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9 PROGRAM PRIORITAS 

▪ Assesmen Nasional

▪ Kurikulum Merdeka 

▪ Platform Digital Pendidikan

▪ Guru Penggerak

▪ Literasi

▪ Merdeka Belajar Kampus Merdeka

▪ Sekolah Penggerak 

▪ Tiga Dosa Pendidikan

▪ BLU Museum Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi
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Platform Digital Pendidikan

Platform Digital Pendidikan dikembangkan dengan tujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan pendidikan dengan

kompleksitas yang sangat rumit melalui solusi digital, sehingga pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program-program

prioritas Kemendikbudristek dan berbagai kendala pembelajaran dapat diatasi.

Rencana pemanfaatan teknologi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama periode

2020-2024, khususnya dalam konteks penyelenggaraan layanan pendidikan merupakan bagian dari intervensi dan arah

kebijakan prioritas kementerian untuk meningkatkan Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) yang diturunkan dari visi

“Merdeka Belajar”, untuk mewujudkan “Pendidikan Berkualitas Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pengembangan platform pendidikan berbasis teknologi mendorong akselerasi visi Merdeka Belajar melalui solusi yang sudah

diperkenalkan ke pemangku kepentingan yaitu platform Merdeka Mengajar, platform Sumber Daya Sekolah, platform Profil

Rapor Pendidikan Manajemen Data dan Infrastruktur, serta platform Kampus Merdeka.
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Platform Merdeka Mengajar dikembangkan untuk membantu guru dalam menyajikan materi pengajaran yang sesuai dan memetakan pengujian

kompetensi murid secara berkesinambungan. Platform Merdeka Mengajar diharapkan dapat digunakan semaksimal mungkin pada proses

menciptakan sistem berbasis kompetensi untuk Kepemimpinan Belajar, Pengembangan sistem pelatihan secara mandiri, dan Pengembangan

berkelanjutan dari fitur yang sudah ada. Platform merdeka mengajar menyediakan layanan – layanan meliputi: asesmen murid, perangkat ajar,

pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, dan video inspirasi.

1. Portal Karier, menampilkan informasi terkait jalur karier guru (teaching track dan leadership track), dan menampilkan informasi terkait

seleksi program yang dapat diikuti oleh guru;

2. Pengembangan Fitur Komunitas, sebagai penggerak komunitas dapat mengatur jadwal webinar, guru dapat melihat daftar komunitas, guru

dapat mengikuti komunitas, guru dapat mengikuti webinar yang diselenggarakan komunitas;

3. Guru Pembelajaran, digunakan untuk pengembangan proses kurasi konten dalam platform RKMM;

4. Fitur Onboarding, berfungsi bagi guru untuk mendapat pengenalan produk dan arahan akan produk yang bisa dieksplorasi.

Secara umum, fitur-fitur di atas memberikan kemudahan bagi guru untuk:

1. Guru dapat mengunggah hasil/ bukti karya yang merupakan kumpulan rekam jejak yang menggambarkan kinerja serta kompetensi tenaga

pendidik untuk saling menginspirasi dan bertukar pikiran.

2. Guru dapat memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan pembelajaran melalui platform.

3. Guru dapat melihat alur belajar/ topik-topik mana saja yang perlu diselesaikan untuk dapat memahami suatu kompetensi tersebut.

Sehingga pembelajaran siswa menjadi lebih terarah.

4. Narasumber Praktik Baik terkait Implementasi Kurikulum Merdeka.

5. Guru lebih mudah dalam menemukan konten perangkat ajar.

Capaian Keluaran

PLATFORM MERDEKA MENGAJAR
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• Platform Merdeka Mengajar hingga November 2022 telah digunakan oleh lebih dari 2 juta guru. Fungsi utama yang digunakan adalah untuk 

membuka akses terhadap pengembangan diri secara mandiri dan sesuai kondisi / kebutuhan guru

• Telah terbentuk lebih dari 8.100 komunitas belajar guru dan kepala sekolah dari 451 kabupaten/kota dari 36 provinsi

• Telah terkumpul lebih dari 150 ribu konten materi ajar dan metode ajar yang dibuat para guru dan diunggah secara mandiri dari berbagai 

daerah melalui menu Bukti Karya di Platform Merdeka Mengajar

• Capaian kinerja sistem platform merdeka mengajar berdasarkan sampel terhadap 200 guru diperoleh hasil sebagai berikut: 

✔ Sebanyak 93,5% responden menilai PMM memiliki kesesuaian fungsi, dalam arti kelengkapan dan fungsi fitur yang tersedia sesuai

kebutuhan pengguna;

✔ Respons sistem aplikasi saat diakses cepat. Mudah untuk dipelajari dan dioperasikan;

✔ Sebanyak (94%) responden juga menilai bahwa PMM membantu responden dalam menyelesaikan masalah (problem solving) dan

menyederhanakan proses dan waktu;

✔ Sebanyak 65,71% responden menyatakan Pusat Bantuan yang ada pada PMM mudah diakses, namun demikian persentase tersebut

menunjukkan masih ada pengguna (responden) yang tidak memberikan masukan dan sebagian kecil menilai fitur Pusat Bantuan

(Helpdesk) belum optimal;

Capaian Kebermanfaatan

PLATFORM MERDEKA MENGAJAR
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PLATFORM MERDEKA MENGAJAR

• Perlu menambah konten perangkat asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran pada Fitur Asesmen Murid

• Seiring dengan meningkatnya peserta ajar SMK, perlu memperkaya dan memperbanyak konten modul ajar khususnya untuk jenjang SMK

pada Fitur Perangkat Ajar

• Perlu mengupayakan proses validasi pada Fitur Pelatihan Mandiri sehingga guru bisa mendapatkan sertifikat dengan linimasa yang lebih

jelas

• Perlu upaya sosialisasi dan dorongan agar guru semakin termotivasi untuk menggunakan seluruh fitur dan menuntaskan pelatihan mandiri,

mengupload aksi nyata, sampai dengan memperoleh sertifikat

• Perlunya fitur “berita terkini” yang selalu diperbaharui sehingga para guru dapat dengan cepat mengikuti perkembangan mengenai kebijakan

kementerian secara umum dan yang berkaitan dengan pembelajaran dan penggunaan platform secara khusus

Rekomendasi
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Platform Sumber Daya Sekolah berorientasi pada kebutuhan administrasi dalam pengelolaan keuangan satuan pendidikan. Fungsi dan fitur

layanan dikembangkan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengelola perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan

sekolah. Platform sumber daya sekolah menyediakan layanan – layanan meliputi: SIPLah merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk

melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan, dan Arkas untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan

serta pertanggungjawaban dan dana bantuan operasional sekolah.

1.Sebelum ditetapkan sebagai mitra SIPLah, calon mitra SIPLah harus menempuh serangkaian proses seleksi, yakni evaluasi administrasi,

evaluasi teknis, pengujian mandiri (selftest) masing-masing calon mitra, Pra-User Acceptance Test, pengujian User Acceptance Test dan

pengujian terhadap perbaikan guna memenuhi kriteria yang telah ditentukan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kemendikbudristek. Dari total

41 perusahaan yang mendaftar, tercacat 18 mitra yang lolos seleksi. Tepat pada 3 September 2021, Kemendikbudristek melalui Pusat Data

dan Teknologi Informasi (Pusdatin) melakukan penandatanganan Kontrak Baku bersama 18 Mitra SIPLah Periode 2021-2023

2.Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di satuan pendidikan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan proses administrasi di

sekolah lebih praktis.

3.Mitra telah mengikutsertakan UMKM sebagai penyedia.

4.Membantu satuan pendidikan dalam mengelola perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan sekolah.

5.Pengendalian atas belanja program prioritas dan penajaman kualitas belanja sekolah.

6.Transaksi belanja sekolah tercatat dalam sistem sehingga dapat dilakukan rekonsiliasi mulai dari perencanaan, pengadaan dan realisasi

belanja.

Capaian Keluaran

PLATFORM SUMBER DAYA SEKOLAH
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• Sebanyak Rp51 triliun potensi anggaran fungsi Pendidikan tahun anggaran 2022 dikelola secara lebih transparan dan akuntabel melalui 

dukungan platform ARKAS, SIPLah, dan TanyaBos

• Platform sumber daya sekolah ditargetkan sampai dengan Tahun 2024 digunakan oleh 430.000 satuan pendidikan. Target yang telah

tercapai sampai dengan November Tahun 2022 sebanyak 217.633 (50,61%) satuan pendidikan mendaftar arkas, sebanyak 227.063 

(52,81%) satuan pendidikan bertransaksi dengan SIPLah.

• Capaian kinerja sistem platform sumber daya sekolah berdasarkan sampel terhadap 53 sekolah diperoleh hasil sebagai berikut:

✔ Sebanyak 87,07% responden menilai platform sumber daya sekolah memiliki kesesuaian fungsi, dalam arti kelengkapan dan fungsi

fitur yang tersedia sesuai kebutuhan pengguna;

✔ Respons sistem aplikasi saat diakses cepat. Mudah untuk dipelajari dan dioperasikan;

✔ Sebanyak 88,79% responden menyatakan platform sumber daya sekolah membantu proses perencanaan anggaran di sekolah

(ARKAS) dan Pengadaan barang/jasa di sekolah (SIPLah) serta menyederhanakan proses dan waktu;

✔ Sebanyak 88,89% responden merasa layanan pusat bantuan yang ada pada Platform Sumber Daya Sekolah mudah diakses;

Capaian Kebermanfaatan

PLATFORM SUMBER DAYA SEKOLAH
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• Proses integrasi antara platform ARKAS dengan SIPLah perlu menjadi prioritas peningkatan layanan selanjutnya

• Perlu adanya optimalisasi fungsi fitur Integrasi aplikasi utama SIPLah dengan Dasbor Pengawasan dalam menunjang pengawasan

pembelanjaan anggaran sekolah

• Perlu perbaikan sistem pada SIPLah agar dapat menampilkan informasi dan spesifikasi terkait barang dan jasa yang memenuhi TKDN

• Perlu adanya optimalisasi penyesuaian harga mitra di SIPLah agar lebih kompetitif dengan harga pasar

• Perlu optimalisasi kapasitas Server Aplikasi SIPLah agar tetap responsif pada saat diakses di jam-jam sibuk

• Perlu konsolidasi dengan aplikasi serupa yang masih harus digunakan karena kebijakan dari pemerintah daerah

• Perlu peningkatan fitur Layanan ARKAS yaitu penambahan referensi komponen kegiatan dan sub kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi

setiap satuan pendidikan

Rekomendasi

PLATFORM SUMBER DAYA SEKOLAH
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Platform Profil, Rapor Pendidikan, Manajemen Data dan Infrastruktur berfungsi untuk menyediakan data serta informasi secara terintegrasi dari 

kementerian yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk perencanaan dan perbaikan layanan pendidikan. Platform 

profil dan rapor pendidikan terdiri dari layanan – layanan yang menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan (satdik) 

atau daerah, dan dapat dilihat oleh publik.

1. Rapor Pendidikan menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan (satdik) atau daerah.

2. Satdik dan dinas dapat menjadikan Rapor Pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akar permasalahan,

dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh.

3. Hasil asesmen setiap satuan pendidikan Tahun 2022 menampilkan aspek antara lain: Kemampuan literasi, Kemampuan numerasi, Indeks

Karakter, Kualitas pembelajaran, Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, Kepemimpinan instruksional, Iklim keamanan sekolah,

Iklim Kesetaraan Gender, Iklim Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas.

Capaian Keluaran

PLATFORM PROFIL, RAPOR PENDIDIKAN, MANAJEMEN DATA, INFRASTRUKTUR
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• Hingga November 2022, platform Rapor Pendidikan sudah membantu lebih dari 205 ribu Satuan Pendidikan (PAUD, sekolah dasar dan 

menengah) yang ingin mengetahui kondisi literasi, numerasi, karakter siswa, hingga kualitas pembelajaran mereka

• Para guru dan kepala sekolah menjadi mudah untuk memahami 280 indikator Asesmen Nasional, dan terbantu untuk melakukan refleksi serta

perbaikan

• Platform profil dan rapor pendidikan ditargetkan sampai dengan Tahun 2024 digunakan di 514 kab/kota, 34 provinsi, 430 ribu satuan 

pendidikan. Target yang telah tercapai sampai dengan November Tahun 2022 digunakan 511 (99,42%) Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, 34 

(100%) Dinas Pendidikan Provinsi, 204 ribu (47,44%) satuan pendidikan.

• Capaian kinerja sistem Platform Profil, dan Rapor Pendidikan berdasarkan sampel terhadap 11 Dinas Pendidikan Provinsi, 14 Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota, dan 53 sekolah diperoleh hasil sebagai berikut:

✔ Sebanyak 82,34% responden menilai Rapor Pendidikan memiliki kesesuaian fungsi, dalam arti kelengkapan dan fungsi fitur yang tersedia

sesuai kebutuhan pengguna;

✔ Respon saat diakses cepat. Mudah untuk dipelajari dan dioperasikan;

✔ Sebanyak 99,52% responden juga menilai bahwa Platform Rapor Pendidikan membantu dalam menyelesaikan masalah (problem solving)

dan menyederhanakan proses dan waktu;

✔ Sebanyak 89,64% responden menyatakan Pusat Bantuan yang ada pada Rapor Pendidikan mudah diakses. Sebanyak 93,59% responden

menyatakan puas terhadap Rapor Pendidikan;

Capaian Kebermanfaatan

PLATFORM PROFIL, RAPOR PENDIDIKAN, MANAJEMEN DATA, INFRASTRUKTUR
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“Rapor Pendidikan dapat membantu 

memvalidasi temuan kami di 

Lapangan” “Melihat capaian kami yang masih 

dibawah sekolah serupa, kami 

langsung menerapkan penilaian teman 

sejawat  guru”

"Dengan Lembar PBD ini, saat evaluasi 

diri, hal yang dianggap 'sudah', 

ternyata masih banyak yang kurang. 

Bagus banget lembar PBD ini"

Capaian Kebermanfaatan

PLATFORM PROFIL, RAPOR PENDIDIKAN, MANAJEMEN DATA, INFRASTRUKTUR

SDN 039 PontianakSDN Pedrikan Kidul 

Semarang
TK Mawar, Gowa



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi

• Perlu sosialisasi lebih lanjut kepada seluruh sekolah untuk mengunduh rekomendasi yang terdapat dalam rapor pendidikan untuk dilakukan

tindak lanjut perbaikan.

