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DALAM PENDIDIKAN
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VISI PENDIDIKAN INDONESIA

ewujudkan Indonesia maju yang
erdaulat, mandiri, dan 
erkepribadian melalui terciptanya
elajar Pancasila yang bernalar kritis, 
eatif, mandiri, beriman, bertakwa

epada Tuhan YME, dan berakhlak“
ulia, bergotong royong, dan 

erkebinekaan global
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REGULASI

tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas

1. peningkatan budaya literasi; 2. pengembangan, pembinaan, 

serta sastra; dan 3. penguatan institusi sosial penggerak literasi 

PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 6 ayat (1): 
Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan
jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman 
karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta 
kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik.

PERMENDIKBUD NO. 23 TAHUN 2015
tentang Penumbuhan Budi Pekerti

Lampiran butir VI
Menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk
membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari).

PERMENDIKBUD NO. 22 TAHUN 2020

Kebudayaan 2020-2024

Arah Kebijakan:
Strategi: 

dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, 

dan inovasi

PERATURAN PRESIDEN NO. 18 TAHUN 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi
Peningkatan budaya literasi:
(a) pengembangan budaya kegemaran membaca; 
(b) pengembangan perbukuan dan penguatan konten 

literasi; dan
(c) peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan 

berbasis inklusi sosial.



Penguatan Literasi dan numerasi di satuan
pendidikan

1. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan : 

Pasal 6 ayat (1): 

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang
pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi 
Peserta Didik.

•
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LITERASI

FORUMEKONOMIDUNIA (2015)
> kecakapan dasar seseorang menggunakan segenap potensinya dalam kehidupan.
> pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu.
> kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup
> Terdiri dari: (1) baca-tulis, (2) numerasi, (3) sains, (4) digital, (5) finansial, dan (6) budaya dan
kewargaan.

GERAKAN LITERASI SEKOLAH (2016)
Kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas.

UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN (2017)

Kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses 
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.



"e1uaran  [output)

Perencanaan,  Pelaksanaan,                              Kepala sekolah, guru, tendik   menciptakan  lingkungan 
flsik

Evaluasi, Dan RTL pada:                                       kaya llteras , llngkungan soslal afektlf, dan
llngkungan

akademlk.

Hasil Antara (outcome)
Penclptaan Linekunran F slk:
Penataan Ungkunean sarpras                         lingkungan fisik kaya iteras , lingkungan sosla afekt f, dan

yang mendukung pada                                                                  lingkungan akadem k.
penumbuhan budaya lnerasi

Dampak{Tujuan  Akhir
Penciptaan Ungkungan Sosial                                 tumbuhnya  budaya literasl di satuan pendidikan dan
dan Afektif: Ke1iatan Ekskul                                         meningkatnya  kecakapan literasi peserta didlk
yane menumbuhkan minat

pada 6 dimensi lit eras

SKL:
Pendptaan Lln1kun1an                                 keterampilan  peserta didlk untuk memlliki  kemampuan

A.l<ademik. Pembelajaran vane.
berorentasl pada penumbuhan                           berplkir dan bertindak kreatif, produktif,  krltis, mandiri,

kecakapan lrterasi                                     kolaboratlf, dan komunlkatlf,  balk di Jenjang pendldikan
dasar maupun menengah

PETA
GERAKAN
LITERASI

JALAN
SEKOLAH 2020-2024

Tantangan GLS
Penumbuhan Budaya Literasi di sekolah

Kecakapan Literasi Peserta Didik

2020 2021 2022 2023 2024
A 75% 80% 85% 95% 100%

Strategi Pencapaian oleh Pemerintah    Pengelolaan lmplementasi GLS Pusat 
dan Pemerlntah Oaerah                                  di Satdlk

l

Output, Outcome, Oampak GLS di Satdik

l

l              i                                                     
l                 i

l

.                        
i



PEMANGKU
GERAKAN LITERASI SEKOLAH

promosi, implementasi, pengembangan materi, dan 

dan berkolaborasi dengan unit utama di lingkungan 

Direktorat 
Melakukan fungsi dukungan teknis mengenai 

program GLS di masing-masing Satker.

