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1. Apa yang dimaksud dengan standar
isi pendidikan?

Untuk pertanyaan ini nanti saya kasikan file
tentang undang-undangnya. Jadi semuanya
sudah dijelaskan di undang-undang ini, tinggal
dibaca saja. Semuanya sudah jelas mulai dari
pengertian sampai keterangan-keterangan
lainnya terkait Standar Isi Pendidikan. Jadi
aturan khususnya itu ya undang-undang, nanti
saya kasikan kemudian tinggal di baca saja. Ada
juga tentang peraturan dalam delapan Standar
Nasional Pendidikan atau SNI itu ada Standar Isi
Pendidikan, standar kompetensi, semuanya itu
ada 8 stndar. Ini standar isi pendidikan kan
berbicara tentang kurikulum 2013 atau biasa
disebut dengan K13.
(file diberikan dalam format PDF,
Permendikbud Th. 2016 No. 021 Ttg. Standar Isi
Pend. Dasar & Menengah, Permendikbud
Tahun2016 Nomor 021 Lampiran)

2. Apa saja yang termuat dalam
standar isi pendidikan?

3. Apakah ada aturan khusus yang
mengatur tentang standar isi
pendidikan?

4. Apakah ada perbedaan standar isi Pertama saya perlu jelaskan bahwa kita disini itu



pendidikan pada jenjang pendidikan
menengah atas antara SMA, SMK dan
MA ?

di LPMP tidak menangani terkait dengan
Madrasah karena itu sudah dalam penanganan
langsung Kementerian Agama, jadi kita disini itu
hanya pada SMA dan SMK saja. Kalau
perbedaannya itu suda pasti ada, seperti mata
pelajarannya kan SMA dan SMK tentu ada yang
berbeda dan ini juga sudah diatur dalam
peraturan menetri pendidikan, jadi di file itu
semuanya sudah dijelaskan standar isi untuk
SMA dan SMK.

5. Perencanaan apa yang dilakukan
oleh LPMP dalam memenuhi
standar Isi Pendidikan baik SMA,
SMK maupun MA ?

kita hanya sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis)
dari Kementerian Pendidikan, jadi kita hanya
menerima kebijakan dari pusat kemudian kita
laksanakan. Ini seperti istilahnya itu Top Down,
Jadi instruksi dari atas kemudian kita sebagai
bawahan di daerah hanya melaksanakan apa
yang dari pusat. Kalau misal dari pusat
instruksikan laksanakan kurikulum 2013, ya..kita
langsung laksanakan, jadi kita disini tidak ada
perencanaan khusus terkait penyelenggaraan
K13 ini yang didalamnya juga mengenai Standar
Isi Pendidikan.

6. Bagaimana dinamika perkembangan
standara isi pendidikan?

Untuk perkembangannya itu, standar isi
pendidikan itu mengikut dalam kurikulum 2013,
nanti saya kasikan file tentang dinamika
kurikulum 2013 untuk di lihat.

2 Nur Hikmah 7. Berapa jumlah SMK yang sudah Untuk jumlah keseluruhan yang sudah



(21 Desember 2017) menerapkan standar isi pendidikan
dalam Kurilkulum 2013 ?

menggunakan Kurikulum 2013 ini, kita disini
belum tau berapa pastinya, yang tau data
semuanya itu ada di dinas pendidikan provinsi.
Tapi kalau untuk jumlah sekolah yang ikut
pelatihan di tahun ini itu sebanyak delapan SMK
dn Iknya itu ada dua. Nanti saya kasikan file
sekalian dngan dia punya pematerinya.

3 Syarifuddin
(16 Januari 2018)

8. Berapa jumlah SMA yang sudah
menerapkan standar isi pendidikan
dalam Kurilkulum 2013 ?

Jumlah SMA yang di tahun ini itu ada 9 SMA
yang ikut pelatihan. Nanti di lihat di file saja
sudah ada semuami itu.

4 Wahyu Falah
(26 pril 2018)

9. persentase sekolah pendidikan
menengah Atas (SMA/SMK) yang
menggunakan Kurikulum 2013 di
Kota Kendari ?

Penerapannya itu untuk kota Kendari semua
SMA maupun SMK itu sudah menerapkan
kurikulum 2013. Jadi khusus kota Kendari sudah
keseluruhan menerapkan kurikulum 2013, hanya
kita tinggal melakukan pelatihan-pelatihan saja
bagi guru-guru yang ada.