• Pengembangan fitur platform Rapor Pendidikan untuk mendukung Perencanaan Berbasis Data sudah selesai pengembangannya, namun

masih menunggu hasil testing dari tim pengembang dan satker.

• Sinkronisasi dan pemutakhiran data di platform Rapor pendidikan perlu dilakukan secara berkala, karena di Platform Rapor Pendidikan

satuan pendidikan tidak melakukan pengisian (input) data ke aplikasi, namun data diambil berdasarkan dapodik, hasil asesmen dan survei

dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.

Rekomendasi

PLATFORM PROFIL, RAPOR PENDIDIKAN, MANAJEMEN DATA, INFRASTRUKTUR
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Platform Kampus Merdeka dikembangkan agar dapat mempermudah proses mahasiswa untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti 

kegiatan di luar kampus yang diakomodir oleh pemerintah. Sistem tersebut diharapkan menjadi jembatan antara dunia industri dan dunia 

pendidikan. Platform Kampus Merdeka menyediakan layanan – layanan: Kampus Mengajar, Magang Bersertifikat, Studi Independen, Pertukaran 

Mahasiswa, Wirausaha Merdeka, IISMA, Praktisi Mengajar, Bangkit dan Gerilya.

1. Mahasiswa dan perguruan tinggi lebih mudah dalam memproses administrasi dan pencairan untuk program - program terpilih di Kampus

Merdeka

2. Mahasiswa dan perguruan tinggi telah memperoleh kelancaran alur pelaksanaan pada program Kampus Merdeka

3. Perguruan tinggi dapat memperoleh manfaat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pemenuhan kuota di program MSIB

Capaian Keluaran

PLATFORM KAMPUS MERDEKA
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• Hingga saat ini Kampus Merdeka telah memfasilitasi lebih dari 758 ribu mahasiswa mengembangkan diri

• Sebanyak 23.957 mitra industri sudah tergabung ke dalam Kampus Merdeka

• Bergabungnya 13 ribu praktisi ke dalam program Praktisi Mengajar

• Sebanyak 2.906 mitra tergabung ke dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat

• Platform Kampus Merdeka ditargetkan sampai dengan Tahun 2024 digunakan sebanyak 8 Juta pengguna. Target yang telah tercapai sampai 

dengan November Tahun 2022 platform kampus merdeka digunakan sebanyak 758.000 (9,48%) pengguna.

• Capaian kinerja sistem platform Kampus Merdeka berdasarkan sampel terhadap 409 mahasiswa diperoleh hasil sebagai berikut:

✔ Sebanyak 88,35% responden menilai platform Kampus Merdeka memiliki kesesuaian fungsi, dalam arti kelengkapan dan fungsi fitur yang

tersedia sesuai kebutuhan pengguna. Aplikasi / platform dapat diakses secara cepat, mudah untuk dipelajari dan dioperasikan.

✔ Sebanyak 95.11% responden merasa puas terhadap platform Kampus Merdeka, membantu dalam menyelesaikan masalah (problem

solving) dan menyederhanakan proses dan waktu.

✔ Sebanyak 83,37% responden menyatakan layanan Pusat Bantuan yang ada pada Platform Kampus Merdeka mudah diakses. Responden

menilai Platform Kampus merdeka membantu mereka dalam penyelesaian masalah dan solusinya ditawarkan di program-program yang

ada di Kampus Merdeka. Platform Kampus Merdeka dinilai pengguna mampu menyederhanakan proses dan waktu.

Capaian Kebermanfaatan

PLATFORM KAMPUS MERDEKA
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• Perlu peningkatan keamanan dan kapasitas sistem untuk mengurangi risiko gangguan

• Perlu peningkatan fitur platform agar dapat mengintegrasikan komunikasi antara PIC dengan pihak yang terlibat

• Perlu peningkatan tingkat respons dari Helpdesk

• Perlu penambahan fitur lupa password, previu dokumen, lacak pendanaan, dan notifikasi pengumuman dari mitra magang

Rekomendasi

PLATFORM KAMPUS MERDEKA
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9 PROGRAM PRIORITAS 

▪ Assesmen Nasional

▪ Kurikulum Merdeka

▪ Platform Digital Pendidikan

▪ Guru Penggerak

▪ Literasi

▪ Merdeka Belajar Kampus Merdeka

▪ Sekolah Penggerak 

▪ Tiga Dosa Pendidikan

▪ BLU Museum Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi
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Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut sebagai

kurikulum prototipe) dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan

pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik serta lebih berpihak kepada murid untuk membantu menciptakan pembelajaran dan ruang

kelas yang menyenangkan

1. Sebanyak 214 model kurikulum telah dikembangkan.

2. Telah dikembangkan sistem informasi kurikulum yang memuat Repository Pengembangan Kurikulum 2013.

Capaian Keluaran 2021

1. Telah dikembangkan sistem informasi kurikulum berupa laman kurikulum.kemdikbud.go.id. 

2. Sebanyak 218 model kurikulum telah dipublikasikan melalui laman kurikulum.kemdikbud.go.id

Capaian Keluaran 2022

PROGRAM KURIKULUM MERDEKA
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PROGRAM KURIKULUM MERDEKA 

Evaluasi program Implementasi Kurikulum Merdeka 

pada 3 (tiga) Provinsi dan 18 Kabupaten/Kota dengan 

responden Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas 

Pendidikan Kab/Kota, Kepala Sekolah Paud/TK, SD, 

SMP dan SMA, Guru Paud/TK, SD, SMP dan SMA, 

Siswa SD, SMP, dan SMA yang telah ditetapkan 

sebagai sekolah penggerak, dengan jumlah 

responden: 

• 3 Dinas Pendidikan Provinsi 

• 18 Dinas Pendidikan Kab/Kota 

• 71 Kepala Sekolah (Paud/TK, SD, SMP dan SMA)

• 178 Guru (Paud/TK, SD, SMP dan SMA) 

• 108 Siswa (SD, SMP dan SMA)

Capaian Keluaran 2022

1. Dinas Pendidikan telah melakukan Pemberdayaan ekosistem Pendidikan berupa 

dukungan Dinas Pendidikan terhadap komunitas belajar di daerah (misalnya: KKG, 

MGMP, KKKS, MKKS, dll.) khusus terkait implementasi Kurikulum Merdeka.

1. Dinas Pendidikan telah memberikan Respon, Pemahaman dan Persepsi Mengenai 

Perubahan Kurikulum berupa aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait 

Kurikulum Merdeka kepada Satuan Pendidikan.

Capaian Keluaran 2022 (DINAS PENDIDIKAN)
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PROGRAM KURIKULUM MERDEKA 

Evaluasi program Implementasi Kurikulum Merdeka 

pada 4 (empat) Provinsi dan 18 Kabupaten/Kota 

dengan responden Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas 

Pendidikan Kab/Kota, Kepala Sekolah Paud/TK, SD, 

SMP dan SMA, Guru Paud/TK, SD, SMP dan SMA, 

Siswa SD, SMP, dan SMA yang telah ditetapkan 

sebagai sekolah penggerak, dengan jumlah 

responden: 

• 3 Dinas Pendidikan Provinsi 

• 18 Dinas Pendidikan Kab/Kota 

• 71 Kepala Sekolah (Paud/TK, SD, SMP dan SMA)

• Guru (Paud/TK, SD, SMP dan SMA) 

• Siswa (Paud/TK, SD, SMP dan SMA)

Capaian Keluaran 2022

1. Menyusun Visi dan misi, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), Alur 

Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Perencanaan Projek Penguatan Profil Pelajar 

Pancasila (P5)

2. Memastikan guru telah menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

3. Memastikan Satuan Pendidikan telah membuat perencanaan dan melaksanakan P5

4. Memastikan guru telah melakukan asesmen awal pembelajaran dan pembelajaran 

berdiferensiasi kepada siswa di kelas

5. Memfasilitasi dan mendukung komunitas belajar di satuan Pendidikan

6. Memanfaatkan strategi dukungan IKM yang disediakan Pemerintah (PMM, Seri 

Webinar)

7. Mendukung kolaborasi antar guru, tendik, orangtua, masyarakat dalam pelaksanaan 

pembelajaran

Capaian Keluaran 2022 (KEPALA SEKOLAH)
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PROGRAM KURIKULUM MERDEKA 

Evaluasi program Implementasi Kurikulum Merdeka 

pada 4 (empat) Provinsi dan 18 Kabupaten/Kota 

dengan responden Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas 

Pendidikan Kab/Kota, Kepala Sekolah Paud/TK, SD, 

SMP dan SMA, Guru Paud/TK, SD, SMP dan SMA, 

Siswa SD, SMP, dan SMA yang telah ditetapkan 

sebagai sekolah penggerak, dengan jumlah 

responden: 

• 3 Dinas Pendidikan Provinsi 

• 18 Dinas Pendidikan Kab/Kota 

• 71 Kepala Sekolah (Paud/TK, SD, SMP dan SMA)

• Guru (Paud/TK, SD, SMP dan SMA) 

• Siswa (Paud/TK, SD, SMP dan SMA)

Capaian Keluaran 2022

1. Terlibat dalam menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), 

Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, RPP dan 

Perencanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

2. Melakukan asesmen awal pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi kepada 

siswa di kelas.

3. Terlibat dalam komunitas belajar di satuan Pendidikan.

4. Memanfaatkan strategi dukungan IKM yang disediakan Pemerintah (PMM, Seri 

Webinar, Buku Teks Kurikulum Merdeka).

5. Melakukan kolaborasi antar guru, tendik, orangtua, masyarakat dalam pelaksanaan 

pembelajaran.

6. Menerapkan dan melakukan penilaian terhadap P5.

Capaian Keluaran 2022 (GURU)
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PROGRAM KURIKULUM MERDEKA 

Evaluasi program Implementasi Kurikulum Merdeka 

pada 4 (empat) Provinsi dan 18 Kabupaten/Kota 

dengan responden Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas 

Pendidikan Kab/Kota, Kepala Sekolah Paud/TK, SD, 

SMP dan SMA, Guru Paud/TK, SD, SMP dan SMA, 

Siswa SD, SMP, dan SMA yang telah ditetapkan 

sebagai sekolah penggerak, dengan jumlah 

responden: 

• 3 Dinas Pendidikan Provinsi 

• 18 Dinas Pendidikan Kab/Kota 

• 71 Kepala Sekolah (Paud/TK, SD, SMP dan SMA)

• Guru (Paud/TK, SD, SMP dan SMA) 

• Siswa (Paud/TK, SD, SMP dan SMA)

Capaian Keluaran 2022

1. Siswa Jenjang SD, SMP, dan SMA telah mengetahui kurikulum merdeka.

2. Siswa telah mengikuti asesmen pembelajaran sebelum memulai pembelajaran.

3. Siswa tertarik dan antusias terhadap metode pembelajaran P5.

4. Siswa mampu mengekspresikan ide/gagasan secara terbuka di kelas.

5. Siswa lebih mudah mengikuti dan memahami materi pembelajaran.

Capaian Keluaran 2022 (SISWA)
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Capaian Kebermanfaatan

PROGRAM KURIKULUM MERDEKA 

Sebagian besar guru merasa bahwa Kurikulum Merdeka 

lebih memudahkan karena memberi fleksibilitas dan 

mendorong pembelajaran lebih mendalam.

Kebijakan Kurikulum 

Merdeka dan PMM 

dipersepsi memiliki 

dampak positif oleh Dinas 

Pendidikan.
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Capaian Kebermanfaatan

PROGRAM KURIKULUM MERDEKA 

Yunita Korengkeng, 

SDN Girian Indah, Kota 

Bitung, Sulawesi Utara

Dirasa lebih memudahkan karena 

pembelajaran anak dapat 

disesuaikan dengan kondisi 

tingkat pengetahuan anak, 

sehingga mempermudah mereka 

untuk memproses dan memahami 

pelajaran. 

Lebih memudahkan dan 

menyenangkan karena ibarat IKM 

mengajarkan sesuai konteks, 

sesuai kebutuhan. Tidak 

mengajarkan yg tidak dibutuhkan, 

sesuatu yg sesuai dengan anak. 

Memberikan kita kebebasan dan 

sesuatu yang berbeda dengan 

kurikulum sebelumnya. Guru tidak 

hanya berfokus pada materi yang ada, 

tapi juga bisa leluasa dalam 

menentukan proses pembelajaran. 

Anak juga diberikan kebebasan dalam 

menentukan pilihannya.

Rusmi,

SMP Islam Hidayatullah, 

Semarang, JawaTengah

Toni Dwifan, 

SMAS Al Azhar Plus, Kota 

Medan, Sumatera Utara

Video Testimoni Kurikulum Merdeka

http://drive.google.com/file/d/1Z_NER4v4koed1hVzjINaQwkumrqHboOb/view
http://drive.google.com/file/d/1iaMKifTV3QAGP-r-HfDykdWMxklRGJHh/view
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“IKM membentuk pola pikir saya, bahwa 

keberhasilan belajar siswa tidak sekadar pada 

penguasaan pengetahuan, tapi juga 

keterampilan, sikap yang dibangun dan juga 

cara siswa berkolaborasi dengan siswa lain”

(Guru B. Inggris, SMA di Kabupaten Cirebon, 

Jabar)

“MGMP sekolah dulu pasif, sekarang justru 

guru-guru malah menanyakan kapan kita 

berdiskusi soal pembelajaran dan projek. Jadi 

sekarang jika ke ruang guru, pasti ada aja 

guru yang diskusi bareng, atau diskusi kecil 

antar mapel”.

(Guru Matematika, SMP di Kota Manado, 

Sulut)

“Sekarang saya merasa bebas berpendapat. 

Kalau kita pendapatnya beda bisa 

didiskusikan. Belajarnya juga gak bosan, ada 

projek yang ga harus soal materi pelajaran”

(Siswa SMK di Kabupaten Banyuasin, 

Sumsel)

Capaian Kebermanfaatan

PROGRAM KURIKULUM MERDEKA 

“IKM ini mendorong kolaborasi berbagai 

komponen pendidikan di sekolah maupun luar 

sekolah.Salah satunya orang tua, karena mau 

tidak mau, orang tua perlu memahami dan 

support perubahan yang terjadi. Dari sini kami 

(sekolah) jadi terbiasa berkoordinasi dengan 

orang tua.”

