pencapaian kualitas baik implementasi 

MBS 
• Pengembangan SDM PSD MBS 
• Pengembangan SDM di SD 



 

Peran terkait tujuan 4: pelatihan dan asistensi  

  
• Menyelenggarakan dan melaksanakan pelatihan MBS, baik yang 

terprogram maupun atas permintaan lapangan dalam skala nasional, 
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, gugus sekolah, atau sekolah. 

• Melayani asistensi  tentang implementasi MBS SD baik dalam skala 
nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, gugus sekolah,  
maupun sekolah 

• Membantu lapangan dalam kegiatan studi tentang MBS  
• Menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi, 

layanan, bimbingan, dan penanganana permasalahan MBS. 
• Menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam 

implementasi MBS 
• Membantu lapangan dalam pencapaian akreditasi terbaik 
• Menjadi konsultan desain pengembangan sekolah 
• Membimbing lapangan dalam mengadaptasi kebijakan 
• Membantu merencanakan dan melaksanakan upaya pengembangan 

SDM 
 
 



Peran terkait tujuan 5 dan 6:  
kerjasama dan publikasi   

• Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain 

• Melaksanakan kegiatan publikasi dalam berbagai 
teknik: online, mass media, pamflet, booklet, 
berkala, dan lainnya 

• Mengelola penerbitan untuk publikasi program 
kegiatan dan pengembangan MBS  

• Mensosialisasikan semua program MBS 

• Melaksanakan publikasi pelayanan yang dapat 
dilakukan oleh PSD MBS kepada pengguna 



selesai 

 

Wassalamualaikum  

Wr. Wb. 


