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Apa Itu TRI MS? 
TRIMS (Tooi fOf Reportint) ond Information Management by 5chools) ~dalah aplikasi 
sistem manajemen Informasl pendidikan yang sederhana tapi informatif. Sederhana 
karena dapat dijalankan dengan praktis dan mudah dengan menggunakan program 
Ms Excel versi 2OCJ3/2007. lnformatif karena selain sebag~i pengumpul data, TRIMS 
juga 5ecara otomatis menyediakan informasl bagi sekolah dalam bentuk grafik dan 
tabel indikator utama dalam pendidikan, termasuk capaian Standar Pelayanan 
Minimum (SPM). Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 
dan sebagian besar variabelnya Juga mengacu ke lembar Individual lU) yang 
dikembangkan psp. dengan beberapa tambahan, seperti aspek keuangan sekolah. 
Aplikasi TRIMS memberikan alternatif bahwa penguatan EMIS tidaklah selalu 
dikonotasikan dengan teknologi yang rumit dan mahal dalam rangka mendapatkan 
informasi yang akurat dalam menyusun perencanaan baik di Ungkat s.ekolah maupun di 

tingkat kabupaten/kota. 
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Di tingkat sekolah, output data dan 
Informasl yang dihasilkan 
membantu sekolah/madrasah 
dalam menyusun profil 
sekolah/madrasah, melakukan 
monitoring dan Evaluasi Diri Sekolah 
(EDS), menyediakan bahan 
Informasi bagi penyusunan RKT dan 
RKS, menyediakan bahan dialog 
dengan pemangku kepentingan 
sekolah, meningkatkan akuntabilitas 
dan transparansi pengelolaan 

keuangan, termasuk program BOS dan mengidentifikasi kebutuhan sekolah, termasuk 
di dalamnya bisa melakukan simulas! skenario program/kebijakan di sekolah dengan 
mudah dan cepat. Oleh karena itu, aplikasi Ini telah dilatihkan kepada s.eluruh 
sekolah/madrasah pene rima BOS melalui program training BOS 2011. 

Selamat menlkmah Di tingkat Kabupaten/kota, TRIMS mendorong pergeseran peran kabupaten/kota unluk 
fokus pada kualitas data, analisis data, dan pemanfaataan yang optimal dan bukan 
sekedar pada entri data. Data yang diagregasl oleh aplikasi TRIMS·K secara otomatis 
memberikan berbagai indikator pendidikan unluk pembuatan Profil Pendidikan 
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- Saldo Tahun lalu _ Orangtua dan Masyarakat 

- Pemerintah Kab/Kota _ Pemerintah Provinsi 

- BOS • Pemerintah Pusat non 80S 

Kabupaten/Kota, menyediakan laporan stalus capaian 
pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), 
memberikan bahan informasi untuk penyusunan 
kebijakan dan perencanaan pendidikan, sebagai bahan 
untuk dialog dengan pemangku kepentingan pendidikan, 
sepertl DPRD, Bappeda dan Dewan Pendidikan serta 
melakukan monitoring klnerja individu sekolah, 
akredltasl, dan pedagogi, termasuk aspek keuang~n 
sekolah (penggunaan dana 80S) serta mengidentifikasi 
fakta pendidikan dalam rangka mendukung kebijakan 

berbasls fakta. 
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CERITA SUKSES 
Probolinggo Semakin Jauh di Depan 

Selama inl Kota Probolinggo merupakan 
salah satu daerah tujuan utama untuk 
studi banding dalam bidang pendidikan, 
terutama untuk tingkat pendidikan dasar. 
Kemajuan yang terUhat di antaranya 
adalah implementas! PAKEM, MBS dan 
PSM. Namun, saat ini bertambah lagi 
capaian daerah ini yanslayak dijadikan 
acuan, yailu penguatan EMIS melalui 
implementasi TRI MS. Beberapa capaian 
tersebut adalah pengumpulan data TRI MS 
bisa mencapai 96% sekolah, hasil agregasi 
TRIMS dimanfaatkan untuk meningkatkan 

educat ion gavemonce, misalnya diunggah 
ke website Dinas Pendidikan*, bahan 
poster dlseminasi profit pendidikan, 
monitoring capaian SPM, bahan diskusi 
dengan DPRD, dipresentasikan ke USAID 
unluk status SPM, serta penguatan fungsi 
UPTD dan pengawas sekolah 