(Kepala Sekolah, SD di Kota Malang, Jatim)

“Saya sampaikan ke sekolah bahwa 

perubahan kurikulum adalah indikasi 

kecepatan perubahan zaman. Jadi, dalam 

satu Menteri bisa saja ganti beberapa kali 

kurikulum, sehingga kita perlu menyesuaikan 

pembelajaran ke siswa,  tidak bisa kalo kita 

bertahan dengan kurikulum yang lama. Nah, 

IKM mendorong kita mulai beradaptasi 

terhadap perubahan.

(Dinas Kabupaten Paser, Kaltim)
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Rekomendasi

PROGRAM KURIKULUM MERDEKA 

No Permasalahan Rekomendasi

1 Perlu waktu bagi guru untuk belajar 

menerapkan Kurikulum Merdeka dengan 

baik

• Pengembangan strategi komunikasi yang mendorong pengembalian fokus Kurikulum Merdeka pada 

transformasi pembelajaran, sehingga mengurangi fokus sekolah pada dokumen kurikulum.

• Mengadvokasi pemanfaatan PMM dan panduan yang tersedia, dan bila perlu menyediakan peta 

belajar (learning journey) bagi guru yang masih kesulitan melakukan belajar mandiri.

• Mendorong pendampingan oleh dinas (pengawas), UPT, dan praktik berbagi dari sekolah PSP dan 

SMK-PK yang ada di daerah.

• Mendorong dinas pendidikan mengoptimalkan peran kepemimpinan kepala sekolah dan 

pendampingan oleh pengawas sekolah.

• Memberikan contoh-contoh konkret dan praktis bagi guru untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, 

terutama bagi guru yang memiliki keterbatasan kapasitas untuk memahami konsep Kurikulum 

Merdeka.

2 Kesulitan akses internet dan sumber 

belajar daring

• Menyediakan sumber belajar unplug dan/atau cetak, khususnya bagi satuan pendidikan di daerah sulit 

akses.

• Menggiatkan aktivitas komunitas belajar sebagai media belajar guru,

3 Aktivasi komunitas belajar intra dan 

antarsekolah belum optimal

• Mendorong dinas pendidikan dan satuan pendidikan mengaktivasi komunitas belajar, khususnya 

intrasekolah (memiliki kegiatan rutin dan mendukung IKM).

4 Perbedaan karakteristik daerah dan 

satuan pendidikan

• Identifikasi karakteristik pemerintah daerah (respons, dukungan, dll) oleh UPT.

• Advokasi dan pendampingan konsultatif asimetris oleh UPT berdasarkan karakteristik daerah.

• Mendorong UPT untuk memfokuskan dukungan untuk mewujudkan transformasi pembelajaran.
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9 PROGRAM PRIORITAS 

▪ Asesmen Nasional

▪ Kurikulum Merdeka

▪ Platform Digital Pendidikan

▪ Guru Penggerak

▪ Literasi

▪ Merdeka Belajar Kampus Merdeka

▪ Sekolah Penggerak 

▪ Tiga Dosa Pendidikan

▪ BLU Museum Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi
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ASESMEN NASIONAL

Asesmen Nasional (AN) adalah program evaluasi yang diselenggarakan Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan

dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran. AN terdiri dari tiga instrumen: (a) Asesmen Kompetensi Minimum, mengukur capaian

literasi dan numerasi murid; (b) Survei Karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid; dan (c)

Survei Lingkungan Belajar. Hasil AN tertuang dalam Platform Rapor Pendidikan yang dapat diakses oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan

untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan.

• Terdapat peningkatan pada jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK di 34 provinsi serta Sekolah Indonesia 

Luar Negeri yang melaksanakan AN, yaitu dari 271.609 satuan pendidikan pada 2021 meningkat menjadi 278.811 satuan pendidikan pada 

2022 atau naik sebesar 0,97%.

• Capaian satuan pendidikan yang mengikuti AN di tahun 2021 sebesar 95,50% atau sebesar 271.609 satuan pendidikan dan 6.617.247

peserta didik

• Capaian satuan pendidikan yang mengikuti AN di tahun 2022 sebesar 97,17% atau sebesar 278.811 satuan pendidikan dan 6.837.037

peserta didik

• Capaian satuan pendidikan yang mengikuti survei lingkungan belajar di tahun 2021 sebesar 89,03% atau sejumlah  253.158 satuan

pendidikan, 80,67% atau sejumlah 3.253.845 guru, dan 81,45% atau sejumlah 220.769 kepala sekolah.

• Capaian satuan pendidikan yang mengikuti survei lingkungan belajar di tahun 2022 sebesar 92,38% atau sejumlah 265.087 satuan 

pendidikan, 87,91% atau sejumlah 3.333.423 guru, dan 80,07% atau sejumlah  229.762 kepala sekolah.

• Platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk  pelaporan hasil AN, khusus untuk satuan pendidikan dan dinas pendidikan yang relevan.

• Platform Rapor Pendidikan Publik untuk masyarakat, tanpa perlu login.

Capaian Keluaran
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ASESMEN NASIONAL

• Hasil uji petik terhadap 54 satuan pendidikan pada 18 kab/kota di 4 provinsi menunjukkan: 

sejumlah 51 satuan pendidikan (94,44%)  telah menganalisis Rapor Pendidikan; dan 49 satuan pendidikan (90,74%) telah menyusun 

Rencana Aksi dan menindaklanjutinya sebagai langkah konkret peningkatan kualitas pembelajaran.

• Rata-rata tingkat pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran adalah sebesar 74,2%, di antaranya sebagai:

• acuan perumusan visi misi satuan pendidikan dan penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);

• dasar analisis SWOT untuk menyusun program Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah; 

• dasar sinkronisasi anggaran RKAS;

• dasar pengembangan metode pembelajaran dan penyusunan bahan ajar oleh guru;

• dasar perumusan metode peningkatan pembelajaran terkait kemampuan literasi, numerasi, dan profil Pelajar Pancasila;

• dasar peningkatan kualitas SDM sekolah melalui pemanfaatan perangkat komputer untuk pelatihan teknologi informasi dan melalui
pembelajaran terdiferensiasi;

• dasar penyusunan proyek Peningkatan dan Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5);

• dasar perancangan program berbasis data; dan

• acuan pemantapan pedagogik pada materi penguatan Kurikulum Merdeka. 

Capaian Kebermanfaatan
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ASESMEN NASIONAL

“Harapan kami AN terus 

berlanjut karena bisa 

memetakan mutu 

sekolah sehingga lebih 

baik lagi. SMK bisa… 

Vokasi bisa…”

“Manfaat pelaksanaan 

asesmen nasional yaitu 

adanya rapor evaluasi 

sekolah menjadikan kami 

mampu melaksanakan 

evaluasi layanan kami 

terhadap siswa… ”

Capaian Kebermanfaatan

Dr. Herlina S.Pd., M.Pd     

Kepala Sekolah

SMKN 5 Telkom Banda Aceh 

Dianita S.Pd Guru SDN 

Bangunsari 3 Dolopo, Jawa 

Timur

Testimoni Capaian Program

Dr. Herlina S.Pd., M.Pd Dianita S.Pd

“AN bisa menjadi wawasan 

untuk guru menghadapi 

transisi implementasi 

kurikulum merdeka khususnya 

beradaptasi terhadap model 

soal AN untuk diterapkan 

pada proses pembelajaran…”

Albisri L Sigar Proktor SMPN 

1 Marissa, Pohuwato, 

Gorontalo 

Albisri L Sigar 

I Kadek Kinkin Semaraputra 

S.Pd Guru SMAN 1 Kuta 

Selatan, Kab Badung,  Bali

“Rangkaian AN ini sangat 

penting bagi kita untuk 

mengetahui kualitas mutu 

sejauh mana capaian 

sekolah sehingga dapat 

menyusun perencanaan 

berbasis data…”

I Kadek Kinkin 

Semaraputra S.Pd 

“Data dari Rapor Pendidikan dijadikan 

acuan oleh Pemda untuk menyusun 

rencana kegiatan. Dalam persiapan AN, 

Pemda memfasilitasi pelatihan bagi tim 

teknis di tingkat provinsi, kabupaten/kota, 

dan satuan pendidikan. Sehingga semua 

stakeholders pendidikan di Kabupaten 

Klungkung mempunyai andil dalam 

menyukseskan Asesmen Nasional...”

I Nyoman Subagiarta

Kasi Kurikulum dan Peserta 

Didik, Dinas Pendidikan Kab. 

Klungkung, Bali

I Nyoman Subagiarta

“Hasil AN dapat memberikan gambaran 

bagaimana pendidikan di daerah yang 

selama ini dikelola dan ditangani. Inilah 

yang menurut saya menjadi refleksi dari 

tujuan pendidikan nasional itu sendiri. 

Oleh karena itu, saya berharap hasil AN 

dapat lebih cepat diterima daerah untuk 

membantu kami melakukan 

perencanaan pembangunan…”

Ikbar A. T. Salam

Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Pohuwato, Gorontalo

Ikbar A. T. Salam

https://drive.google.com/file

/d/1X0AlINnlX2FuLI0DOd3

kmr2VkhfPb4b0/view?usp=

share_link

https://drive.google.com/file/

d/1kgW5CoMnbP2fGf-

HtUKGQuaAWNznfriK/view?

usp=share_link

https://drive.google.com/fil

e/d/1tCbZvektGPHMdEXa

iZ0LKcmRYkMK8ol2/view

?usp=share_link

https://drive.google.com/file

/d/1SdoZd1GBd7PM92EhZ

r6kiSbUSAVjoa_8/view?us

p=share_link

https://drive.google.com/file/

d/16amh31kZ7oWNMRCcE

gMahv4duxlT5P2g/view?usp

=share_link

https://drive.google.com/file/d/

1Umf8lEkKJKGR_gVS-

BjSeW1po3zF7dmm/view?us

p=share_link

https://drive.google.com/file/d/1X0AlINnlX2FuLI0DOd3kmr2VkhfPb4b0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kgW5CoMnbP2fGf-HtUKGQuaAWNznfriK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tCbZvektGPHMdEXaiZ0LKcmRYkMK8ol2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SdoZd1GBd7PM92EhZr6kiSbUSAVjoa_8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16amh31kZ7oWNMRCcEgMahv4duxlT5P2g/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Umf8lEkKJKGR_gVS-BjSeW1po3zF7dmm/view?usp=share_link
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ASESMEN NASIONAL 

• Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama untuk penekanan kepada satuan pendidikan pentingnya pelaksanaan  

Asesmen Nasional secara kredibel sebagai elemen penting dalam peningkatan mutu pendidikan. 

• Mempertimbangkan masukan lapangan agar: 

a. Penyelenggaraan posko di Provinsi melibatkan Cabang Dinas untuk jenjang SMA/SMK Sederajat, Kabupaten/Kota untuk jenjang 

SMP Sederajat dan SD Sederajat

b. Perlu adanya keseragaman anggaran terkait besaran upah proktor dan teknisi yang bertugas pada satpen (terjadi ketimpangan 

sehingga saat pelaksanaan tidak maksimal).

c. Rapor Pendidikan dirilis lebih awal agar dapat dijadikan acuan untuk pengajuan ARKAS

d. Hasil AN, selain untuk Rapor Pendidikan, juga digunakan sebagai dasar pertimbangan akreditasi sekolah

Rekomendasi
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9 PROGRAM PRIORITAS 

▪ Assesmen Nasional

▪ Kurikulum Merdeka

▪ Platform Digital Pendidikan

▪ Guru Penggerak

▪ Literasi

▪ Merdeka Belajar Kampus Merdeka

▪ Pendampingan Sekolah Penggerak 

▪ Tiga Dosa Pendidikan

▪ BLU Museum Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi
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Program Guru Penggerak dihadirkan untuk mencetak pemimpin pembelajaran yang dapat menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan

seluruh ekosistem pendidikan, menjadi pelatih/mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan

dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Program Guru Penggerak merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan dan

pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik; aktif

dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik; serta

menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar pancasila. Profil pelajar pancasila yang

dimaksud adalah peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong,

berkebhinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri.

• Jumlah pendaftar Angkatan 1 s.d angkatan 7 sebanyak 574.236 melebihi target/kuota yang ditetapkan yaitu 50.900, Hal tersebut menunjukkan 

tingginya antusiasme terhadap Program Guru Penggerak.

• Dari 574.236 guru pendaftar yang lulus seleksi sebanyak 50.782 (99,77%).

• Dari 50.782 guru yang lulus seleksi yang mengikuti pelatihan sebanyak 50.288 (98,79%).

• Sampai dengan bulan September 2022 guru penggerak Angkatan 1 s.d Angkatan 3 yang telah lulus sebanyak 8.151 orang dari 8.183 yang 

mengikuti pelatihan atau 97,11%, sedangkan angkatan 4 s.d Angkatan 7 sebanyak 42.388 orang masih dalam proses pendidikan.

• Terbentuknya komunitas belajar dalam bentuk komunitas praktisi intra dan antar sekolah sebagai media pengimbasan dan diskusi dalam

penerapan pembelajaran aktif sesuai dengan potensi dan perkembangan peserta didik.

• Calon Guru Penggerak yang mengikuti lokakarya pada masing-masing angkatan dan masing-masing Kab/Kota.

• Jumlah Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah sampai dengan September 2022 sebanyak 805 orang.

• Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yang didalamnya mengatur salah satu syarat

menjadi kepala sekolah yaitu bersertifikat guru penggerak.

• Jumlah Guru Penggerak diangkat menjadi Pengawas Sekolah sampai dengan September 2022 sebanyak 30 orang.

