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LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR

Jl. Ketintang Wiyata No.15 Surabaya

STUDI PENGELOLAAN MEDIA CETAK DAN ONLINE
DI LORONG REDAKSI (LORED) LPMP JAWA TIMUR
Kepala LPMP Jatim Minta,
Semua Hal Positif di LPMP Jatim
Diadopsi Tim LPMP Maluku
Selasa (10/7/2018) tepat pukul 09.00, Kepala LPMP Jawa
Timur, Dr. Bambang Agus Susetyo (saat ini menjabat
sebagai Plt. Kepala LPMP Jawa Timur) menerima langsung
kedatangan tim publikasi LPMP Maluku di LPMP Jawa
Timur dalam rangka shortcourse Pengelolaan Media
Publikasi Internal.
Sebelum melakukan internal tour di LPMP Jawa Timur
seperti ke ULT (Unit layanan Terpadu), Perpustakaan,
Digital Room (Lab Komp), Fitness Center dan lain-lain,
Bambang meminta mereka untuk semaksimal mungkin
mengadopsi berbagai hal positif yang ada di LPMP Jawa
Timur.
Final spot mereka di hari pertama di LPMP Jawa Timur
adalah mengunjungi Lorong Redaksi. Markas dimana tim
publikasi LPMP Jawa Timur memproduksi majalah, web
dan jurnal disertai layanan workshop mini dan klinik
menulis untuk guru dan siswa
Saat share pengalaman, salah satu anggota tim publikasi
LPMP Maluku, Ariani Arsad mengatakan, diantara
berbagai hal yang akan mereka serap nanti adalah ingin
mengetahui strategi jitu yang membuat guru tertarik
menulis dan membaca majalah LPMP Jawa Timur. "Apa
sih pancingannya?", ungkapnya.
Diproduksi oleh Lored (Lorong Redaksi) LPMP Jawa Timur, Oktober 2019

Selain Ariani, Farida Atihuta wanita blesteran Solo Ambon yang juga merupakan anggota tim publikasi
LPMP Maluku mengaku perlu beradaptasi lagi saat
menulis berita-berita tentang pendidikan. Menurutnya
formatnya agak sedikit berbeda dengan berita yang
ditulisnya saat masih menjadi wartawan daerah konflik di
Maluku.
Beberapa materi mengenai pengelolaan media publikasi
internal yang akan mereka terima di hari pertama dari tim
redaksi Majalah LPMP Jawa Timur dan narasumber
eksternal yang profesional di bidang jurnalistik diantaranya: (1) Mengidentifikasi 5W+1H; (2) Tehnik wawancara; (3)
Praktik menulis awal; (4) Praktik menulis feature; (5)
Memilih dan mengidentifikasi foto.
Keantusiasan tim publikasi LPMP Maluku mengikuti
shortcoure ini disebabkan pula beberapa anggota timnya
telah memiliki ikatan tersendiri dengan Jawa Timur. Sebut
saja Husni Rahman, putranya saat ini sedang menimba
ilmu di Pesantren Gontor, Ponorogo. Lalu S.O Kofleisch
yang turut memanfaatkan momen ini untuk mengunjungi putrinya yang sedang studi di salah satu perguruan
tinggi di Surabaya. Dan Zainul Arifin yang memang
aslinya orang Jawa Timur.

Semua Materinya Menarik dan Membuka Wawasan
Setelah teori di hari pertama, Rabunya (11/7/2018) tim
publikasi LPMP Maluku melakukan pendalaman praktik
menulis berita dengan kaidah 5W+1H, dan mengidentifikasi perbedaan "berita" dan "feature". Kelima peserta itu
diminta untuk membaca koran yang telah disediakan.
Setelahnya trainer menunjuk mereka "one by one" untuk
menjelaskan hasil bacaan mereka.
"Pembahasan atau bedah berita nantinya disesuaikan,
secepatnya. Karena masih ada beberapa materi lain
tentang desain dan pengelolaan media internal khususnya majalah yang wajib mereka tahu", ungkap Dian
Kusuma Dewi, salah satu trainer di shortcourse tersebut
yang dulu pernah berprofesi sebagai wartawan Surabaya
Post.
Dia menjelaskan, materi lain itu beberapa diantaranya
teknik penggunaan kamera, white design (ruang kosong),
jenis-jenis feature, foto bebicara hingga editing naskah
dan gambar.
Menurutnya materi white design harus dipaparkan lewat
beberapa contoh majalah seperti Natgeo, Time, Newsweek, The Jakarta Post dan Median LPMP Jatim.
Pemateri (trainer) kedua, Ariel Dahrullah, menyatakan,
pentingnya etika jurnalistik seperti verifikasi, identifikasi
masalah, dan niat baik sehingga materi berita yang
disampaikan kepada masyarakat sesuai fakta sebenarnya.

"Selain lebih cepat update, costnya lebih murah, bila
terjadi salah ketik dan lain-lain, dapat langsung direvisi
saat itu juga tanpa harus cetak ulang seperti majalah.
Urgennya lagi, web adalah media penembus batas ruang
dan waktu yang jangkauannya jauh melebihi media
konvensional", terangnya
Husni Rahman, salah satu anggota tim LPMP Maluku
mengaku sangat antusias mengikuti rangkaian acara
tersebut. Bahkan, ia merasa menjadi semakin terbuka
wawasannya. Sebelumnya, dirinya tidak pernah tahu apa
itu "white design" yang ternyata ada di hampir semua
desain majalah komersil kelas dunia.
Anggota tim yang lain, S.O Kofleisch bertekad, apa yang
diajarkan dalam shortcourse tersebut akan diaplikasikan
secara serius di LPMP Maluku. Baginya, materi yang
disampaikan tadi menarik semua, utamanya tentang
peran web dalam membantu penyebarluasan produk
media cetak.
Sebagai pengelola majalah dia tidak pernah memikirkan
peran vital media online. "Selama ini kami anggap
pengelola laman, ya sudah sana kerjakan tugasnya
sendiri”, pungkasnya.
Sedangkan materi ekstra seperti media alat diplomasi
budaya, etalase media, rubric budgeting, tematikal
majalah, masuk cetak dan strategi pendanaan disampaikan langsung oleh tim pengelola majalah dan web
LPMP Jawa Timur.

Pimred realita.co dan manajer marketing Harian Surabaya
Pagi itu menambahkan, agar berita atau sebuah karya
tulis dapat tersebar lebih luas, media online (web) perlu
dilirik dan diperhitungkan juga oleh tim publikasi LPMP
Maluku.

Tim Lored LPMP Jawa Timur
bantu editing materi
dan mendesain
Majalah PIJAR LPMP Maluku
edisi 1 dan 2 tahun 2018
Diproduksi oleh Lored (Lorong Redaksi) LPMP Jawa Timur, Oktober 2019

LORONG
SERIBU SATU
LAYANAN
Hari ini dan esok, bersih bebas melayani sudah menjadi
‘santap pagi’, ‘siang’ dan ‘sore’ kami sehari-hari di Lored
(Lorong Redaksi)
Ada yang menjadikannya tempat ngopi atau ngeteh
sambil diselingi obrolan-obrolan ringan pagi hari. Namun
ada pula yang sekedar ngadem atau transit (titip barang)
di siang harinya
Yang bikin gemes dan penasaran, mereka yang hanya
iseng mengintip dibarengi senyum atau tawa kecil yang
tidak jelas, mendadak pergi entah kemana
Meeting/sharing knowledge lintas seksi/bagian bahkan
lintas lembaga pun beberapa kali terjadi disitu
Saking nyaman dan tenangnya, dengan hembusan ac (air
conditioner) yang sejuk, beberapa teman ada yang
memanfaatkannya untuk mengeksekusi sisa kerjaannya
atau tugas kuliahnya sebelum jam pulang kantor
Membanggakannya, lorong ini beberapa kali juga
menjadi sasaran studibanding/benchmarking dari
lembaga-lembaga lain, sekaligus ajang pamer
produk/program internal lembaga agar dapat
menginspirasi serta diadopsi oleh para peserta kegiatan
tersebut
Bagi para penikmat bacaan, tersedia juga beberapa buku
nonteks pelajaran/pengayaan, jurnal ilmiah dan majalah
populer untuk dilahap atau hanya dilihat dan dibaca-baca
sekilas. Dianggap perpustakaan mini LPMP Jawa Timur
juga boleh
Nah, yang paling mendekati fungsi lorong tersebut
adalah mereka yang datang untuk ‘check up’
(berkonsultasi) ke kami mengenai karya literasi
produktifnya, dan menganggapnya sebagai sebuah
‘klinik’ alias ‘klinik literasi’
Diproduksi oleh Lored (Lorong Redaksi) LPMP Jawa Timur, Oktober 2019

Meski fungsi utamanya sebagai ruang redaksi layaknya
media-media massa profesional, faktanya Lored (Lorong
Redaksi) hadir tidak semata-mata berfungsi sebagai
tempat produksi dan pengelolaan media keterbukaan
informasi publik LPMP Jawa Timur baik print, atau online
Mau tidak mau, kami harus memfasilitasi ragam aktivitas
umum yang hilir mudik mampir dan mendekati Lored,
karena tak jarang, informasi-informasi terbaru mengenai
kebijakan dan program penjaminan mutu pendidikan,
justru kami dapat dari mereka
Sungguh manfaat sekali lalu lalang mereka keluar masuk
Lorong Redaksi (Lored)

