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itetapkannya tanggal 2 Mei
sebagai Hari Pendidikan
Nasional oleh pemerintah
Republik Indonesia melalui
Keppres RI Nomor 316 Tahun 1959,
merupakan wujud nyata
kepedulian pemerintah
akan pentingnya
pendidikan di negeri ini.
Penetapan Hari Pendidikan
Nasional dilatarbelakangi oleh sosok
yang memiliki jasa luar biasa di dunia
pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, yang
lahir pada tanggal 2 Mei 1889.
Terlalu lama pemikiran Ki Hadjar Dewantara
tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Pendidikan
di Negara Kesatuan Republik Indonesia
haruslah menuju arah lahirnya kebahagiaan
batin serta juga keselamatan hidup. Esensi
mendasar pendidikan haruslah memerdekakan
kehidupan manusia.
Pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia
haruslah kita jiwai dan kita hidupkan
kembali agar lekas tercipta pendidikan yang
berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta
terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati.
Kali kedua kita memperingati dan merayakan
Hari Pendidikan Nasional di tengah suasana
pandemi Covid-19. Masa-masa ini tidaklah
mudah bagi para pendidik, pelajar, orang tua,
serta kita semua yang menjalani aktivitas di
tengah wabah yang masih melanda dunia.
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Kita perlu memahami bahwa pagebluk
bukanlah satu-satunya tantangan yang kita
hadapi. Di depan, masih membentang sederet
tantangan yang akan dan harus kita lalui
bersama. Mari kita lalui segala tantangan
dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan
sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan
oleh dunia.
Ketahuilah, tidak ada tantangan yang tidak
dapat dihadapi bangsa yang besar ini jika kita
bergotong royong. Bahwa dengan bergotong
royong, upaya kita untuk mewujudkan Merdeka
Belajar akan semakin cepat terlaksana.
Silih asah, silih asuh, dan silih asih. Saling
memintarkan, saling menyayangi, dan saling
memelihara, demi satu tujuan: SDM unggul,
Indonesia maju.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bangkit
dan pulih. Mari serentak bergerak, wujudkan
Merdeka Belajar!

MERDEKA
BELAJAR DIGAGAS
BERDASARKAN
FILOSOFI KI HADJAR.
TUJUAN PROSES
PENDIDIKAN
ADALAH LAHIRNYA
MANUSIA-MANUSIA
MERDEKA.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Iwan Syahril

3

DAFTAR ISI

2
Tajuk
18
Terinspirasi Ki Hadjar
Dewantara
32
Filosofi Logo Hari
Pendidikan Nasional
2021

6

10

TRI-TUNGGAL
Perjuangan Ki Hadjar
Dewantara

Merdeka Belajar
Digagas Berdasarkan Filosofi
Ki Hadjar Dewantara

22

26

Serentak Bergerak, Wujudkan
Merdeka Belajar

Selayang Pandang

40
Ada apa saja di
Hardiknas 2021
50
Kata Mereka Tentang
Hari Pendidikan
Nasional 2021
14
Mengenal Sosok Ki
Hadjar Dewantara

4

Melangkah Maju Demi Suksesi
Pendidikan

Program Prioritas Ditjen GTK

47
Penyerahan Tanda
Kehormatan Satyalancana
Karya Satya

30

34

Mengenal Profil Pelajar
Pancasila

Kemendikbudristek
Gelar Berbagai Kegiatan
Memeriahkan Hardiknas 2021

58
Siniar Perdana dengan
Mas Menteri, Presiden
Jokowi Menyampaikan
Pesan Hardiknas
60
Visi Presiden Joko
Widodo Terhadap
Pendidikan
64
Pendidikan yang
Memerdekakan,
Memanusiakan, dan
Berpihak pada Murid

56

72

Vaksinasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan untuk
Mengakselerasi Pembelajaran
Tatap Muka Terbatas

Praktik Baik Pembelajaran
Calon Guru Penggerak

66
Menilik Capaian Merdeka
Belajar Di Pameran
Virtual Hardiknas 2021

5

TRI-TUNGGAL
Perjuangan
Ki Hadjar Dewantara
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Penetapan Hari
Pendidikan
Nasional
dilatarbelakangi
oleh sosok yang
memiliki jasa luar
biasa di dunia
pendidikan kita, Ki
Hadjar Dewantara,
yang lahir pada
tanggal 2 Mei
1889.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional
yang diselenggarakan pada setiap
tanggal 2 Mei tidak semata-mata
dimaksudkan untuk mengenang
hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara
selaku Bapak Perintis Pendidikan
Nasional, namun lebih merupakan
sebuah momentum untuk kembali
menumbuhkan rasa patriotisme
dan nasionalisme bagi seluruh insan
pendidikan.
Insan pendidikan diharapkan
mengingat kembali filosofi dari nilai
perjuangan Ki Hadjar Dewantara
dalam menegakkan pondasi
pendidikan di Indonesia.

Tri-Tunggal Perjuangan
Tri-Tunggal Perjuangan Ki Hadjar
Dewantara yaitu Perjuangan
Kemerdekaan (Wartawan, Politikus),
Perjuangan Pendidikan (Pendidik),
dan Perjuangan Kebudayaan
(Budayawan).

Ki Hadjar Dewantara pernah bekerja
sebagai wartawan di beberapa surat
kabar, antara lain: Sedyotomo, Midden
Java, De Expres, Oetoesan Hindia,
Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer,
Poesara.
Selain menjadi wartawan, Ki Hadjar
Dewantara juga aktif dalam organisasi
sosial dan politik. Salah satunya aktif
pada organisasi Budi Utomo, juga ikut
mendirikan Indische Partij.
Surat kabar De Expres milik Indische
Partij (IP) memuat catatan panjang
yang isinya membuat pemerintah
kolonial naik darah. “Als ik een
Nederlander was” atau “Seandainya
Aku Seorang Belanda,” begitu
judul tulisan atas nama Soewardi
Soerjaningrat (kemudian dikenal
dengan nama Ki Hadjar Dewantara)
yang terpampang pada edisi 13 Juli
1913.
Dalam rangkaian kalimat dengan
selipan bergaya satire tersebut, ia
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dengan tajam menyindir kehendak
pemerintah kolonial yang ingin
merayakan 100 tahun kemerdekaan
Belanda dari Prancis secara besarbesaran di Hindia alias Indonesia.
Akibat tulisan tersebut, Ki Hadjar
Dewantara ditangkap Pemerintah
Hindia Belanda dan dibuang ke Pulau
Bangka. Namun, Ki Hadjar Dewantara
memilih untuk dibuang ke Belanda
dan diizinkan oleh Pemerintah Hindia
Belanda.
Selama menjalani masa pembuangan
di Belanda, Ki Hadjar Dewantara
memanfaatkannya dengan banyak
belajar. Dirinya mempelajari masalah
pendidikan dan pengajaran.
Pada 1918, Ki Hadjar Dewantara
kembali ke Indonesia. Sekembalinya
ke tanah air, ia bertekad untuk
membebaskan rakyat Indonesia
dari kebodohan untuk mewujudkan
Indonesia merdeka. Dirinya
mendirikan Lembaga Pendidikan
Nasional Taman Siswa pada 3 Juli
1922.
Ki Hadjar percaya bahwa pendidikan
bertujuan menanamkan rasa
kebangsaan mencintai tanah air untuk
berjuang memperoleh kemerdekaan.
Ki Hadjar Dewantara juga aktif
menulis dengan tema pendidikan dan
kebudayaan berwawasan kebangsaan.
Melalui tulisannya tersebut, dia
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berhasil meletakkan dasar-dasar
pendidikan nasional bagi bangsa
Indonesia.

Pendidikan Karakter melalui Seni
Tari
Pendidikan karakter di Taman Siswa
dititikberatkan pada bidang kesenian.
Pendidikan kesenian dipercaya
dapat memperhalus budi anak. Maka
setidaknya seminggu sekali anak-anak
didorong untuk berlatih kesenian,
salah satunya seni tari.
Setiap hari Rabu, anak-anak
berkumpul di sebuah pendopo di
dalam area sekolah untuk berlatih
tari. Kegiatan ini biasanya disaksikan
langsung oleh para pangeran
sekaligus tokoh kesenian Keraton
Yogyakarta, di antaranya Pangeran
Suryadiningrat dan Pangeran
Tejakusuma. Mereka jugalah yang
membantu Taman Siswa memperbaiki
sistem pendidikan karakter siswa
melalui kesenian.
Penting diketahui guru dalam
perspektif Merdeka Belajar: mendidik
secara holistik. Mendidik secara
holistik dalam artian melakukan olah
cipta, olah rasa, olah karsa, olah raga.
Pendidikan itu meminjam diksi Ki
Hadjar Dewantara, menajamkan
pikiran, menghaluskan perasaan, dan
menguatkan kemauan.
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MERDEKA BELAJAR
DIGAGAS BERDASARKAN FILOSOFI

KI HADJAR DEWANTARA
Hari Pendidikan Nasional juga hari lahir Bapak Pendidikan
Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Ia berasal dari keluarga
bangsawan, berpendidikan pesantren dan sekolah setara
Eropa, sempat sekolah kedokteran, jadi wartawan, pendiri
partai politik nasionalisme pertama, pejuang pendidikan,
kebudayaan, dan kemerdekaan.
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Reputasi Ki Hadjar Dewantara Berkelas
Dunia
Reputasi Ki Hadjar Dewantara sebagai tokoh
pendidikan merupakan sosok kaliber dunia.
Hal itu di antaranya terlacak dari sejumlah
tokoh pendidikan yakni Maria Montessori dan
Rabindranath Tagore yang pernah berkunjung
ke Taman Siswa Yogyakarta.
Bapak pendidikan nasional, Ki Hadjar
Dewantara memiliki sejumlah tokoh yang
memengaruhi filosofinya yakni Friedrich
Frobel, Maria Montessori, serta Rabindranath
Tagore.
“Kita lihat dari sejarahnya Ki Hadjar ini
dipengaruhi ketika belajar ilmu pendidikan
di Belanda oleh dua tokoh besar. Yang
pertama, Friedrich Frobel yaitu pendiri taman
kanak-kanak, pedagogi dari Jerman. Dan
Maria Montessori, ahli pendidikan dari Italia,”
kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril pada
webinar bertema “Kebijakan Pendidikan
terkait Guru dan Tenaga Kependidikan” yang
diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbud,
Selasa (15/9/2020).

