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Undang Pakar untuk Sosialisasi KTSP Jambi, Peduli terhadap dunia pendidikan Jambi,
sebelum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diterapkan, maka PT. Penerbit Erlangga
menggelar sosialisasi KTSP untuk tenaga pendidik di Jambi.Untuk kesekalian kalinya,
sosialisasi kali ini digelar di SD Xaverius 2 Kota Jambi dengan menghadirkan Dr. S. Belen
sebagai pamateri dari Pusat Kurikulum Jakarta Departemen Pendidikan Nasional RI.

      

Kurikulum KTSP bisa diterapkan dengan sistem modifikasi masing-masing guru, ”bebernya di
Aula SD Xaverius 2 kemarin, yang penting imbaunya sosialisasi dilakukan sesuai dengan
acuan yang ada. Menurut Supervisor SD dalam Kota PT. Penerbit Erlangga Jambi Yodha
Firatno, KTSP merupakan penyempurnaan kurikulum 2004 yang rencananya akan diterapkan
tahun 2009 nanti. Agar mantap dan sesuai dengan tujuan yang ada maka KTSP perlu
disosialisasikan.

  

Katanya, acuan pokok dalam menyusun KTSP mulai berlaku denganditerbitkannya Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi  untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah. Kegiatan yang berlangsung pada 23-24 Februari 2007 ini diikuti puluhan
guru di SD Xaverius 1 & 2 Kota Jambi. Materi yang disampaikan tentang pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu berupa
seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, cara dan bahan pelajaran.

  

Diharapkannya sosialisasi ini dapat bermanfaat untuk memajukan dunia pendidikan Jambi
khususnya. Tentunya sesuai dengan pedoman Badan Standar Nasional Pendidikan ( BSNP)
yang telah mengembangkan standar ini dan standar kompetensi lulusan yang merupakan
acuan pokok bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Perhatian Erlangga
terhadap dunia pendidikan diakuinya sejalan dengan motto Erlangga yakni semua ada ilmunya
untuk menyelesaikan suatu persoalan, maka sesulit apapun dalam memajukan dunia
pendidikan diakuinya pasti ada jalan keluar yang bisa  dilakukan.pastinya dengan  cara yang
terbaik.

  

Maka dari itulah dalam mencetak buku PT. Erlangga mengutamakan kualitas, sehingga buku
yang ada dapat bermanfaat dengan baik.ungkapnya.
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