Setditjen 
Melakukan fungsi koordinasi dengan

satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, 
Dikdas, dan Dikmen

Satgas GLS
Melakukan fungsi sosialisasi, koordinasi, publikasi, 

penjaminan mutu gerakan literasi serta bersinergi

Kemendikbud serta kementerian/lembaga lain.

LPMP & PP/BP PAUD dan Dikmas
Melakukan pemetaan awal mengenai kebutuhan literasi 
sekolah, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pendampingan 
ke sekolah, dan melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan lierasi di sekolah. 

Pemda
Melakukan fungsi koordinasi dengan aparatur dan Unit
Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) sekaligus implementasi
program dan kegiatan literasi di wilayahnya masing-
masing.

Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota
Melakukan fungsi koordinasi dengan satuan pendidikan
terkait dengan penguatan kapasitas warga sekolah 
melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. 

Satuan Pendidikan
Melakukan fungsi implementasi program dan kegiatan
GLS yang telah digariskan oleh Kemendikbud seperti
tertuang dalam Desain Induk, Panduan, dan Manual GLS.



GLS STRATEGI PENCAPAIAN GLS

Penguatan kapasitas fasilitator
di satuan pendidikan

Perluasan akses sumber
belajar bermutu dan 
cakupan peserta belajar

Peningkatan jumlah
dan ragam sumber

belajar bermutu

Penguatan tata 
kelola di satuan
pendidikan

Peningkatan
pelibatan publik



STRATEGI PENGUATAN
LITERASI DAN NUMERASI
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EMPAT KETERAMPILAN
BERBAHASA



REFERENSI-LITERATUR di masyarakat

• INFORMATIVEMEMBACA                           - to inform, to know

• RECREATIVE 
HARUS DIBIASAKAN                                                                                   - To have fun

• COMPARATIVE
- To compare

• EXPLORATIVE
- To explore

BAHAN BACAAN                 didukung dengan 
keberadaan 
PERPUSTAKAAN 
dan
TAMAN BACAAN



MINAT BACA
(READING INTEREST)

KEBIASAAN MEMBACA
(READING HABIT)

KEMAMPUAN MEMBACA
(READING ABILITY)

BUDAYA BACA

DAYA LITERAT



LITERASI

dalam konteks SEKOLAH
memahami, mengelola dan

adalah kemampuan mengakses, 
menggunakan PENGETAHUAN

dan INFORMASI yang dipilih secara CERDAS.



LITERASI
> kecakapan dasar seseorang menggunakan segenap potensinya dalam kehidupan.

> pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu.
> kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup

(1) baca dan tulis, (2) numerasi, (3) sains, (4) digital, 
(5) finansial, serta (6) budaya dan kewargaan

(Forum Ekonomi Dunia, 2015)



Kompetensi Literasi Rendah

Survei Ke

mengopera 
pendukung
51,1% s
Survei KP
siswa mer
semua mat

Dampak:

Gerakan Literasi Sekolah (2016):
Kemampuan mengakses, memahami, mengelola dan menggunakan pengetahuan dan informasi secara cerdas

UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan:
Kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan 

dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya

UNESCO

Pandemi Covid-19 mengakibatkan Pembelajaran yang Terputus
(Interrupted Learning)

mendikbud: 67,11% guru mengalami kendala dalam 
sikan perangkat digital, 88,7% siswa kekurangan fasilita 
seperti laptop, listrik, jaringan internet, dan gawai,
iswa tidak konsentrasi dalam belajar.

AI: 76,7% siswa tidak suka belajar dari rumah, 37,1% 
asa kurang istirahat dan kelelahan karena mengerjakan tuga 
a pelajaran.

PISA

Indeks Alibaca

Learning Loss, penurunan capaian belajar.

LITERASI





STRATEGI PENGUATAN LITERASI DAN NUMERASI
DENGAN MEMBANGUN BUDAYA LITERASI

LINGKUNGAN SOSIAL DAN AFEKTIFLINGKUNGAN FISIK

Mengkondisikan 
lingkungan fisik ramah 

literasi.