“Lalu kemudian di tulisan-tulisan beliau
setelah pulang dari Belanda itu terpengaruh
pemikiran-pemikiran Rabindranath Tagore.
Tagore ini adalah peraih nobel sastra di luar
Eropa yang pertama. Jadi luar biasa cerdasnya
dan tokoh dunia sekali. Dia dari India. Dan ini
mewarnai cara Ki Hadjar melihat pendidikan,”
tambah Iwan Syahril.
Simbiosis mutualisme, saling memengaruhi
dapat terlihat dari relasi antara Ki Hadjar
Dewantara, Montessori, dan Tagore.
“Saya mungkin tidak akan berbicara tentang
konsep Frobel, Montessori, atau Tagore,
tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah
rekognisi tokoh-tokoh yang mengilhami Ki
Hadjar. Ternyata timbal balik, mutual, tidak
hanya Ki Hadjar yang respek kepada mereka,
pada Montessori atau Tagore, tapi Montessori
dan Tagore juga respek dengan Ki Hadjar,”
jelas Dirjen GTK Kemendikbudristek.
Rekognisi ini tampak dari kunjungan langsung
Tagore dan Montessori ke Taman Siswa
Yogyakarta.
“Darimana saya bisa menyimpulkan hal
tersebut? Karena Tagore dan Montessori
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pernah mengunjungi Ki Hadjar. Tagore
mengunjungi Taman Siswa, pergi secara fisik ke
Taman Siswa Yogyakarta pada tahun 1927. Untuk
melakukan perjalanan keliling dunia pada saat itu
bukanlah hal yang mudah, itu hal yang luar biasa
sulitnya dan luar biasa lamanya,” terang Dirjen GTK
Kemendikbudristek, Iwan Syahril.
“Lebih hebatnya ketika Tagore balik ke India, beliau
membuatkan ruangan khusus kesenian yang
terilhami dari apa yang beliau lihat di Taman Siswa
di Yogyakarta. Tokoh sebesar Tagore terilhami oleh
Ki Hadjar sampai berbuat dan melakukan sebuah
ruangan khusus di sekolahnya di India, menurut
saya itu sudah luar biasa reputasi dan pengakuan
terhadap bapak pendidikan kita,” imbuh Iwan
Syahril.
Sedangkan Montessori dikenal dengan sejumlah
filosofinya yang diterapkan hingga sekarang, di
antaranya student center.
“Memang Montessori metodenya sangat
mengilhami banyak orang. Yang diinginkan
oleh Montessori adalah filosofi pendidikan yang
merdeka, karena betul-betul student center. Anak
itu betul-betul diobservasi sehingga benar-benar
dilihat, apa intervensi yang perlu dilakukan dari
hasil observasi tersebut,” ungkap Iwan.
“Montessori pernah mengunjungi Taman Siswa
Yogyakarta di tahun 1940. Agak sedikit lebih
kemudian dari Tagore, tapi tetap sebuah perjalanan
keliling dunia yang tidak mudah, apalagi beliau dari
Eropa ya. Tokoh sebesar Montessori mengunjungi
Taman Siswa, menurut saya luar biasa,” tambahnya.
Mas Dirjen pun mengutarakan harapannya agar
rekan-rekan guru mendalami filosofi pendidikan
dari Ki Hadjar Dewantara yang memiliki reputasi
internasional.
“Artinya bapak pendidikan kita merupakan salah
seorang tokoh kelas dunia yang reputasinya
jauh melebihi dari sekadar nasional. Rekognisi ini
merupakan hal yang luar biasa penting, bagi saya
pribadi mengilhami untuk mendalami filosofi Ki
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Hadjar Dewantara,” tutur Iwan Syahril.

Filosofi Ki Hadjar Dewantara yang
Mewujud pada Konsep Merdeka Belajar
Merdeka Belajar digagas berdasarkan filosofi
Ki Hadjar. Tujuan proses pendidikan adalah
lahirnya manusia-manusia merdeka.
Berkaca dari perjuangan Ki Hadjar,
keterbatasan dan kekurangan tidaklah jadi
penghalang dalam bekerja dan berkarya.
Berbagai tantangan yang beliau hadapi tak
pernah menyurutkan semangat dan idealisme
beliau.

Seperti semboyannya, Ing Ngarso Sung Tulodo,
Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani,
nilai utama setiap pendidik di Indonesia adalah
menjadi teladan, pembangkit semangat, dan
pemberdaya menuju kemerdekaan peserta
didik.
Kemandirian, kata itu adalah kunci pada
konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka
Belajar yang diperkenalkan oleh Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim
beranjak dari filosofi Bapak Pendidikan
Nasional, Ki Hadjar Dewantara.

“Konsep Merdeka Belajar, filosofinya, anchornya filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar
Dewantara yaitu ini kalau semboyan yang selalu
digaungkan adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing
Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Yang
di logo kita di Kemdikbud, Tut Wuri Handayani,
ini merupakan hasil akhir atau proses yang kita
inginkan dari belajar yang terjadi,” kata Dirjen GTK
Kemendikbudristek, Iwan Syahril pada webinar
yang diselenggarakan P4TK TK PLB, Jumat
(29/5/2020).
Iwan Syahril menerangkan lebih jauh tentang
filosofi dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan Indonesia yang pertama, Ki Hadjar
Dewantara.
“Guru itu memberikan teladan, Ing Ngarso
Sung Tulodo, ketika di depan. Ketika di tengah,
membangkitkan semangat, Mangun Karso. Karsa
itu semangat. Dan karsa itu sebagai filosofi dari
Ki Hadjar sangat penting. Jadi membangkitkan
semangat, motivasi kepada peserta didik,” jelas
Iwan Syahril.
“Lalu kemudian ketika di belakang itu mendorong
muridnya, Tut Wuri Handayani. Mendorong dari
belakang supaya muridnya ini mandiri. Dengan
kata lain independen. Dengan kata lain merdeka.
Ini sebenarnya filosofi dari Bapak Pendidikan kita
ingin menciptakan murid-murid yang mandiri,
murid-murid yang merdeka. Karena itu Merdeka
Belajar itu dari situ filosofinya,” sambungnya.
Mas Dirjen menandaskan substansi mendalam dari
konsep yang selama ini telah sering kita dengar
serta menjadi slogan Kementerian Pendidikan.
“Jadi Tut Wuri Handayani ini bukan slogan yang
kedengarannya indah, digaung-gaungkan, ada
esensi yang sangat dalam, yang sebenarnya sudah
dititipkan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu untuk
menciptakan kemerdekaan belajar murid-murid
yang mandiri,” terang Iwan Syahril.
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Hari Pendidikan
Nasional juga hari lahir
Bapak Pendidikan
Indonesia, Ki Hadjar
Dewantara. Ia berasal
dari keluarga bangsawan,
berpendidikan pesantren
dan sekolah setara
Eropa, sempat sekolah
kedokteran, jadi
wartawan, pendiri partai
politik nasionalisme
pertama, pejuang
pendidikan, kebudayaan,
dan kemerdekaan.

MENGENAL SOSOK
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Ki Hadjar
Dewantara

Pada Sapa GTK 8: Mengenal Sosok Ki
Hadjar Dewantara, Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan
(Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) Iwan Syahril
mengurai sejumlah cerita unik
mengenai sosok bernama Raden Mas
Soewardi Soerjaningrat.

“Ada beberapa hal unik yang mungkin
luput dari perhatian kita. Bahwa yang
pertama, Ki Hadjar nama aslinya
Soewardi Soerjaningrat. Beliau adalah
bangsawan, aristokrat, jalurnya jalur
Putra Mahkota, jadi ini bangsawan
kelas atas,” Iwan Syahril membuka
bidak kata.

Semangat setara diperlihatkan dari
pilihan untuk mengganti namanya
menjadi Ki Hadjar Dewantara.
“Bahkan dia memilih mengganti
namanya menjadi Ki Hadjar
Dewantara, supaya setara. Semangat
egaliter sangat kuat di pejuang
pendidikan kita,” jelas Iwan.
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Ki Hadjar pun pernah mengenyam
pengalaman sebagai santri selama
beberapa tahun sebagai bagian dari
dimensi “akar” pendidikan beliau.
“Beliau ini sempat nyantri. Ki Hadjar
Dewantara pernah nyantri dengan
kiai Sulaiman Zainuddin di kawasan
Kalasan, Prambanan, Yogyakarta.
Beliau nyantri loh sempat beberapa
tahun. Belajar ngaji sampai tuntas
di pesantrennya kiai Sulaiman
Zainuddin,” terang Dirjen GTK
Kemendikbudristek.
Ki Hadjar juga menempuh pendidikan
di ELS (Europeesche Lagere School).
ELS merupakan sekolah dasar untuk
anak-anak Eropa dan bangsawan
yang ada di Indonesia. Beliau bisa
masuk ke sekolah ini karena beliau
adalah anak bangsawan. Ia lahir di
dalam sebuah keluarga keraton,
dari pasangan Gusti Pangeran
Harya Surjaningrat dan cucu dari
Pakualaman III.
“Ki Hadjar juga menempuh pendidikan
yang ala Eropa ketika waktu sekolah
dasar. Jadi beliau menempuh
pendidikan di ELS, SD yang memang
dilakukan di Hindia Belanda, tapi
kualitasnya setara dengan yang ada di
Eropa. Ki Hadjar SD-nya di situ selama
7 tahun,” tutur Iwan Syahril pada Sapa
GTK 8, Sabtu (1/5/2021).
Setelah lulus dari ELS, Ki Hadjar
kemudian melanjutkan pendidikannya
di STOVIA (School tot Opleiding voor
Inlandsche Artsen) yaitu sekolah
yang dibuat untuk pendidikan dokter
pribumi di kota Batavia.
“Sesudah dari ELS, beliau masuk
sekolah STOVIA. Berarti Ki Hadjar
calon dokter lho. Beliau belajar pengin
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jadi dokter. Dia tidak tamat di STOVIA,
karena ada beberapa versi ya,” ucap
Iwan.
“Ada yang dia bilang diberitakan Ki
Hadjar itu sakit, sehingga tidak bisa
menempuh pendidikan. Ada juga
yang bilang Ki Hadjar ini bandel,
karena sering protes sama sekolah
di STOVIA, sehingga kemudian dia
dikeluarkan. Intinya dia tidak selesai di
STOVIA-nya,” sambung Iwan Syahril
menjelaskan.
Cerdas berliterasi Ki Hadjar juga
terlacak dari kariernya sebagai
wartawan.
“Begitu keluar dari STOVIA, Ki Hadjar
menjadi wartawan, jurnalis, jadi beliau
tuh nulis. Sangat aktif sebagai jurnalis,”
terang Mas Dirjen.
Kemudian, bersama Douwes Dekker
(Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan
dr. Cipto Mangoenkoesoemo yang
nantinya akan dikenal sebagai Tiga
Serangkai, Ki Hadjar Dewantara
mendirikan Indische Partij (partai
politik pertama yang beraliran
nasionalisme Indonesia) pada tanggal
25 Desember 1912 yang bertujuan
mencapai Indonesia merdeka.
“Jadi Ki Hadjar juga seorang politikus.
Bahkan mendirikan partai politik
pertama. Indische Partij dimaknai
sebagai partai politik pertama
di Indonesia,” ucap Iwan Syahril
menjelaskan latar sejarah Bapak
Pendidikan Nasional.
Tulisan Ki Hadjar dikenal sangat
komunikatif, tajam dan patriotik
sehingga mampu membangkitkan
semangat antikolonial bagi
pembacanya. Tentu artikelnya

yang dikenal luas yakni Als Ik Eens
Nederlander Was (Seandainya Aku
Seorang Belanda) dan Een voor Allen
maar Ook Allen voor Een (Satu untuk
Semua, tetapi Semua untuk Satu
Juga) di mana kedua tulisan tersebut
menjadi tulisan terkenal hingga saat
ini. Tulisan Seandainya Aku Seorang
Belanda dimuat dalam surat kabar de
Expres milik dr. Douwes Dekker.