A.Pencapaian Pelayanan 
Pendidikan Dasar 

Pada Tingkat 
Kabupaten Kota 

dengan pemanfaatan TRIMS sekolah. 
Pada tahun 2011 Kota Probolinggo 
menganggarkan 40 juta, sedangkan tahun 

2012 dianggarkan 
75 juta dari L- BEC·Grant. 

Setelah menjadi daerah r intisan (pi/oring) 
pertama TRI MS bulan Juni 2010, Dinas 
Pendidikan Kota Probolingo segera 

mengalokasikan dana hibah L·8EC 
untuk melaksanakan TRI MS tahun 201l. 
Pada Juli 2011, telah dilakukan pelatihan 
TRI MS untuk semua operator sekolah 
SD/MI dan sMP/MTs. Pelatihan dilakukan 
tiga angkatan, setiap angkatan 
berlangsung 3 harl. Tenaga tutor berasal 
dari JIS (Jaringan Informasi sekolah) Pro 
Kota Probolinggo, yang sebelumnya telah 
dilatih terlebih dahulu oleh tim TRIMS 

program 8EC·TF. 

B.Pencapaian Pelayanan 
Pendidikan Dasar 

Pada Tingkat 
Satu an Pendidikan 

Setelah pelatihan, profil setiap 
sekolah dapat ditampilkan dan 
digunakan sebagai dasar 
pengembangan RKAS. Data TR1MS 
setiap sekolah dikumpulkan di 
Dinas Pendidikan dan diagregasi 
menggunakan TRIMS·K yang 
menjadi dasar penyusunan profil 
pendidikan Kota Probolinggo. 

Keberhasilan implementasi TRIMs 
adalah kombinasi dari adanya 
team work yang solid antara pihak 
sekolah, fasiti tator, dan pihak 
Dinas Pendidikan kota, 
kelengkapan fasilitas TlK 
(Teknologi Informasi dan 
KomunikasiJ dan karakter aplikasi 
TRIMs (kesederhanaan dan 
informatif). Hampir semua sekolah 
di Kota Probolinggo memiliki 
komputer dan sambungan 
internet, sehingga sangat 
memudahkan untuk saling 
berkomunikasi dan mengirimkan 
data. Daerah ini juga memiliki 
group milis yang anggotanya 
terdiri dari sekolah di seluruh kota, 
dan untuk moderator/ admin dari 

Dinas Pendidikan Kota 
Probolinggo (Tim ICT). Dengan 
cara tersebut sangat efektif dan 
efisien dalam penyampaian 
Informasi dan berita kepada 
sekolah-sekolah. Aplikasi TRI MS 
yang sederhana dan fasilitas 
infrsatruktur TIK yang lengkap 
memungkinkan umobil itasN 

distribusi aplikasi maupun 
pengiriman datanya berjalan 
dengan baïk. Dengan demikian 
semua pihak yang terlibat, dinas, 
UPTD, pengawas, dan sekolah 
tidak mengalami hambatan berarti 
dalam proses manajemen 
pendataan. 

Contoh Stotus Capoian SPM 
Kota Probo!inggo, )awo Timur, 
sebagai Sa/ah Satu Hasil 

TR/MS. 