PRODUK UTAMA KAMI
MAJALAH MEDIAN
(Media Komunikasi dan
Informasi Pendidikan)
tiga edisi per tahun

WEBSITE

JURNAL ILMIAH
INSPIRASI
dua edisi per tahun

BROSUR ULT

(Unit Layanan Terpadu)

*Kami juga pernah
menerbitkan Newsletter

Sepekan (Seputar Pendidikan)

Web LPMP Jatim Buka Diri
untuk Karya Non Berita

Dua puluh tahun yang lalu internet boleh dibilang masih
merupakan ‘barang baru’, yang belum dijangkau oleh
banyak orang.
Kini, situasi telah sangat jauh berubah. Media online
sudah menjadi media konvensional dan mainstream,
yang bisa diakses siapa saja, kapan saja, di mana saja
dengan konsep yang terus berkembang.
Dulu, siapa yang pernah membayangkan, orang bisa
memesan tiket pesawat dan hotel hanya dengan
satu-dua kali klik sambil menyesap kopi di kedai masa
kini?
Ada pula masanya ketika orang beramai-ramai membuat
medianya sendiri dalam bentuk blog. Lalu, dalam waktu
yang tak lama, muncullah situs mikro-blogging yang
melahirkan kaum ‘opinion leader baru’ hanya dengan
berbekal kerajinan ‘kultwit’ (tweet bersambung)
Dalam perkembangan seperti itu, ketika setiap individu
memproduksi informasi dan bahkan menjadi ‘media’
dengan akun-akun socmed (social media) berpengikut
ribuan bahkan jutaan, gelombang terbaru kemunculan
media online memperlihatkan kecenderungan yang
berbeda lagi.

Media online menggeser konsepnya dari sekedar
menyajikan ‘berita cepat’, menjadi media-media berbasis
riset yang kuat, dan memadukan antara konsep ‘online’
dan media lama, dengan menyerap insight dari trending
media sosial. Di samping itu, interaksi dengan ‘user’ juga
menjadi rumus baru, yang melahirkan media-media
berbasis opini yang ternyata digemari masyarakat.
Menyikapi perkembangan seperti itu, laman/web LPMP
Jatim tidak akan berdiam diri. Seperti kata Bapak Evolusi
Charles Darwin, bahwa yang akan bertahan bukanlah
yang terkuat melainkan yang mampu beradaptasi.
Poinnya, berbenah di sana-sini dengan menyesuaikan
perkembangan terkini, jelas merupakan keniscayaan
yang tak bisa ditawar, dan ditunda lagi.
Realisasinya membuka diri dengan tulisan-tulisan yang
bersifat non-berita. Baik itu kolom pendidikan (edukasi)
yang ringan, renyah dan menggelitik, maupun
opini-opini mengenai suatu permasalahan aktual di
bidang pendidikan yang disajikan dengan argumentatif,
menarik dan sesuai dengan karakter media online:
ringkas, padat, menggoda. Bahkan, bukan tidak mungkin,
menyajikan pula novel edukasi, cerpen edukasi dan
lain-lain, kenapa tidak?

Diproduksi oleh Lored (Lorong Redaksi) LPMP Jawa Timur, Oktober 2019

Oleh karena itu, kami mengundang
Anda, pembaca sekalian (guru, siswa,
kepala sekolah, pustakawan serta laboran
sekolah, pengawas, staf maupun
widyaiswara LPMP Jatim, para penggiat
pendidikan dan masyarakat umum
(termasuk komite sekolah) untuk
mengirimkan karya-karya terbaiknya ke
redaksi kami.
Jangan sungkan, jangan ragu, bergabunglah
bersama kami dalam arus perubahan dan
perkembangan media online yang tak lagi
terbendung.
Kirimkan kolom ataupun opini Anda mengenai isu-isu
pendidikan di bidang pendidikan dasar dan
menengah, juga tulisan-tulisan lain non-berita,
semacam esai atau prosa yang berangkat dari
pengalaman pribadi yang emosional, reflektif
bertemakan pendidikan (misal: pendidikan karakter),
berkaitan dengan memori kolektif, yang bisa dibagi
kepada pembaca, untuk melihat fenomena pendidikan
masa kini, menjembatani pemahaman peningkatan
kualitas pendidikan/penjaminan mutu pendidikan antara
masa lalu dengan masa sekarang.
Tulisan hendaknya tidak lebih dari 6.000 karakter, orisinal,
belum pernah dimuat di media lain, disertai dengan
identitas atau biodata diri singkat (dalam satu-dua
kalimat untuk dicantumkan ketika tulisan tersebut
dimuat).

Kirimkan tulisan Anda ke
bagianpengembanganmedia@gmail.com,
dan kami tunggu mulai hari ini
Setiap tulisan tentu akan melalui proses kurasi yang ketat,
dan redaksi berhak menyunting dan melakukan
penyesuaian lain seperlunya tanpa mengubah esensi isi
dan pesan yang hendak disampaikan.
Redaksi juga berhak untuk memanfaatkan tulisan-tulisan
tersebut untuk keperluan pengayaan materi di Majalah
Median LPMP Jawa Timur dan media-media cetak lain
produksi Lored LPMP Jawa Timur
Tahun ini tersedia honorarium yang layak untuk setiap
tulisan yang dimuat di Majalah, yang bisa dipakai untuk
mentraktir ngopi, ataupun menambah uang saku
jalan-jalan Anda.
Diproduksi oleh Lored (Lorong Redaksi) LPMP Jawa Timur, Oktober 2019
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Petunjuk Penulisan Jurnal Ilmiah INSPIRASI, LPMP Jawa Timur
Tulisan disyaratkan sesuai dengan petunjuk dari “Jurnal
Ilmiah INSPIRASI” LPMP Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Naskah belum pernah ditulis/diterbitkan di jurnal lain.
2. Naskah yang ditulis berupa hasil penelitian, hasil

kajian/telaah, best practice di bidang pendidikan dan
pembelajaran

3. Naskah diketik menggunakan Microsft Word dengan

huruf Times New Roman, ukuran kertas A4, font 12,
spasi 1,5 (untuk abstrak dan daftar pustaka spasi 1),
dengan jumlah halaman antara 10 sampai 20 halaman.
Batas tepi atas dan tepi kiri 4 cm, sedangkan batas tepi
bawah dan tepi kanan 3 cm.

4. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik di

bawah judul. Di bagian akhir naskah dicantumkan
identitas lengkap penulis (nama penulis, alamat
korespondensi, email serta nama dan alamat lembaga
tempat penulis bekerja). Jika ditulis bertim maka
komunikasi akan dilakukan kepada penulis utama
atau penulis pada urutan pertama.

5. Naskah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
6. Sistematika penulisan:
A. Hasil penelitian, yaitu judul; nama penulis (tanpa gelar
akademik); abstrak (maksimal 200 kata) yang berisi
tujuan, metode dan hasil penelitian; kata kunci;
pendahuluan yang berisi latar belakang, sedikit
tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil
dan pembahasan; kesimpulan dan saran; daftar
rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk)

B. Hasil telaah/ kajian, yaitu judul; nama penulis (tanpa gelar
akademik); abstrak masimal 200 kata; kata kunci;
pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau
ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke
dalam beberapa sub bagian); penutup atau kesimpulan;
daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang
dirujuk).
C. Best practice, yaitu judul; nama penulis (tanpa gelar
akademik); abstrak (maksimal 200 kata); kata kunci;
pendahuluan yang berisi latar belakang, sedikit
tinjauan pustaka, dan tujuan penulisan; metode; data
dan pembahasan; kesimpulan dan saran; daftar
rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).

7. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan
pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir.

8. Naskah dikirim melalui pos (hardcopy 1 set dan

softcopy dalam CD ke alamat redaksi : JURNAL ILMIAH
INSPIRASI LPMP Jawa Timur cq. Lorong Redaksi (Lored),
Jl. Ketintang Wiyata No.15 Surabaya, atau email ke
bagianpengembanganmedia@gmail.com dan
jurnallpmpjatim@gmail.com. Kepastian pemuatan dan
penolakan naskah akan diberitahukan melalui email
atau tertulis. Penulis yang naskahnya dimuat akan
diberikan hasil jurnalnya sebanyak 2 eksemplar.
Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.

9. Segala sesuatu yang menyangkut pelanggaran HAKI
(Hak Atas Kekayaan Intelektual) menjadi tanggung
jawab penulis naskah tersebut.
Informasi
lebih lanjut
hubungi:
085732044301
(WA/telp/sms)
Diproduksi oleh Lored (Lorong Redaksi) LPMP Jawa Timur, Oktober 2019

Kualitas desain/perwajahan,
utamanya media cetak
menjadi salah satu prioritas kami
Penghormatan kepada penulis karena telah berbagi
gagasan, ilmu/wawasan, pengalaman/praktik baik
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Gemetar bersama Lored
(Gerakkan Menulis untuk Belajar
bersama Lorong Redaksi)
Kami, tim Lored sadar bahwa berbagai
peradaban besar di dunia selalu
ditopang oleh budaya literasinya yang
unggul, seperti Jepang, Amerika
Serikat, Jerman, Korea Selatan, India &
Cina.

Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMP
asal Jatim yang tertarik dengan program Gemes

Maka dibutuhkan inovasi dan
improvisasi lebih untuk menguatkan
serta memperkaya gerakan literasi
sekolah (sebagai bagian dari gerakan
literasi nasional), salah satunya kami
realisasikan melalui Gemes (Gerakan
Menulis Siswa) sama Guru dengan
jargon: “Tiap tahun yo kudu luweh
‘melip’ alias melek literasi pren”

Diproduksi oleh Lored (Lorong Redaksi) LPMP Jawa Timur, Oktober 2019

Mengapa
fokus
ke program
menulis?
Tony Wagner dari Harvard's Change Leadership Group
dalam bukunya The Global Achievement Gap
menyebutkan, dunia saat ini bergerak dari ekonomi
industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Wagner
mengidentifikasi skill yang dibutuhkan untuk beradaptasi
di zaman kini dan masa datang, salah satunya
kemampuan berkomunikasi melalui tulisan
Analoginya tulisan dan peradaban itu bak “ibu dan anak”.
Peradaban sebagai “anak kandung” budaya menulis. Dan
menulis adalah “ibu” yang melahirkan peradaban. Dengan
kata lain tulisan hanya terdapat dalam peradaban, dan
peradaban tidak ada tanpa tulisan
Tulisan, termasuk yang dibukukan merupakan syarat
utama peradaban menggapai kemajuan dan kejayaan.
Dari tulisan akan lahir berbagai pemikiran cerdas nan
cemerlang pembawa perubahan ke arah yang lebih baik

Bagi siapapun termasuk guru, karya tulisnya dapat
menjadi dokumen sejarah, sumber inspirasi dan
rujukan bagi pembacanya (termasuk bagi sesama
rekan sejawat dan siswa-siswanya). Namun budaya
menulis di sekolah alangkah baiknya tidak hanya
difokuskan ke guru, tapi semua warga sekolah
sebaiknya saling mendukung dan memberikan
contoh
Dalam konteks penjaminan mutu, menulis sebagai
salah satu aktifitas nyata gerakan literasi merupakan
bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Proses
pendidikan tidak lepas dari aktivitas membaca dan
menulis

Najwa Shihab:

“Untuk bisa menulis yang bagus itu,
perlu banyak membaca, dan seorang penulis
yang baik dan pembaca yang tekun itu
adalah investasi terbesar dalam kehidupan.”
(Sumber: https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/
najwa-shihab-apresiasi-penyelenggaraan-fls)

Diproduksi oleh Lored (Lorong Redaksi) LPMP Jawa Timur, Oktober 2019

Pengetahuan baru didapatkan dari membaca berbagai
referensi. Kegiatan menulispun membutuhkan aktivitas
membaca, karena bahan yang ditulis tentunya hasil yang
dibaca
Warga sekolah yang rajin membaca dan menulis adalah
orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam proses
penjaminan mutu pendidikan, minimal mereka selalu
berusaha menjamin untuk meningkatkan kompetensi
dirinya sendiri
Dari peningkatan kualitas pribadi diharapkan akan
berimbas ke peningkatan kualitas pendidikan secara
umum.
Dengan dibangunnya semangat literasi bagi warga
sekolah diantaranya semangat menulis, maka setiap
warga sekolah menjadi sosok pembelajar, otomatis telah
berkontribusi dalam mewujudkan sekolah sebagai
organisasi pembelajar
Bagaimana aktivitas literasi baca (alibaca) di
Indonesia?
Indeks alibaca nasional masuk dalam kategori aktivitas
literasi rendah
Dari empat dimensi yang di ukur, hanya ‘dimensi
kecakapan’ yang masuk kategori tinggi
Tiga dimensi yang lain, seperti dimensi alternatif dan
budaya masuk ‘kategori rendah’. Sedangkan dimensi
akses ada di ‘kategori sangat rendah’ (Sumber: Buku Indeks
Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi, Pusat Penelitian
Kemdikbud, Badan Penelitian dan Pengembangan
Kemdikbud, 2019/bisa diunduh di:
https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/pages/download)

Umumnya:
Budaya membaca rendah
pembiasaan membaca
gemar membaca
pembiasaan menulis
gemar menulis

Di Lored
kami menerapkan
strategi terbalik:
Budaya membaca rendah
pembiasaan menulis
pembiasaan membaca
gemar membaca

“Dengan
membudayakan menulis,
Lored menerapkan
‘strategi terbalik’ untuk
meningkatkan aktifitas literasi
baca di lingkungan sekolah,
khususnya di dimensi budaya.
Layaknya ‘piramida terbalik’
dalam menulis berita”

gemar menulis
atau sebaliknya
gemar menulis
gemar membaca
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Mengawal Gerakan Literasi
Sekolah, menjadi Tugas & Fungsi
LPMP Jawa Timur
Kemampuan sekolah untuk mencapai Standar Nasional
Pendidikan (SNP), salah satunya Standar Kompetensi
Lulusan (SKL) tidak bisa lepas dari bagaimana kompetensi
keterampilan, pengetahuan dan sikap siswanya.
Oleh karenanya usaha aktif menumbuhkan,
meningkatkan dan mengembangkan budaya literasi
khususnya bagi siswa dan guru menjadi sangat penting,
utamanya dalam proses belajar mengajar. Karena dengan
kemampuan literasi menyeluruh (budaya baca-tulis yang
tinggi), ketiga kompetensi tersebut akan mudah untuk
diraih oleh siswa
Merujuk ke Deklarasi Praha (Unesco, 2003) dan Deklarasi
Alexandria pada tahun 2005, poin dari kemampuan
literasi yang baik, dua diantaranya mencakup kecakapan
membaca (termasuk memahami/mencerna bacaan
secara mendalam) dan menulis (menerjemahkan
pemahaman apa yang dibaca ke dalam tulisan yang
runut, konstruktif dan inspiratif ) sebagai wujud dari
mengkomunikasikan pengetahuan secara cerdas dan
efektif. Tentu saja tidak gampang untuk mendapatkannya
LPMP Jawa Timur sebagai lembaga penjaminan mutu
pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah
memiliki kewajiban dan tanggungjawab memastikan,
mengawal sekaligus mendongkrak budaya literasi
masyarakat internal sekolah, khususnya kebiasaan literasi
siswa dan guru di Jawa Timur
Terlebih lagi, saat ini ‘literasi’ telah menjadi rapor
tersendiri dalam Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan
(PMP) dan ada di dalam materi ‘Supervisi Mutu
Pendidikan’
Sehingga PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)
diantaranya dilakukan dengan menilai (melihat nilai)
empat rapor mutu sekolah. Salah satunya ‘Rapor Literasi’

Karena itu LPMP Jatim harus mulai (berinisiatif )
memetakan budaya literasi sekolah-sekolah di Jawa
Timur, berkontribusi merencanakan berbagai program
peningkatan budaya literasi, melaksanakannya dalam
bentuk kegiatan berkelanjutan (misal: bimbingan teknis,
pendampingan, festival dan lain-lain), dan melakukan
evaluasi
Namun data di Buku Indeks Aktivitas Literasi Membaca
(Alibaca) 34 Provinsi di Indonesia terbitan Pusat Penelitian
Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian
dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2019 (https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/pages/download)
telah jelas menunjukkan, kebiasaan masyarakat Indonesia
dalam mengakses bahan-bahan literasi masih rendah
Perilaku mereka dalam membaca buku cetak, membaca
koran atau majalah, membaca artikel atau berita di media
elektronik/internet, serta kunjungan ke perpustakaan
umum dan taman bacaan masih rendah
Maka pembiasaan membaca ke siswa baik di rumah
maupun di sekolah serta mengampanyekan ‘Jam Membaca’ atau ‘Jam Belajar Masyarakat’ disertai berbagai promosi
gemar membaca melalui perpustakaan umum dan
komunitas literasi, ditawarkan sebagai ‘solusi’nya
Melalui Lored (Lorong Redaksi), LPMP Jawa Timur justru
menawarkan ‘strategi terbalik’ untuk meningkatkan
kemampuan literasi (diantaranya minat baca) masyarakat
internal sekolah, yaitu dengan ‘Gemetar’ (Gerakkan
Menulis untuk Belajar) bersama Lored.
Praktiknya bisa ‘Gemes’ (Gerakan Menulis Siswa) sama
Guru, ‘Namu (Nambah Ilmu) bareng media massa dan
penerbit profesional, dan berbagai program menulis lain
yang lebih spesifik dan menghasilkan produk tulisan
Semangatnya tetap, menumbuhkan dan meningkatkan
minat serta budaya baca melalui ‘menulis untuk belajar’
untuk menopang penguasaan siswa terhadap tiga aspek
di standar kompetensi lulusan, yaitu: pengetahuan,
keterampilan dan sikap
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Ajak Tim Penjaminan Mutu
Pendidikan Sekolah dan Daerah
menulis
Seandainya pun literasi belum ada di Aplikasi PMP
sebagai rapor tersendiri, tetap saja ‘menulis untuk belajar’
menjadi urgen dalam pelaksanaan penjaminan mutu
pendidikan di sekolah dan daerah.
Dengan mendorong, atau bahkan mewajibkan
TPMPS/TPMPD (Tim Penjaminan Mutu Pendidikan
Sekolah dan Daerah) menulis, otomatis mereka akan
mempelajari secara serius tugas pokok & fungsinya,
mekanisme tahapan-tahapan pelaksanaan SMPI dan
SPME (Sistem Penjaminan Mutu Internal/Eksternal)
sampai pendokumentasian kegiatan
Dan sangat luar biasa, bila golnya mereka mampu
menuliskan secara runut, konstruktif dan inspiratif
bergaya populer berbagai pengalaman terbaiknya dalam
menyelesaikan masalah yang mereka ditemui dalam
proses penjaminan mutu pendidikan agar bisa diadaptasi
secara massif oleh sekolah imbas dan sekolah-sekolah lain
yang belum faham tentang SPMI/SPME
Bonusnya, bisa saja makin tumbuh hasrat berinovasi
membuat berbagai potret praktik baik penjaminan mutu
pendidikan dengan berbagai format seperti naskah yang
dibukukan, audio, video maupun infografis.