Buntut dari tulisan tersebut Ki Hadjar
dibuang, diasingkan, mendapat
hukuman. “Dia pergi ke Belanda,
di Belanda dia belajar tentang
pendidikan, dapat diploma, dan
menjadi pendidik,” kata Iwan Syahril
mengenai salah satu fase pada
perjalanan hidup Ki Hadjar.
“Itulah Ki Hadjar sampai akhir

hayatnya menjadi pendidik, karena
sebenarnya cita-cita dari Ki Hadjar
itu adalah Indonesia merdeka dan
memerdekakan dari semua anak,
orang-orang, rakyat Indonesia. Roh
merdeka itu sangat kuat dalam
perjalanan hidup Ki Hadjar. Beliau
percaya pendidikan inilah tempat
yang akan mempersiapkan generasi
baru, generasi yang merdeka,” imbuh

Iwan Syahril.
Mas Dirjen pun menelaah mengenai
anugerah gelar dokter honoris causa
yang didapatkan Ki Hadjar Dewantara
dari Universitas Gadjah Mada pada
tahun 1956. Uniknya gelar dokter
honoris causa ini didapatkan bukan
dari bidang pendidikan, tapi di bidang
kebudayaan.
“Karena Ki Hadjar ini berpikir jauh
lebih luas dari konteks pendidikan,
kebudayaan ini dalam konteks
peradaban,” ucap Iwan.
Salah satu peninggalan dari Ki
Hadjar Dewantara yang membuat
buah pikirnya tetap dapat dimaknai
di segala zaman yakni tulisannya.
Apresiasi pun dilontarkan Iwan Syahril
kepada KHD.
“Ini sekelumit betapa kayanya
dimensi dari Ki Hadjar Dewantara.
Itu yang membuat bagi saya setiap
membaca tulisan-tulisan KHD. KHD
ini sebenarnya sangat jenius ya. Beliau
menulis dengan bahasanya sendiri,
sehingga kadang-kadang kita harus
memahami konteks dan mungkin
membaca berulang kali, supaya
mengetahui maksudnya seperti apa,
esensinya apa,” ujar Iwan Syahril
membagi tips menelaah karya Ki
Hadjar.
“Karena Ki Hadjar sebagai bangsawan,
dia dididik kesusatraannya tinggi
sekali. Dia sangat nyeni. Kadangkadang bahasanya kiasan-kiasan
yang mungkin kita perlu agak tenang
sedikit berpikirnya untuk memahami
apa sih yang dimaksud oleh Ki Hadjar
Dewantara,” sambung Dirjen GTK
Kemendikbudristek, Iwan Syahril.
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Terinspirasi
Ki Hadjar Dewantara
Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya
Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.
Demikianlah semboyan Bapak
Pendidikan kita yang sangat terkenal.
Esensinya ada pada tiga hal:
1. Menjadi pendidik adalah menjadi
teladan;
2. Menjadi pendidik adalah menjadi
pembangkit semangat;
3. Menjadi pendidik adalah menjadi
pemberdaya menuju kemandirian,
menuju kemerdekaan.
Karena itu, esensi dari proses
pendidikan dalam filosofi Ki Hadjar
Dewantara adalah membentuk
manusia-manusia yang mandiri,
manusia-manusia yang merdeka. Dan
itulah tujuan utama Merdeka Belajar!
Dalam Sapa GTK 8 ini, berdiskusi
dan mendalami sosok Ki Hadjar
Dewantara, atau yang sering disingkat
KHD. Mas Dirjen Iwan Syahril ditemani
oleh dua guru hebat: Pak Rahmad
Wibowo, Guru dan Kepala Sekolah di
Sekolah Tunas Bangsa, Kubu Raya,
Kalimantan Barat, serta Bu Jenni
Natalia Barus, guru SDS Kalam Kudus
2, Medan, Sumatra Utara.
Pak Rahmad dan Bu Jenni memilih
berprofesi guru dan sangat bangga
dan bahagia menjadi guru. Pak
Rahmad bahkan menolak pilihan
berkarier di Bank Indonesia, dan
memutuskan bahwa menjadi guru
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SD di awal karirnya sebagai hal yang
membahagiakan dirinya. Ia kemudian
menjadi Kepala Sekolah SMP dan
SMA saat ini dan tetap mengajar
20-25 jam seminggu. Bu Jenni sejak
SMP sudah bercita-cita menjadi
guru dan merasakan kebahagiaan
luar biasa sebagai guru ketika anak
didiknya mengalami kemajuan dan
keberhasilan. Rasa luar biasa yang
sulit digambarkan!

namun juga sebuah konstruksi
sosial dan masyarakat. Misalnya
konsep tri pantangan: tidak boleh
menyalahgunakan kewenangan,
tidak boleh memanipulasi keuangan,
dan tidak melakukan hal asusila.
Bu Jenni menegaskan bahwa
pentingnya mendidik dengan kasih,
dengan memandang anak dengan
rasa hormat, yang merupakan esensi
filosofi KHD.

KHD sangat menginspirasi Pak
Rahmad dan Bu Jenni sebagai
pendidik. Pak Rahmad melihat
bahwa yang dipikirkan oleh KHD
tidak saja masalah pendidikan,

Bapak Pendidikan kita sungguh luar
biasa! Beliau adalah inspirasi dan
kebanggaan kita semua, bangsa
Indonesia. Mari kita terus hidupkan
pemikiran dan cita-cita mulianya.
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Serentak Bergerak,
Wujudkan Merdeka Belajar

Melangkah Maju
Demi Suksesi
Pendidikan
Indonesia menyongsong masa
depan dengan percaya diri. Lewat
pendidikan berkualitas, visi Indonesia
Maju pasti ada dalam genggaman.
Merdeka Belajar adalah terobosan
untuk mentransformasi pendidikan
Indonesia menuju terciptanya sumber
daya manusia (SDM) unggul melalui
kebijakan yang menguatkan peran
seluruh insan pendidikan.
Pendidikan yang berkualitas
jadi sebuah keniscayaan untuk
membangun bangsa yang
maju. Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) secara konsisten
terus melakukan transformasi
pendidikan melalui terobosan
Merdeka Belajar. Transformasi
dilakukan melalui empat upaya
perbaikan.
Pertama, perbaikan pada infrastruktur
dan teknologi. Kedua, perbaikan
kebijakan, prosedur, dan pendanaan,
serta pemberian otonomi lebih bagi
satuan pendidikan. Ketiga perbaikan
kepemimpinan, masyarakat, dan
budaya. Keempat, melakukan

22

perbaikan kurikulum, pedagogi, dan
asesmen.
Dimulai dari episode 1, Merdeka
Belajar menghadirkan empat pokok
kebijakan agar paradigma dan cara
lama dalam belajar dan mengajar
dapat bertransformasi ke arah
kemajuan. Kemendikbudristek
menghapus ujian sekolah berstandar
nasional (USBN), mengganti Ujian
Nasional (UN) menjadi Asesmen
Nasional, penyederhanaan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan
kebijakan penerimaan peserta didik
baru (PPDB) yang lebih fleksibel.
Kepala SMP Negeri 2 Pakem,
Sleman, DIY, Tri Worosetyaningsih
menuturkan, lewat kebijakan tersebut,
para pendidik di sekolahnya mengaku
tidak terbebani persoalan administrasi
RPP. Sebaliknya, guru menjadi lebih
kreatif karena dapat menuangkan ide
dan inovasinya dalam pembelajaran
di kelas. “Siswa belajar menjadi
lebih menyenangkan. Mereka bisa
mengembangkan kreativitas dari apa
yang mereka peroleh,” tuturnya.

Pada episode 2, program yang
dinamakan Kampus Merdeka
diluncurkan. Kebijakan ini
memberikan keleluasaan bergerak,
baik bagi perguruan tinggi maupun
mahasiswa untuk bergerak maju guna
mendukung peningkatan kualitas
perkuliahan. Mahasiswa Institut
Teknologi Kalimantan (ITK), Andhika
Naufal Zein yang telah mengikuti
program magang bersertifikat yang
merupakan bagian dari kebijakan
Kampus Merdeka menyebut,
kebijakan ini sungguh mengasyikkan.

“Selama magang saya bisa menerima
ilmu di luar bidang yang dipelajari di
kampus. Ini menambah hardskill dan
softskill kita,” kata Zein.
Di Merdeka Belajar episode 3,
kebijakan berupa perubahan
mekanisme penggunaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pada
tahun anggaran 2020 diterbitkan.
Kepala SMP Negeri 1 Banda,
Kabupaten Maluku Tengah, Maluku,
Nurdin Achmad mengungkapkan,
dengan mekanisme baru tersebut,

penyaluran BOS ke sekolahnya
menjadi tepat waktu dan tepat
sasaran. “Pemberian honor (dari BOS)
untuk guru juga sangat membantu.
Kini, paling sedikit guru mendapatkan
honor sebesar Rp1,2 juta dan paling
tinggi Rp1,5 juta,” jelas Nurdin.