Tri Setya Nova 
Pengawal TRIMS 
Probolinggo 
Di Kota Probotinggo, provinsi Jawa Timur, 

pernanfaatan aplikasi TRIMS untuk 
penguatan $IMP suda" melangkah jauh 

hingga Dinas Pendidikan berkomitmen 
untuk mengalokasikan dana dari APBD 

tahun 2012 untuk mendiseminasikan 
informasl profil pendldikan yang dihasilkan 

oleh TRIMS kepada para pemangku 

kebijakan pendidikan, salan satunya dalam 
bentuk brosur kinerJa pendldikan. Indikator 

pendidikan has\! TRIMS JUBa telah diunggah 

di website Dinas Pendidikan Kota 
Probolinggo (www.kotaprobolinggo.go.id) 

seb3gal sarana transparansi dan 
akuntabilitas pendidikan. Salah satu tokah 

yang panlas disebut dengiln suksesnya 
pengalan EMIS melalui Implementasi TRIMS 

di Kota Probolinggo ada!ah Nova Tri SelVa 

Sudi, A. Md.Kom, karena beliaulah yang 

secara konsislen dan serius mengawal 
TRIM5 mulai dari piloting hingga ~mpai 

saat Ini dianggarkan dari APBD Kota 
Probolinggo. Berikut kutipan wawancara 

dengan beliau: 

T: Bisa ta/ong ceritakan mengenal terabasan terkalr dengan aplikasÎ TR/MS di Kota 

Prabalingga? 
J: Kegiatan pendataan TRIMS menjadi satu bagian kegiatan pendataan yang rut in 

dilaksanakan tiap tahunnya, aplikasi TRIMS semakin melengkapi data yang 

dapat dihimpun dari sekolah. 

T: Mengapa Sapak memutuskon untuk melakukannya? 
J: ~rtimbangan kami adalah karena data merupakan bahan dasar dalam setiap 

penyusunan perencanaan, maka sangat dibutuhkan data yang ... alid, benar yang 

dapat dipertanggung jawabkan. TRIMS sangat membantu kelengkapan 

penjaringan data di sekolah. 

T: Apa tantangan yang dihadap/ da/am me/aksanakan terobosan tersebut? 
J: Tantangan yang terberat adalah bagaimana meyakinkan dan menyajikan 

in formasi yang diperoleh dari TRIMS untuk bisa dipergunakan dan dimanfaatkan 

oleh sl akeholder pendidikan, misalnya pihak Bappeda atau sa tker lainnya. 

T: Apa harapan Bapak sete/ah terabosan tersebut dl/aksanakan? 
J: Harapan kami setelah terobosan Inl dilaksanakan adalah para pemangku 

kebijakan dapat memanfaatkan informasi dan data dari TRIMS untuk 
dipergunakan dalam penyusunan rencana program kegia tan, dan kita bisa 

mengetahui sejauh mana capaian SPM bidang pendidikan dasar yang telah 

dilaksanakan di Kota Probolinggo. 

T: Apakah ada saran unfuk daerah la/n yang terla,;k untuk me/aksanakan 

terobosan terko it TR/MS? 
J: Tips dan saran bagi daerah Iain yang ingin menerapkan TRtMS sebagai salah satu 

aplikasi penjaringan data, yaitu ada komitmen dan kesepakatan yang konsisten 

dalam pendataan baik di sekolah maupun dl Dinas Pendidikan. Di seliap sekolah 

ada operalor pendataan atau tenaga administrasi, dan di Kota Probolinggo 
semua SD/MI memiliki tenaga administrasi atau lenaga kependidikan yang 

khusus menangani administrasi dan pendalaan di sekolah. 

Pelatihan TRIMS dengan Metode Gugus di Kulon Progo 
Pengembangan EMIS dengan TRIMS dl Kulon 
progo, proYinsl DIY, lerbilang unik sebab 

menggunakan metode cluner atau gugus. 

Melode cluster merupakan strategl yang baik 

karena efisien sec.ara waktu dan biaya yang mana 
Dinas Pendidikan hanya perlu melatih perwakilan 

gugus. Dengan melode duster, pelatihan TRIMS 
dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih 

mandiri, terdesentralisasi dan partisipatif, tidak 
hanya mengandalkan Dlnas Pendidikan. 