Dampak positif guru penulis
Upaya meningkatkan kemampuan literasi di lingkungan
sekolah tidak hanya ditargetkan untuk para siswa tetapi
juga para guru.
Guru diharapkan untuk lebih dulu memahami makna
literasi dan mampu memanfaatkannya secara positif
untuk dirinya sendiri sehingga kompetensinya sebagai
pendidik (seperti pengetahuan dan keterampilan
berkomunikasi salah satunya melalui pena) otomatis
meningkat
Terkait menulis, guru memang wajib melakukan
pengembangan keprofesian berkelanjutan lewat menulis,
yang dibuktikan dengan publikasi ilmiah

Bila telah berada di level tersebut, harapannya sang guru
mampu juga menggerakkan dan membawa siswanya
aktif di berbagai gerakan literasi, diantaranya
membimbing siswanya terampil menulis, lalu
menerbitkan majalah sekolah, brosur sekolah dan
menumbuhkan kemampuan literasi produktif lainnya di
diri siswa.
Dengan begitu, siswa akan terbiasa menggagas,
membaca, melakukan riset dan analisa sesuai jenjang
pendidikannya, dan menjadi lebih kreatif serta kaya akan
imajinasi yang membuahkan inovasi

Gerakkan literasi berbasis bukti
Mengusung ‘Gemetar’, LPMP Jawa Timur juga turut
berproses menyiapkan siswa dan guru menjadi
jawara-jawara literasi Jawa Timur yang nantinya mumpuni
secara skill maupun mental berlaga di berbagai
event/ajang literasi mulai tingkat terendah (yaitu sekolah)
sampai tingkat nasional dan internasional
‘Gerakkan Menulis untuk Belajar’ ini sebenarnya juga
berusaha memicu makin suburnya kegiatan seperti
lomba atau kontes menulis, hingga pameran karya tulis
siswa, dan menghidupkan kembali KIR (Karya Ilmiah
Remaja) di sekolah-sekolah di Jawa Timur dengan
semangat belajar dan tradisi meneliti yang tinggi
Itulah yang disebut Gerakkan Literasi berbasis bukti, tidak
melulu himbauan membaca 15 tanpa terobosan dan hasil
konkrit

Tim Sistem Informasi LPMP Maluku
belajar menulis Berita Pro pendidikan
di Lored LPMP Jatim
Menulis Cerpen Edukasi di Namu
(Nambah Ilmu) bareng LPMP Jatim
dan Gramedia
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Menulis untuk belajar, dimana letak
belajarnya?
Aktivitas menulis bisa menciptakan lingkungan belajar
yang kondusif melalui proses penyampaian gagasan,
kolaborasi, dan transformasi pengetahuan.

Menulis Novel Edukasi/Antologi Anak (Jalan-jalan ke luar negeri)
di Namu (Nambah Ilmu) bareng LPMP Jatim dan Mizan

Melalui kegiatan penulisan tersebut, seseorang akan
banyak belajar mengenai topik yang mereka bahas.
Dengan kata lain, dia ‘dipaksa’ untuk membaca
materi-materi yang relevan. Diantaranya dengan
membaca koran, buku, artikel ilmiah, dan lain
sebagainya yang kemudian disintesiskannya ke dalam
sebuah artikel.
Dari proses bimbingan atau mentoring, seseorang juga
akan belajar hal-hal baru. Selain tambahan khasanah
pengetahuan (termasuk pengembangan ide, berpikir
novelti, strategi dan arah penulisan), dia akan tahu
bagaimana mengutip beberapa materi dari tulisan
orang lain tanpa dianggap sebagai plagiat.
Bergeser ke aspek tata bahasa, seseorang juga akan
belajar banyak hal. Dengan pembatasan, misal: 600 –
800 kata per artikel, dia akan berjuang keras untuk
menuliskan gagasan-gagasannya secara efektif dan
efisien.

Tim Lored menjelaskan ke para guru tentang pentingnya
membiasakan menulis untuk belajar

Manfaat dari proses kolaborasi juga akan dirasakan
oleh seseorang yang sedang menulis. Tulisan akan
semakin lebih baik bila disertai dengan kerjasama dan
sosialisasi/kolaborasi yang baik dengan orang lain,
utamanya dalam penggalian/eksplorasi data dan
pengayaan referensi/rujukan/pustaka sampai ke
penerbitan dan publikasi
Pernahkah tidak puas terhadap tulisan sendiri dan
berusaha untuk memperbaikinya? Jika iya, pasti ada
beberapa hal yang membuat seseorang merevisi
tulisannya. Dan disitulah dia belajar dan belajar lagi
untuk kesekian kalinya
•Sebagian materi/bahan informasi didapatkan melalui wawancara tim Lored
dengan Dr. Kusnohadi, Widaya Iswara LPMP Jatim yang juga konsen terhadap
Gerakan Literasi Sekolah dan Perpustakaan Era 4.0

Menulis Komik Edukasi di Namu (Nambah Ilmu)
bareng LPMP Jatim dan Gramedia
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Program Promosi bersama Mas Eko Cahyono (Kick Andy Heroes 2010)

Merasa menulis = perang?
Lored punya solusi
Penulis yang baik biasanya punya kemampuan
komunikasi, piawai dalam melontarkan gagasan,
dan cermat dalam berlogika.
Penulis pada umumnya juga pandai bertutur atau
storytelling.
Menjadi penulis yang baik, kini benar-benar sebuah
tuntutan. Jurus storytelling semakin dibutuhkan di zaman
digital yang serba bergegas. Berbagai produk dan
kampanye perubahan sosial menggunakan jurus
storytelling, yang dasarnya adalah menulis.
Menjawab kebutuhan tersebut, Lored memberi layanan
short course/kelas menulis, khususnya bagi guru dan
siswa yang ingin menarasikan/berbagi pena mengenai
‘ragam praktik baik’ di sekolahnya/momen spesial di kelas
serta mendalami pengetahuan dan pengalaman di
bidang jurnalistik.
Untuk para penikmat perjalanan dan penggemar kuliner,
bisa mengambil Kelas Menulis Feature. Buat yang
bercita-cita menjadi novelis dan cerpenis bisa mengikuti
Kelas Fiksi.

Selain itu terdapat pula kelas literasi ilmiah (non populer)
seperti: (1) Menulis artikel jurnal berstandar nasional dan
internasional; (2) Pengelolaan Jurnal melalui Open
Journal System (OJS); (3) Menulis buku teks pelajaran; dan
(4) Menulis buku pedoman/panduan pembelajaran
Para trainer baik di kelas literasi ilmiah maupun populer
akan menemani peserta menggali dan menajamkan
ide-ide tulisan. Mereka ini dengan asyik dan gembira
menemani peserta mengemas gagasan menjadi tulisan
yang menarik dan runut. Untuk menjaga proses belajar
berjalan nyaman dan intensif, kelas dibatasi untuk 20
orang
Beberapa short course pemanfaatan produk literasi untuk
pembelajaran pun turut digagas, salah satunya "kreatif
memanfaatkan artikel/majalah/buku populer di dalam
kelas"

Tersedia pula juga Kelas Ilustrasi dan pilihan kelas lain
sesuai kebutuhan Anda, termasuk menulis “Laporan
Efektif”dan “Storytelling with Data” (Menarasikan
Dinamika Pendidikan)