Tanggung Jawab Bersama
Dukungan berbagai pihak sangat
diperlukan untuk kemajuan
pendidikan di Indonesia. Itu karena
pendidikan merupakan tanggung

jawab bersama. Maka, pada episode
4, Program Organisasi Penggerak
diluncurkan. Wakil Ketua Majelis
Luhur Perguruan Tamansiswa,
Saur Panjaitan XIII mengatakan,
dengan gotong royong semua pihak
dan transformasi yang tercipta,
diharapkan pelaksanaan peningkatan
kualitas pendidikan bisa masif dan
berkelanjutan.
Sementara itu, pada Merdeka
Belajar episode 5, Program Guru
Penggerak dicanangkan. Program ini
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menjadikan guru penggerak sebagai
pendorong transformasi pendidikan
Indonesia yang dapat mendukung
tumbuh kembang murid secara
holistik. Guru SDN 16 Mengkiang,
Kabupaten Sanggau, Kalimantan
Barat, yang menjadi peserta calon
guru penggerak, Wanti Sila Sakti
menuturkan, program ini mengajak
guru untuk melihat langsung di
“lapangan”. “Kita jadi tahu bagaimana
penerapan guru-guru dalam
pembelajaran di sana. Jadi program
berkelanjutan, tidak berhenti hanya di
ruangan,” ujar Wanti.
Pada Merdeka Belajar episode 6,
Kemendikbudristek melakukan
transformasi dana pemerintah untuk
pendidikan tinggi. Rektor Universitas
Sebelas Maret Surakarta (UNS), Jamal
Wiwoho berharap melalui kebijakan
tersebut, perguruan tinggi dapat
menghasilkan lulusan yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang
secara langsung dapat digunakan
oleh dunia usaha dan dunia industri.
“Juga memiliki kreativitas dan
semangat kewirausahaan dengan
kepekaan sosial serta perspektif
global,” tambah Jamal.
Ada pula Merdeka Belajar
episode 7, yaitu Program Sekolah
Penggerak yang diharapkan mampu
mengakselerasi sekolah di seluruh
kondisi untuk bergerak satu hingga
dua tahap lebih maju. Program
dilakukan secara bertahap dan
terintegrasi dengan ekosistem hingga
seluruh sekolah di Indonesia menjadi
sekolah penggerak.
Pada Merdeka Belajar episode
8, ditetapkan kebijakan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Pusat
Keunggulan. Direktur Politeknik
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Elektronika Negeri Surabaya (PENS),
Zainal Arief menyambut baik
kebijakan ini. Menurutnya, program
ini bermanfaat untuk meningkatkan
dan menguatkan pendidikan vokasi,
misalnya memperluas jaringan dunia
industri dan usaha sebagai mitra
pembelajaran.

dengan beasiswa LPDP, dirinya
berhasil menjadi doktor di usia 29
tahun dari universitas di Amerika
Serikat. Firman yang kini menjadi
dosen memantapkan hatinya
membangun tanah kelahirannya, Aceh
Barat.

Di Merdeka Belajar episode 9,
kebijakan Kartu Indonesia Pintar
(KIP) Kuliah Merdeka diberikan
untuk menjamin keberlangsungan
kuliah bagi mahasiswa dari keluarga
tidak mampu. Siswa SMA Negeri 1
Selong, Kabupaten Lombok Timur,
penerima KIP Kuliah, Tri Hidayat Surya
Maulidi menyambut baik kebijakan
KIP yang kini lebih afirmatif tersebut.
“Peningkatan dana bantuan di KIP
Kuliah Merdeka membuat saya
menjadi lebih berani untuk memilih
pendidikan di luar daerah,” tutur Tri,
calon mahasiswa Institut Pertanian
Bogor.

Merdeka Belajar episode 11, “Kampus
Merdeka Vokasi”. Dua fokus utama
dalam program Kampus Merdeka
Vokasi adalah Dana Kompetitif
Kampus Vokasi (Competitive Fund
Vokasi) dan Dana Padanan Kampus
Vokasi (Matching Fund Vokasi). Visi
Kampus Merdeka Vokasi adalah
terintegrasinya pendidikan tinggi
vokasi dengan dunia kerja demi
menghasilkan lulusan yang lebih
kompeten, produktif, dan kompetitif.
Sehingga integrasi perguruan
tinggi vokasi dengan dunia kerja
dilaksanakan melalui link and match
8+i yang bukan sekadar adanya nota
kesepahaman saja.

Merdeka Belajar episode 10, berupa
perluasan program beasiswa
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP). Alumni penerima beasiswa
LPDP, Firman Parlindungan mengaku

Sederet kebijakan Merdeka Belajar
tersebut diluncurkan sematamata untuk peningkatan kualitas
pendidikan dan membentuk SDM
unggul untuk Indonesia Maju.
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Selayang Pandang

PROGRAM PRIORITAS
DITJEN GTK
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek) Nadiem Makarim
mengungkap Prioritas Merdeka
Belajar Tahun 2021, di antaranya
adalah Sekolah Penggerak dan Guru
Penggerak. Hal itu diutarakannya
pada Taklimat Media Awal Tahun 2021
Kemendikbud.
“Yang terbesar di sini adalah
Guru Penggerak. Untuk bisa kita
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memastikan bahwa masa depan
kepala sekolah kita, pengawas kita,
dan instruktur-instruktur guru kita
itu adalah yang terbaik dengan mutu
yang terbaik, dengan motivasi yang
paling tulus untuk apa yang terbaik
bagi guru dan murid-murid kita,” tutur
Nadiem.
“Rekrutmen guru P3K adalah salah
satu program terbesar yang akan kita
lakukan. Seperti kita sebut kemarin,

kita sudah mencukupi kapasitas
sampai dengan 1 juta, tapi yang akan
diangkat menjadi P3K untuk semua
guru honorer itu adalah yang lulus
tes,” jelas Mendikbudristek.
“Bahwa walaupun kapasitasnya 1 juta,
kalau yang lulus tes 1 juta, berarti 1
juta yang akan diangkat. Kalau yang
lulus tes 100 ribu, berarti 100 ribu
yang akan diangkat. Kalau yang lulus
tes 200 ribu, 200 ribu yang akan

diangkat,” urai Mas Menteri.
“Jadi mohon itu ditekankan agar
masyarakat itu mengerti. Tetapi
perbedaannya adalah semua bisa
mengikuti tes tersebut. Semua guru
honorer akan diberikan kesempatan,”
ucap Nadiem di Jakarta, Selasa
(5/1/2021).
Bagi para guru honorer akan diberikan
kesempatan mengikuti ujian sampai
3 kali. Jika peserta ujian gagal pada
ujian pertama, meka peserta dapat
mengikuti ujian hingga dua kali lagi.
“Kita juga akan menggerakkan
Sekolah Penggerak. Dimana
perubahan inovasi kurikulum dan
transformasi sekolah akan mulai
kita lakukan di berbagai macam
kabupaten/kota,” kata Nadiem
Makarim.
“Dan juga organisasi penggerak
akan kita mulai tahun ini dengan
inovasi-inovasi, inkubator-inkubator
dari berbagai macam organisasi
masyarakat yang bergerak di dunia
pendidikan,” terang Mendikbudristek
Nadiem Makarim.

adalah program pendidikan
kepemimpinan bagi guru untuk
menjadi pemimpin pembelajaran.
Program ini meliputi pelatihan
daring, lokakarya, konferensi, dan
pendampingan selama 9 bulan
bagi calon Guru Penggerak. Selama
pelaksanaan program, guru tetap
menjalankan tugas mengajarnya
sebagai guru.

Guru Belajar dan Berbagi
Guru Belajar dan Berbagi hadir
sebagai tempat bertemunya guruguru hebat dari berbagai bidang
di seluruh Indonesia untuk bisa
mengikuti ragam seri belajar serta
berbagi ragam bentuk pembelajaran.
Ayo Guru Belajar merupakan gerakan
dimana setiap guru bisa mengikuti
program pembelajaran GTK secara
daring, sementara Ayo Guru Berbagi
merupakan gerakan kolaborasi
pemerintah, guru, komunitas, dan
penggerak pendidikan untuk
bergotong royong berbagi ide
dan praktik baik melalui Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
artikel, video pembelajaran, dan aksi
webinar.

Guru Penggerak
Guru Penggerak adalah pemimpin
pembelajaran yang mendorong
tumbuh kembang murid secara
holistik, aktif dan proaktif dalam
mengembangkan pendidik lainnya
untuk mengimplementasikan
pembelajaran yang berpusat kepada
murid, serta menjadi teladan dan agen
transformasi ekosistem pendidikan
untuk mewujudkan profil Pelajar
Pancasila.
Program Pendidikan Guru Penggerak

Baik Ayo Guru Belajar maupun Ayo
Guru Berbagi hadir sebagai fasilitas
belajar dan berbagi agar anak-anak
Indonesia mendapatkan pendidikan
terbaik dari guru terbaik.
Karena kami percaya,
Semangat Guru Indonesia, Semangat
Guru Belajar dan Berbagi!

program pemberdayaan masyarakat
secara masif melalui dukungan
pemerintah untuk peningkatan
kualitas guru dan kepala sekolah
berdasarkan model-model pelatihan
yang sudah terbukti efektif dalam
meningkatkan kualitas proses
pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Pelaksanaan Program Organisasi
Penggerak dilakukan dengan
melibatkan sejumlah Organisasi
Kemasyarakatan yang bergerak
di bidang pendidikan, terutama
organisasi-organisasi yang sudah
memiliki rekam jejak yang baik dalam
implementasi program pelatihan
guru dan kepala sekolah, dengan
tujuan meningkatnya kemampuan
profesional para pendidik dalam
meningkatkan kualitas proses
pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Sekolah Penggerak
Sekolah Penggerak adalah sekolah
yang berfokus pada pengembangan
hasil belajar siswa secara holistik
dengan mewujudkan Profil Pelajar
Pancasila yang mencakup kompetensi
kognitif (literasi dan numerasi) serta
nonkognitif (karakter) yang diawali
dengan SDM yang unggul (kepala
sekolah dan guru). Kepala sekolah
dan guru dari Sekolah Penggerak
melakukan pengimbasan kepada
satuan pendidikan lain.
Program Sekolah Penggerak adalah
program untuk meningkatkan kualitas
belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis
intervensi untuk mengakselarasi
sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju
dalam kurun waktu 3 tahun ajaran.