Capaian Keluaran

GURU PENGGERAK
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GURU PENGGERAK

Dari hasil survei (wawancara) atas program guru penggerak di 4 Provinsi, 18 Kabupaten/Kota dengan responen Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa ditemukan hasil sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan:

a) Dinas pendidikan telah merasakan perubahan nyata dari lulusan guru penggerak, antara lain, Guru Penggerak telah mulai

mengimplementasikan proses pembelajaran yang berpusat dan memenuhi kebutuhan peserta didik melalui metode diferensiasi.

b) Dinas pendidikan Provinsi/Kab/Kota telah memasukkan syarat harus bersertifikat Guru Penggerak dalam rekrutmen calon kepala

sekolah.

c) Dinas pendidikan telah memberikan dukungan kepada komunitas Guru penggerak dalam bentuk, antara lain, memfasilitasi kegiatan

komunitas guru penggerak dalam bentuk surat tugas atau rekomendasi menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan mutu sesama

komunitas praktisi.

d) Dinas pendidikan telah memiliki komunitas Guru Penggerak dengan aktivitas/ kegiatan antara lain Pengimbasan hasil pelatihan guru

penggerak, kurikulum merdeka, dan praktik baik P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) di berbagai sekolah.

2. Kepala Sekolah:

a) Guru Penggerak dan Calon Guru Penggerak telah aktif menggerakan komunitas belajar untuk sesama rekan guru, bentuk kegiatan yang

telah aktif dilaksanakan di satuan pendidikan.

b) Perubahan nyata dari lulusan guru penggerak, diantaranya ialah Para Guru Penggerak lebih inovatif dalam menciptakan metode

pembelajaran yang berbasis praktik, yaitu misalnya dengan pembuatan video kegiatan serta pengembangan pelaksanaan metode

pembelajaran yang berpusat pada siswa.

c) Dampak positif dan manfaat dari keberadaan Guru Penggerak bagi satuan pendidikan, diantaranya guru dapat termotivasi menjadi lebih

kreatif, mandiri, inovatif, dan mampu membantu peningkatan program sekolah menjadi lebih baik.

d) Kepala sekolah dan satuan pendidikan ikut mendukung proses pelaksanaan aksi nyata/ inovasi yang dirancang dan dilakukan oleh Guru

Penggerak dan Calon Guru Penggerak.

Capaian Kebermanfaatan
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GURU PENGGERAK

3. Guru Penggerak:

a) Guru Penggerak memperbaiki metode pembelajaran menjadi pembelajaran yang awalnya berfokus pada guru (teacher centered) menjadi

berpusat pada murid (student centered);

b) Guru Penggerak memiliki kepercayaan diri dan mampu berpartisipasi/ mengimbaskan pada komunitas praktisi sekolah guru yang

bersangkutan dan sekolah sekitarnya seperti menjadi tutor dalam IHT (In House Training)

4. Siswa:

a) Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru penggerak lebih menarik, tidak membosankan dan menyenangkan. Dalam

penyampaian materi, guru penggerak sering menggunakan media digital seperti pemutaran video yang berkaitan dengan materi yang

akan dibahas serta banyak melakukan games dan guru lebih interaktif sehingga pembelajaran tidak monoton.

b) Proses pembelajaran guru interaktif dengan siswa, guru menanyakan hal yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, siswa tidak

merasa jenuh dikarenakan terdapat timbal balik serta guru tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Siswa dapat berpartisipasi

aktif dalam pembelajaran dan mengungkapkan pendapat.

Capaian Kebermanfaatan
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Capaian Kebermanfaatan

Lulusan Guru Penggerak 

diharapkan tetap menjadi pelopor 

bagi guru lain sekolahnya, dan 

sebagai pelopor perubahan 

pembelajaran, sehingga guru dapat 

terus menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan 

bagi siswa secara holistik.

Program Guru Penggerak (PGP) menjadi 

wahana penting yang telah memberikan 

perubahan besar. Berkat materi dan 

pelatihan yang diberikan, dirinya kini 

memiliki pandangan berbeda ketika 

bersama dengan siswa. Sehingga dapat 

memahami pembelajaran diferensiasi, yang 

nantinya dapat mendorong transformasi 

pendidikan yang semakin baik lagi, baik 

melalui komunitas guru di sekolah, 

maupun di luar sekolah.

Program Guru Penggerak telah 

memberikan kontribusi besar dan 

memiliki dampak yang baik bagi 

keterlibatan proses belajar 

mengajar disekolah.Sehingga dirasa 

sangat meningkatkan kompetensi 

guru terutama dalam memanfaatkan 

teknologi pendidikan saat ini.

GURU PENGGERAK

Susmiyati, 

SD Puspanegara 05 Citereup, Bogor
Riyadi Ningsih, 

Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Malang

Askam Tuasikal, Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah

http://www.youtube.com/watch?v=rFuO-ZAZouQ
http://www.youtube.com/watch?v=GZKf4gRdHjo
http://www.youtube.com/watch?v=G47k7yd4jzc
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GURU PENGGERAK

1. Meningkatkan sosialisasi untuk menjaring guru penggerak khusunya pada Kabupaten/Kota yang belum memiliki Guru Penggerak

2. Mendorong pemerintah daerah melalui Dinas pendidikan Kab/Kota untuk mengoptimalkan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas

Sekolah malalui kebijakan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah

Rekomendasi
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9 PROGRAM PRIORITAS 

▪ Assesmen Nasional

▪ Kurikulum Merdeka

▪ Platform Digital Pendidikan

▪ Guru Penggerak

▪ Literasi

▪ Merdeka Belajar Kampus Merdeka

▪ Sekolah Penggerak 

▪ Tiga Dosa Pendidikan

▪ BLU Museum Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi
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Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dalam upaya mewujudkan Profil Pelajar

Pancasila yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter. Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui penguatan

kapasitas kepala sekolah dan guru yang menjadi kunci dalam melakukan restrukturisasi dan reformasi pendidikan di Indonesia.

• Satuan Pendidikan yang ditetapkan pada Angkatan 1 sebanyak 2.492 Satuan Pendidikan ditetapkan sebagai sekolah penggerak (PAUD, 

SD, SMP, SMA, dan SLB), yang terdiri dari:

o PAUD : 344 Satuan Pendidik

o SD : 1.111 Satuan Pendidikan

o SMP : 573 Satuan Pendidikan

o SMA : 381 Satuan Pendidikan

o SLB : 83 Satuan Pendidikan

• Ditetapkan Asesor PSP Angkatan I sebanyak 422 orang

• Ditetapkan Pelatih Ahli PSP Angkatan I sebanyak 635 orang

• Ditetapkan dan digunakannya Kurikulum Merdeka

• Tersedianya Platform Merdeka Mengajar yang terdiri dari beragam materi dan referensi mengajar untuk pembelajaran dengan menerapkan 

kurikulum merdeka di sekolah

• Tersedianya akunbelajar.id bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik untuk seluruh jenjang dan tersedia untuk Dinas 

Pendidikan

• Tersedianya E-Book dan Buku Teks Utama yang didistribusikan pada sekolah penggerak Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

o SD dengan 56 Judul Buku, dengan 561.625 Eksemplar

o SMP dengan 33 Judul Buku, dengan 810.352 Eksemplar

o SMA dengan 33 Judul Buku, dengan 696.669 Eksemplar

Capaian Keluaran

SEKOLAH PENGGERAK

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi
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SEKOLAH PENGGERAK

Dari hasil survei kebermanfaatan terhadap 65  kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA di 4 provinsi 18 kabupaten/kota dengan 

sasaran 18 PAUD, 18 SD, 18 SMP, dan 18 SMA ditemukan hasil sebagai berikut.

1. Meningkatnya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila diwujudkan melalui penerapan pembelajaran Program

Peningkatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dimana murid dibimbing dan difasilitasi untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila melalui

pembelajaran berbasis projek;

2. Kepala Sekolah melakukan refleksi terkait implementasi kurikulum merdeka Bersama guru-guru minimal satu kali setiap bulan.

3. Kepala Sekolah aktif melakukan sesi berbagi dengan komunitas praktisi dengan sekolah lain terutama di sekolah-sekolah sekitar maupun di dalam

forum kegiatan PSP;

4. Program Sekolah Penggerak menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kuat dan berfokus pada peningkatan kualitas. Hal tersebut dikarenakan

dengan Program Sekolah Penggerak, Kepala Sekolah dan Guru terpacu untuk meningkatkan kompetensinya;

5. Program Sekolah Penggerak meningkatkan mutu Pendidikan di tingkat satuan Pendidikan, terlihat dari perubahan paradigma guru dalam proses

pembelajaran yang berpusat pada murid, peningkatan karakter siswa sesuai profil pelajar pancasila, serta peningkatan kompetensi kepala sekolah

dan guru sebagai SDM sekolah melalui pelatihan-pelatihan dalam program PSP;

6. Kepala Sekolah mendapat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru yaitu melalui diklat komite pembelajaran, IHT, dan

lokakarya;

7. Hampir semua responden menyatakan mendapat akses ke teknologi/digitalisasi sekolah dengan adanya e-book dari Buku Teks Utama serta adanya

Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan akunbelajar.id. Sebanyak 2 responden (3,08%) menyatakan belum mendapatkan akses ke teknologi

dikarenakan sekolah sudah mempunyai platform sendiri dan adanya sekolah yang belum mengakses PMM dan akunbelajar.id;

8. Mendapatkan pendampingan instensif untuk transformasi satuan Pendidikan yaitu dari Pelatih Ahli/Fasilitator Program Sekolah Penggerak serta

melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dalam Program Sekolah Penggerak.

9. Menjadi katalis perubahan bagi satuan Pendidikan lain yaitu dengan adanya program berbagi dengan komunitas praktisi sekolah-sekolah lain

10.Mendapat tambahan anggaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran yaitu dengan adanya BOS Kinerja.

Capaian Kebermanfaatan  - Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA
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Dari hasil survei kebermanfaatan terhadap 65  kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA di 4 provinsi 18 kabupaten/kota dengan sasaran 18 PAUD, 

18 SD, 18 SMP, dan 18 SMA ditemukan hasil sebagai berikut.

1. Pelatihan yang didapat dari PSP meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan yang didapatkan, guru dapat mengetahui kompetensi yang belum dipahami dan

dapat dilakukan dalam proses pembelajaran;

2. Guru telah membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid yaitu dengan cara membuat pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran

secara kontekstual;

3. Implementasi sekolah penggerak membuat guru menjadi terpacu untuk meningkatkan kompetensinya yaitu guru terpacu untuk memahami karakter peserta didik

dan membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai.

4. Guru telah mengakses dan telah menerima manfaat dari akunbelajar.id dan platform merdeka mengajar.

5. Guru telah memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa

6. Guru telah memberikan pembelajaran yang mengaitkan dengan konteks dunia nyata dan/atau dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi daya Tarik peserta

didik untuk belajar. Pembelajaran dilakukan dengan praktikum maupun diskusi dengan persoalan yang sehari-hari terjadi disekitar;

7. Program Sekolah Penggerak dapat meningkatkan mutu Pendidikan di tingkat satuan Pendidikan yaitu dengan peningkatan mutu guru-guru melalui pelatihan maka

sejalan dengan peningkatan mutu Pendidikan serta guru terpacu untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya;

8. Mendapat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru yaitu melalui diklat komite pembelajaran, IHT, dan lokakarya;

9. Mendapat akses ke teknologi/digitalisasi sekolah dengan adanya e-book dari Buku Teks Utama serta adanya Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan

akunbelajar.id.

10.Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan Pendidikan yaitu melalui pendampingan pelatih ahli/fasilitator.

11.Menjadi katalis perubahan bagi satuan Pendidikan lain yaitu dengan adanya program berbagi dengan komunitas praktisi sekolah-sekolah lain, namun, sebanyak 3

responden (1,96%) menyatakan tidak sepenuhnya setuju dikarenakan satuan Pendidikan yang bersangkutan baru ditetapkan sebagai sekolah penggerak pada

angkatan 2 sehingga masih berfokus pada perubahan secara internal dan belum dapat menjadi katalis perubahan bagi satuan Pendidikan lain

12.Mendapat tambahan anggaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran, misalnya untuk pembelian buku dan bahan ajar yaitu melalui BOS Kinerja.

Capaian Kebermanfaatan  - Guru PAUD, SD, SMP, dan SMA
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Dari hasil survei kebermanfaatan terhadap 65  kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA di 4 provinsi 18 kabupaten/kota 

dengan sasaran 18 PAUD, 18 SD, 18 SMP, dan 18 SMA ditemukan hasil sebagai berikut.

1.Guru-guru telah membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna terhadap murid melalui cara mengajar yang lebih beragam serta

mempergunakan bahan ajar yang bervariasi;

2.Murid sudah memanfaatkan e-book maupun buku teks utama.

3.Telah terdapat perubahan tata letak ruang kelas di sekolah, dari yang sebelumnya seluruhnya menghadap kedepan, saat ini dibuat

berkelompok ataupun letter U, sehingga siswa dapat menyampaikan pendapat dan gagasan terkait pembelajaran baik di awal sebelum

pembelajaran dimulai maupun sebelum waktu pembelajaran berakhir;

4.Guru telah melakukan pembelajaran yang menstimulasi kreativitas siswa dengan pemberian tugas kelompok, melakukan eksperimen pada

pelajaran tertentu Guru telah menerapkan mode pembelajaran yang bervariasi seperti pembelajaran didalam kelas, diluar ruang kelas,

menggunakan berbagai macam metode pembelajaran seperti ceramah, berkelompok maupun belajar mandiri

5.Guru telah menggunakan perangkat ajar yang menarik ataupun bervariasi seperti penggunaan LCD/Proyektor, belajar dengan menggunakan

games/permainan seperti quiziz, kahoot;

6.Guru telah memberikan pemahaman dengan pembelajaran yang berbasis eksperimen pada mata pelajaran tertentu terutama pada pelajaran

IPA;

7.Guru telah mengimplementasikan Pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran seperti membiasakan murid berdoa sebelum mulai dan

setelah belajar;

Capaian Kebermanfaatan - Murid PAUD, SD, SMP, dan SMA
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Capaian Kebermanfaatan

PSP memberikan ruang yang 

lebih leluasa untuk merancang 

pembelajaran sesuai potensi yang 

dimiliki peserta didik. Melalui 

project penguatan profil pelajar 

pancasila, karakter siswa dapat 

dikembangkan secara maksimal

[insert testimony here] [insert testimony here]

PSP bermanfaat bagi kualitas 

pembelajaran sekolah terutama 

dalam ekosistem pembelajaran 

yang lebih kuat, lebih terbuka, dan 

lebih efektif. 