LPMP Jatim diberitakan di media massa
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Bukan hanya
belajar menulis
Gemes (Gerakan menulis siswa) sama Guru sebagai salah
satu wujud nyata dari ‘Gemetar’ tidak melulu fokus
ke menulis
Kelas yang terdiri dari berbagai macam menu literasi
produktif ini juga merasionalkan korelasi antara
penjaminan mutu pendidikan dengan budaya literasi
yang selama ini seolah terpisah dan tidak semua insan
edukasi mampu menjelaskannya secara rinci, runut dan
lugas
Di sini guru sebagai sutradara pendidikan akan semakin
faham urgensi penjaminan mutu diri melalui optimalisasi
budaya membaca dan menulis, dan tradisi literasi yang
unggul ternyata merupakan kunci kemajuan masyarakat
suatu bangsa
Shortcourse ini pun mengintegrasikan ragam strategi
yang dapat diterapkan guru untuk menghasilkan
pembelajaran yang berkualitas dengan pandai, lihai,
cerdas dan efektif memanfaatkan berbagai produk literasi
produktif yang ada, contoh seperti koran, majalah, travel
story, opini, feature sains, novel maupun cerpen edukasi
Mengapa demikian?
Guru ibarat koki yang akan memasak. Dia harus
menentukan bahan-bahan, meracik bumbu, memasak
hingga matang, dan menyajikannya menjadi sajian yang
menggoda untuk disantap. Untuk menghasilkan
makanan yang enak tentunya tidak sembarangan.
Seorang koki harus pandai meracik bumbu dengan
takaran yang sesuai, rasanya harus pas, dan matangnya
pun harus pas.
Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Guru perlu
merancang skenario pembelajaran sekaligus
melaksanakannya pada saat mengajar.
Kemampuan literasi akan membuktikan dan sekaligus
membedakan kinerja guru dalam pembelajaran yang
pastinya akan berdampak pada peningkatan standar
kompetensi lulusan dimana kualitas sekolah akan dilihat
dari sejauh mana kualitas lulusannya.
Kolaborasi materi:
- Menulis untuk belajar
- Novelti dalam menulis dan pembelajaran
- Kreatif memanfaatkan artikel/majalah/buku
populer di dalam kelas
- Dongkrak dan perluas kemampuan kita lewat
menulis dan membaca
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KEUNIKAN PROGRAM MENULIS KAMI

Jargon Gemes (Gerakan Menulis Siswa) sama Guru: “Tiap
tahun yo kudu luweh ‘melip’ alias melek literasi pren”
Dimulai dari ruang publik (event di luar LPMP Jawa
Timur), sehingga adaptif (bisa dikemas ke versi ruang
publik/roadshow: 2 – 4 jam, maupun versi bimbingan
teknis/shortcourse: minimal 30 jp/jam pelajaran)
Strategi/tehnik penulisannya sesuai dengan versi
media-media massa nasional, diantaranya: Kompas dan
Surya, dan dua penerbit mayor terpercaya terlaris di
Indonesia: Gramedia dan Mizan
Berbasis keinginan customer (para peserta yang ikut di
ruang-ruang publik benar-benar karena membutuhkan
ilmunya)
Genre yang kami sentuh beberapa tidak umum (berbeda
dengan pelatihan menulis yang ada di kalangan birokrasi)
diantaranya: (1) Komik edukasi, (2) Cerpen edukasi, (3)
Narasi special moment di dalam dan di luar kelas, (4)
Novel edukasi/antologi perjalanan tiga penulis (long
anthology), (5) Feature sains/ilmiah, (6) Andai ada Kamu
(Kafe Ilmu) di Sekolah
Mengangkat materi yang belum pernah pula dilirik di
berbagai pelatihan menulis, padahal hasil karyanya turut
menentukan minat membaca dan profesinya sangat
menjanjikan, yaitu: illustrator buku
Mengasah public speaking dan memotivasi customer
(peserta) untuk menjadi motivator literasi yang stratejik,
berbasis bukti dan peka lingkungan (diantaranya ala Kick
Andy Heroes)
Mengapa dimulai dari ruang publik?
Agar semangat berliterasi produktif ini tidak hanya
menjangkit ke masyarakat internal sekolah
Oleh karenanya, bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri
(DUDI) diantaranya Gramedia, Mizan, Surya dan FLP
(Forum Lingkar Pena) Indonesia, Lored menularkan
wabah menulis ke ruang publik yang kami anggap
strategis seperti di Semarak Hari Pendidikan Nasional
(Hardiknas) Jawa Timur yang sangat terbuka & diminati
pula oleh masyarakat umum
Saving inovasi dan improvisasi kami di bidang literasi:
Sebenarnya tabungan kami di Gerakan literasi yang
belum sempat terangkat cukup banyak, empat
diantaranya, Salipan ke Sekolah (Saling Liputan ke
Sekolah), Duilah (Duta Inspirasi Sekolah), Ceritane
Komplit (Komunitas Penggiat Literasi), dan Literacy
Around The World

‘Literasi’ (termasuk keterampilan menulis siswa) turut
menjadi poin penting di pemetaan Mutu Pendidikan Dasar
dan Menengah baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK
Beberapa diantaranya:

1. Siswa yang memiliki sikap pembelajar
sepanjang hayat:
Gemar menulis (buku, puisi, artikel
dan lainnya)

2. Siswa yang memiliki keterampilan berpikir dan
bertindak komunikatif secara lisan dan tulisan,
diantaranya memiliki kemampuan:
Membaca cepat dan membuat rangkuman
Mampu menelaah secara kritis teks atau buku
Menulis dengan bahasa dan gaya sendiri
Menyampaikan gagasan/ide melalui tulisan

3. Dasar acuan analisis potensi dan kebutuhan
siswa sebelum pihak sekolah menyusun
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),
salah satunya:
Literasi

4. Salah satu pedoman yang digunakan
dalam menyusun kurikulum sekolah:

5. Kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan
diri siswa di sekolah, diantaranya:
Karya Ilmiah
Jurnalistik

6. Prinsip penyusunan RPP yang dipenuhi
guru di sekolah diantaranya:
Mengembangkan budaya
membaca dan menulis yang
betujuan untuk mengembangkan
minat baca, pemahaman beragam
bacaan dan kemampuan
berekspresi melalui berbagai format
tulisan

7. Salah satu aktivitas di sekolah saat pembelajaran:
Mengumpulkan informasi melalui buku
atau mewawancarai berbagai sumber
Membuat catatan dari hasil pengumpulan
informasi
Menyusun dan menyajikan laporan secara
tertulis baik dengan gambar atau grafik
Mengungapkan isi buku secara lisan
maupun tulisan

Pedoman literasi

(Sumber: Instrumen Perangkat Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK – diunduh di http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/)
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8. Kegiatan pembelajaran di sekolah memfasilitasi
siswa, diantaranya untuk:

12. Sekolah dalam mengelola pendidikan dapat
bermitra dengan berbagai pihak, diantaranya:

Mengembangkan kemampuan literasi siswa
mulai dari menentukan tujuan membaca
hingga membuat simpulan, pertanyaan,
ringkasan dan mengevaluasi teks

Lembaga pendidikan, dunia usaha
dunia industri dan pengembangan
minat serta bakat

13. Aktivitas yang termuat di tata terbit sekolah,
salah satunya:

9. Salah satu metode pembelajaran yang
dilakukan di luar kelas:

Pameran karya siswa dengan
mengundang orang tua dan masyarakat
untuk memberikan apresiasi

Berkunjung ke perpustakaan

10. Beberapa sumber belajar di sekolah:
Buku, majalah, ensiklopedi, brosur,
koran dan poster
Perpustakaan, pojok baca dan area
baca sekolah

14. Kondisi sarana proses pembelajaran dan pendukung
proses pembelajaran turut menjadi perhatian,
diantaranya:
Ruang perpustakaan sekolah dekat,
pencayahaannya baik dan fasilitasnya
lengkap/memadai
Area baca yang nyaman di ruang sirkulasi

11.Gerakan literasi menjadi salah
satu ruang lingkup kerja :
Tim Pengembang
/Penjaminan Mutu
Pendidikan Sekolah
(TPMPS)

15. Keteladanan yang baik dari guru dan tenaga kependidikan
di sekolah yang perlu dicontoh oleh para siswa, salah satunya
memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat:
Gemar menulis (buku, puisi, artikel dan lainnya)
Gemar membaca

Bila sekolah anda belum tahu caranya, minim inspirasi
dan motivasi, atau mengalami kendala dalam
melaksanakan/memenuhi poin-poin tersebut dan
berbagai poin literasi lainnya, sehingga turut
menghambat sekolah anda mencapai 8 Standar
Nasional Pendidikan
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Mari ikut ‘Gemetar’
(Gerakkan Menulis untuk
Belajar) bersama ‘Lored’
(Lorong Redaksi), biar makin
hari kita makin ‘Melip’
(Melek Literasi Pren)

Gerakkan Menulis untuk Belajar (Gemetar) Plus
Kami, pernah hadir di Ruang Publik mewarnai
kemeriahan Semarak Hardiknas Jatim tahun 2018
dan 2019, beberapa diantaranya:

Menulis Komik Edukasi
Retno Kristi, dan Budiana

Oleh
:
*Senior Editor Elex Media Komputindo (Grup Gramedia), dan Direktur
Marketing Elex Media Komputindo (Grup Gramedia)

Kolaborasi materi:
- Teori gagasan, penokohan, setting, alur
- Membuat storyline naskah
- Membuat panduan ilustrasi
- Karakterisasi tokoh
- Efektivitas balon kata
- Merangkai cerita
- Penempatan konflik
- Edit, revice, rewrite

Menulis Cerpen Edukasi

Membukukan Momen
Spesial di Kelas
Asril Novian Alifi

Oleh
:
*Penulis Buku ‘Rockstar Teacher’ (Diterbitkan Bentang – (Grup Mizan)

Kolaborasi materi:
- Manfaat menulis bagi seorang guru
- Membuat buku pendidikan populer bergaya naratif
- Mengapa harus naratif?
- Kekuatan tulisan naratif
- Menentukan premis
- RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sumber
premis bagi guru
- Membuat outline
- Menulis bebas dan lepas
- Memoles tulisan melalui telling
- Memoles tulisan melalui showing