Mengupayakan
lingkungan sosial 

afektif.
dan

LINGKUNGAN AKADEMIK

Mengupayakan sekolah, 
rumah dan ruang publik 

sebagai lingkungan 
akademik yang literat.



TIM PENDAMPING LITERASI 
DAERAH (TPLD) DAN TIM

LITERASI SEKOLAH (TLS)
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Penguatan Literasi dan Numerasi
melalui Pembentukan TPLD dan TLS

• Dalam pelaksanaan penguatan literasi dan numerasi di sekolah saat ini
dibutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan ba 
di tingkat pusat maupun daerah
Merealisasikannya maka perlu dibentuk Tim Pendamping Literasi Daerah 
(TPLD) sebagai wadah kolaboratif para pemangku kepentingan di daerah 
dan Tim Literasi Sekolah (TLS) di sekolah
Peran LPMP, PP/BP PAUD dan Dikmas, serta Dinas Pendidikan 
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menjalankan peran pendampingan di 
satuan pendidikan sangat dibutuhkan dalam merealisasikannya. 

•

•



n 

Strategi Penguatan Literasi Numerasi

• Baik TPLD dan TLS diharapkan memiliki strategi implementasi penguata
literasi dan numerasi yang taktis di ranah fisik, sosial-afektif, dan 
akademik yang menjadi pintu masuk bagi terciptanya budaya literasi di 
sekolah.
Bersama sekolah, TPLD dan TLS menyokong aktivitas penguatan literasi dan
numerasi yang akan menjadi simpul kolaborasi dan bertujuan membangun
warga sekolah sebagai warga masyarakat sebagai pembelajar sepanjang 
hayat.

•



TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH (TPLD)

UNSUR TPLD:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

UPT Kemendikbud
Dinas Pendidikan
Dinas Perpustakaan dan Arsip
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Unsur pegiat/tokoh pendidikan
Pegiat literasi
Tokoh masyarakat
Penerbit
Penulis

Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah
untuk melakukan akselerasi kebijakan terkait
pendidikan terutama Penguatan Literasi dan
Numerasi untuk mengatasi dampak learning loss. 

(10)Media
(11)Dunia Usaha dan Dunia Industri
(12) Pemangku lain sesuai kebutuhan daerah.

Mendorong setiap sekolah untuk membentuk 
Tim Literasi Sekolah (TLS)

Sistem pendukung yang memiliki peran sentral dalam mendorong sekolah dan Pemerintah Daerah sebagai motor penggerak pendidikan.



DUKUNGAN UPT DAN PEMDA PADA TPLD
1. Anggaran operasional, logistik, dan

infrastruktur.
Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah 
atau Peraturan Gubernur/Wali 
Kota/Bupati. 

2.

Perpustakaan
TPLD DAPAT MEMETAKAN:
§ Peran Pemerintah Daerah (Provinsi dan

Kabupaten Kota).
Peran Pemerintah Pusat (Kemendikbud dan
UPT).
Peran pemangku pendukung (pegiat dan
komunitas literasi, lembaga akademis, 
organisasi masyarakat, media, dan DUDI) di 
daerah.

§

§

Tim Literasi Sekolah

Tim Pendamping 
Literasi Daerah

Dinas Dinas 
Pendidikan

LPMP dan
PP/BP PAUD DIKMAS

Kepala Daerah

STRUKTUR TPLD



TUGA
S

DA
N

TANGGUN
G

JAWAB
TPLD

PEMETAAN

Melakukan pemetaan terhadap
kebutuhan di lapangan dalam rangka 
penguatan literasi dan numerasi di 
sekolah berdasakan kondisi dan
situasi di daerah.

ASESMEN

Membantu TLS melakukan
asesmen untuk mempersiapkan
sekolah dalam menyongsong 
masa normal selanjutnya.

ADVOKASI

Membekali dan membantu TLS dalam 
merancang strategi yang taktis dan efektif 
dalam penguatan literasi dan numerasi 
pada masa normal selanjutnya.