Erna Kuntariwati, S.Pd

Kepala Sekolah SDN Sukorame 2, 

Kota Kediri Jawa Timur

Dyah Aziastuti, S.Pd., M.Pd

Kepala Sekolah SMP Plus 

Rahmat, Kota Kediri Jawa Timur

Eko Agus Suwandi

Kepala Sekolah SMAN 5 Taruna 

Brawijaya, Kota Kediri 

banyak sekali manfaat yang 

didapatkan, mulai dari guru 

mendapatkan paradigma pendidikan, 

pemahaman anak mulai menyeluruh 

dan utuh, dan masih banyak manfaat 

lagi seperti P5 untuk meningkatkan 

karakter siswa.

http://drive.google.com/file/d/1qE7hiwjeea7xnyM3uoxDN9DhXtlOwoQ2/view
http://drive.google.com/file/d/1RJ_loIfxzmQp_pOc4FYgH08QCexT9ibc/view
http://drive.google.com/file/d/1JUgi_Izhx-oa9RO7A2ejqGWJRNg_M5Xl/view
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• Jumlah satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak telah mencapai 100% dari target yaitu 2.500 satuan pendidikan sekolah penggerak

(berdasarkan SK Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomor 6555/C/HK.00/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak).

Dari 2.500 sekolah penggerak yang telah ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) satuan pendidikan yang dibatalkan karena melakukan mutasi kepala sekolah yang tidak

sesuai dengan ketentuan dalam Kepmendikbud No. 371/M/2021 dan 1 (satu) satuan pendidikan mengundurkan diri karena kepala sekolah sakit.

• Untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, dilakukan rekrutmen 635 Pelatih Ahli. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah terdapat keluhan

kurangnya profesionalitas pelatih ahli karena masih terdapat pelatih ahli yang kurang menguasai tentang program sekolah penggerak dan tidak memberikan solusi

terhadap permasalahan yang ditanyakan. Di samping itu, sebagian besar pelatih ahli berasal dari dosen dan pegawai dinas pendidikan, di mana pekerjaan tersebut

juga telah memiliki beban tugas masing-masing sehingga pelaksanaan tugas sebagai Pelatih Ahli menjadi kurang optimal.

Hal ini ditunjukan dari hasil evaluasi pelaksanaan Bimtek Program Sekolah Penggerak yang dilakukan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) yaitu;

o Kinerja pelatih ahli menunjukan 65,1% berkinerja sangat baik, 23,9% berkinerja baik, 9,3% berkinerja kurang dan 1,7% berkinerja sangat kurang.

o Peran pelatih ahli menunjukan hasil bahwa 82,8% teman diskusi untuk mencari solusi bersama, 11,3% pemberi solusi, 3,2% tidak memahami solusi dan 2,71%

hanya fokus pada administrasi.

o Sebanyak 54 orang Pelatih Ahli (4,19%) pernah tidak hadir dengan beberapa alasan diantaranya: sebanyak 55,56% berbenturan dengan agenda lain, 35,19%

gangguan jaringan baik internet maupun listrik), 11,1% alasan kesehatan, 3,70% keperluan pribadi, 38,89 menyatakan alasan lain)

o Sebanyak 1.289 orang Pelatih Ahli/Fasilitator menyatakan memiliki hambatan selama Bimtek dengan hambatan antara lain: 63,62% jadwal bimtek yang bentrok

dengan pelaksanaan tugas lain; 17,92% berada di wilayah yang memiliki jaringan internet kurang memadai; 10,94% tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti

rangkaian bimtek, 7,21% tidak memiliki perangkat yang memadai; 3,65% berada di wilayah yang memiliki jaringan listrik kurang memadai; 2,48% kesulitan dalam

menggunakan LMS Bimtek; 1,24% tidak mendapat dukungan lingkungan tempat saya bertugas untuk mengikuti proses bimtek; 9,78% alasan lain; 28,70% tidak

mengalami hambatan.

• Dari hasil evaluasi tersebut, telah dilakukan perbaikan mekanisme rekrutmen dan nomenklatur Pelatih Ahli untuk Angkatan II yaitu:

o Rekrutmen telah berbasis jenjang pendidikan dan tidak dapat diikuti oleh praktisi non pendidikan

o Nama Pelatih Ahli diubah menjadi Fasilitator Sekolah Penggerak.

• Dalam rangka digitalisasi pendidikan, satuan pendidikan belum memanfaatkan e-book secara maksimal (masih mengadakan buku melalui BOS Kinerja).

• PSP dihadirkan agar sekolah dapat menjadi penggerak transformasi pendidikan dan pengimbas praktik baik bagi sekolah lainnya. Sampai saat ini 9.271 sekolah di

249 kabupaten/kota mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP). Tahun 2023, jumlah tersebut akan genap 14.271 sekolah di 509 kabupaten/kota. Menimbang

dampak positif yang telah dirasakan secara masif melalui PSP, antara lain dalam hal penerapan Kurikulum Merdeka dan melalui sejumlah kebijakan Merdeka

Belajar lainnya, ditemukan banyak sekolah yang tergerak secara mandiri melakukan transformasi pendidikan selayaknya program sekolah penggerak. Karenanya,

Inspektorat menyarankan agar masukan berbagai pihak mengenai keberlanjutan program untuk dipertimbangkan.

Rekomendasi
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9 PROGRAM PRIORITAS 

▪ Assesmen Nasional

▪ Kurikulum Merdeka 

▪ Platform Digital Pendidikan

▪ Guru Penggerak

▪ Literasi

▪ Merdeka Belajar Kampus Merdeka

▪ Sekolah Penggerak 

▪ Tiga Dosa Pendidikan

▪ BLU Museum Nasional
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DITJEN DIKTIRISTEK DAN DITJEN VOKASI

EPISODE PROGRAM PRIORITAS

KAMPUS MERDEKA

Episode 2 : Kampus Merdeka

1. Memberikan kemudahan dalam pembukaan
program studi baru;

2. Penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi
3. Kemudahan untuk menjadi PTN BH
4. Hak belajar tiga semester di luar program studi

Episode 6 : Transformasi dana pemerintah untuk 
pendidikan tinggi

1. Insentif berdasarkan capaian IKU (untuk PTN)
2. Matching fund untuk kerja sama dengan mitra 

(Untuk PTN dan PTS)
3. Competitive fund program kompetisi Kampus 

Merdeka (Untuk PTN dan PTS)

Episode 20 : Praktisi Mengajar

1. Praktisi mengajar bersama dosen, membantu
perencanaan bahan ajar, & melakukan evaluasi di mata
kuliah yang sudah ada.

2. Honor praktisi didanai oleh Kemendikbudristek, dana
langsung dikirim kepada praktisi.

3. Alokasi anggaran Rp140 miliar untuk lebih dari 2.500
mata kuliah.
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EPISODE 2:
KAMPUS MERDEKA

Program

1. Indonesia International Student Mobility Award (IISMA)
2. Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)
3. Kampus Mengajar (KM)
4. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)
5. Wirausaha Merdeka (WM)
6. Perguruan Tinggi/ Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)
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Lebih dari 170 ribu mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka berasal dari latar
belakang pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi yang beragam serta tersebar di 34 provinsi
Indonesia

Persebaran peserta* MBKM berdasarkan Provinsi asal Perguruan Tinggi

Mahasiswa peserta 
program Kampus 
Merdeka tersebar di 
34 Provinsi 

Lebih dari 23.000 
peserta berasal dari 
Indonesia Timur

66.736  mahasiswa
peserta program 
flagship Kampus 
Merdeka 2021-2022  
berasal dari luar Pulau 
Jawa

*Peserta program MSIB, KM, PMM,  IISMA, WMK dan IISMAVO 48
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Indonesia International Student Mobility Awards1

97 perguruan tinggi luar negeri menjadi mitra

2,104 mahasiswa menjadi peserta

138 Perguruan Tinggi mengirimkan mahasiswa

10,072 mahasiswa mendaftar program

28 provinsi asal mahasiswa yang mengikuti program

Waktu tunggu alumni 
IISMA  mendapatkan 
pekerjaan setelah lulus 
kuliah (dalam bulan)

Gaji pertama setelah 
lulus (Kelipatan gaji 
terhadap UMP) 

Manfaat dan Dampak Ekonomi Program**

0,3 bulan
Alumni IISMA Rata-Rata Nasional*

4 bulan

1.88x
Alumni IISMA Rata-Rata Nasional*

0.72x

*Data rata-rata nasional waktu tunggu dan gaji pertama lulusan sarjana diambil dari kajian 
Sakernas 2021 (Survei Angkatan Kerja Nasional)
**Total responden alumni Kampus Merdeka yang telah lulus kuliah = 7,099 orang

Tentang Program:
Program yang memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya pada
perguruan tinggi terkemuka di luar negeri (Top 300 dunia). Dalam program ini mahasiswa semester 4 atau 6 dapat menempuh pembelajaran di
perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbudristek selama 1 (satu) semester, dengan mengambil mata kuliah untuk
pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri dan perguruan tinggi asal
mahasiswa.
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Indonesia International Student Mobility Awards1

Monitoring Program melalui Survei
Hasil survei mengukur kepuasan peserta dan manfaat 
program bagi mahasiswa

94.2% Mahasiswa menyatakan puas 
dan sangat puas 

Evaluasi Program

98.3% Mahasiswa menyatakan setuju 
telah merasakan manfaat 
program bagi dirinya terhadap 
kesiapan pasca kampus

Hasil survei dan kajian dampak program bagi kompetensi 
mahasiswa melalui metode self-assessment dan uji statistik, 
menunjukkan:

Mahasiswa alumni IISMA memiliki kompetensi 
berupa jiwa nasionalisme yang tinggi (tingginya 
tingkat toleransi, keberagaman dan persatuan)

Mahasiswa alumni IISMA juga memiliki kompetensi 
dalam hal kematangan emosi yang sangat baik 
berupa empati serta memiliki kemampuan berfikir 
kritis yang sangat baik

Hasil Evaluasi Tindak lanjut

Pandemi Covid-19 mengakibatkan
beberapa Perguruan Tinggi Luar Negeri
(PTLN) kurang berkenan menerima
mahasiswa internasional secara fisik
khususnya pada tahun 2021 saat
pandemi masih sangat tinggi-tingginya

Hal ini karena adanya kebijakan
negaranya yang melakukan
pembatasan orang asing untuk
masuk ke negara tersebut (Penutupan
Border). Sehingga mahasiswa
tersebut dialihkan ke Mitra Perguruan
Tinggi Luar Negeri yang setara dan
dapat menerima mahasiswa Program
IISMA.

Terdapat Perguruan Tinggi Luar Negeri
(PTLN) yang lambat respon sehingga
membutuhkan perhatian yang intens
dalam mengawal komunikasinya
termasuk dalam menyusun PKS akibat
beberapa hal seperti: Perbedaan zona
waktu dalam hal berkoordinasi,
persyaratan 2 bahasa dalam PKS
sehingga memerlukan saran dari ahli
hukum

Keterlambatan disebabkan oleh
perbedaan waktu, persyaratan 2
bahasa dalam PKS, dan proses
kesepakatan klausul/pasal PKS yang
memerlukan saran ahli hukum.
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Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)2

353 perguruan tinggi penerima menjadi mitra

23.312 mahasiswa menjadi peserta

726 Perguruan Tinggi mengirimkan mahasiswa

50.084 mahasiswa mendaftar program

34 provinsi asal mahasiswa yang mengikuti program

Waktu tunggu alumni 
PMM  mendapatkan 
pekerjaan setelah lulus 
kuliah (dalam bulan)

Gaji pertama setelah 
lulus (Kelipatan gaji 
terhadap UMP) 

Manfaat dan Dampak Ekonomi Program**

2,8 bulan
Alumni PMM Rata-Rata Nasional*

4 bulan

1.43x
Alumni PMM Rata-Rata Nasional*

0.72x

*Data rata-rata nasional waktu tunggu dan gaji pertama lulusan sarjana diambil dari kajian 
Sakernas 2021 (Survei Angkatan Kerja Nasional)
**Total responden alumni Kampus Merdeka yang telah lulus kuliah = 7,099 orang

Tentang Program:
Program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama 1 semester yang memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di 
perguruan tinggi terbaik di seluruh Indonesia. Mahasiswa juga dapat merasakan secara langsung keberagaman budaya nusantara baik secara 
tertulis maupun praktik, serta memperkuat kemampuan untuk membangun persatuan dalam keberagaman. PMM memiliki kekhasan dalam 
menciptakan ruang jumpa baru yang dinamis antara mahasiswa, dosen, perguruan tinggi, dan keberagaman budaya wilayah setempat.
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Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)2

Monitoring Program melalui Survei
Hasil survei mengukur kepuasan peserta dan rekognisi sks 

72.9% Mahasiswa menyatakan puas 
dan sangat puas 

Evaluasi Program

63.3% Mahasiswa menyatakan 
mendapatkan konversi sebesar 
>= 20 sks
*selebihnya berada di rentang 10-20 sks

Hasil survei dan kajian dampak program bagi kompetensi 
mahasiswa melalui metode self-assessment dan uji statistik, 
menunjukkan:

Mahasiswa alumni PMM memiliki kompetensi yang 
baik dalam kematangan emosi khususnya dalam 
hal empati dan pengendalian emosi diri serta 
kemampuan dalam berfikir kritis.
Mahasiswa alumni PMM juga memiliki rasa 
nasionalisme khususnya kemampuan dalam 
bertoleransi dan berkeragaman tinggi.

