
LAPORAN

PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON SEKOLAH 
PENGIMBAS

PROGRAM KEMITRAAN KEPALA SEKOLAH
ANGKATAN VII TAHUN 2009

Oleh :

Drs. Joko Purwanto, M.Pd.
joko_pur@uny.ac.id

DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2009

KATA PENGANTAR



Pada tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional, melalui Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), 

Direktorat Tenaga Kependidikan Sub Direktorat Pendidikan Menengah 

melaksanakan Program Kemitraan Kepala Sekolah sebagai upaya pemerataan 

mutu pendidikan. Program Kemitraan dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, dengan fokus utama pada perbaikan sistem manajemen sekolah, 

sistem pembelajaran, dan sistem pemberdayaan masyarakat. Kemitraan sekolah 

pada hakikatnya adalah suatu kegiatan kolaborasi atau kerjasama dalam rangka 

kesetaraan dan kesejajaran mutu antar sekolah. Salah satu bentuk kemitraan 

tersebut adalah memberi kesempatan kepada sekolah yang kurang maju untuk 

mengembangkan sekolahnya dengan mengadaptasi pengalaman-pengalaman 

keberhasilan yang telah dilakukan oleh sekolah yang sudah maju.

Kegiatan verifikasi sekolah pengimbas pada Program Kemitraan Kepala 

Sekolah Angkatan VII Tahun 2009 dilaksanakan di Kota Jakarta Pusat Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota, dengan lokasi SMA Negeri 68 Jakarta dan SMA 

Negeri 1 Jakarta. Adapun waktu verifikasi dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 

dengan 19 Februari 2009.

Proses verifikasi dapat berjalan dengan lancar atas kerjasama dan bantuan 

dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, beserta guru dan para siswa sekolah 

yang dicalonkan sebagai sekolah pengimbas.

Jakarta, 19 Februari 2009
Petugas Verifikasi,

Drs. Joko Purwanto, M.Pd.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL 
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2

BAB II PELAKSANAAN DAN HAMBATAN
A. Rencana dan Jadwal Kegiatan 3
B. Pelaksanaan 3

1. Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Sekolah 3
2. Hasil Verifikasi 3

C. Hambatan dan Pelaksanaan 4

BAB 
III KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 5
B. Saran 5



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional, Departemen 

Pendidikan Nasional telah menetapkan visi “Insan Indonesia Cerdas dan 
Kompetitif”. Salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan 
peningkatan mutu Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan secara 
terencana dan sistematis. Melalui usaha peningkatan mutu Tenaga 
Kependidikan, diharapkan peran Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, 
Teknisi Sumber Belajar, Laboran, Tata Usaha Sekolah dan tenaga 
kependidikan lainnya akan mampu memfasilitasi terwujudnya proses 
pembelajaran yang penuh makna, menantang, dan menyenang. 

Tenaga Kependidikan diharapkan dapat mendorong proses 
pengembangan budaya sekolah yang kondusif bagi peserta didik dalam 
membangun sikap kemandirian dan kemampuan profesional. Untuk dapat 
melaksanakan berbagai peran itu, Tenaga Kependidikan perlu 
dikembangkan dan ditingkatkan mutu profesionalitasnya, kesejahteraan, 
karir, sistem penghargaan dan perlindungan dalam melaksanakan 
profesinya.

Kepala Sekolah sebagai  tenaga kependidikan mempunyai peran 
yang sangat besar di dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, 
khususnya di dalam pengelolaan sekolah. Mengingat pentingya tugas dan 
peran kepala sekolah, maka kepala sekolah yang di angkat adalah guru 
yang mempunyai prestasi luar biasa.

Tugas dan fungsi kepala sekolah sangat berat, terlebih dengan 
diberlakukannya manajemen berbasis sekolah yaitu mengembangkan 
sekolah, agar sekolah tersebut mampu meningkatkan mutu pendidik yang 
akan berdampak pada peningkatan kualitas proses pembelajaran termasuk 
harus mampu bekerja sama dengan semua unsur di sekolah termasuk guru, 
siswa, staf sekolah serta harus mampu memanfaatkan sumber daya 
masyarakat dan lingkungan sekolah. Mengingat besarnya peran kepala 
sekolah di dalam meningkatkan mutu pendidikan, sudah selayaknya kepala 
sekolah mendapatkan perhatian khusus.

Direktorat Tenaga Kependidikan melalui Sub Direktorat 
Pendidikan menengah, dalam upaya meningkatkan kompetensi kepala 
sekolah terutama pada wilayah-wilayah khusus telah meneyelenggarakan 
Program Kemitraan yang memberikan kesempatan bagi kepala sekolah 
yang berada pada wilayah khusus untuk bermitra dengan kepala sekolah di 
daerah maju. Pada tahun 2009 ini Program Kemitraan telah memasuki 
angkatan ke VII.



Berdasarkan keberhasilan program kemitraan kepala sekolah mulai 
Angkatan I–VI, program pengimbasan kemitraan kepala sekolah, maka 
Subdit Pendidikan Menengah, Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen 
PMPTK memandang perlu untuk memperluas sasaran sekolah sebagai 
peserta program kemitraan kepala sekolah. Program ini didesain secara 
sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA/SMK/MA  di 
KTI/DT, dengan fokus utama pada peningkatan mutu sistem 
pembelajaran, sistem manajemen sekolah, dan sistem pemberdayaan 
masyarakat. Mekanisme pelaksanaan program kemitraan angkatan VII 
adalah modifikasi program kemitraan yang sebelumnya. 

