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Kepada Yth. 

Kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat 

Universitas Pendidikan Ganesha  

Singaraja 

di Singaraja 

Dengan hormat, 

Dalam upaya untuk membangun NTT dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan di 

Kabupaten Manggarai, serta adanya isu global tentang kesepakatan MEA (Masyarakat Ekonomi 

ASEAN) yang dimulai tahun 2015 ini, maka dipandang perlu untuk memberdayakan para guru 

Bahasa Inggris di NTT agar menjadi lebih professional. Pembicaraan dan diskusi dengan Prof. Dr. 

Ni Nyoman Padmadewi, MA saat ada kegiatan seminar akademik di Ruteng, membuat kami ingin  

memperluas target sasaran. Kebijakan tentang pemberlakuan kurikulum 2013 dengan perubahan-

perubahannya dalam tataran filosofis, metodologis dan teknis menyebabkan para guru masih 

merasa bingung dan oleh sebab itu sangat perlu diberdayakan secara intensif. Jarangnya pelatihan-

pelatihan untuk para guru di NTT oleh ahli yang membidangi, menyebabkan pelatihan peningkatan 

kualitas pembelajaran bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Kalaupun pelatihan terselenggara, 

kebanyakan pelatihannya lebih bersifat teoretis normatif. Guru-guru sangat memerlukan pelatihan 

dengan contoh-contoh nyata implementatif sehingga mereka menjadi lebih professional dan 

mampu melaksanakan pembelajaran Bahasa Inggrsi yang berbasis pendidikan karakter sesuai 

dengan kurikulum 2013. Oleh sebab itu, kami mohon agar kami dibantu dalam pelaksanaan 

pengabdian masayarakat dalam hal pembelajaran bahasa Inggris dengan topik sebagai berikut. 

1) Prof. DR. Ni Nyoman Padmadewi, MA untuk topik: Pelatihan dalam pendidikan karakter 

untuk guru-guru Bahasa Inggris  

2) Prof. Dr. AAIN Marhaeni, MA untuk topik: Authentic Assesment 

3) Dr. Luh Putu Artini, MA untuk topik Pembelajaran Inovatif 

4) Topik-topik lain yang meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris 
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Kami berharap dengan kerjasama ini, para guru Bahasa Inggris akan terinspirasi untuk 

melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris berbasis pendidikan karakter dengan lebih baik dan 

professional sesuai dengan harapan kurikulum.  

Demikian surat permohonan dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan limpah terima 

kasih.  

Ruteng, 21 Oktober 2015 

 

                                                                 

 