Hasil Evaluasi Tindak lanjut

Terdapat pemahaman yang
berbeda-beda pada
masing-masing universitas
terkait belanja yang
diperkenankan selama
pelaksanaan PMM

Saat ini tim program telah memperkuat sosialisasi
petunjuk teknis (juknis) dan panduan program
khususnya dalam hal penggunaan komponen biaya
penyelenggaraan program PMM di PT Penerima

Pada awal pelaksanaan
program, terdapat
mahasiswa yang
mengundurkan diri dan
mangkir terutama akibat
adanya masalah pada fisik
kesehatan mahasiswa dan
pemahaman terhadap
rekognisi SKS

Saat ini tim program telah mensyaratkan bahwa setiap
mahasiswa wajib menyertakan surat keterangan sehat
agar bisa di proses untuk mengikuti program PMM.
Selain itu, tim program juga telah memperkuat
sosialisasi mengenai program PMM hingga level prodi
(dan bahkan tenaga kependidikan) yang dibantu oleh
tim Duta Kampus Merdeka (DKM) untuk menyelaraskan
implementasi MBKM dengan capaian pembelajaran di
prodi sehingga lebih membantu pengakuan dan
konversi sks
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Kampus Mengajar (KM)3

Tentang Program:
Kampus Mengajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas selama satu semester dengan menjadi mitra guru
dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya dalam upaya peningkatan kemampuan
literasi dan numerasi siswa di sekolah sasaran. Melalui program ini, mahasiswa bisa membaktikan ilmu, keterampilan, serta menginspirasi para
murid sekolah untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka.

13.704 satuan pendidikan dasar menjadi tempat 
penempatan peserta

70.250 mahasiswa menjadi peserta

699 Perguruan Tinggi mengirimkan mahasiswa

150.693 mahasiswa mendaftar program

34 provinsi asal mahasiswa yang mengikuti program

Literasi

Manfaat dan Dampak Ekonomi Program*

*Data gabungan dari kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 3
**Kajian literasi dan numerasi dibantu oleh Pusmendik

Pembelajaran dengan lama periode tiga bulan melalui program
Kampus Mengajar setara dengan pembelajaran selama:

4.2 bulan Untuk
SMP Kelas 8

3.6 bulan Untuk
SD Kelas 5

Numerasi
10.8 bulan Untuk

SMP Kelas 8

14.8 bulan Untuk
SD Kelas 5
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Kampus Mengajar (KM)3

Monitoring Program melalui Survei
Hasil survei mengukur kepuasan peserta dan rekognisi SKS 

87% Mahasiswa menyatakan puas 
dan sangat puas 

Evaluasi Program

73% Mahasiswa menyatakan 
mendapatkan konversi sebesar 
>= 20 SKS
*selebihnya berada di rentang 10-20 SKS

Hasil survei dan kajian dampak program bagi kompetensi 
mahasiswa melalui metode self-assessment dan uji statistik, 
menunjukkan:

Mahasiswa alumni KM memiliki kompetensi yang 
berada diambang batas tinggi, khususnya dalam hal 
nasionalisme seperti toleransi dan keberagaman.

Mahasiswa alumni KM memiliki kompetensi dalam 
hal kematangan diri seperti empati dan 
pengendalian emosi diri yang sangat baik

Detail kajian

Hasil Evaluasi Tindak lanjut

Pada awal pelaksanaan
program, terdapat
kesulitan konversi sks oleh
Dosen/Pimpinan
Perguruan Tinggi.

Materi terkait cara untuk melakukan konversi sks
telah dipaparkan di masa sosialisasi kepada
perguruan tinggi yang hadir pada sosialisasi
program Kampus Mengajar secara daring.

Pemaparan dan tanya jawab tentang konversi sks
tidak hanya dilakukan oleh tim program Kampus
Mengajar namun juga dibantu oleh tim Duta
Kampus Merdeka (DKM).

Sempat terjadi
keterlambatan pencairan
anggaran pada angkatan
pertama program
Kampus Mengajar..
Banyak dokumen yang
perlu di verifikasi secara
manual dan animo
mahasiswa yang
mendaftar sangat besar.

Pada dasarnya, proses pencairan dana mengikuti
prosedur yang berada di Belmawa dan LPDP.
Saat ini tim program telah melakukan sosialisasi
kepada mahasiswa dan pihak kampus terkait
program dan dokumen yang dibutuhkan. Secara
internal tim program juga melakukan
improvement manajemen verifikasi dokumen dan
pencairan anggaran baik secara proses dan
adanya dukungan teknologi verifikasi pada
platform
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Magang dan Studi Independen Bersertifikat4

Tentang Program:
Program yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang atau kursus dengan proyek akhir di perusahaan 
kelas dunia. Melalui bimbingan mentor profesional, mahasiswa didorong untuk memecahkan masalah nyata dan mengasah keterampilan kerja. 
MSIB memfasilitasi pengalaman terjun langsung ke dunia industri untuk para mahasiswa sekaligus menyediakan calon talenta yang siap masuk 
dunia kerja.

286 organisasi yang sudah menjadi mitra

67,534 mahasiswa menjadi peserta

837 Perguruan Tinggi mengirimkan mahasiswa

305,939 mahasiswa mendaftar program

Data sebaran mahasiswa MSIB per provinsi

34 provinsi asal mahasiswa yang mengikuti program

Waktu tunggu alumni 
MSIB  mendapatkan 
pekerjaan setelah lulus 
kuliah (dalam bulan)

Gaji pertama setelah 
lulus (Kelipatan gaji 
terhadap UMP) 

Manfaat dan Dampak Ekonomi Program**

1.1 bulan
Alumni MSIB Rata-Rata Nasional*

4 bulan

1.78x
Alumni MSIB Rata-Rata Nasional*

0.72x

*Data rata-rata nasional waktu tunggu dan gaji pertama lulusan sarjana diambil dari kajian 
Sakernas 2021 (Survei Angkatan Kerja Nasional)
**Total responden alumni Kampus Merdeka yang telah lulus kuliah = 7,099 orang

Detail capaian
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Magang dan Studi Independen Bersertifikat4

Monitoring Program melalui Survei
Hasil survei mengukur kepuasan peserta dan rekognisi SKS 

75.9% Mahasiswa menyatakan puas 
dan sangat puas 

Evaluasi Program

69.4% Mahasiswa menyatakan 
mendapatkan konversi sebesar 
>= 20 SKS
*selebihnya berada di rentang 10-20 SKS

Hasil survei dan kajian dampak program bagi kompetensi 
mahasiswa melalui metode self-assessment dan uji statistik, 
menunjukkan:

Mahasiswa alumni MSIB memiliki kapasitas berfikir 
diatas rata-rata mulai dari skill pemecahan 
masalah, berfikir kritis dan kreatif

Mahasiswa alumni MSIB memiliki kompetensi 
kepemimpin diatas rata-rata dan lebih baik 
dibandingkan alumni program lainnya 

Detail kajian

Hasil Evaluasi Tindak lanjut

Sempat terjadi keterlambatan
pencairan anggaran pada
angkatan pertama program
MSIB. Banyak dokumen yang
perlu di verifikasi secara
manual dan animo mahasiswa
yang mendaftar sangat besar.

Saat ini tim program telah melakukan sosialisasi kepada
mahasiswa dan pihak kampus terkait program dan dokumen
yang dibutuhkan. Secara internal tim program juga
melakukan improvement manajemen verifikasi dokumen dan
pencairan anggaran baik secara proses dan adanya
dukungan teknologi verifikasi pada platform

Pada awal program terdapat
beberapa Program studi
belum menyesuaikan
kurikulum Kampus merdeka.

Berdasarkan Kepmen No. 74 tahun 2021, diktum kelima,
Perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti
pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan
tinggi asal. Sehingga Perguruan Tinggi tidak perlu menunggu
adanya kurikulum baru untuk memfasilitasi mahasiswa.

Selain itu, telah terdapat Koordinator PT (Perguruan Tinggi)
serta tim Duta Kampus Merdeka (DKM) untuk membantu
mensosialisasikan program MSIB dan Kampus Merdeka
lainnya serta mendampingi kampus dalam hal rekognisi SKS.

Mendorong mitra untuk
bekerjasama dengan tim
program dengan mekanisme
cost-sharing untuk membantu
skalabilitas program MSIB

Saat ini sudah terdapat beberapa mitra yang bekerjasama
dengan tim program yang telah melakukan cost sharing
seperti: Bank Indonesia dan Traveloka, salah satunya dengan
sistem golden ticket bagi yang berperforma baik dapat
langsung bekerja setelah lulus kuliah
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Wirausaha Merdeka (WMK)

57

5

Tentang Program:
Program Wirausaha Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengikuti program wirausaha unggulan dari perguruan tinggi lain
dengan berbagai macam pilihan program pengembangan kewirausahaan yang praktis dan relevan, dan merupakan program yang mampu 
meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan dengan memberikan pengalaman berwirausaha secara nyata

Mahasiswa peserta program yang berasal dari Perguruan Tinggi

dari 32 provinsi di Indonesia

46. 996 mahasiswa mendaftar program

11.535 mahasiswa diterima sebagai peserta

143 perguruan tinggi mendaftar sebagai pelaksana program

17 Perguruan Tinggi sebagai Pelaksana Program dengan

berkolaborasi dengan 453 Perguruan Tinggi asal
mahasiswa peserta.

Hasil Evaluasi Tindak lanjut

Mahasiswa yang
menjadi peserta masih
memiliki kriteria dan
standar yang berbeda,
namun dalam proses
pembelajaran melalui
seluruh proses yang
sama.

Program WMK selanjutnya diharapkan memiliki
standarisasi kriteria peserta program agar
Mahasiswa peserta program memperoleh
proses pembelajaran yang sesuai dan
dibutuhkan.

Kerjasama dengan DUDI 
dan atau UMKM sebagai 
tempat onboarding 
mahasiswa peserta 
program belum memiliki 
standar peran dan 
proses yang sama

1. Perlu dilakukan standarisasi peran dan
kriteria DUDI serta UMKM yang merupakan
tempat mahasiswa untuk melakukan
onbording.

2. Perlu diberikan alur proses serta outcome
yang diperoleh dari proses on boarding
mahasiswa agar mahasiswa dapat
mendapatkan pengalaman wirausaha sesuai
yang diharapkan.

Evaluasi Program
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PERGURUAN TINGGI/ PRODI YANG DIAKREDITASI (BAN-PT)6

Tentang Program:
Merupakan upaya Kemendikbud bersama dengan BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu 
yang telah ditetapkan. Pada dasarnya BAN-PT memiliki tugas untuk membantu Mendikbudristek dalam melakukan penilaian Perguruan Tinggi 
Negeri, Kedinasan, Keagamaan, dan Swasta.

Ruang Lingkup Kegiatan:
1. Memberikan jaminan bahwa program studi dan institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan 

oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
2. Mendorong Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi;
3. Memanfaatkan hasil akreditasi sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit Perguruan Tinggi, Pemberian Bantuan dan Alokasi dana serta 

pengakuan dari pihak stakeholders terkait.

6.378 
Program Studi  Terakreditasi

1.101 
Perguruan Tinggi 
(PTN/PTS) yang 
Terakreditasi

Hasil Evaluasi:

1. Efek pandemik COVID-19 yang mempengaruhi mekanisme kerja yang telah berjalan di BAN-PT

2. Melimpahnya usulan akreditasi yang masuk ke sistem pengelolaan akreditasi daring BANPT akibat

perubahan instrumen akreditasi menjadi 9-standar sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Perlunya upaya penyesuaian honorarium asesor dengan beban kerja aktual

4. Perlu upaya sosialisasi kepada Perguruan Tinggi yang masih kurang memahami pentingnya

penuntasan migrasi data dan penyegeraan pemutakhiran data dalam Pangkalan Data DIKTI;

5. Perlu adalah upaya integrasi sistem pengelolaan BAN-PT dengan DIKTI (SAPTO dari BAN-PT dengan

Pangkalan Data DIKTI).
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EPISODE 6:
TRANSFORMASI DANA PEMERINTAH UNTUK 
PENDIDIKAN TINGGI

Program

1. Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM)
2. Matching Fund
3. World Class University
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Program Kompetisi Kampus Merdeka1

184 Perguruan Tinggi penerima bantuan

375 Program studi penerima bantuan

7,882 kerja sama yang terjalin antara PT mitra dan DUDI

72,799 mahasiswa terlibat

Capaian Program

Tentang Program:
Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi,
mendorong, mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya yang tercermin dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama
yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama
Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

8,665 dosen terlibat

121 Perguruan Tinggi mengimplementasi sistem pendukung 
MBKM sebagai bagian dari PKKM 

2,811 mahasiswa berprestasi nasional dan internasional

1,443 praktisi terlibat
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Program Kompetisi kampus Merdeka1

Evaluasi Program
Hasil Evaluasi Tindak Lanjut

Pelaksanaan Pengadaan barang masih terkendala
serta pengetahuan tim pelaksana terkait PBJ
kurang memadai

Untuk tahun berikutnya, perguruan tinggi harus diinfokan kembali terkait Instruksi
Presiden No 2 Tahun 2022 dan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Perbedaan (inkonsistensi) antara perencanan dan
pelaksanaan masih relatif tinggi, khususnya yang
terkait timeline kegiatan.

Untuk panduan program tahun 2023, perguruan tinggi diminta untuk menyusun
perencanaan pekerjaan mulai dari April 2023 pada saat pengajuan proposal PKKM
2023 dan saat Verifikasi Kelayakan akan digali lebih dalam terkait kesiapan dalam
melaksanakan program yang disertai dengan data dukung yang relevan.

Waktu pelaksanaan kegiatan PKKM masih relatif
terkonsentrasi pada Triwulan 4 (peak season)

Untuk PKKM 2023, proses penerimaan proposal dibuka pada bulan Desember 2022
agar Perguruan Tinggi punya waktu lebih panjang untuk mengimplementasikan
program.

Masih terdapat realisasi belanja dan bukti
pertanggungjawaban keuangan yang belum
sesuai.

Di panduan PKKM tahun 2023 telah dilampirkan komponen pembiayaan program
kompetensi kampus merdeka.
Satuan biaya yang disepakati pada verifikasi kelayakan akan dituangkan dalam
berita acara.
Pada saat workshop implementasi disampaikan dokumen-dokumen
pertanggungjawaban yang harus dilampirkan berdasarkan kegiatan yang
dilaksanakan.
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Matching Fund - Kedaireka

1. Mewujudkan kolaborasi penta helix yang erat dalam tri
dharma perguruan tinggi, terutama penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi
(PT), DUDI, masyarakat dan pemerintah.

2. Melakukan hilirisasi hasil tri dharma perguruan tinggi dan
membantu penyelesaian permasalahan DUDI dan
masyarakat melalui pendidikan, agenda penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat PT.