Widya Ross

Oleh
:
*Penulis Buku ‘Raja Ampat’ dan ‘Hari Yang Melelahkan’ (Dipamerkan
di Bologna Children’s Book Fair 2018)

Kolaborasi materi:
- Serunya jadi penulis dan ilustrator
- Tantangan fase awal
- Motivasi agar mau dan semangat untuk terus berkarya
- Secret of drawing
- Cerita pendek dalam dunia rekaan
- Drama tiga babak
- Intro dalam cerita pendek
- Membangun karakter
- Creative mindset development

Menulis Novel Edukasi
Naura Athaya Sharif, dan Teh Mida

Oleh
:
*Penulis Cilik – Kecil-Kecil Punya Karya (KKPK) ‘Goes To Korea’ (Diterbitkan
Dar! Mizan – Grup Mizan), dan Marketing Communication Dar! Mizan
(Grup Mizan)

Kolaborasi materi:
- Creative writing
- Menulis itu mudah dan asyik
- Membaca itu wajib
- Menemukan ide
- Imajinasi tanpa batas
- Membuat sinopsis
- Mengembangkan tema
- Judul yang menyundul
- Pesan cerita lugas, cerdas dan tidak mengggurui
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Motivator Literasi
Berbasis Bukti
Eko Cahyono

Oleh
:
*Kick Andy Heores 2010 dan Pendiri Perpustakaan ‘Angsa’ (Anak Bangsa)

Kolaborasi materi:
- Pahlawan pendidikan dan perpustakaan untuk negeri
- Pustakawan jendela dunia
- Penggerak perubahan yang literat
- Mampu berkomunikasi lisan dengan efektif
- Ilmu di lapangan lebih berharga dari teori
- Tidak ramah dan minim empati, segera pensiun dini
- Beban administrasi cukup tiga puluh persen
- Usahakan tidak ‘gaptek’
- Peka lingkungan
- Informatif, solutif dan efektif dalam melayani

“Belajar tidak cuma dengan mendengar dan
membaca. Kurang lengkap belajat tanpa menulis.
Dengan menulis akan mendorong dan menuntut kita
menyerap, menggali dan mengumpulkan informasi
sebanyak-banyaknya untuk menopang tema yang akan kita
tulis, baik teori-teorinya, maupun fakta-faktanya. Saat
mencari dan menghimpun berbagai informasi tadi. Sebenarnya
kita sedang tenggelam di dunia belajar, sedang mengasah dan
mempertajam daya pikir kita. Menulis juga ikhtiar kita untuk
mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan menganalisa,
belajar bijak, santun dalam berpikir dan menyebar manfaat,
berdakwah lewat tulisan. Seperti berbagai pengetahuan di dunia,
mulai dari agama, sains, sejarah, matematika, budaya sampai di
ranah kita misalnya NUPTK, BOS, GLS, dan lain-lain, semuanya
dibukukan baik ke dalam buku ilmiah, populer maupun
petunjuk teknis. Kita tidak akan pernah tahu berbagai
pengetahuan tersebut bila tidak ada buku-bukunya.
Karena tulisan mereka, akhirnya berbagai insan
di belahan dunia tahu,termasuk kita”
*Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP Jawa
Timur, Maryono, S.Sos., M.M

Schoolbranding melalui
Tulisan Praktik Baik
Pendidikan
Dian Kusuma Dewi

Oleh
:
*Communication Officer Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia
(INOVASI) yang didanai oleh Australia’s Departement of Foreign Affairs and
Trade 2018 – sekarang dan Communication Specialist Program PRIORITAS
Pendidikan yang didanai oleh United States Agency for International
Development (USAID) dari pemerintah Amerika 2012 - 2017

Kolaborasi materi:
- Mulai menulis praktik baik, gimana caranya ya?
- Menulis berita pro pendidikan
- Mengeksplore praktik baik pendidikan sebagai bukti
peningkatan kualitas pendidikan
- Mengidentifikasi 5W (What, Who, When, Where, Why) +
1H (How)
- Tehnik wawancara
- Memilih dan mengidentifikasi foto
- Mengupas perbedaan berita dan feature
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Melahirkan
Schoolbranding melalui
Akitivitas Penjaminan
Mutu internal Sekolah
Kusnohadi

Oleh
:
*Alumni Program Dokotral Universitas Negeri Surabaya (UNESA),
Widyaiswara LPMP Jawa Timur, Penulis artikel, Master trainer kepala
sekolah dan guru, Instruktur manajemen perpustakaan sekolah

Kolaborasi materi:
- Seberapa penting brand sekolah
- Identifikasi keunggulan sekolah
- Strategi pengembangan brand sekolah
- Sharing praktik baik untuk meningkatkan kualitas
pendidikan bersama (salah satunya dengan ‘Salipan’
(Saling liputan) dan berbagi inspirasi ke sekolah

Melek Literasi dengan
Menulis Kisah Perjalanan
Sinta Yudisia

Oleh
:
*Traveller ke tujuh negara Asia Africa, Wakil Indonesia di Writer’s Residency
SFAC (Seoul Foundation for Arts and Culture) 2016 dan 2018, Ketua Forum
Lingkar Pena (FLP) Indonesia 2013 – 2017 dan Peraih Penghargaan Novel
Islam Terbaik di Islamic Book Fair (IBF) 2018

Kolaborasi materi:
- Mendokumentasikan jalan-jalan lewat tulisan
- Tidak bertele-tele dalam menulis kisah perjalanan
- Kreatif manfaatkan kisah perjalanan untuk penguatan
pendidikan karakter di kelas
- Ke mancanegara gratis dengan menulis
- Trend literasi yang berkembang di mancanegara
- Membangun jejaring literasi internasional

Andai Ada ‘Kamu’
(Kafe Ilmu) di Sekolah
Kusnohadi

Oleh
:
*Alumni Program Dokotral Universitas Negeri Surabaya (UNESA),
Widyaiswara LPMP Jawa Timur, Penulis artikel, Master trainer kepala
sekolah dan guru, Instruktur manajemen perpustakaan sekolah

Kolaborasi materi:
- ‘Kamu’ di era teknologi informasi, antara tantangan dan
harapan
- ‘Kamu’ mendukung gerakan literasi sekolah
- ‘Kamu’ mengubah mindset dan redesign layout
- ‘Kamu’ membangun kolaborasi dan sinergi
- ‘Kamu’ multi aktivitas

Kolaborasi materi
di semua program
(kelas menulis)

Mengenal Feature
Ilmiah (Sains)
Endah Imawati

Oleh
:
*Redaktur Harian Surya 2000 – sekarang, Editor lepas Elexmedia
Komoutindo dan Grasindo 1994 – 2009 dan Pendamping siswa dan
mahasiswa dalam menerbitkan media sekolah dan media kampus

Kolaborasi materi:
- Menyajikan data ilmiah dengan konsep jurnalistik
- Kelebihan penyajian data ilmiah dengan konsep
jurnalistik (Storytelling with data)
- Memilih sisi humanis
- Menggali data
- Kreatif memilih sudut pandang

Literasi dan peradaban
Korelasi penjaminan mutu pendidikan
dan gerakan literasi
Literasi dan generasi now
Literasi dan prestasi
Menulis untuk belajar
Novelti dalam menulis dan
pembelajaran
Eksplorasi dan pengembangan ide
menulis fiksi dan nonfiksi
Manfaat outline penulisan
Melipatgandakan kualitas tulisan melalui
riset pustaka
Tehnik mind mapping
Kreatif memanfaatkan artikel/majalah/
buku populer di dalam kelas
Dongkrak dan
perluas kemampuan kita lewat
menulis dan
membaca
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Lorong diskusi
untuk wujudkan
layanan edukasi terbaik
LPMP Jawa Timur sebagai lembaga penjaminan mutu
pendidikan berkomitmen untuk selalu berinovasi dan
berimprovisasi
Terdapat banyak ruang-ruang atau lorong-lorong
diskusi sebagai proses awal menemukan dan
menciptakan ragam inovasi dan improvisasi tersebut
Lorong Redaksi salah satunya. Selain sebagai markas
penerjemahan hasil liputan, penulisan naskah, editing
naskah maupun foto/ilustrasi sampai tahap desain
media cetak dan online, diskusi-diskusi seru kerap kali
terjadi di situ.
Tidak hanya diskusi-diskusi dengan sesama internal
LPMP Jawa Timur, namun berbagai pihak eksternal pun
seperti dari media massa, perguruan tinggi, komunitas
pendidikan sampai sekolah-sekolah beberapa kali
saling bertukar/berbagi wawasan dan pengalaman
terbaiknya di Lored

Jenius (Jendela Informasi dan Musik)
Menyajikan ragam info pendidikan dari media-media
massa (dalam berbagai bentuk, diantaranya: naskah,
foto, audio, video dan infografis) beretalase chat layaknya
Whatsapp (WA) diselingi list lagu-lagu kekinian yang
‘easy listening’ sebagai sarana hiburan berkualitas bagi
customer