Organisasi Penggerak
Program Organisasi Penggerak adalah
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Mengenal Profil
Pelajar Pancasila

Beriman, bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia
Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar
yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan
Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan
kepercayaannya serta menerapkan pemahaman
tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
Elemen kunci Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang
Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:
1. Akhlak beragama
2. Akhlak pribadi
3. Akhlak kepada manusia
4. Akhlak kepada alam
5. Akhlak bernegara
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Berkebinekaan global
Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur,
lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran
terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain,
sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai
dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang
positif dan tidak bertentangan dengan budaya
luhur bangsa.
Elemen Kunci Berkebinekaan Global:
1. Mengenal dan menghargai budaya
2. Kemampuan komunikasi interkultural dalam
berinteraksi dengan sesama
3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap
pengalaman kebinekaan

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi mendukung Visi
dan Misi Presiden untuk
mewujudkan Indonesia
Maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian
melalui terciptanya Pelajar
Pancasila yang bernalar
kritis; kreatif; mandiri;
beriman, bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, dan
berakhlak mulia; bergotong
royong; dan berkebinekaan
global.

Gotong Royong
Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu
kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersamasama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat
berjalan lancar, mudah, dan ringan.
Elemen Kunci Gotong Royong:
1. Kolaborasi
2. Kepedulian
3. Berbagi

Mandiri
Pelajar Indonesia merupakan
pelajar mandiri, yaitu pelajar
yang bertanggung jawab
atas proses dan hasil
belajarnya.Elemen Kunci
Mandiri:
1. Kesadaran akan diri dan
situasi yang dihadapi
2. Regulasi diri

Bernalar Kritis

Kreatif

Pelajar yang bernalar kritis mampu
secara objektif memproses informasi baik
kualitatif maupun kuantitatif, membangun
keterkaitan antara berbagai informasi,
menganalisis informasi, mengevaluasi dan
menyimpulkannya.
Elemen Kunci Bernalar Kritis:
1. Memperoleh dan memproses informasi
dan gagasan
2. Menganalisis dan mengevaluasi
penalaran
3. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir
4. Mengambil keputusan

Pelajar yang kreatif
mampu memodifikasi
dan menghasilkan
sesuatu yang orisinal,
bermakna, bermanfaat,
dan berdampak.
Elemen Kunci Kreatif:
1. Menghasilkan
gagasan yang
orisinal
2. Menghasilkan karya
dan tindakan yang
orisinal
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HARI PENDIDIKAN NASIONAL
2021
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Filosofi Logo
Hari Pendidikan
Nasional 2021
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)
tahun 2021 dilengkapi dengan logo yang
dilambangkan dengan sebuah bintang, Bintang
Pendidikan. Tema yang diusung pada perayaan
Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 ini adalah
“Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar”.
Logo ini memancarkan semangat yang begitu
nyata. Pilihan warna dari logo ini memiliki makna
semangat kreativitas dan inovasi generasi muda
dalam memaksimalkan potensi intelektualnya.
Logo dibentuk dari 3 elemen yang terdiri dari
Bintang, Keceriaan, dan Pena. Dengan masingmasing elemen menggambarkan Hari Pendidikan
Nasional 2021 untuk melahirkan generasi
berprestasi.
Makna dari masing-masing ketiga elemen logo
Hardiknas sebagai berikut:
Bintang, menggambarkan semangat Hardiknas
yang selaras dengan visi dan misi pemerintah
untuk melahirkan generasi Indonesia yang
cerdas berkarakter. Dengan garis luwes
menggambarkan semangat adaptif dan tangguh
menghadapi perubahan zaman yang sangat
dinamis.
Keceriaan, menggambarkan suasana pendidikan
Indonesia yang menggembirakan, penuh dengan
antusiasme, dan gotong royong serta partisipasi
publik.

Pena, menggambarkan proses pendidikan
sebagai sebuah proses penciptaan mahakarya
yang memerlukan perpaduan holistik antara
kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual
dalam pelaksanaan.

Hari Pendidikan Nasional sendiri ditetapkan
pemerintah Indonesia untuk memperingati
kelahiran Ki Hadjar Dewantara yaitu pada tanggal
2 Mei.
Ki Hadjar Dewantara merupakan tokoh pelopor
pendidikan di Indonesia dan pendiri lembaga
pendidikan Taman Siswa. Ki Hadjar Dewantara
juga merupakan pahlawan nasional yang
dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di
Indonesia.
Semangat yang digambarkan pada logo ini
dilambangkan Mulai dari warna yang memiliki
makna semangat kreativitas dan inovasi
generasi muda dalam memaksimalkan potensi
intelektualnya. Logo dibentuk dari 3 elemen
yang terdiri dari Bintang, Keceriaan, dan Pena.
Bintang mengambarkan semangat Hardiknas
untuk melahirkan generasi berprestasi. Keceriaan
mengambarkan suasana pendidikan Indonesia
yang menggembirakan penuh antusiasme
untuk menuntut ilmu. Pena mengambarkan
karya intelektual yang dihasilkan dari proses
pendidikan yang profesional.

33

KEMENDIKBUDRISTEK
GELAR BERBAGAI KEGIATAN
MEMERIAHKAN HARDIKNAS 2021
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Dalam menyambut Hari Pendidikan
Nasional (Hardiknas) yang jatuh
pada 2 Mei 2021, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek) akan
memeriahkannya dengan berbagai
kegiatan mengangkat tema “Serentak
Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar”.

tautan https://youtu.be/lTD8mbmjJg4.
Instansi pusat, daerah, satuan
pendidikan serta kantor
perwakilan Indonesia di luar
negeri yang berada di zona hijau
dan kuning diperkenankan untuk
menyelenggarakan upacara bendera
Hardiknas 2021. Namun upacara
bendera harus terbatas, minimalis, dan
tetap mematuhi protokol kesehatan.

Keluarga besar Kemendikbudristek
mengajak kepada seluruh warga
satuan pendidikan di seluruh
Indonesia untuk ikut berpartisipasi
memeriahkan Hardiknas 2021 sebagai
bentuk dukungan bagi transformasi
bidang pendidikan, kebudayaan, riset,
dan teknologi.
Mengawali peringatan Hardiknas,
pada tanggal 1 Mei 2021,
Kemendikbudristek bersama
Pemerintah Daerah Provinsi
D.I. Yogyakarta dan para pegiat
pendidikan dan kebudayaan
menyelenggarakan ziarah ke makam
Ki Hadjar Dewantara. Selanjutnya,
pada 2 Mei 2021 dilaksanakan upacara
bendera di kantor Kemendikbudristek,
pukul 08.00 WIB dipimpin langsung
oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar

Selain itu Kemendikbudristek juga
merekomendasikan aktivitas atau
kegiatan memperingati Hardiknas
Tahun 2021 secara kreatif, untuk
membangkitkan semangat belajar
di masa Covid-19, serta mendorong
pelibatan dan partisipasi publik,
dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan.

Makarim. Upacara bendera dilakukan
secara tatap muka, terbatas, dan tetap
menerapkan protokol kesehatan.
Secara dalam jaringan (daring),
upacara dapat disaksikan melalui
YouTube Kemendikbud RI pada

Selanjutnya, pada pada tanggal
2 Mei 2021 pukul 16.00 WIB,
Kemendikbudristek menayangkan
program Hardiknas yang berisikan
siniar (podcast) inspiratif bersama
Presiden RI H. Ir. Joko Widodo yang
dipandu oleh Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nadiem Anwar Makarim. Tayangan
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ini juga dimeriahkan oleh beberapa
artis ternama antara lain Andmesh,
Yura Yunita, Gamaliel, Sivia, On
Frame Dancers serta Paduan Suara
Pelajar. Tayangan Hardiknas 2021
dapat disaksikan di TV Edukasi
yang mengudara melalui satelit
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Telkom Merah Putih dan kanal
YouTube Kemendikbud RI dengan
tautan https://www.youtube.com/c/
KEMENDIKBUDRI2021.
Kemendikbudristek juga menyajikan
siniar Hardiknas 2021 dengan

narasumber seluruh pejabat
Eselon I Kemendikbudristek
yang dapat disaksikan di kanal
YouTube Kemendikbud RI. Sebagai
penutup rangkaian peringatan
Hardiknas 2021, Kemendikbudristek
menyelenggarakan pameran virtual

Hardiknas 2021 pada tanggal 21 s.d. 25
Mei 2021.
Mengangkat tema “Serentak Bergerak,
Wujudkan Merdeka Belajar”, pameran
virtual menghadirkan berbagai
kebijakan, program, dan capaian
Merdeka Belajar dan produk kreasi
anak bangsa yang merupakan hasil dari
pendidikan Indonesia yang semakin
berkualitas. Serta menampilkan
berbagai capaian dan prestasi Indonesia
dalam hal pemajuan kebudayaan.
Konsep pameran virtual
diselenggarakan dengan format 360
interactive. Kelebihan dari format 360
interactive yaitu lebih ringan dibanding
format 3D, dapat diakses baik melalui
PC/laptop maupun ponsel dengan
sebelumnya mengunduh aplikasi.
Tekstur gambar juga lebih tajam karena
menggunakan foto atau pengolahan
grafis yang lebih baik.
Pameran akan menampilkan seluruh
unit utama dan satuan kerja di
lingkungan Kemendikbudristek yang

memiliki program, kebijakan unggulan,
dan hasil karya/prestasi anak bangsa
yang menarik pada booth/stand virtual.
Adapun produk pameran ditampilkan
dalam bentuk infografis, poster, dan
video singkat.
Sebagai media komunikasi antara
pengunjung dan tenant pameran,
terdapat layanan live chat melalui
WhatsApp yang bisa diakses mulai
pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB. Selain
pameran virtual, bentuk kegiatan
lainnya yaitu penampilan hiburan, mini
games, dan kuis dari setiap tenant
pameran.
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Ada apa saja di

Hardiknas 2021
Upacara
Peringatan
Hardiknas

Hari Pendidikan Nasional
“Serentak Bergerak,
Wujudkan
Merdeka Belajar”
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?

Siniar
Pojok
Dikbud

Pameran
Hardiknas
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HARDIKNAS 2021:

SERENTAK BERGERAK,
WUJUDKAN MERDEKA BELAJAR
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem
Anwar Makarim mengutarakan bahwa
momentum Hari Pendidikan Nasional
(Hardiknas) 2021 digunakan sebagai
momen yang tepat untuk merefleksikan
kembali apa saja yang sudah dikerjakan
dengan baik dan apa saja yang perlu
diperbaiki dalam sistem pendidikan di
Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan
tema Hardiknas 2021 “Serentak Bergerak,
Wujudkan Merdeka Belajar”.
“Lembaran baru pendidikan Indonesia
berarti transformasi. Transformasi
yang tetap bersandar pada sejarah
bangsa, dan juga keberanian
menciptakan sejarah baru yang
gemilang,” tutur Nadiem pada upacara
peringatan Hardiknas 2021 di halaman
kantor Kementerian Pendidikan,
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Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek), Jakarta, Minggu
(2/5/2021).
Nadiem mengatakan, terdapat empat
upaya perbaikan terus dikerjakan
bersama dengan berbagai elemen
masyarakat. Pertama, perbaikan pada
infrastruktur dan teknologi. Kedua,
perbaikan kebijakan, prosedur, dan
pendanaan, serta pemberian otonomi
lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga,
perbaikan kepemimpinan, masyarakat,
dan budaya, serta Keempat, yaitu
perbaikan kurikulum, pedagogi, dan
asesmen.
Sepuluh episode Merdeka Belajar juga
telah diluncurkan dan masih banyak
lagi terobosan-terobosan Merdeka
Belajar mendatang yang akan
dilakukan oleh Kemendikbudristek.
“Transformasi yang bermakna ini

kami kerjakan agar segala sesuatu
yang selama ini membuat bangsa
ini hanya berjalan di tempat, dapat
berubah menjadi lompatan-lompatan
kemajuan,” sambung Nadiem.