MONEV LAPORAN

Memberikan laporan kepada kepala 
daerah berdasarkan temuan di
lapangan untuk menjadi pertimbangan
dalam pengambilan kebijakan.

DUKUNGAN

Melakukan pemantauan dan
evaluasi secara berkala untuk
mengetahui keefektifan
pelaksanaan program di lapangan.

Memotivasi dan mendorong TLS 
dalam bentuk dukungan psikologis
untuk bersiap dalam menyongsong 
masa normal selanjutnya.

Tugas utama TPLD yaitu melakukan penguatan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah terutama yang terkena dampak learning loss yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. 
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DIAGRAM ALIR 
Kegiatan/Aktivitas
LPMP dan PP/BP
PAUD dan Dikmas
untuk Penguatan 
Literasi dan 
Numerasi - pengawas

- kepala sekolah

Melakukan raker
dengan:-
-
-
-
-

Dinas Pendidikan
Dinas Perpustakaan 
Daerah
Setda
DPRD
lnstansi lain terkait

Advokasi dan
Pendampingan:-

-
-

Pembentukan  
TPLD Perda
terkait Litnum
Penganggaran di
APBD
untuk peningkatan  
Litnum

TPLD: Tim Pendamping Literasi Daerah

Bintek Penguatan
Literasi

- guru & tendik

Pembentukan  TLS
(Tim Literasi
Sekolah)

- kepala sekolah
- orang tua
- SISWa
- pegiat literasi



TIM LITERASI SEKOLAH

Agar implementasi literasi dan numerasi serta program membaca dapat
berjalan dengan baik, sekolah perlu memastikan bahwa warga sekolah
memiliki persepsi dan pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip
kegiatan membaca bebas dan bagaimana cara pelaksanaan dan 
pengelolaan program (Pilgreen, 2000) sebagai landasan awal. 
Di sinilah pentingnya membentuk Tim Literasi Sekolah (TLS).
Pembentukan TLS adalah untuk membantu para guru dan tenaga
kependidikan; membuat dan menyepakati petunjuk praktis
pelaksanaan program membaca yang mendukung literasi dan numerasi
di tingkat sekolah. 



TIM LITERASI SEKOLAH

Dalam merealisasikan peningkatan mutu dengan penguatan literasi dan
numerasi di sekolah dilaksanakan pembentukan Tim Literasi Sekolah (TLS) 



Tugas dan Tanggungjawab TLS

• Melakukan penguatan kemampuan literasi dan numerasi di dalam lingkungan sekolah terutama yang
terkena dampak dari learning loss yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
Untuk mencapai tujuan TLS bertanggung jawab untuk melakukan langkah strategis dan taktis yang menjadikan sekolah dapat 
mengejar ketertinggalan karena learning loss, dengan langkah-langkah:

Melakukan asesmen pada kebutuhan sekolah mengatasi learning loss di sekolah 

Mendukung sekolah melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat dan dampak learning loss yang dialami oleh peserta didik

Merancang program dan aktifitas dalam mengatasi learning loss sesuai dengan kondisi sekolah

Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan program literasi dan numerasi dalam praktik di
sekolah

Melakukan laporan kepada kepala sekolah berdasarkan temuan di lapangan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan sekolah terkait penguatan literasi dan numerasi.

•

•
•
•

•

•



Realisasi TLS

• Perencanaan dilakukan untuk program membaca dengan menjadwalkan lima belas menit membaca setiap hari dan 
berbagai langkah untuk menyukseskan peningkatan daya baca peserta didik (mengubah pola pikir dan menjadikan
membaca sebagai suatu kebutuhan). Dalam hal ini dapat dibuat survei sederhana mengenai minat baca untuk menjaring 
tema-tema yang disukai peserta didik; membuat daftar buku yang direkomendasikan berdasarkan hasil survei; merancang 
pengembangaan perpustakaan dan sudut baca; merancang pengembangan jejaring internal dan eksternal;

Pelaksanaan dilakukan dengan mengawal pembiasaan membaca lima belas menit setiap hari; memastikan 
keberlangsungan program-program literasi; melaksanakan monitoring dan evaluasi internal; berupaya membangun 
jejaring dengan pihak eksternal termasuk pelibatan publik dalam menggalang pelaksanaan penguatan literasi dan 
numerasi dengan berbagai acara; turut serta mengembangkan perpustakaan, sudut baca sekolah, dan bekerja sama 
dengan guru serta peserta didik untuk membangun sudut baca kelas; mengupayakan ekosistem sekolah yang literat.

