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Pendidikan Diseminasi Program PINTAR
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TANJAB BARAT - Tanoto Foundation dalam kegiatannya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat yaitu Dinas Pendidikan, Kementerian Agama serta Bappeda Tanjab Barat
merumuskan sinkronisasi rencana diseminasi program PINTAR yang bertempat di aula dinas pendidikan
setempat, Kamis, (06/12/2018).
Dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Tanjab Barat, Martunis M. Yusuf, S.Pd., M.Pd menyampaikan
dalam district stakeholder meeting program PINTAR sangat mengapresiasi kedatangan Tanoto Foundation
dalam membantu pendidikan serta menyebarluaskan praktik-praktik baik di sekolah dan meningkatkan
kualitas guru.
Program PINTAR, atau Pengembangan Inovasi Kualitas Pembelajaran merupakan program Tanoto
Foundation dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia.

“Penyebarluasan praktik-praktik baik dalam pendidikan sangat penting, agar semakin banyak sekolah yang
dapat saling belajar dalam meningkatkan kualitas sekolahnya,” ujar kepala Dinas Pendidikan Martunis M.
Yusuf, S.Pd., M.Pd pada pertemuan di aula Dinas Pendidikan Tanjab Barat.
PINTAR berfokus pada tiga pendekatan, yaitu membangun praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen
dan kepemimpinan sekolah, mendukung pemerintah menyebarluaskan praktik-praktik baik, dan mendukung
Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam pendidikan calon guru.
Martunis mengaku senang lembaga filantropi seperti Tanoto Foundation membantu penguatan manajemen
berbasis sekolah dan melatih kepala sekolah serta guru.
“Penguatan kepala sekolah dan guru saat ini menjadi prioritas Dinas Pendidikan Tanjab Barat khususnya
untuk pelatihan manajerial dan pembelajaran. Tanoto Foundation bisa menularkan praktik baik kepala
sekolah dan guru agar menjadi manajer yang berhasil dan pembelajaran juga berkualitas,” tambah Martunis.
Medi Yusva, koordinator Tanoto Foundation Provinsi Jambi mengatakan, program PINTAR dirancang
untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui program penguatan
kapasitas pengelolaan dan kepemimpinan sekolah, peningkatan kualitas guru, serta partisipasi orang tua dan
masyarakat.
"Pendidikan berkualitas akan mempercepat munculnya kesetaraan peluang. Keyakinan kami turut diperkuat
dengan hasil penelitian McKinsey tahun 2017 bahwa program peningkatan kualitas guru dan kepemimpinan
sekolah berdampak besar bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia,” tukasnya.
Selanjutnya dalam sesi tanya jawab, Safrizal guru dari kecamatan Betara menyampaikan sangat apresiasi
kegiatan Tanoto Foundation karena kegiatan ini sangat membantu kualitas guru serta perbaikan sekolah
dasar.
Dalam hal ini Safrizal juga berharap kepada Dinas Pendidikan mendukung kegiatan-kegiatan Tanoto
Foundation dalam merencanakan diseminasi Program PINTAR di kabupaten Tanjung Jabung Barat.
"Saya berharap kepada Dinas Pendidikan Tanjab Barat mampu menjadi jembatan kegiatan-kegiatan Tanoto
Foundation untuk merencanakan diseminasi program PINTAR bagi kecamatan non mitra," pungkasnya.
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