Mari kita lalui segala tantangan
dengan inovasi dan solusi. Mari kita
ciptakan sejarah yang gemilang dan
tak terbantahkan oleh dunia,” ujar
Nadiem.

Menanggapi krisis pandemi Covid-19
yang belum kunjung usai, Nadiem
mengingatkan bahwa krisis tersebut
memberikan kesempatan kita
bersama untuk menuai kemajuan.
“Kita perlu memahami bahwa pandemi
bukanlah satu-satunya tantangan
yang kita hadapi. Di depan, masih
membentang sederet tantangan yang
akan dan harus kita lalui bersama.

Pada kesempatan yang sama,
Penasihat Dharma Wanita Persatuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Franka Makarim
juga turut mengucapkan Selamat
Hari Pendidikan Nasional tahun 2021.
Menurutnya, salah satu pelajaran yang
didapat dari pandemi Covid-19 ini
adalah tantangan bagaimana menjadi
orang tua di saat anak-anak harus

belajar dari rumah.
“Saya juga belajar banyak selama satu
tahun terakhir, termasuk menyadari
betapa besarnya peranan Ibu dan
Bapak guru dalam memastikan anakanak belajar dan berkembang serta
membangun karakter mereka dengan
baik,” ungkap Franka.
Ucapan Selamat Hari Pendidikan
Nasional juga turut disampaikan
oleh Bambang Soesatyo, selaku
Ketua MPR RI. Ia mengatakan bahwa
peringatan Hari Pendidikan Nasional
adalah momentum yang tepat untuk
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Indonesia. “Karena itu, marilah kita
terus melakukan transformasi sistem
pendidikan kita, agar terus mencetak
guru yang hebat dan anak-anak yang
juga cerdas dan unggul,” ungkap Dino.

melakukan evaluasi dan revitalisasi
dalam memaknai amanat konstitusi,
yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa.
“Dampak pandemi Covid-19 yang
telah menggerus berbagai aspek
kehidupan kita tidak boleh menjadi
penghalang bagi kita untuk tetap
berkarya. Membangun kebersamaan
dan menguatkan komitmen
kebangsaan kita, melalui transformasi
pendidikan kita harus tetap bergerak
serentak mewujudkan Merdeka
Belajar,” tutur Bambang.
Agustina Wilujeng Pramestuti
selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI
memberikan ucapan Selamat Hari
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Pendidikan Nasional 2021. Harapan
dari momentum ini adalah “Merdeka
Belajar, Kampus Merdeka, dan Pelajar
Pancasila semoga menjadi titik
awal keberhasilan pembangunan
karakter generasi muda dalam
mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berbhineka
tunggal ika,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Dosen Indonesia,
Dino Patti Djalal dalam kesempatan
yang sama juga mengucapkan
Selamat Hari Pendidikan Nasional
2021. Menurutnya di abad ke-20
Indonesia banyak dimajukan dan
dibangun oleh Sumber Daya Alam.
Di abad ke-21 Sumber Daya Manusia
yang benar-benar akan memajukan

Kemendikbudristek terus berupaya
menghadirkan terobosan-terobosan
Merdeka Belajar, diantaranya
Merdeka Belajar Episode 1 yang
menghadirkan terobosan empat
pokok kebijakan, agar paradigma dan
cara lama belajar dan mengajar dapat
bertransformasi ke arah kemajuan.
Merdeka Belajar episode 2 “Kampus
Merdeka”. Merdeka Belajar episode
3 “Penyesuaian Kebijkan Dana BOS”,
Merdeka Belajar episode 4, “Program
Organisasi Penggerak”, Merdeka
Belajar episode 5, “Program Guru
Penggerak”, Merdeka Belajar episode
6 “Transformasi Dana Pemerintah
untuk Pendidikan Tinggi”, Merdeka
Belajar episode 7 “Program Sekolah
Penggerak”, Merdeka Belajar
episode 8 “SMK Pusat Keunggulan”,
Merdeka Belajar Episode 9 “KIP
Kuliah Merdeka”, dan Merdeka Belajar
episode 10 “Perluasan Program
Beasiswa Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan”.
Agenda lain dalam Upacara Hari
Pendidikan Nasional 2021, yaitu
Penyerahan Piagam Penghargaan
Satyalencana Karya Satya oleh
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi kepada
pegawai Kemendikbudristek.
Penyerahan Arsip Statis dari
Kemendikbudristek kepada ANRI
yang dilakukan oleh Plt. Sekretaris
Jenderal Kemendikbudristek, serta
menyerahkan secara simbolis
dokumen arsip statis kepada plt.
Kepala ANRI yang disaksikan oleh
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi.
Turut hadir dalam Upacara Hari
Pendidikan Nasional 2021, para pegiat
pendidikan dan kebudayaan serta
secara luring. Siswa dan mahasiswa
pemenang medali emas lomba Tahun
2020. Duta Rumah Belajar 2020, Guru
dan Tenaga Kependidikan Berprestasi,
Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM)
2020, Guru dan Anak Anti Korupsi
2020, dan Duta Bahasa dan BIPA
2020 (BPPB).
Peserta upacara yang hadir
adalah perwakilan pegawai yang
berasal dari sembilan satuan
kerja Kemendikbudristek yang
menggunakan baju adat dari
sembilan provinsi. Sekretaris
Jenderal Kemendikbudristek

mengenakan pakaian adat Jawa
tengah, Sekretaris Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan mengenakan
pakaian adat Lampung, Direktorat
Jenderal PAUDNI mengenakan
pakaian adat Sumbar, Direktorat
Jenderal Pendidikan Vokasi
mengenakan pakaian adat Bali,
Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi mengenakan pakaian
adat Kalimantan Barat, Direktorat
Jenderal Kebudayaan mengenakan
pakaian adat Sulawesi Selatan,
Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek
mengenakan pakaian adat Kalimantan
Selatan, Balitbang dan Perbukuan
Kemendikbudristek mengenakan
pakaian adat Sulawesi Utara,
serta Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa mengenakan
pakaian adat Papua.

Dalam kesempatan berbahagia ini
turut pula hadir Mendikbud tahun
1993 s.d. 1998, Wardiman Djojonegoro,
Mendikbud 2014-2016, Anies
Baswedan, Sylviana Murni selaku
Ketua Komite 3 DPD, dan PLT. Kepala
Arsip, M. Taufik.
Upacara bendera dilakukan secara
tatap muka, terbatas, dan tetap
menerapkan protokol kesehatan di
kantor Kemendikbudristek, Jakarta.
Para peserta yang hadir terlebih
dahulu dilakukan tes bebas Covid-19
(swab antigen). Selain itu juga
upacara dilakukan secara dalam
jaringan (daring), yang dapat saksikan
melalui YouTube Kemendikbud
RI pada tautan https://youtu.be/
lTD8mbmjJg4.
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Penyerahan
Tanda Kehormatan

Satyalancana
Karya Satya

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
menganugerahkan tanda kehormatan
Satyalancana Karya Satya kepada 3.548
pegawai di lingkungan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek). Secara
simbolis sertifikat penghargaan tersebut

diberikan oleh Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem
Anwar Makarim, kepada tiga pegawai yang
mewakili, pada upacara peringatan Hari
Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021, di
kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Minggu
(2/5/2021).
Penghargaan Satyalancana Karya Satya
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bekerja dengan penuh kesetiaan
pada Pancasila dan UUD 1945, Negara
dan Pemerintah serta dengan penuh
pengabdian, kejujuran dan kedisplinan
secara terus menerus paling singkat 10
tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.
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BANGKIT!
KITA
BANGSA
YANG
TANGGUH
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SERENTAK
BERGERAK DARI
SABANG HINGGA
MERAUKE,
DARI MIANGAS
HINGGA ROTE,
WUJUDKAN
MERDEKA
BELAJAR
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KATA MEREKA
TENTANG
HARI PENDIDIKAN
NASIONAL 2021

“Selamat Hari
Pendidikan Nasional
2021. Semoga Indonesia
pendidikannya semakin
maju dan berkembang.”

“Selamat Hari
Pendidikan Nasional.
Semoga kita terus
semangat dalam
belajar dan memajukan
pendidikan di Indonesia.
Semangat Merdeka
Belajar!”
GAMALIEL

RINNI WULANDARI

ABDUL MU’TI

Kepala Badan Standar
Nasional Pendidikan

SLANK
“Selamat Hari Pendidikan Nasional.
Mari serentak bergerak, wujudkan
Merdeka Belajar!”
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“Saya mengucapkan
Selamat Hari Pendidikan
Nasional 2 Mei 2021.
Bergerak bersama,
wujudkan Merdeka
Belajar, untuk Indonesia
berkemajuan.”

YUDIAN WAHYUDI

Kepala Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila

“Bapak Pendidikan
Indonesia, Ki Hadjar
Dewantara mengajarkan
bahwa pendidikan
adalah sarana
pembebasan untuk
menciptakan manusia
yang merdeka, humanis,
dan berwawasan
kebangsaan.”

LYODRA
“Selamat Hari
Pendidikan Nasional.
Mari kita tingkatkan
rasa semangat belajar
kita, walaupun di tengah
pandemi Covid seperti
ini, demi kemajuan
bangsa dan negara yang
kita cintai. Semangat!”

“Sebagaimana kabar
tersebar. Berita
juga telah beredar.
Sudah banyak
yang mendengar.
Kemendikbud punya
gagasan besar. Bergerak
serentak, wujudkan
Merdeka Belajar!”

“Selamat Hari
Pendidikan Nasional.
Kemajuan pendidikan
ada di tangan kita
yang adaptif, inovatif,
dan progresif. Mari
kita bergerak,
menggerakkan untuk
perubahan. Mari berbagi
dan tumbuh bersama.”