Asesmen dilakukan tiap minggu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan. Adapun evaluasi dilaksanakan setiap semester.
Hasil evaluasi akan menentukan apakah sebuah sekolah melaksanakan implementasi penguatan literasi dan numerasi.

•

•



s)

Learning Loss di Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia
pendidikan yang menyebabkan siswa mengalami “ketertinggalan literasi” (literacy los
dan “ketertinggalan pembelajaran “(learning loss). 

Secara akademik, dua istilah ini dipakai secara bersamaan di masa pandemi dalam 
konteks hilangnya kapasitas siswa yang diakibatkan oleh pandemi yang berdampak hal 
hal berikut: 
•
•

Penutupan sekolah agar memperlambat penyebaran virus korona, 

Belajar dari rumah yang menuntut peranan orang tua, serta strategi baru para guru 
agar proses belajar-mengajar berjalan maksimal. 

Dua istilah ini bertemu pada titik yang sama, yakni kehilangan kapasitas belajar. 
Pada praktiknya, baik literacy loss maupun learning loss, keduanya menempatkan
siswa pada menurunnya satu sisi seperti penguasaan pelajaran sekaligus meningkatnya
sisi yang lain, khususnya kemampuan mengakses teknologi informasi.

•
•



NEXT NORMAL
Masa normal selanjutnya (next normal) dimana akan terjadi
penyesuaian di segala bidang termasuk pendidikan terutama
aktivitas pembelajaran di sekolah. 

•

Peran dan fungsi TPLD dan TLS berfokus kepada akselerasi
penguatan literasi dan numerasi dimana pada saat sebelum 
pandemi indeks literasi dan numerasi Indonesia masih berada
di level yang belum menggembirakan terlebih dikarenakan
pandemi kondisi penurunan indeks akan sangat mungkin
terjadi
TPLD dan TLS diharapkan dapat bahu membahu dalam 
mempercepat penguatan literasi dan numerasi di sekolah agar
dapat mengejar ketertinggalan serta memperbaiki kualitas
kecakapan literasi dan numerasi di sekolah.

•



KOLABORATOR GERAKAN LITERASI

• Penjembatan antara sekolah dengan pemangku kunci yang memiliki otoritas
penuh dalam mengeluakan kebijakan terkait dengan isu pendidikan.

Pemangku kunci dalam konteks ini adalah pemerintah pusat yang diwakilkan 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah 
daerah tingkat I dan II, DPR, DPRD I dan DPRD II.
Peran TPLD terutama adalah memberikan masukan dan rekomendasi
berdasarkan fakta berbasis data yang ditemukan di lapangan terkait dengan 
kondisi dan situasi pendidikan di daerah dalam rangka memperbaiki kualitas
pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui
penguatan literasi dan numerasi di sekolah.

•

•



PELIBATAN PUBLIK DAN DUDI

• Mengajak dan mendorong pihak pemangku pendukung seperti pegiat dan 
komunitas literasi, lembaga akademis, organisasi masyarakat, media, dan DUDI
(Dunia Usaha & Dunia Industri) untuk memberikan dukungan dalam bentuk
apapun guna mempercepat penguatan literasi dan numerasi di sekolah.

Dengan kekuatan jaringan dan kolaborasi antar pemangku yang dimotori oleh 
TPLD diharapkan terjadi perbaikan kualitas pendidikan dimana salah satu 
indikatornya adalah menguatnya kecakapan literasi dan numerasi seperti
berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.

•



SUMBER ILMU SAAT DIMANBACAAN FAATKAN
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