3. Membangun kapasitas PT dalam menumbuhkan inovasi,
dan membangun kemitraan dengan DUDI, pemerintah, dan
masyarakat.

4. Membangun rekam jejak PT dan keunggulan spesifik yang
menunjukkan diferensiasi misi PT.

Manfaat Program

Tentang Program:
Latar belakang awal diciptakannya Kedaireka ialah adanya urgensi untuk mengadakan wadah yang bisa menghubungkan Perguruan Tinggi dan
Industri untuk berkolaborasi dalam mengadopsi rekacipta, agar riset-riset yang terdapat di Perguruan Tinggi dapat diterapkan di industri. Melalui
Kedaireka, industri dan insan perguruan tinggi dipermudah untuk bekerja sama dalam menghasilkan inovasi yang menjawab persoalan yang ada
di industri maupun di masyarakat. Layaknya sebuah kedai, kedua pihak dapat bertemu di platform, berbincang dan berkolaborasi dalam
menghasilkan inovasi/rekacipta.

Total Pengguna Platform 2022

Insan Perguruan Tinggi Mitra Industri

33.088 9.721

Total Kreasi Reka Total Peluang Cipta

81% 425%

8.464 215% 4.436 367%

Proposal MF yang 
Masuk 2022

Proposal DIKTI Proposal DIKSI

5.411
4.765 646

340%

354% 256%

Perguruan 
Tinggi

Dosen Mahasiswa

510 27.201 143.751

2
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Sebaran penerima bantuan Matching Fund 2022

Mahasiswa dan dosen 
penerima Matching Fund 
tersebar di 34 Provinsi 

977 Mitra/DUDI berkontribusi dalam program Matching Fund

33.314  mahasiswa dan 5.664 
dosen terlibat langsung dalam 
program Matching Fund 2022

Lebih dari 1090 proposal terpilih menjadi penerima Matching Fund 

Tahun 2022

Wilayah 2021 2022 Peningkatan

Jawa 336 842 150%

Kalimantan 10 25 150%

Sumatera 38 126 232%

Sulawesi 23 52 126%

Bali, NTB, NTT, 

Maluku, Papua
20 54 170%

Jumlah Mitra DIKTI dan 
DIKSI

972

Dalam Kolaborasi, kontribusi mitra lebih besar dana 
yang disediakan oleh pemerintah.

Rp703,467,517,544

TOTAL kontribusi mitra PER SEPTEMBER 2022

Rp584,124,786,127

TOTAL dana bantuan MF Kemdikbudristek 2022

2 Matching Fund - Kedaireka
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Matching Fund - Kedaireka

64

Evaluasi Program
Hasil Evaluasi Tindak lanjut

Proposal kegiatan yang disusun belum
memadai dan akurat, serta belum didukung
dengan SDM tim pelaksana yang
memahami proses pengadaan barang dan
jasa

Berkaca dari perjalanan MF dari tahun ke tahun, keselarasan dan
keseragaman penyusunan proposal terus diperbaiki. Pada tahun
2022, penyusunan proposal MF 2022 sudah mengacu pada sebuah
template baku yang lebih mengerucut dan diikuti oleh semua
pengusul.

Belum adanya sanksi yang tegas atas
pelanggaran komitmen dari mitra kerja
sama

Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matching Fund
2022 dengan perguruan tinggi tempat tim pengusul dosen bernaung
didokumentasikan menggunakan surat komitmen dan perjanjian
kerja sama yang telah memenuhi klausul sanksi dan ketentuan
spesifiknya masing-masing.

Siklus makro program MF masih relatif
memerlukan perbaikan karena pelaksanaan
kegiatan relatif terkonsentrasi pada Triwulan
3 dan 4 (peak season) yang berpotensi
mengakibatkan keterlambatan kegiatan
dan pengadaan barang

Untuk mengakselerasi percepatan seleksi proposal yang masuk,
dilakukan penyederhanaan alur dan proses seleksi mulai pengajuan
proposal MF pada Periode II Tahun 2022. Penyederhanaan ini berhasil
memajukan proposal ke tahap verifikasi kelayakan dalam waktu
lebih singkat.

2
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Peningkatan Perguruan Tinggi Menuju Kelas Dunia3

Tentang Program:
Merupakan bentuk komitmen berkelanjutan Ditjen Diktiristek dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan 
tinggi di Indonesia agar masuk dalam jajaran perguruan tinggi kelas dunia. Penerima manfaat program ini adalah Perguruan 
Tinggi Badan Hukum (PTNBH). Diharapkan dengan otonomi sebagai PTNBH dapat menjadi lokomotif untuk mendapatkan 
reputasi dan rekognisi internasional.

236 praktisi merupakan C-Level 
di organisasi asalnya

121 praktisi merupakan Founder, 
Co-Founder dan Owner 
bisnis/organisasi

Data level praktisi

Evaluasi Program:
1. Perlu optimalisasi dukungan pendanaan mandiri

Non APBN yang berasal dari anggaran PTN-BH;

1. Dalam 3 Tahun terakhir, peringkat Perguruan

Tinggi cenderung meningkat dan tidak ada yang

mengalami penurunan;

1. Perlu peningkatan aspek penilaian terkait jumlah

sitasi dan publikasi internasional.

16 PTN BH melaksanakan kegiatan World Class University 
(WCU) 

5 PTN BH masuk dalam 500 QS WUR 2023, yaitu
Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung,
Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan
Institut Pertanian Bogor.

Manfaat Program
1. Membuka kesempatan bekerja sama dengan perguruan

tinggi di LN
2. Menarik minat mahasiswa asing
3. Promosi di kancah internasional
4. Terlaksananya pembelajaran berkelas dunia (world class)
5. Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja

sama internasional serta perolehan HaKI di berbagai
negara

65
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EPISODE 20:
PRAKTISI MENGAJAR

66Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 67
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi

Praktisi Mengajar1

Tentang Program:
Program Praktisi Mengajar menciptakan ruang kolaborasi antara praktisi ahli dengan dosen agar tercipta pertukaran ilmu 
dan keahlian yang mendalam dan bermakna antar sivitas akademika di perguruan tinggi dan profesional di dunia kerja.

243 perguruan tinggi berkolaborasi 
dengan praktisi

4.045 praktisi mengajar 
dalam 4.965 kelas kolaborasi

24.305 praktisi mendaftar 
program

Perguruan Tinggi dari 32 provinsi
memiliki program kolaborasi
dengan praktisi

Latar belakang industri Praktisi

1.806 praktisi melakukan
kolaborasi dengan PT di luar Pulau Jawa

Latar Belakang Industri Persentase
Pemerintahan 11.93%
Pendidikan 10.86%
Teknologi Informasi dan Komunikasi 10.96%
Kesehatan 7.45%
Industri Jasa 6.33%
Konstruksi & Infrastruktur 4.76%
Perbankan & Keuangan 4.66%
Energi dan Sumber Daya Mineral 4.48%
Pertanian, Perkebunan 3.54%
Industri Kebudayaan dan Kreatif 3.16%
Lainnya* 31.88%

236 praktisi 
merupakan C-
Level di 
organisasi 
asalnya

121 praktisi 
merupakan 
Founder, Co-
Founder dan 
Owner 
bisnis/organisasi
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Evaluasi Program

Hasil Evaluasi Tindak lanjut

Animo praktisi sangat tinggi (terdapat

24,305 profil praktisi yang mendaftar)

Program PM selanjutnya membuka pendaftaran praktisi sepanjang tahun atau 2

semester

Praktisi dari perusahaan besar cenderung

memilih team practitioner teaching yang

cenderung memilih kolaborasi pendek dan

bisa berkolaborasi di beberapa kelas.

a. Program PM 2023 telah dirancang untuk tidak membatasi batas maksimal

jumlah kolaborasi, jumlah kelas paralel dan jumlah pertemuan

b. PT diberikan keleluasaan untuk mengatur 1 kolaborasi maksimal 12 jam dengan

beberapa praktisi

Animo dosen sangat tinggi untuk membuat

akun, tetapi rendah untuk menyelesaikan
proposal mata kuliah

a. Proses seleksi dan pengelolaan diserahkan kepada PT untuk program PM 2023

b. Penunjukkan koordinator dosen untuk mengawal administrasi registrasi praktisi
dan memastikan dosen berkolaborasi dengan praktisi.

Praktisi Mengajar1
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9 PROGRAM PRIORITAS 

▪ Asesmen Nasional

▪ Kurikulum Merdeka 

▪ Platform Digital Pendidikan

▪ Guru Penggerak

▪ Literasi

▪ Merdeka Belajar Kampus Merdeka

▪ Sekolah Penggerak 

▪ Tiga Dosa Pendidikan

▪ BLU Museum Nasional
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PENINGKATAN LITERASI

Penyusunan, pencetakan, dan pengiriman buku pendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN) untuk jenjang PAUD dan SD, terutama di

kawasan 3T, yang didukung dengan diseminasi kepakaran dan pelatihan pemanfaatan bahan literasi untuk guru, orang tua, dan komunitas

literasi.

• Target penyusunan 75 judul buku sebagaimana tertera dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

tahun 2022 untuk keluaran Produk Pengayaan Pendukung Literasi telah tercapai. Ditambah dengan 10 video animasi 

pembelajaran literasi numerasi, 10 buku video, dan 7 buku audio. 

• Tahun 2022 Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menargetkan penyediaan buku sejumlah12.159.182 eksemplar dengan 

sasaran 7.609 satuan SD di daerah 3T. Realisasi 15.356.486 eksemplar dengan sasaran 14.595 satuan SD di daerah 3T 

dan Non-3T.

• Realisasi pencetakan dan pengiriman buku melebihi target sebesar 123,2% untuk jumlah eksemplar. Realisasi 

pengiriman buku melebihi target sebesar 191,8% untuk jumlah sasaran. Realisasi yang melebihi target ini dikarenakan 

adanya sisa alokasi anggaran (sisa HPS) sehingga dilakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran. 

• Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra pada 2022 telah melaksanakan diseminasi kepakaran dan produk literasi kepada 

400 anak dan orang tua, serta 100 komunitas literasi di wilayah DKI Jakarta.

• Telah dilaksanakan pelatihan fasilitator pendampingan pemanfaatan buku bacaan literasi dan modul literasi numerasi 

pada tingkat pusat, regional, kabupaten/kota, dan sekolah penerima buku dengan total peserta pelatihan sebanyak 2.234 

orang. Realisasi ini melebihi target sebesar 919% dari yang awalnya hanya 243 orang. 

Capaian Keluaran
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Capaian Kebermanfaatan

“Begitu membuka dus buku, kami semua gembira karena yang 

dikirimkan adalah buku-buku bacaan yang menarik bagi anak, 

sehingga guru bisa memanfaatkannya di kelas. Anak-anak 

begitu gembira mendapatkan buku-buku ini. Mereka tertarik 

bukan hanya karena ceritanya,tetapi dengan gambarnya. 

Setelah istirahat, perpustakaan penuh dikunjungi anak-

anak,mereka bergantian membaca dan meminjam buku.”

– Guru SDN 001 Talisayan, Berau

PENINGKATAN LITERASI

“Anak-anak membawa dan menjaga buku-buku ini sebagaimana 

barang pusaka. Meskipuntentu ada risiko rusak atau bahkan 

hilang, kami berkeyakinan bahwa buku-buku yang dibacadi 

rumah lebih bernilai daripada buku menumpuk di gudang. Buku 

yang rusak atau hilangbisa dicatat dan nanti dilaporkan ke 

sekolah, tetapi menghidupkan semangat anak-anakuntuk 

membaca adalah kebahagiaan yang lebih berharga.”

– Guru SDN 002 Ujoh Bilang Mahakam Ulu, Kalimantan Timur
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PENINGKATAN LITERASI

• Penentuan 560 Judul buku Pencetakan dan Pengiriman Buku Pengayaan Pendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN) didasarkan pada hasil 

penilaian Tim Literasi Kemdikbudristek, yang mengacu pada Perka BSKAP No.030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku dan hasil 
Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Anak tentang Buku yang Disukai Anak.

• Kriteria dasar penetapan sasaran (sekolah) penerima buku GLN didasarkan pada hasil Asesmen Nasional (AN) dengan level 0 dan level 1 (di 

bawah kompetensi minimum) dan wilayah dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai, yaitu wilayah 3T (terdepan, terluar, dan 
tertinggal).

• Mekanisme pelaksanaan kegiatan penyediaan Buku Bacaan Literasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal 

ini Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dilakukan melalui sayembara penulisan buku bacaan yang dituangkan dalam Standar Operasional 
Prosedur (SOP). Buku-buku tersebut juga dinilaikan ke Pusat Perbukuan guna menjamin kualitasnya.

• Ada 7 (tujuh) satuan Pendidikan TK/PAUD di Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Donggala 1 PAUD, Kab. Sigi 4 PAUD, Kab. Tojo Una-Una 2

PAUD) yang menjadi sasaran penerima Buku Pengayaan Pendukung GLN tahun 2022, tetapi tidak bisa menerimanya, karena satuan 

Pendidikan tersebut sudah tidak beroperasi (tutup). Ada juga 1 SD di Kab. Lombok Utara (NTB) dan 2 SD di Kab. Kapuas Hulu (Kalimantan 

Barat) yang telah menerima Buku Pengayaan Pendukung GLN tahun 2022, tetapi tidak dapat memanfaatkannya karena buku-buku tersebut
habis diterjang banjir di sekolah masing-masing.  

• Buku Pengayaan Pendukung Literasi yang telah diserahterimakan ke 91 Kab/Kota untuk Sekolah PAUD/TK dan 81 Kab/Kota untuk SD perlu 
segera dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima aset dari Kemendikbudristek kepada Pemerintah Daerah sebagai penerima.

• Ada keterlambatan pada pelaksanaan paket pekerjaan Pengiriman Buku Pengayaan Pendukung Literasi di 56 Satuan Pendidikan yang 

disebabkan faktor alam dan keamanan. Namun, hal itu tidak menghambat kegiatan pendampingan yang merupakan kelanjutan dari program 

pengiriman buku. Atas keterlambatan pengiriman ini, pihak penyedia jasa telah dikenai  denda sesuai dengan kontrak perjanjian kerja. 