Sejak lama kami memang telah membangun jejaring
dengan eksternal lembaga
Semangatnya, simbiosis mutualisme, diantaranya untuk
peningkatan mutu layanan pendidikan
Salah satu hasil diskusi-diskusi tadi, yang saat ini
sedang dalam tahap ‘on the way’ adalah membangun
layanan edukasi berbasis web yang simpel, menghibur
dan mudah diakses oleh masyarakat
Di sini kami mengembangkan konten di Website LPMP
Jawa Timur untuk memberi ruang kreatif dan inovatif
bagi para siswa.
Selain itu, membuka pula ruang diskusi terpadu
berbasis on line yang nantinya semua pihak akan bisa
saling berkontribusi positif untuk kemajuan dunia
pendidikan, khususnya di Jawa Timur.
Layanan pendidikan yang prima dan berintegritas
kepada guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan
pelaku pendidikan lainnya tersebut, diantaranya:
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Jelita (Jendela Literasi Kita)
Ruang baca online untuk seluruh insan edukasi. Bisa
menjadi ruang pilihan untuk menambah knowledge kita
mengenai usaha-usaha perbaikan pendidikan di
Indonesia dan strategi-strategi inovasi dan improvisasi
pembelajaran di dalam dan di luar kelas
Tersedia pula bacaan-bacaan ringan yang mendidik
seperti novel, cerpen, buku motivasi/pengembangan
diri, travel story dan lain-lain

KEGIATAN LPMP JATIM

Etalase (Event Kita selama Sepekan)
Di sini pengunjung web/customer bisa mengetahui
kegiatan-kegiatan LPMP Jawa Timur (utamanya
bimbingan teknis) yang ada dalam seminggu/sepekan
beserta berapa jumlah peserta dan posisi kelasnya
Bagi yang ingin mengetahui garis besar kegiatan dan
materi-materinya, kami sajikan versi pdf nya yang dapat
disimak secara online

Bangku Sekolah (Bantu dong Aku seputar Sekolah)
Ruang sharing & klinik mengenai cara, trik, strategi,
inovasi maupun improvisasi implementasi SPMI,
penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah,
higher order thinking skill dan kemampuan abad 21 di
sekolah
Memotivasi pula sekolah negeri/swasta agar berbenah
dan belajar dari sekolah-sekolah negeri/swasta yang
bagus dengan motto “dari sekolah untuk sekolah”

Gemes (Gerakan Menulis Siswa)
Bagi para siswa kreatif dan penuh kreasi tulis, gemes siap
memamerkan dan mengglobalkan goresan pena
(tulisan) mereka
Ini juga sebagai ikhtiar menaikkan level budaya literasi di
sekolah, dari hanya membaca menuju ke menulis.

Polusi (Pojok Ilustrasi)
Melalui Polusi, karya ilustrasi guru dan siswa dapat
disebarluaskan dan menginspirasi secara massif.
Mengapa ilustrasi? Karena minat baca anak ikut tumbuh
melihat visualisasi yang menarik. Faktor tersebut mampu
membuatnya jatuh hati pada cerita dan ketularan
menulis

Peserta OSN tingkat SMP asal Jatim mengeksplor menu
dan tulisan - tulisan pada web LPMP Jatim
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Puisi Anak (Pusat Imajinasi Anak)
Untuk para imajinator anak tanpa batas (generasi
penemu dengan daya inovasi yang tinggi) yang mampu
memaparkan inovasinya ke audio visual (video), Puisi
Anak bisa menjadi pilihan eksistensi dan publikasinya

Rudi dan Pok Minar (Ruang Diskusi
dan Pojok Seminar)
Seminar online terpadu yang terjadwal
dan mengangkat ragam tema/isu menarik seputar
pendidikan seperti: (1) Rapot mutu valid, kunci sukses
penjaminan mutu pendidikan, caranya?; (2) Mampukah
tunjangan sertifikasi dongkrak profesionalisme guru?; (3)
Strategi jitu memaksimalkan kinerja Tim Penjaminan
Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD); (4) Perlukah kenaikan
pangkat guru golongan IV/b ke atas, mempersyaratkan
menulis artikel ilmiah (artikel jurnal)?; (5) “Zonasi Mutu”,
langkah strategis pemerataan mutu pendidikan, dan
lain-lain

Doli (Dokter Literasi)
Layaknya dokter dalam arti sesungguhnya. Bagi opini
yang sedang demam bisa disembuhkan. Features yang
batuk-batuk juga bisa dipulihkan. Novel maupun cerpen
yang gatal-gatal juga dapat diobati.
Dan implementasinya cukup dilakukan melalui online,
gratis tanpa dipungut biaya
Klinik Literasi Populer
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”Ada Lagi Mas?”
“Ada”
“Apa?”
“Ada Lagimas”
“Bercanda ah”
“Serius, ada
Lagimas (Layanan
Segitiga Emas)”
“Ouwww,oke”
Para pendidik (guru) yang mengurus kenaikan pangkat IV/b
ke atas ada (tidak sedikit) yang sudah mendekati usia/masa
pensiun
Diantara mereka ada yang kenaikan pangkatnya terganjal
karena belum memiliki artikel jurnal (ilmiah) atau ditolak
berkali-kali karena artikel ilmiahnya termuat di jurnal yang
tidak akui oleh tim penilai angka kredit guru golongan ruang
IV/b ke atas
Berdasar fenomena tersebut, level manajerial LPMP Jawa
Timur telah membangun kemudahan bagi mereka yang
tetap lebih memilih datang dan bertanya langsung ke ULT
LPMP Jawa Timur mengenai hal tersebut, salah satunya
dengan mendekatkan antara ULT, Lorong Redaksi (Lored)
dan Ruang Widyaiswara.
Pasalnya, setelah mereka mendapat info dari loket D di ULT
bahwa permasalahan kenaikan pangkatnya tertunda akibat
jurnalnya bermasalah, hanya dengan beberapa langkah,
petugas ULT dengan mudah mengarahkan mereka ke Lored
untuk sharing dan berkonsultasi mengenai seperti apa jurnal
yang bebas dari masalah

Pendidik golongan ruang IV/b ke atas yg sedang konsultasi
mengenai syarat jurnal yang diakui tim penilai
angka kredit guru golongan ruang IV/b ke atas

Selepasnya, petugas Lored akan mendampingi mereka ke
ruang Widyaiswara untuk mengetahui lebih dalam seluk
beluk penulisan artikel jurnal yang baik. Dengan berjalan
sebentar, tidak sampai 1 menit, atau Widyaiswara yang
menjadi tim redaksi Jurnal LPMP Jawa Timur sebagai
penyunting/reviewer, datang ke Lored
Golnya melalui ‘layanan segitiga emas’ ramah waktu dan usia
tersebut, solusi berkualitas mereka dapatkan tanpa harus ke
luar gedung ke gedung lain, menaiki tangga, turun tangga
atau pun berlama-lama menunggu di depan lift
Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan
dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang
cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan saling
mengkoneksikan beberapa ruang pelayanan publik agar
tidak berjauhan menjadi prioritas LPMP Jawa Timur, terlebih
bagi mereka yang mendekati masa-masa pensiun atau
disabilitas, yang sebagian, kondisi tubuhnya tampak agak
lemah sehingga perlu perlakuan khusus.
Jurnal LPMP Jatim dan mengirim artikel jurnal
silahkan ke link berikut:
lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/category/jurnal
dan lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/pages/call-for-papers
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Salah Satu Mimpi Kami:
Lahirkan Buku-buku
Pengayaan Eksploratif
JEPANG

INGGRIS

JERMAN

INDIA

Kemajuan suatu bangsa ikut ditentukan oleh
literasi masyarakatnya.
Membaca dalam artian tidak sekadar membaca
melainkan disertai penggalian lebih lanjut serta
rekonstruksi keilmuan dari akumulasi berbagai
pengetahuan.
Peradaban tidak bisa dibangun tanpa budaya
baca, walaupun budaya baca bukan satu-satunya
penentu peradaban suatu bangsa.
Rumah baca, taman bacaan, perpustakaan dapat
berperan. Begitu juga Lored (Lorong Redaksi)
LPMP Jawa Timur
Bila semua itu terkelola baik, bisa jadi akan
muncul kelompok pencinta buku, dan diharapkan
dapat membangun kelompok diskusi sehingga
kemudian terjadi tukar menukar informasi disertai
diskusi.

Oleh karenanya keberadaan buku dan bahan
bacaan dengan format lain (Majalah, Koran, Jurnal,
Newsletter, Website) sangatlah penting. Karena
bila semua itu tidak ada, maka apa yang akan
dibaca?
Karena itulah banyak tokoh di dunia ini memilih
menulis buku atau meminta bantuan penulis
untuk menuliskannya, daripada sekedar membuat
film atau video tentang kehidupannya.
Banyak buku biografi tokoh yang ditulis ketika
mereka masih hidup. Demikian pula film-film yang
dibuat dan dipasarkan oleh Hollywood, Bollywood
dan negara lainnya, banyak yang diangkat dari
sebuah buku.