Kegiatan diawaU dengan pelatihan TR1MS pada 

tanggal 24 Oktober - 17 Noyember 2011 kepada 
perwakilan dari 60 gugus SD/MI dan seluruh 

SMP/M Ts (75 sekolah). Tiap gugus diwakili oleh 
3·4 orang. Setelah dilatih, perwakilan dari Gugus 

akan melatih Kepala Sekolah dan operator dari 5-

6 sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan hingga 
Desember 2011. Dalam kurun waktu 1 bulan 

sekolah yang sudah mengumpulkan data TRIM5 

sebanyak 210 dari 449 50!MI/5MP!MTs alau 47 
%. Dilargetkan pada pertengahan Januari 2012, 

data TRIMS se· Ku Ion Progo telah terkumpul 
sehlngga pada akhlr Januarl Dinas Pendidlkan 

dapat membuat book/et data pendidlkan yang 

diambi! dari hasil output TRIM5 Kabupaten. 
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AplikHi TRIMS 

Mekonisme Pengumpulon Dota TRIMS dengan Sistem Gugus di Kob. Kulon Progo, DIY 



Kota Jayapura: KabupatenjKota Pertama Alokasi APBD untuk TRIMS 

Kota Jayapura, provinsi Papua, adalah 
Kab/kota pertama di Indonesia yang 
mengalokasikan dan menggunakan APBD 
nya untuk pelatihan TRI MS kepada 
seluruh sekolah dalam rangb penguatan 
EMIS. Hasil agregasi data juga merupakan 
informasi akurat yang digunakan sebagai 
bahan untuk revisi RENSTRA. Selain itu, 
institusionalisasi penguatan EMIS
TRIMS sudah dimutal dengan akan 
dibuatnYiI SK kepala Dinas Pendidikan 
tenlang standar operasional dan prosedur 
(SOP) dan pembentukan Help Des/( yang 

anggotanya terdiri dari 10 orang pelatih 
TAIMS. 

Sebagai awal implementasi TRI MS, Oinas 
Pendidikan telah mengadakan pelatihan 
TRI MS dan sekaligus pengisian data 

Peserte dengan serius mengisi data 
sekalah ke TR/MS Pelotlhon TRIMS, 
11 Navember 2011 dl Koto Joyapuro 

sekalah Semester 1 tahun ajaran 
20U/2012 ke dalam aptikasi TRIMS. 
Oalam Pelatihan yang diikuti oleh 121 
sekolah ini selama 1 hari, sekolah 
langsung mengisi data-data sekolah ke 
dalam TRI MS dan hasilnya 110 sekolah 
atau 91 % telah mengisi dan 
mengumpukan data TRI MS. 

Sebagai salah satu Kab/Kota yang menjadi 
Pi/a ring TRIMS pada tahun 2010, Kota 
Jayapura menilai bahwa TRIMS ini 
merupakan salah satu aplikasi yang cocok 
dengan kondisi infrastruktur dan 
sumberdaya pendataan pendidikan di 
sekolah karena mudah dioperaslkan dan 
sekolah langsung dapat merasakan 
manfaatnya dengan tersedianya berbagai 

Kepolo Dinas 
Pendidikon Kota 
Jayapura 
memberikan 
sambutan dan 
membuko 
Pelatihan TR/MS 
pado 11 
November 2011 di 
Kato Joyopura 

keluaran berupa indikator-indikator 
pendidikan, termasuk capaian Standar 
Pelayanan Minimal (SPM). Dinas 
Pendidikan juga bisa dengan mudah dan 
cepat melakukan agregasi data yang 
terkumpul. Pada saat yang sama, 
berbagai hasil analisis ditampilkan 
sebagai bahan informasi utama 
pembuatan kebijakan khususnya untuk 
penyusunan rencana strategis pendidikan 
(RENSTRA). Pada tahun 2012 Dinas 
Pendidikan juga telah mengganggarkan 
alokasl AP8D untuk peningkatan kualitas 
pendataan dengan TRI MS ini sehingga 
diharapkan sudah mencakup 100 % 
sekolah bisa mengisi dan mengumpulkan 
data yang akurat. 