Rekomendasi
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9 PROGRAM PRIORITAS 

▪ Assesmen Nasional

▪ Kurikulum Merdeka

▪ Platform Digital Pendidikan

▪ Guru Penggerak

▪ Literasi

▪ Merdeka Belajar Kampus Merdeka

▪ Sekolah Penggerak 

▪ Tiga Dosa Pendidikan

▪ BLU Museum Nasional
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PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TIGA DOSA BESAR PENDIDIKAN

a. Pengesahan Permendikbduristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan 

Tinggi (Permen PPKS).

• Data per 29 November 2022, sebanyak 53 PTN Akademis, 31 PTN Vokasi, dan 8 PTS telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan pedoman Permen PPKS. 

• Berdasarkan hasil survei SMRC, 92% responden mendukung keberadaan Permen PPKS.

• Berdasarkan hasil survei Indikator, 55,6% responden merasa Permen PPKS sangat bermanfaat, 39,6% responden merasa Permen 

PPKS cukup bermanfaat.

b. Implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.

c. Penambahan fitur aduan khusus tiga dosa besar pendidikan dalam SP4N-Lapor KemenpanRB dan penerapan whistle blowing system 

untuk internal Kemendikbudristek.

Capaian Keluaran – Regulasi dan Sistem

Komitmen Kemendikbudristek untuk mewujudkan satuan pendidikan yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan melalui pencegahan dan

penanganan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan melalui penetapan regulasi, edukasi, dan kampanye

publik.
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PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TIGA DOSA BESAR PENDIDIKAN

Capaian Keluaran – Edukasi

a. Perundungan 

Peningkatan jumlah fasilitator guru dan satuan pendidikan yang menerima bimbingan teknis Roots (program Anti Perundungan bagi Ekosistem 

Pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK) yakni 3.589 fasilitator guru dari 1.856 satuan pendidikan pada 2021, meningkat menjadi 10.201 
fasilitator guru dari 5.556 satuan pendidikan pada 2022. 

b. Intoleransi

• Bimbingan teknis implementasi Modul Wawasan Berkebinekaan Global untuk 33.465 peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan 
Guru Penggerak, serta 1.576 Sekolah Penggerak.

• Bimbingan teknis implementasi Modul Cara Jitu Jadi Warga Abad 21 sebagai bagian dari aktivitas Proyek Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila untuk 1.737 peserta didik dan 110 fasilitator guru jenjang SMA/SMK di 20 provinsi. 

• Bimbingan teknis Penanaman Nilai Keberagaman dalam Ekosistem Pendidikan untuk 1.058 guru dan tenaga kependidikan. 

c. Kekerasan Seksual

• Sosialisasi Permen PPKS untuk dinas pendidikan kabupaten/ kota dan provinsi, LLDIKTI, organisasi mitra, perguruan tinggi, serta UPT 
Kemendikbudristek. 

• Pembelajaran Modul PPKS untuk 66.052 mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023 dari 57 PTN. 

• Sosialisasi pembentukan satgas untuk perguruan tinggi swasta dengan difasilitasi oleh LLDIKTI. 
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PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TIGA DOSA BESAR PENDIDIKAN

Capaian Keluaran – Kampanye

• Penyediaan laman untuk mengakses berbagai informasi terkait tiga dosa besar pendidikan, antara lain: 

o cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id: laman utama unit Pusat Penguatan Karakter.

o merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id: laman berisi materi edukasi PPKS, telah diakses sebanyak 117 ribu kali. 

o belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id: laman yang menyediakan e-learning untuk panitia seleksi dan satuan tugas PPKS, 
telah diakses oleh 2.847 pengguna dari 182 perguruan tinggi. 

o portalppks.kemdikbud.go.id: laman pendataan personel pansel dan satgas yang sudah mendapatkan SK Rektor, telah mendata 319 
perguruan tinggi. 

o cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/merdekadariperundungan: laman berisi materi pembelajaran program Roots.

• Produksi konten edukasi pencegahan kekerasan yang disebarkan melalui media sosial Pusat Penguatan Karakter (YouTube, TikTok, 
Instagram, Facebook), dengen rincian:

o Perundungan: 5 video edukasi dengan total 35.715 kali ditonton.

o Intoleransi: 52 video edukasi dengan total 17.620.259 kali ditonton. 

o Kekerasan seksual: 68 konten YouTube dengan total 8.552.200 kali ditonton; 104 konten Instagram yang diakses oleh 1.149.196 

pengguna, 57 konten Facebook yang diakses oleh 2.290.083 pengguna, dan 27 konten TikTok yang diakses oleh 6.004.130 pengguna.

• Produksi dan penyebaran poster anti tiga dosa besar sebanyak lebih dari 1.600 lembar untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK.
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PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TIGA DOSA BESAR PENDIDIKAN

Capaian Kebermanfaatan – Regulasi

• Dalam implementasi Permen PPKS, sebanyak 33 kasus yang diintervensi penanganannya terdapat penjatuhan sanksi sesuai Peraturan
Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian:

o 4 dosen PNS dikenai sanksi pidana, 2 di antaranya dalam proses pidana;

o 6 dosen PNS diberhentikan;

o 9 dosen PNS dan 1 dosen swasta dikenai sanksi disiplin berat;

o 4 dosen swasta diberhentikan kontraknya;

o 4 dosen swasta dikenai sanksi disiplin sedang;

o 1 dosen swasta dikenai sanksi disiplin ringan;

o 1 mahasiswa dikeluarkan; dan

o 1 mahasiswa dikenai skorsing.

• Terbentuk sinergitas pencegahan dan penanganan kekerasan seskual antara Kemendikbudristek dengan Kementerian/Lembaga, organisasi 
masyarakat sipil, dan satuan pendidikan. 

• Dalam implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015, sesuai kewenangan intervensi penanganan kasus terbatas pada pemberian 
rekomendasi sanksi pidana dijatuhkan untuk:

o kasus perundungan di SMPN Dirgantara, Batam,

o kasus intoleransi di SMAN 1 Banguntapan, Yogyakarta (sanksi untuk kepala sekolah dan 3 guru BK),

o kasus intoleransi di SMAN 52 Jakarta, 

o kasus kekerasan seksual di SMPN 6 Bekasi, 

o kasus kekerasan seksual di SMPN 1 Gringsing, Batang, 

o kasus kekerasan seksual dan intoleransi di SMAN 1 Dramaga, Bogor. 
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Capaian Kebermanfaatan – Edukasi dan Kampanye

Edukasi

• Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan di satuan pendidikan melalui kanal LAPOR! dari 4 laporan pada

2021 menjadi 23 laporan pada 2022. 

• Peningkatan pada indeks toleransi di 14 kabupaten/kota yang menjadi sasaran pelaksanaan bimbingan teknis Penanaman Nilai 

Keberagaman dalam Ekosistem Pendidikan.  

• Program Penanaman Nilai Keberagaman dan Penguatan Profil Pelajar Pancasila berdampak positif. Untuk Penguatan Profil Pelajar 

Pancasila ditinjau dari 4 aspek yaitu: perspektif kebinekaan, manajemen emosi, manajemen informasi, dan creative problem solving hasil 

penilaian terhadap pelajar mengalami peningkatan skor hasil pre test dan post test sebesar 101,7, menjadi 106,4 poin. Sedangkan terhadap 

program Penanaman Nilai Keberagaman setelah peserta mengikuti bimtek, indeks toleransi meningkat dari skor pre test sebesar 6,3 menjadi 

7,4 setelah post test.

Kampanye

Berdasarkan hasil survei terhadap peserta didik di 16 provinsi dengan adanya 116 konten pencegahan kekerasan, terdapat peningkatan 

pemahaman peserta didik tentang isu kekerasan, dengan rincian:

• 95,57% peserta didik memahami tentang isu intoleransi,

• 93,50% peserta didik memahami tentang isu kekerasan seksual, 

• 92,58% memahami tentang isu perundungan. 
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Capaian Kebermanfaatan

Kami selalu sharing berbagai macam energi positif, 

tidak merundung, menghargai sesama dan saling 

menghormati. Di sekolah kami memang ada 

perundungan, kami sebagai agen perubahan 

berusaha menjaga perdamaian antar siswa di 

sekolah. Kami berharap guru mendukung semua 

usaha kami, teman-teman juga sangat tertarik 

mendengarkan cerita kami selama mengikuti 

program Roots.

Khairul Huda, Agen Perubahan SMAN 1 Sanggar Bima

Pengalaman selama 2 hari di sini sangat 

menyenangkan karena bisa mendapatkan banyak 

teman, banyak relasi, meningkatkan keterampilan 

sosialisasi antar sesama, menambah pengetahuan 

agar lebih toleran, bertakwa kepada Tuhan, gotong 

royong, dan lainnya.

Cut Rizka Nanda (SMA Plus Maryam Binti Ibrahim, Aceh –

peserta Bimtek Implementasi Modul Keterampilan Jitu jadi 

Warga Abad Ke-21)

Dengan adanya Permendikbudristek ini, kasus yang 

tadinya tidak diketahui, kini mulai di proses untuk 

diusut lebih lanjut dan para unsur di kampus pun jadi 

lebih memahami serta sadar terhadap PPKS. 

Rayhan Fahrizky, Mahasiswa, Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa
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Rekomendasi

• Laman yang menyediakan informasi terkait isu intoleransi perlu dirancang. 

• Survei kebermanfaatan kampanye perlu diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh.

• Komitmen perguruan tinggi untuk segera membentuk Satgas PPKS perlu ditingkatkan, salah satunya melalui berbagai kegiatan (sosialisasi, 

internalisasi, dan pemantauan) secara periodik. 

• Proses penanganan kasus oleh satgas masih berjalan lambat karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain konflik 

kepentingan, kapabilitas SDM, keterbatasan anggaran dan sarpras, serta kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan tidak termasuk 

kategori Tri Dharma Perguruan Tinggi.

• Kemendikbudristek tidak dapat mengintervensi langsung kasus-kasus yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Intervensi hanya dapat 

dilakukan setelah ada kerjasama dengan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, dan organisasi masyarakat sipil terkait. Untuk itu, 

diperlukan penguatan koordinasi dan dukungan sumber daya yang memadai.
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9 PROGRAM PRIORITAS 

▪ Assesmen Nasional

▪ Kurikulum Merdeka

▪ Platform Digital Pendidikan

▪ Guru Penggerak

▪ Literasi

▪ Merdeka Belajar Kampus Merdeka

▪ Sekolah Penggerak 

▪ Tiga Dosa Pendidikan

▪ BLU Museum Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  

dan Teknologi
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BLU MUSEUM NASIONAL

Pembentukan BLU Museum Nasional yang didirikan tahun 2022 merupakan upaya pengembangan museum setelah sebelumnya terkendala

keterbatasan operasional, administrasi, dan status sebagai satuan kerja (satker) APBN biasa dalam upayanya mencapai tujuan pelestarian dan

pemajuan kebudayaan. Diharapkan, dengan menjadi BLU Museum Nasional, kemudian nantinya, BLU Museum dan Cagar Budaya,

pengelolaan museum dan cagar budaya dapat menjadi mandiri, berkelanjutan, serta didukung peran aktif tenaga profesional yang responsif

dalam menciptakan partisipasi dan apresiasi masyarakat, jaringan kerja sama, serta diplomasi budaya Indonesia.

Capaian Keluaran*

• Per November 2022 total pengujung adalah 333.398 (per Oktober 2022 total pengunjung adalah 243.451). Total pengunjung wisatawan Asing

per November 2022 adalah 14.456 (per Oktober 2022 total pengunjung adalah 13.061). Angka ini menunjukkan transformasi yang dilakukan

dan geliat pemulihan mulai berdampak, terlebih karena jumlah kunjungan sebelum pandemi jauh lebih sedikit dari jumlah kunjungan saat ini.

• 11 kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri senilai Rp284.609.000 telah terealisasi pada tahun 2022.

• Kerja sama jangka pendek internasional jangka pendek seperti pameran bersama telah terlaksana, yakni dengan bersama Korea Selatan,

Polandia, dan Qatar

• Pengelolaan PK BLU Museum Nasional telah dimonitor dan dievaluasi oleh pihak eksternal, yaitu Direktorat Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Keuangan

Kemendikbudristek.

*Pengukuran mengenai indeks kepuasan pengguna layanan pada Satuan Kerja BLU Museum Nasional masih dalam proses. Sehingga, capaian

kebermanfaatan belum dapat disajikan.
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Rekomendasi

• Target awal dari pengajuan BLU ini adalah untuk penggabungan satker Museum dan Cagar Budaya. Sampai saat ini satker yang telah

menjadi BLU adalah Museum Nasional. Museum Nasional sebagai BLU dapat menjadi bahan pembelajaran dan persiapan untuk memastikan

kelancaran dari seluruh satker Museum dan Cagar Budaya untuk nantinya tergabung di dalam satu BLU.

• PNBP per November 2022 pada Satuan Kerja BLU Museum Nasional mencapai Rp4.182.738.901,38 (Per Oktober 2022 mencapai

Rp3.023.137.661). Fokus yang saat ini dilakukan yaitu reorganisasi dan pemenuhan kebutuhan SDM yang masih dalam proses sudah tepat

dilakukan, namun harus segera tuntas agar dapat meningkatkan pendapatan.

• Mempertimbangkan adanya pandemi, penerimaan PNBP pada Museum Nasional masih mengandalkan pemasukan dari tiket senilai

Rp1.725.182.000 (57,1%) dari total penerimaan PNBP sebesar Rp4.182.738.901,38. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan

sarana dan prasarana juga terkait non-aset (layanan jasa) dalam rangka pencapaian target PNBP. Diperlukan aktivasi jenis layanan penelitian

(kajian); jasa khusus permuseuman (otentifikasi, valuasi, logistik, dan art handling); serta layanan lokakarya, pelatihan, seminar, dan

konferensi permuseuman.

• Kerja sama jangka panjang internasional pada Satuan Kerja BLU Museum Nasional belum terealisasi pada tahun 2022. Untuk mendapatkan

kerjasama internasional yang jangka panjang membutuhkan pembenahan untuk menunjukkan bahwa Museum Indonesia menuju kelas dunia

dan ini adalah yang sedang dikerjakan.
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