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2 [dua] berkas
Pe!aksanaan Supervisi komprehensif Program BERMUTU

16 September 2010

Kepada Yth.
Kepa!a Dinas Kabupaten I Kota Mitra Program BERMUTU
Di Tempat [daftar teJiampJij
Untuk menciptakan sistem pengelolaan yang independen, objektif , terarah dan memiliki akuntabilitas publik,
maka dilakukan kegiatan supervisi komprehensif terhadap implementasi program BERMUTU. Sistem yang
akan dikembangkan diharapkan dapat mempunyai kua!itas yang tinggi, bersifat relevan, sahih, ajeg dan
praktis. Dengan sistem sLipervisi komprehensif diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang
berkualitas
tentang
penyelenggaraan program BERMUTU khususnya yang terkait dengan kinerja
kabupatenl kota dalam mensukseskan program BERMUTU, 8 [delapan) indikator keberhasilan program
BERMUTU serta best practices pada tingkat KKG/MGMP sebagai ekpresi hasil program BERMUTU yang
layak untuk disebarluaskan secara nasional. Selanjutnya, berdasarkan data dan informasi hasil supervisi
komprehensif akan dilakukan berbagai perbaikan yang berkesinambungan sehingga penyimpangan pencapaian
tujuan dapat ditekan serendah mungkin. Dalam kegiatan supervisi komprehensif ini akan dilakukan oJeh Tim
Satker Pusat dan Tim Pengembang Nasional [National Core Team], oleh sebab itu, para petugas akan
melakukan pula layanan klinis dan memberikan rekomendasi terhadap berbagai permasalahan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, akan dilakukan kegiatan supervisi komprehensif terhadap
implementasi program BERMUTU di kabupaten I kota selama 4 [empat) hari pada:
Tanggal
Pukul
Tempat

antara tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober 2010 [tergantung hasil kesepakatan]
8..00 s.d. selesai
a) Dinas Kabupatenl kota mitra program BERMUTU
b) SekoJah Inti SD
c] Sekolah inti SMP

Selama kegiatan supervisi komprehensif akan dibagi menjadi 2 [dua] sub kegiatan yaitu: a] Supervisi Kinerja
Kabupaten I kota; b] Supervisi serta layanan klinis dan eksplorasi best practices di KKG I MGMP. Responden
yang akan terlibat selama kegiatan ini ada!ah sebanyak 10 [sepuluh] orang [terlampir)
Selain data dan informasi dari responden, Project Coordinating Unit [PCU] membutuhkan berbagai data dari
Dinas Kebupaten/Kota setempat [terlampir dan mohon disiapkan dalam bentuk soft file. Untuk kelancaran
kegiatan supervisi komprehensif program BERMUTU ini, kepada petugas dan responden akan disediakan
penggantian transportasi yang dibebankan pada DIPA Direktorat Bindiklat Tahun Anggaran 2010.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Tembusan Yth:
Dirjen PJVIPTK [sebagai laporan]
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Supervisi Komprehensif Pmgram BERMUTU
Tabel 1. Data Pendukung Supervisi Komprehensif Pmgram BERMUTU

No:
2

3
4

5
6
7

8

Uraian-

Jumfah

·.

Soft copy .... Hard copy

Angka absensi (ketidak hadiran) guru di Sekolah (%)
jumlah guru yang mengikuti pmgram BERMUTU dan telah
berkualifikasi S-I
jumlah guru yang belum berkualifikasi D-4/ S-1
Jumlah guru yang mengikuti pmgram BERMUTU dan
Illendapat pengakuan RPL (Recognition of prior learning)
Jumlah guru yang aktif mengimpelementasikan metode
pembelajaran yang interaktif (minimal PAKEM)
Jumlah guru pemula yang mengikuti pmgram induksi di KKG
pmgram BERMUTU
jumlah guru di KKG program BERMUTU yang telah
mendapat sertifikasi
Data based jumlah guru yang mengikuti pmgram BERMUTU
dan telah diinput dalam DSS (Decision Support System)
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Pelaksanaan Supervisi Komprehensif Program BERMUTU
Tabel 1. Responden kegiatan supervisi komprehensif program BERMUTU

NO
I

1/

RESPONDEN
Supervisi kinerja kabupatenlkota mitra program BERMUTU
Pengelola program BERMUTU Dinas kabupatenl kota
Perwakilan Dinas kabupatenl kota
Supervisi serta layanan klinis di KKGIMGMP
a. Supervisi serta layanan klinis di KKG
- Pengurus KKG
- Anggota KKG
b. Supervisi serta layanan klinis di MGMP
- Pen gurus MGMP
- Anggota MGMP

JUMLAH
I orang
I orang

2 orang
2 orang
2 orang
2 orang

Total responden: 10 orgng
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