Tanpa ToT Staf Dinas Pendidikan Keerom "Pe De" Memberikan 
Bimbingan TRI MS 
Ada yang aneh dalam Implementasi 
TRIMS di Kabupaten Keerom, provinsi 
Papua yang menjadi fasilitator pelatihan 
ternyata bukan orang yang mengikuti 
ToT. Adalah Muhammad Rowi, Pius But, 
dan Menti Pandiangan yang mengikuti 
ToTTRIMS regional. Ketiganya adalah 
pejabat di lingkunan Oinas P&P 
setempat. Materinya disosialisasikan 
kepada Larianto, Kasubag Umum & 
Program, yang mencoba mempelajari 
secara mandiri menggunakan buku 
panduan ToT BOS dan DVD yang 
merupakan lampirannya.larianto secara 
otodldak mencoba aplikasi TRI MS dan 
ternyata berhasil. Kemudian, larianto 
memperkenalkan aplikasi inl kepada 
staffnya yang masih honor daerah, yaitu 
Harnun dan Kevin. Akhirnya ke-tiganya 
walaupun tidak mengikuti ToT, ternyata 
~pe deu (percaya dlri) melakukan 
fasilitasi pelaksanaan pelatihan TRI MS di 
kabupaten Keerom. 

pelatihan 80S 2011 di Kabupaten 
Keerom, ditaksanakan bulan Nopember 
2011. Oilaksanakan dalam dua 
gelombang, angkatan 1 diikuti 
perwakilan sekoiah dari 5 distrik 
(kecamatan) dan angkatan Il diikuti 
perwakilan sekolah dari 2 distrik. Untuk 
sesi TRIMS materinya adalah Pengantar, 
Krîteria, Manfaat, langkah-Iangkah 
menginput data TRIMS mulal dari 
menginput data sampai menyimpan file 
TRI MS. 

Dari seluruh 9S Sekolah, masih ada 49 
sekolah yang tidak mengikuti Pelatihan 
80S 2011 termasuk sesi TRI MS, karena 
berada di pegunungan, atau sulit 
dijangkau signal HP, atau infrastruktur 
jalan yang belum memadai, bahkan 
sebagian masih harus dijangkau dengan 
pesawat terbang serra tidak adanya 
jaringan listrik. Untuk daerah ini, 
pendataan TRIMS dilakukan 
menggunakan TR/MS versi cetak, yaitu 

sekolah cukup mengisi form yang 
disediakan, lalu dikumpulkan di 
kecamatan untuk kemudian pihak 
ke<amatan melakukan input data 
bersama tim dinas kabupaten 

Diharapkan, akhir 2011 semua data sudah 
terinput dalam TRIMS-K, yang akan 
digunakan untuk, 
• Bahan dalam menyusun profil 

pendidikan 
• 8ahan untuk Website Dinas Pendidikan 

Kabupaten Keerom yang akan 
diterbitkan 

• Menyusun perencanaan dan anggaran 
Pendidikan Kabupaten yang berbasis 
data. 

• Bahan untuk mengisi papan data Dinas 
Pendidikan yang selama ini banyak 
yang tidak diisi. 

• Sebagai bahan dalam mengambil 
kebijakan 



IMPLEMENTASI PENGUATAN SIMP DENGAN TRIMS di DAERAH 2010 - 2011 
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Mursidin Mokobambang : "TRIMS, Siapa Takut ??" 

Walaupun bukan salah satu kabupaten mitra BEC·TF, kabupaten Balang Mongondow, provinsi Sulawesi Utara telah 
terpikat oleh aplikasi TRIMS yang sederhana namun informatif. Bapak Mursidin Mokobombang, S.Pd, M.Pd. Kasubag 

Program sekaligus Manajer BOS menyatakan akan menggunakan TRIMS sebagai alat pendataan karena beliau menyadari 
pentingnya data akurat dalam proses perencanaan. Baru-baru ini beliau berhasil melobi dana sebesar 213 juta rupiah dari 

APBD kabupalen Bolaang Mongondow untuk melaksanakan penguatan EMIS menggunakan TRIMS, termasuk pela t ihan 
bagi sekolah-sekolah. Berikut potongan wawancara kami dengan bapak Mursidin. 

T: Bisa to/ong ceritakan mengenal terobosan terkait dengan 
aplikasi TRIM di daerah Sapak? 