Membaca, diskusi dan menulis, jika dibangun
terus menerus, ilmu dan pengetahuan akan terus
terbangun

BELANDA
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Dan salah satu mimpi kami di Lored adalah memproduksi
bahan-bahan bacaan berkualitas dalam bentuk buku,
tepatnya buku pengayaan eksploratif mengenai
tema-tema/isu-isu menarik di bidang pendidikan, seperti:
- Sistem Zonasi, masalah atau solusi?
- Praktik baik penjaminan mutu pendidikan
- Pengelolaan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) keren
- Sertifikasi bikin guru ketagihan ilmu
- Asyik ada RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah) online
- Guru IVb ke atas, kemampuannya harus berkelas
- Hidup SMK (masa depan sekolah kejuruan)
- Inside school
- Menulis untuk belajar
- Bagaimana memanfaatkan bacaan populer secara
kreatif di kelas
- Profil inovasi LPMP Jawa Timur
- Kinerja/dedikasi sang pengawas
- Kepala sekolah visioner
- Guru berprestasi
- Siswa spektakuler
- Komite sekolah in action
- Book cafe (perpustakaan kekinian)
- Gerakan literasi sekolah
- Masyarakat peduli pendidikan
- Dunia usaha dunia industri (DUDI) goes to school
- Kontribusi diaspora muda Indonesia untuk pendidikan
- Udik (unik dan mendidik) di negeri orang
- Penjaminan mutu pendidikan di lintas batas
- School around the world, dan lain sebagainya

TURKI

SINGAPURA

ARAB SAUDI

AUSTRALIA

DENMARK

MESIR

FINLANDIA
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SWISS

Menarasikan
Pergerakan Data
agar Enak Dibaca
Banyak program telah mengembangkan berbagai tolok
ukur untuk menilai dinamika/pergerakan, baik dinamika
yang terjadi di lembaga, masyarakat maupun individu.
Namun indikator-indikator tidak cukup untuk mengukur
kompleksitas sebuah dinamika yang melibatkan apa,
siapa, dan bagaimana proses dinamika itu terjadi.
Angka-angka kuantitatif/ukuran statistik yang menjadi
pembenar bahwa sebuah program telah berhasil
dilaksanakan dengan baik dan juara dalam membawa
pergerakan ke arah yang positif (lebih berkualitas) perlu
pengayaan lebih dan kisah mendalam yang mampu
mengevaluasi dan menginspirasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala LPMP Jawa Timur, Dr.
Bambang Agus Susetyo (saat ini menjabat sebagai Plt.
Kepala LPMP Jawa Timur) saat ditemui oleh tim Lored
LPMP Jawa Timur, Senin (27/5/2019) di ruang kerjanya
Beliau menuturkan, dinamika/pergerakan lewat tulisan
yang menarik juga tak kalah pentingnya untuk memberi
gambaran utuh sebuah pergerakan/dinamika data.
Oleh karenanya Ia memberi arahan agar tim Lored LPMP
Jawa Timur berinisiatif mengajak warga internal LPMP
Jawa Timur maupun eksternal LPMP Jawa Timur
(khususnya internal sekolah: guru, humas sekolah, tim
penjaminan mutu pendidikan sekolah dan lain-lain)
memiliki dan meningkatkan skill menulisnya dalam
menarasikan dinamika pendidikan sebagai bahan
pengayaan buku rapor mutu, laporan monev, laporan
tahunan (annual report) dan lain-lain
“Ini harusnya bermanfaat juga bagi para penggiat
pendidikan (eksternal sekolah) di Jawa Timur,”
pungkasnya
Menurutnya ini adalah sebuah pendekatan untuk
menggali dan memahami faktor-faktor dalam suatu
pergerakan data dengan menarasikan dinamika
pendidikan yang terjadi lewat teknik penulisan jurnalistik
yang memikat.
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Di kegiatan/program ini, LPMP Jawa Timur dapat bekerjasama
dengan media massa nasional terpercaya/lembaga profesional
di bidang ini untuk membantu penulis mengembangkan draft
kisah sesuai topik pergerakan data di masing-masing lembaga
(misal: plus minus penerapan SPMI (sistem penjaminan mutu
internal) di sekolah model SPMI (Sistem Penjaminan Mutu
Internal) dan lain-lain.
“Alur dinamika/pergerakan tidak selalu linear. Sisi kemanusiaan
juga sama pentingnya dengan sisi proses menuju kebijakan,”
imbuhnya.
Pembahasan angle mengenai pentingnya sudut pandang
menjadi materi yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Sesuatu yang dinamis akan memiliki berbagai perspektif. Dalam
berkisah, penulis harus memilih dan setia dengan satu sudut
pandang hingga akhir kisah.
Beliau juga menekankan, menentukan angle akan membantu
untuk menetapkan fokus, mengelaborasi kondisi sebelum dan
sesudah, mengidentifikasi aktor serta signifikansi pergerakan
data. Semua ini merupakan elemen penting dalam menarasikan
dinamika pendidikan.
Tidak kalah penting menurutnya adalah berlatih teknik
wawancara, menulis judul, lead, dan kalimat efektif.
Beliau yakin, ini sangat bermanfaat untuk memperkaya hasil
analisis buku rapor mutu, laporan monev, laporan tahunan
(annual report) dan lain-lain.
Penulis nantinya akan berproses untuk bisa menulis laporan
narasi yang baik, yang tidak kaku dan enak dibaca. Terlebih bila
tulisan/laporan tersebut harus dibagikan ke/dibaca
customer/stakeholder/publik, selain bermanfaat sebagai bahan
penyusunan program berikutnya
Finalnya menurut pria asli Tulungagung yang telah
membukukan desertasinya ke dalam sebuah buku pendidikan
populer berjudul ‘Sutradara Pendidikan’, diterbitkan oleh
Elexmedia Komputindo (Gramedia group), narasi-narasi
dinamika pendidikan ini tidak hanya untuk kepentingan
pengayaan laporan, namun juga bisa menjadi materi untuk
memperkaya bahan/materi media komunikasi LPMP Jawa Timur
dan masing-masing lembaga mitra.

Keterangan Foto
Galeri Dokumentasi
Kegiatan Lored
LPMP Jawa Timur

1. Banner Namu bareng Gramedia dan Mizan di Hardiknas Jatim
tahun 2018
2. ‘Gemetar’nya Lored: Gemes sama Guru pada materi Menulis
Kisah Perjalanan di Hardiknas Jatim tahun 2019
3. ‘Gemetar’nya Lored: Gemes sama Guru pada materi Menulis
Praktik Baik Pendidikan/Berita Pro Pendidikan di Hardiknas
Jatim tahun 2019
4. Kepala Seksi Sistem Informasi menjelaskan strategi
menggiatkan Budaya Literasi di sekolah, dan beberapa Produk
Media Cetak keluaran Lored ke tim Direktorat Sekolah Dasar
Kemdikbud
5. Tim Lored memberikan materi mengenai Pentingnya Desain
Publikasi Media agar Tampil Elegan bersama Guru di Sekolah
Al Azhar Kelapa Gading Surabaya
6. Majalah Median LPMPJawa Timur siap didistribusikan ke
sekolah-sekolah di Jawa Timur
7. Guru sedang menanyakan mengenai berbagai program Lored,
dan prosedur pengiriman artikel ilmiah ke Jurnal Inspirasi
Ilmiah LPMP Jawa Timur di Lored LPMP Jawa Timur
8. ‘Gemetar’nya Lored: Namu bareng Gramedia dan Mizan pada
materi Menarasikan Special Moment di kelas di Hardiknas Jatim
tahun 2018
9. Gemetar’nya Lored: Namu bareng Gramedia dan Mizan pada
materi Menulis Novel Edukasi Anak di Hardiknas Jatim tahun
2018
10. Guru sedang menanyakan mengenai ragam format artikel
ilmiah di Jurnal Inspirasi Ilmiah LPMP Jawa Timur di Lored
LPMP Jawa Timur
11. ‘Gemetar’nya Lored: Gemes sama Guru pada materi Andai Ada
Kamu di Sekolah di Hardiknas Jatim tahun 2019
12. Diskusi bersama Humas SAIMS mengenai Layanan –layanan
Terbaik Pendidikan yang Simpel dan Menghibur di Lored LPMP
Jawa Timur
13. Tim Sisten Informasi LPMP Maluku belajar membedakan antara
berita dan feature di LPMP Jawa Timur
14. Tim Sistem Informasi LPMP Maluku belajar membedakan
antara format berita di media cetak dan online di LPMP Jawa
Timur
15. Tim Sistem Informasi LPMP Maluku diajak mengamati desain
beberapa majalah profesional kelas dunia di LPMP Jawa Timur
16. Tim Lored menunjukkan beberapa produk media publikasi
LPMP Jawa Timur ke tim Sistem Informasi LPMP Jambi di Lored
LPMP Jawa Timur
17. Sharing info mengenai Pengelolaan Media Publikasi, dan
pembiayaannya ke tim Sistem Informasi LPMP Jambi di Lored
LPMP Jawa Timur
*Gemetar : Gerakkan Menulis untuk Belajar
*Lored : Lorong Redaksi
*Namu : Nambah Ilmu
*Gemes : Gerakan Menulis Siswa
*Kamu : Kafe Ilmu
*SAIMS : Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya
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Diproduksi oleh Lored (Lorong Redaksi) LPMP Jawa Timur, Oktober 2019

Permintaan Informasi
tentang Lored (Lorong Redaksi) dan
Gerakkan Menulis untuk Belajar (Gemetar)
SILAT : https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/silat/
email : set.lpmpjatim@kemdikbud.go.id
web : https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/
sms : 081234834444
WA : 085732044301
Kelas/Short Course menulis Kami, juga bisa
dirancang sesuai kebutuhan customer
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR

Jl. Ketintang Wiyata No.15 Surabaya

