
Pelatihan yang diakreditasi oleh Perguruan Tinggi

Apa itu Pelatihan yang diakreditasi oleh Perguruan Tinggi?

DBE 2 bekerjasama dengan 14 perguruan tinggi dalam pengem-
bangan dan penerapan paket pelatihan yang tersebar di 133 
gugus di provinsi Aceh, Sumatra Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Mitra perguruan tinggi DBE 2 adalah: Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa; Universitas Sebelas Maret; IAIN Walisongo; Universi-
tas Negeri Semarang; Universitas Negeri Surabaya; Universitas 
Negeri Malang; Universitas Syiah Kuala; IAIN Ar-Raniry; Univer-
sitas Muhammadiyah Banda Aceh; Universitas Negeri Medan; 
IAIN Sumatra Utara; Universitas Negeri Makassar ; Universitas 
Muhammadiyah Makassar ; dan, Universitas Terbuka

Area Implementasi Program

Program Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi USAID bertujuan untuk 
mengembangkan kualitas belajar mengajar di sekolah dasar di Indonesia melalui 
serangkaian pendekatan inovatif yang dirancang untuk memperkuat pelatihan 
guru dan meningkatkan pemanfaatan lingkungan belajar di sekolah. Dipimpin 
oleh Education Development Center, Inc. (EDC) dan didukung oleh Academy 
for Educational Development (AED) beserta Research Triangle Institute (RTI), 
DBE 2 bekerjasama dengan USAID/Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, 
Departemen Agama, sektor publik dan juga swasta mengembangkan suatu pili-
han sistem terkini untuk peningkatan profesionalisme guru serta penguatan ke-
mampuan tenaga pendidik dan administrator untuk mengawali, memfasilitasi dan 
mempromosikan peningkatan mutu sekolah di seluruh wilayah Indonesia.  DBE 

2 menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar di Indonesia, termasuk diantaranya desentralisasi 
pelatihan guru yang diakreditasi oleh universitas; kepemimpinan dalam pengelolaan belajar mengajar ; instruksi audio interaktif (IAI) 
untuk guru dan siswa Taman Kanak-kanak (TK); pusat sumber belajar gugus; kerjasama antar universitas di Indonesia dan Amerika 
Serikat; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat belajar mengajar serta membangun kerjasama dengan sektor 
swasta untuk perluasan dampak proyek.

DBE 2 bersama 14 mitra perguruan tinggi telah mengem-
bangkan dan mengimplementasikan 26 paket pelatihan PA-
KEM yang terakreditasi kepada 14.000 guru melalui pelatihan 
pengembangan profesi. Peningkatan kualifikasi yang dicapai 
oleh guru melalui pelatihan ini mendukung tujuan dan sasaran 
pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ketrampilan guru.

Paket contoh yang diakreditasi oleh mitra perguruan tinggi 
DBE 2 dapat dilaksanakan oleh mitra lokal, dimana setiap pa-
ket dikembangkan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, 
pemangku kepentingan dari pihak pemerintah dan staf DBE 2. 
Besama dengan mitranya, DBE 2 melaksanakan pelatihan pada 
tataran gugus sekolah, melalui KKG dan KKKS. Pendekatan 
pelatihan DBE 2 diikuti dengan lokakarya tatap muka melalui 
pendampingan kelas, menggabungkan kegiatan pengembangan 
profesional di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

Mitra perguruan tinggi dan pemerintah daerah tidak hanya ter-
libat dalam tahap pengembangan tetapi juga berperan dalam 
penerapan paket pelatihan yang terakreditas, juga menjembat-
ani perbedaan yang sering terjadi antara teori, kebijakan dan        
penerapan dalam pendidikan. Materi paket pelatihan senantiasa 
disempurnakan seiring dengan berjalannya pelaksanaan pelatihan 
ini. Hal ini untuk memastikan agar setiap sesi  dapat memenuhi 
kebutuhan guru.  Mitra perguruan tinggi memberikan pengakuan 
kredit untuk setiap paket pelatihan yang dikembangkan bersama 
DBE 2, juga menyepakati pengakuan pengalihan kredit dari mitra 
perguruan tinggi DBE 2 lainnya. Selain itu Universitas Terbuka juga 
mengakui kredit untuk paket pelatihan DBE 2 yang memberikan 
kesempatan perolehan kredit yang lebih banyak kepada guru. 