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam program kemitraan 
adalah verifikasi sekolah pengimbas. Hal ini dilakukan untuk memastikan 
bahwa sekolah pengimbas mampu memberikan transfer pengetahuan dan 
keterampilan yang dibutuhkan oleh kepala sekolah dari sekolah imbas. 

Laporan ini disusun sebagai bagian dari proses verifikasi untuk 
menguraikan hal-hal yang berkaitan selama proses verifikasi berlangsung.

B. Tujuan
1. Mengevaluasi kelayakan sekolah mitra sebagai sekolah pengimbas 

peserta program kemitraan kepala sekolah.
2. Mengevaluasi secara admintratif calon sekolah-sekolah imbas disekitar 

calon sekolah pengimbas  berdasarkan profil sekolah, kondisi nyata 
sekolah, dan keinginan sekolah imbas berkolaborasi dengan sekolah 
pengimbas untuk peningkatan mutu pendidikan.

3. Memverifikasi langsung kesanggupan/kemampuan/peran serta aktif 
warga sekolah, serta fasilitas dan sarana pendidikan sekolah 
pengimbas.



BAB II
PELAKSANAAN DAN HAMBATAN

A. Rencana dan Jadwal Kegiatan
Pelaksanaan verifikasi sekolah pengimbas direncanakan dilakukan 

selama tiga (3) hari. Hari pertama melakukan coaching untuk 
menyamakan persepsi dalam pelaksanaan verifikasi, terutama dalam 
pengisian instrument verifikasi, kemudian dilanjutkan dengan mengurus 
perijinan di Dinas Pendidikan Kota untuk mendapatkan rekomendasi 
pelaksanaan verifikasi di sekolah-sekolah pada wilayah Dinas Pendidikan. 
Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dua (2) sekolah telah 
ditetapkan untuk diverifikasi di wilayah Jakarta Pusat yaitu SMA Negeri 
68 dan SMA Negeri 1.

Hari Kedua dan Ketiga dilakukan untuk melakukan verifikasi di 
sekolah yang telah direkomendasi sebagai calon sekolah pengimbas pada 
program kemitraan angkatan VII Tahun 2009. 

B. Pelaksanaan
1. Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Sekolah Pengimbas

Pelaksanaan verifikasi di dua sekolah yaitu SMA Negeri 68 
dan SMA Negeri 1 dilakukan dengan mekanisme sebagai nerikut. 
Pertama verifikator meminta ijin kepada kepala sekolah untuk 
melakukan verifikasi dengan menunjukkan surat tugas dan 
menguraikan tujuan pelaksanaan verifikasi. Kedua, memberikan 
instrument pengisian profil sekolah untuk diisi pihak sekolah. Ketiga, 
melakukan pengamatan terhadap sarana dan prasarana sekolah serta 
keadaan sekolah sesuai dengan instrument verifikasi yang tersedia. 
Keempat, meminta kepala sekolah untuk menandatangani surat 
kesediaan bermaterai sebagai sekolah pengimbas pada program 
kemitraan.

2. Hasil Verifikasi
Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan terhadap SMA 

Negeri 68 dan SMA Negeri 1 dihasilkan beberapa rekomendasi yaitu:
a. Kedua sekolah menerima petugas verifikasi dengan baik.
b. Kedua sekolah sama-sama layak untuk dijadikan sekolah 

pengimbas berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana mulai 
dari perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, dan perangkat 
pembelajaran yang lain.

c. Meskipun sama-sama layak sebagai sekolah pengimbas, namun 
SMA Negeri 68 mempunyai nilai tambah yaitu secara institusi 
telah menjadi sekolah berstandar internasional, seluruh kelas X 
dengan Cambridge Curriculum, tahun 1 : ICGSE, tahun 2&3 : A 
Level, untuk lima mata pelajaran, yaitu Bahasa Inggris (ESL & 



EAP), Matematika, Kimia, Biologi, dan Fisika. Sedangkan SMA 
Negeri 1 belum berstandar internasional.

d. Nilai tambah yang lain dari SMAN 68 Jakarta adalah pembinaan 
staf yang dilakukan secara komprefensif dengan program yang 
terjadwal sistematis untuk setiap tahun. Hal ini ditunjukkan dalam 
profil sekolah yang telah disusun dengan baik.

C. Hambatan 
Selama melakukan verifikasi, verifikator tidak mengalami 

hambatan yang berarti, semua pihak yang berkepentingan telah membantu 
dengan baik pelaksanaan verifikasi di sekolah.



BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari pelaksanaan verifikasi dapat disimpulkan bahwa SMAN 68 

Jakarta layak untuk dijadikan sekolah pengimbas.
 

B. Saran
1. Instrumen profil sebaiknya dikirimkan ke calon sekolah pengimbas 

sebelum petugas verifikasi ke sekolah. Hal ini karena pengisian 
instrument profil sekolah memerlukan waktu yang lama dan 
berdasarkan dokumen yang tidak dapat langsung di akses sekolah.

2. Pihak sekolah diberitahu terlebih dahulu untuk menyiapkan dokumen 
yang diinginkan dalam proses verifikasi.