J: Awalnya dari pela t ihan 80S 2011 beberapa waktu yang 
lalu. Setelah kami melihat aplikasi TRI MS, kami menganggap 
bahwa aplikasi ini penting untuk menunjang pendal aan. 

Setelah itu saya ajukan ke Kepala Dinas yang lantas 

menugaskan saya untuk menyusun Rencana Kegiatan dan 
Anggaran. Saya bual 2 kegiatan yaitu Pelatihan TRI MS 

bersama dengan Pelatihan Manajemen Keuangan. Kemudian 
seluruh SKPO diundang ke HOlel Senator untuk 

mempresentasikan RKA, kebetulan saya dan Ibu Kepala Dinas 

yang mewakili Dinas Pendidikan. Jadi saya presentasi di depan 
Wakil8upat i, Kepala 8appeda dan seluruh Kepala SKPD. 

T: Mengapa Sapak memutuskan untuk melakukan hal 
tersebut? 

J: Karena kami membutuhkan data yang akuntabel, yang bisa 
dipertanggungjawabkan. Kami paham bahwa aplikasi TRIMS 

dapat mendukung ini, jadi data kami bukan data prediksi tapi 
data faktual. 

T: Apa tantangan yang dihadapi dalam 
memperjuangkan/melaksanakan terobosan tersebut? 
1: Sepertinya tidak ada, bahkan Wakil 8upati menawarkan jika 

dananya tidak cukup, bisa ditambah dalam AP8D Perubahan. 

Untuk pelatihan TRIMS kami mendapat dana Rp 213 juta, 
naik sed ikit dari Rp 150 juta yang kami sampaikan 

sebelumnya. 

T: Apa harapan Sapak setelah terobosan tersebut dilaksanakan? 
1: Kami berharap bisa menyusun profil pendidikan dengan data 

yang lebih valid dan akuntabel, bukan data prediksi. Kami juga 

berharap dapat memperoleh data SPM sehingga kami benar

bena r tahu kualitas pendidikan di Bolaang Mongondow ini. 

T: Apakah oda saran untuk daerah Iain yang terrar;k untuk 
melaksanakon terabosan terkait TR/MS? 

J: Saya sarankan terutama semua kebupa ten di 8olmong Raya ini 

untuk menggunakan TRIMS sehingga kita memiliki data 
pendidikan yang valid. Nanti saya akan perkenalkan TRIMS lni ke 

kabupaten Iain, kita punya 4 kabupaten plus 1 kOla di Bolmong 

Raya ini. 

-



RENCANA PENGUATAN SIMP 
dengan TRIMS TAHUN 2012 

Tim TRIMS berpartisipilsi dalam lNorkshop nilsional BEC·TF 

di Bali 16-20 Januarl2012 yang dilkuti oleh seluruh 50 

Kabupatenfkota BEC-TF. Pada sesl berbagi praktik yang 

baïk, 2 Kabupatenfkota, yaltu Kota Probolin880 dan 

Kabupaten Kulon PrOiO, mewakili Kabupatenfkola lainova 

yang juga mempunyai praktik yang baik TRtMS, 

mempresentasikan pengalaman dan keberhasilan 

pengualan SIMP menggunakan TRIMS. Tjm Juga 
menyediakan boerh TRIM5 dl kegiatan terse but, dl milna 

para peserta bisa mendapatkan materl dan Informasi lebih 

Jauh terkalt TRIMS Inl. 

Pada akhir kegiatan workshop, tim TRIMS mengldentifikasi 

sekitar 3S Kabupaten/kota yang secara serius akan 

melakukafl pensuiltan SIMP menggunakan TRI MS. Hal ini 

dicerminkan darlsudah adanya alobsi dana L-BEC dan 

atau APBD untuk kegiatan penguatan tersebut. Tîm TRIMS 

program BEC akan mendukung sepenuhnya melalui 

kegialan asiuensi teknis sesual dengan kebutuhan daerah, 

Hal ini lidak hanya penguatan aspek teknis aplikasi tetapi 

juga penguatan aspek kelembagaan untuk kesinambungan 

SIMP itu sendiri. 