SAUR PANDJAITAN
XIII

DANANG
HIDAYATULLAH
Ketua Ikatan Guru
Indonesia

ANDMESH
KAMALENG

CHELSEA ISLAN

Sekretaris Jenderal
Tamansiswa

“Selamat Hari
Pendidikan Nasional.
Pokoknya semangat
menjadi pembelajar
sepanjang hayat.”

“Selamat Hari
Pendidikan Nasional.
Mari serentak bergerak,
kita transformasi
pendidikan menjadi
lebih memerdekakan.”
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“Selamat Hari
Pendidikan Nasional
Tahun 2021. Mari
kita bersama-sama,
berupaya semaksimal
mungkin membangun
pendidikan nasional
guna mengejar
perkembangan ilmu
pengetahuan yang
semakin cepat.”
HERU PURNOMO

Sekretaris Jenderal
Federasi Serikat Guru
Indonesia

JAMAL WIWOHO

Ketua Majelis Rektor
Perguruan Tinggi Negeri
Indonesia

“Pendidikan hari ini
adalah memberi trust
dan kemerdekaan
belajar dalam banyak
hal kepada mahasiswa.”
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“Selamat memperingati
Hari Pendidikan
Nasional 2 Mei 2021.
Kiranya pendidikan
di Indonesia mampu
mempersiapkan anak
bangsa menghadapi
tantangan zamannya.
Dengan serentak
bergerak, wujudkan
Merdeka Belajar!”
DAVID J.TJANDRA

“Pada momentum yang
baik ini saya berharap
masyarakat Indonesia
bisa mendapatkan
kemerdekaan dan
pemerataan pendidikan
demi mewujudkan
SDM unggul yang luar
biasa untuk membawa
Indonesia maju.”
RIDWAN KAMIL

Ketua Majelis Pendidikan
Kristen Indonesia

Gubernur Jawa Barat

BUDI DJATMIKO

VINCENT ROMPIES

“Selamat Hari
Pendidikan Nasional
Tahun 2021. Insan
akademi, mari kita
bergerak serentak,
wujudkan Merdeka
Belajar!”

“Selamat Hari
Pendidikan Nasional.
Semangat Merdeka
Belajar. Semoga
pendidikan jauh lebih
baik lagi di Indonesia
dan juga anak-anak
muda jauh lebih
semangat untuk belajar.”

Ketua Asosiasi Perguruan
Tinggi Swasta

“Mari bersama kita
wujudkan sistem
pendidikan nasional
yang inklusif,
kolaboratif, dan
inovatif.”
HETIFAH
SJAIFUDIAN

Wakil Ketua Komisi X
DPR RI

YURA YUNITA
“Selamat Hari
Pendidikan Nasional.
Semoga kita semua
terus bangkit untuk
merakit mimpi setinggi
langit.”

“Mari kita jadikan 2
Mei 2021 sebagai
momentum untuk
bangkitnya pendidikan
Indonesia di tengah
pandemi Covid-19.”
ABDUL FIKRI FAQIH
Wakil Ketua Komisi X
DPR RI

DEDDY MAHENDRA
DESTA
“Tetap semangat jadi
pembelajar sepanjang
hayat. Mudah-mudahan
pendidikan Indonesia
semakin baik. Anakanak Indonesia semakin
pintar, mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Semangat!”

“Selamat Hari
Pendidikan Nasional.
Bersama-sama kita
terus memajukan
pendidikan Indonesia.
Salam Merdeka Belajar!”
MAUDY AYUNDA

RAYI RAN
“Selamat Hari
Pendidikan Nasional.
Tetap semangat belajar
walaupun di tengah
pandemi, untuk masa
depan kita semua
dan Indonesia yang
cemerlang.”
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LENSA
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BANYAK TANYA,
BANYAK COBA,
BANYAK KARYA
Di sistem pendidikan Indonesia, kita harus mendorong
murid-murid untuk menanya. Kita harus mendorong guruguru untuk menanya.
Di sistem pendidikan Indonesia, kita harus memberikan
kebebasan dan kemerdekaan murid serta guru untuk
mencoba hal-hal yang baru, juga berani mengambil risiko.
Di sistem pendidikan Indonesia, mari mengerjakan hal-hal,
menciptakan hal-hal, mengukuhkan portofolio, melakukan
Project-based learning, serta melakukan aneka inovasi
pembelajaran.

55

Vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
untuk Mengakselerasi Pembelajaran Tatap
Muka Terbatas
Pembelajaran tatap muka secara terbatas perlu
diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol
kesehatan.
Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di
satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara
lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah,
kanwil, atau kantor Kemenag mewajibkan
satuan pendidikan untuk menyediakan layanan:
•
•
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pembelajaran tatap muka terbatas dengan
tetap menerapkan protokol kesehatan dan
pembelajaran jarak jauh

`Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun
dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka
terbatas walaupun belum divaksinasi tetap diperbolehkan
selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin
pemerintah daerah.
Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk
melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap
melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Pada siniar (podcast) Hari Pendidikan Nasional
(Hardiknas) 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim membahas hal
tersebut dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko
Widodo.
“Sekarang kita sudah masuk dalam tahap vaksinasi. Nah,
Pak Presiden telah memperjuangkan untuk guru dan
tenaga pendidikan itu menjadi salah satu prioritas untuk
vaksinasi,” tutur Nadiem Makarim.
“Pemerintah sudah memulai vaksinasi bagi pendidik dan
tenaga kependidikan. Agar para pengajar terlindungi dan
anak-anak kita bisa terlindungi dan anak-anak kita juga

bisa segera sekolah tatap muka tapi terbatas,” jelas Jokowi.
“Harapan saya, seluruh tenaga pendidik, tenaga
kependidikan dapat segera divaksinasi,” imbuhnya.
“Jadi kalau nanti sudah mulai tatap muka terbatas betulbetul secara ketat harus menjalankan protokol kesehatan,”
pesan Presiden RI.
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SINIAR PERDANA DENGAN MAS
MENTERI, PRESIDEN JOKOWI
MENYAMPAIKAN PESAN HARDIKNAS
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar
Makarim berdialog dengan Presiden
Republik Indonesia (RI) Joko
Widodo dalam siniar (podcast) Hari
Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021.
Siniar ini merupakan siniar pertama
Kepala Negara dengan Menterinya.
Kepada Menteri Nadiem, Presiden
RI menyampaikan makna Hardiknas
bagi dirinya. “Berhubung Hardiknas,
saya mau mengingatkan agar sistem
pendidikan Indonesia haruslah
memerdekakan manusia, serta
membangun jiwa dan raga bangsa,”
ujar Presiden RI.
“Di Indonesia, dengan berbekal
pendidikan semua orang dapat
menjadi apa saja. Tapi harus juga
menghormati kemerdekaan orang
lain,” sambung Presiden RI seraya
mengingatkan pemikiran Ki Hadjar
Dewantara.
Bagi Presiden RI, tantangan untuk
menciptakan pendidikan yang
memerdekakan di era pandemi ini
selaras dengan yang dikerjakan
kementerian yang dipimpin Nadiem.
“Kalau kita gunakan cara-cara lama,
pendidikan tidak bisa jalan di era
pandemi ini.”
Presiden menyampaikan bahwa
pandemi harus dimanfaatkan untuk
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mengevaluasi. “Koreksi total dunia
pendidikan kita. Pandemi jangan
jadi penghalang untuk mencapai
kemajuan,” tegas Presiden RI.
Menteri Nadiem menanggapi
pernyataan Presiden RI. “Banyak
hal yang sebelumnya intuisi kita
merasakan perlu ada perubahan
di dunia pendidikan. Tapi karena
pandemi menjadi jauh lebih jelas,” kata
Nadiem.

Nadiem menyebutkan beberapa
aspek yang kini menjadi lebih jelas,
yakni kesenjangan digital, akses
internet yang tidak merata, akses
terhadap guru berkualitas yang tidak
merata, penganggaran yang mungkin
tidak memprioritaskan daerah
tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
“Kemendikbud langsung melakukan
perbaikan-perbaikan tersebut dengan
berbagai terobosan Merdeka Belajar,”
pungkas Nadiem.

Kepala Negara Apresiasi
Terobosan-terobosan Merdeka
Belajar
Dalam siniar dengan Presiden
RI, Menteri Nadiem menanyakan
kemajuan dunia pendidikan yang
menjadi visi Presiden RI. “Pendidikan
yang berkualitas dan kompetitif untuk
semua. Inklusif sampai ke pinggiran,
ke pelosok desa, ke pelosok Tanah
Air,” jawab Presiden RI.
Kepala Negara menanyakan apa
saja yang telah dilakukan Menteri
Nadiem untuk mencapai pendidikan
yang berkualitas. “Banyak terobosan
penting Merdeka Belajar yang
diluncurkan di masa pandemi,”
tanggap Nadiem.
Nadiem menjelaskan soal Merdeka

Belajar episode pertama, dimana
salah satu dari empat pokok kebijkan
yang diubah adalah digantinya Ujian
Nasional (UN) menjadi Asesmen
Nasional (AN). “Untuk pertama kalinya
dalam sejarah Indonesia, kita akan
mengadakan survei karakter, dimana
nilai-nilai Pancasila dapat kita ukur
dan kuantifikasi per sekolah. Isu-isu
seperti intoleransi, kekerasan seksual,
dan perundungan dapat kita ukur dan
menjadi salah satu program big data
pertama Indonesia,” jelasnya.
Nadiem juga bercerita tentang
Merdeka Belajar episode kedua:
Kampus Merdeka, Merdeka Belajar
episode ketiga, dimana skema dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
kini semakin terasa manfaatnya,
Merdeka Belajar episode kelima: Guru
Penggerak, dan Merdeka Belajar
episode keenam: Transformasi dana
pemerintah untuk pendidikan tinggi.
Presiden RI Joko Widodo
menekankan bahwa Indonesia adalah
negara besar sehingga kebutuhannya
pasti beragam. Menanggapi hal
tersebut, Menteri Nadiem mengingat
apa yang pernah disampaikan
Kepala Negara kepada dirinya dulu,
“Keseragaman belum tentu keadilan”.
Arahan Presiden RI itulah yang
mendorong Menteri Nadiem
mengeluarkan sejumlah kebijakan
yang lebih afirmatif dan berkeadilan
sosial seperti Merdeka Belajar episode
Kesembilan Kartu Indonesia Pintar
(KIP) Kuliah Merdeka dan dana BOS
majemuk.
Kepala Negara mengakui bahwa
kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar
sangat baik. “Bagus sekali. Inilah
perubahan. Inilah lompatan yang

sudah lama ingin kita lakukan,” tandas
Presiden RI.