Paket Pelatihan berdasarkan Pokok 
Pembahasan*

Paket Dasar • Pengenalan Pembelajaran Efektif dalam 
Mata Pelajaran Pokok

Paket Mata Pelajaran • Pembelajaran Bahasa Indonesia
• Pembelajaaran Matematika
• Pembelajaran IPA
• Pembelajaran Kewarganegaraan

Paket Pengembangan 
Sekolah

• Bimbingan Konseling
• Perencanaan dan Penilaian
• Pengembangan Komunitas Pembelajaran
• Pengelolaan Kelas dan Personel

Sejak tahun 2005, lebih dari 18,000 guru, kepala sekolah dan pe-
mangku kepentingan pendidikan telah mengikuti paket pelatihan 
yang diakreditasi oleh perguruan tinggi ini. Data performa guru 
menunjukkan bahwa guru-guru binaan DBE senantiasa mener-
apkan metode PAKEM dan teknik pembelajaran yang berpusat 
pada siswa dikelas yang mereka ampu. Guru-guru binaan DBE 
lebih menerapkan kegiatan pembelajaran yang dapat diapli-
kasikan secara nyata seperti, mengukur benda, menulis huruf, 
atau membuat peta. Hasil pemantauan juga membuktikan ting-
ginya persentase dari kemampuan para guru dalam pembuatan 
rencana pembelajaran (RPP), pemanfaatan sumber belajar dan 
mendampingi siswa melakukan presentasi, debat dan diskusi se-
bagai bentuk evaluasi pemahaman pembelajaran siswa. 

Setiap paket pelatihan diawali dengan pelatihan tatap muka tim 
sekolah selama tiga hari. Tim sekolah terdiri dari kepala sekolah, 
perwakilan komite sekolah dan guru. Sesi-sesi pada pelatihan ini 
mencakup pembahasan inti yang berkaitan dengan kegiatan pe-
mangku kepentingan, serta peningkatkan ketrampilan mereka 
sebagai perencana dan agen perubahan di sekolah. Pelatihan 
tim sekolah diikuti dengan sesi tatap muka selama dua hari un-
tuk kepala sekolah dan guru yang menitikberatkan pada me-
todologi PAKEM, kepemimpinan dan peningkatan proses be-
lajar mengajar. Paket pelatihan diajarkan selama satu semester 
agar guru mempunyai waktu yang cukup untuk menggabungkan 
ketrampilan baru mereka didalam pengajaran dikelas secara 
menyeluruh. 

Perwakilan pemerintah lokal yang tertarik untuk melaksanakan pelatihan ini dapat memilih dari 26 pilihan paket pelatihan DBE 2 
yang diakreditasi oleh perguruan tinggi berdasarkan kebutuhannya. Paket pelatihan ini bisa didapatkan di kantor provinsi dan mitra 
perguruan tinggi DBE 2. 

*26 paket yang telah dikembangkan mencakupi kesembilan pokok pembahasan tersebut di atas

Hasilnya Sejauh IniPokok-Pokok Paket Pelatihan

Daftar Paket Pelatihan

Pendidikan

Bahasa

indonesia

P A N D U A N  U N T U K  F A S I L I T A T O R

P A K E T  M A T A  P E L A J A R A N

Pendidikan
Matematika

P A N D U A N  U N T U K  F A S I L I T A T O R

P A K E T  M A T A  P E L A J A R A N

PendidikanIPA

P A N D U A N  U N T U K  F A S I L I T A T O R

P A K E T  M A T A  P E L A J A R A N

Decentralized Basic Education Two (DBE 2)

BEI Bulding, Tower 2 Floor 14th, Suite 1403 Jl. Jendral Sudirman kav. 

52-53 Jakarta 12190, Indonesia 

Tel. +62-515-0554, Fax. +62-515-0854. 

Untuk keterangan lebih jauh, hubungi:

Maskur Soleh
Primary School Education Manager

maskursholeh@yahoo.com