Program Basic Education Capoc/ty Trust Fund (BEC-TF) Dertujuan 
mendukung Pemerintah Indonesia menlngkatkan penyampaian 
layanan pendidikiln dasar yang terdesentralisasi. BEC-TF bekerja 

sama dengan 50 pemerintah kabupaten dan kota di sembilan 
provinsi, dengan fokus terhadap pada tata kelola pendidikan 

yang balk, serta manajemen keuangan dan Informasi. Program 
BEC-TF juga mendukung anallsis kebiJakan dan pembangunan di 

tingkat nasional melalul berbagal studi, bantuan teknis, serta 

penyelenggaran Oialog Pendidlkiln Tematls yang dipimpin oleh 

pemerintah. 

program BEC-TF membantu Pemerintah meningkatkan kapasitas 

pelayanan seklor pendldikan di SD/MI dan SMP/MT 
sebagafmana tertuan8 dalam Reneana Stralegis Pendidikan 
Nasionai priori las yang !œllga; penguatan tata kelola, 

akuntabilitas dan cilra publik. 

Tiga komponen pelaksanaan program BEC-TF: 

1) analisis keblJakan dan dlalog; 
2) tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembiayaan 

dan akuntabllitas, 

3) pengelolailn lnformasi. 
Komponen pr08ram yang berkaitan dengan analisis kebijakan 

diln diillog dilaksanakan di pusat sedangkan dua komponen 

SPM: Su",bpr D9.'19 M9nUsi9 ?? 
Di salah satu pelatihan, para fasil;(ator bersemangat memperkenalkan 

aplikasi TRIMS dengan menJelaskan manfaat dari aplikasi te~but. Sillah 

satu manfaat utama yang diper!œnalkan adalah pencapaian SPM sebagai 

salah salu outpul TRIMS. Seluruh peserta pelatihan tampak memperhatikan 

dengan seriU$ pen je las an fasilitalor. Ketika hendak menegaskan manfaal 

dari TRIMS, fasilitator bertilnyil mengenai taksiran pencapaian SPM di 

kabupalen terse but, namun seisi ruangan tetap henin8 sehingga fasilitator 

menanyakan apakah peserta lahu yang dimaksud dengan SPM? Salah satu 

peserta menjawab dengan pasti: ~ya pail., SPM itu Sumber Daya Manusia-, 

Anehnya, peserta lainnya juga tidak ada yang protes seolah membenarkan 

jawaban peserta tersebul. 

Arlik9Si TRIMS li9n~ "llil9nf 
Saat sedang menllinput data ke dalam aplik.Jsi TRIMS, salah 

satu peserta terlihat bingung karena ketika OVO TRIMS 

dimasukkan !le dalam laptop, aphkaslnya hilang/tidak 

tampak di laptop. Densan penuh penasaran fasihtator dan 

peserta tadi menuju ke laptop peserta, bena, sala ketika 

DVO dimasukkan ke hardlsk. aplikasi TRIMS tidak lampak 

karenalaptop tersebut maslh baru dan belum ada Ms 

Officenya. 

Agar edisi berikutnyalebih semarak, kami 

sangal menghargal masukan untuk 

perbaikan media kita bersama. Artikel 

maupun foto dapat disampaikan kepada 

CPIU di alamat: bec mone@yahoo,com 

Untuk melaksanakan BEC·TF, dlbentuk strl/kwr pengelola program dl tmgkat pusat 

yang terdlrl dari Program Steerlng Commlttee (PSC), Program Coordmatlon and 

Management Uni! (PCMU) dan Central Program Implementation Unit (CPIU) yanll 
bertanHunll Jawab terhadap pelaksanaan prOllram Untuk kelancaran pelak$anaan 

BEC-TF, CPIU rutm berkoordmasl dengan PSC, PPCMU dan lembaga Dono~ 

Untuk Informasl lebih lanjut, hubungi: 

Kementerian pendidlkan Nasional 

JI. Jend, Sudirman Gedung E, li . 17 

Jakarta 10270 
T: (021) S79 00349 
F: (021) 579 00450 
Email: becmone@yahoo.com 

Website: hnp;/Idît-plp.go.id.bec 
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