Presiden RI: Kalau Kita Tidak
Berani Berbuat Sesuatu yang
Baik, Kita Tidak Akan Bisa Maju
Kepada Menteri Nadiem, Presiden RI
banyak bercerita tentang karakternya
sebagai pelajar dulu yang manfaatnya
dirasa hingga sekarang. “Saya
selalu belajar dari kesalahan, tidak
pernah putus asa, dan saya senang
berkompetisi,” sebutnya.
Presiden RI menyampaikan bahwa
sifat-sifat itulah yang membuatnya
berani memulai berwirausaha sebelum
akhirnya menjadi pejabat publik.
“Kalau kita tidak berani berbuat
sesuatu yang kita tahu akan baik
untuk perkembangan diri, bahkan baik
untuk sesama, kita tidak akan pernah
maju,” terang Presiden RI.
Kepala Negara juga bercerita tentang
aktivitasnya sebagai anggota pencinta
alam. “Belajar bisa di mana saja. Di
alam pun kita bisa belajar. Pendidikan
yang kita peroleh di luar ruang kelas,
sama pentingnya dengan yang kita
peroleh di dalam ruang kelas,” ujarnya.
Menutup siniar dengan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nadiem Anwar
Makarim, Presiden RI Joko
Widodo menyampaikan pesan
penyemangatnya kepada seluruh
insan pendidikan. “Jangan berhenti
belajar walau sedang pandemi. Jadilah
pembelajar sejati. Ilmu dari sekolah
atau kampus bisa menjadi suatu
yang usang. Tapi kalau selalu belajar
sepanjang hayat, ilmu akan terus bisa
relevan,” tutup Presiden RI.
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VISI PRESIDEN JOKO WIDODO
TERHADAP PENDIDIKAN
Visi Presiden Joko Widodo (Jokowi)
ialah Indonesia menjadi negara
maju di 2045, pendapatannya
baik, kehidupannya baik, dan
perekonomiannya termasuk 5
terbesar di dunia. “Dan untuk
mencapai cita-cita sebuah negara
maju, kita harus bekerja keras,
bekerja cepat, bekerja produktif,” kata
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan
Syahril pada Webinar PPPPTK IPA,
Selasa (12/5/2020).
Presiden Jokowi juga menekankan
pentingnya budaya inovasi untuk
mencapai mimpi besar tersebut.
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“Kita harus mencari sebuah model
baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam
mencari solusi dari setiap masalah
dengan inovasi-inovasi. Dan kita
semuanya harus mau dan akan
kita paksa untuk mau. Kita harus
meninggalkan cara-cara lama, polapola lama, baik dalam mengelola
organisasi, baik dalam mengelola
lembaga, maupun dalam mengelola
pemerintahan,” ujar Jokowi.

Memahami Analogi WhatsApp
Presiden Jokowi
Arahan lainnya dari Presiden Jokowi
ialah bermanfaatnya program yang
dijalankan kepada end user. Dalam hal

pendidikan, Kemendikbudristek telah
mencanangkan end user-nya adalah
hasil belajar siswa.
“Dan yang ditekankan oleh Pak
Presiden adalah harus fokus kepada
outcome. Jadi beliau menggunakan
analogi WhatsApp. Yang sent,
ada yang delivered. Kita harus
memastikan bahwa apa yang kita
lakukan program-program yang kita
lakukan itu tidak hanya sent, tapi
juga delivered. Analogi sent dan
delivered ini dimaksudkan oleh Pak
Presiden, kalau sending itu kita semua
melakukan program, bujet terserap
dengan baik, tetapi belum tentu itu
delivered. Yaitu hasil yang disasar

dari program tersebut, hasil utama
kualitas yang kita harapkan apakah
tercapai atau tidak. Hasil ini kalau di
Kementerian, Mas Menteri Nadiem
Makarim itu menerjemahkannya
dengan hasil belajar murid,” jelas Iwan
Syahril.
Pandemi Akselerasi Penggunaan
Teknologi Edukasi
Pandemi Coronavirus Disease
2019 (Covid-19) memberikan
pembelajaran luar biasa khususnya
dalam penggunaan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Presiden RI Joko
Widodo saat membuka Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrembangnas) tahun 2021
mengatakan, pandemi Covid-19
memberikan dampak pada bidang
pendidikan dalam mengakselerasi
penggunaan teknologi edukasi
(edutech).
“Ketika pelayanan pemerintahan,
pelayanan pendidikan tidak bisa
secara luring (luar jaringan), kita
harus berubah cepat menggunakan
instrumen dalam jaringan (daring).
Ketika kita butuh data yang cepat,
data yang akurat, data yang
terintegrasi yang kita butuhkan
adalah teknologi digital,” ujar Presiden
RI secara daring di Istana Negara,
Jakarta, pada Selasa (4/5/2021).
“Saat ini, peran guru dan sekolah lebih
sebagai fasilitator pendidikan untuk
memfasilitasi Merdeka Belajar dari
anak didiknya. Layanan pendidikan
berbasis daring muncul dimana-mana.
Akses pembelajaran dapat diperoleh
dari berbagai sumber,” lanjut Kepala
Negara.
Untuk itu, kepada Kementerian,

Lembaga, dan Pemerintah Daerah,
Presiden mengatakan para pemangku
kepentingan harus responsif terhadap
tantangan dan peluang yang muncul
secara cepat dan tidak terduga.
“Kita harus responsif terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi,” ucap Presiden RI.
Menanggapi hal tersebut,
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) memandang
arahan yang disampaikan Presiden RI
Joko Widodo akan menjadi pedoman
dalam melaksanakan program
Merdeka Belajar.
Selama masa pandemi Covid-19,
Kemendikbudristek telah
meluncurkan berbagai program
dalam konteks Merdeka Belajar guna
mendukung pembelajaran jarak jauh
di antaranya bantuan kuota data
internet bagi pendidik dan pelajar
serta pengembangan digitalisasi
sekolah.
Guna mendukung perkembangan
pemanfaatan teknologi pada saat
ini, program Merdeka Belajar akan
terus dikembangkan khususnya bagi
daerah-daerah 3T (terdepan, terluar,
tertinggal) yang masih banyak belum
terpapar teknologi.
Kemendikbudristek akan memastikan
tidak hanya terkait pengadaan
alat elektronik pada program
digitalisasi sekolah ini. Rencananya
Kemendikbudristek akan membuat
suatu platform di mana para guru bisa
dengan mudah mengunduh kurikulum
dan memilih kurikulum dalam bentuk
modul-modul sehingga proses
pembelajaran akan jauh lebih efisien.

Percepatan Pengembangan SDM
Bertalenta Digital
Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo mengatakan bahwa
internet harus bisa meningkatkan
produktivitas masyarakat sehingga
dapat memberi nilai tambah
secara intelektualitas, sosial,
kultural, dan ekonomi. Hal tersebut
disampaikannya pada peluncuran
program Literasi Digital Nasional
dengan tema “Indonesia Makin Cakap
Digital” secara virtual pada Kamis
(20/5/2021) di Jakarta.
“Kita harus tingkatkan kecakapan
digital masyarakat agar mampu
menciptakan lebih banyak konten
kreatif yang mendidik, menyejukkan,
dan menyebarkan perdamaian,” imbau
Presiden dalam sambutannya.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan
bahwa pembangunan konektivitas
digital dan talenta digital telah
diupayakan pemerintah melalui
berbagai program. Seperti penyediaan
kapasitas satelit multifungsi
pemerintah (SATRIA), pembangunan
menara-menara BTS, program digital
talent scholarship, dan Gerakan
Nasional Literasi Digital.
“Kita terus meningkatkan literasi
digital untuk menyiapkan masyarakat
terutama generasi muda agar
menggunakan internet secara baik,
aman, bertanggung jawab, bebas dari
misinformasi dan disinformasi, serta
memerangi hoaks atau berita bohong,”
terangnya.
Kepala Negara menilai bahwa literasi
digital yang baik akan mendorong
pemanfaatan teknologi digital ke
arah yang positif, meningkatkan
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produktivitas, mendukung
pembelajaran jarak jauh (PJJ),
mendorong kegiatan sosial, filantropi,
penggalangan donasi untuk
kemanusiaan, meningkatkan gerakan
kepedulian, solidaritas, dan gotong
royong.
Presiden memberi apresiasi kepada
110 lembaga dan komunitas yang
terlibat dalam Gerakan Literasi Digital.
Baginya, ini adalah kerja besar yang
perlu mendapat dukungan seluruh
kompenen bangsa agar semakin
banyak masyarakat yang secara
cakap dapat melek digital. “Saya harap
gerakan ini terus berjalan dengan
membesar sehingga mendorong
inisiatif (positif) di tempat lain melalui
kerja konkret dalam memanfaatkan
internet untuk kegiatan yang makin
produktif dan kreatif,” imbau Presiden
mengakhiri sambutannya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek), Nadiem Anwar
Makarim mengungkapkan peranan
penting teknologi dalam mendukung
sektor pendidikan nasional, khususnya
di masa pandemi. “Kita telah melihat
dan mengalami sendiri bagaimana
teknologi membantu kita memastikan
anak-anak tetap mendapatkan
pendidikan ketika pembelajaran
tatap muka tidak mungkin dilakukan,”
ujarnya.
Namun, teknologi tidak akan pernah
bisa menggantikan pembelajaran
tatap muka dan interaksi langsung
antara guru dengan murid. “Kita kini
semakin sadar bahwa pemanfaatan
teknologi mampu mengakselerasi
transformasi pendidikan dan
mendorong lompatan kemajuan
dengan satu syarat. Syaratnya adalah
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teknologi harus dimanfaatkan secara
tepat sasaran dan cakap,” kata
Nadiem.
Menyoal kecakapan digital,
Mendikbudristek mengatakan bahwa
kecakapan digital ini tidak hanya
berkaitan dengan kemampuan
untuk menggunakan gawai, tetapi
juga cerdas dan bijak dalam
menggunakannya. “Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan-pendekatan
strategis yang dapat meningkatkan
literasi digital, khususnya bagi
generasi muda yang biasanya belum
memiliki benteng cukup kuat untuk
menangkal pengaruh buruk dari
teknologi,” jelasnya.
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) menyambut
baik modul literasi digital yang
diterbitkan Kementerian Komunikasi
dan Informatika yang mencakup
empat dasar literasi digital, antara
lain keamanan digital, keterampilan
digital, etika digital, dan budaya digital.
“Empat pilar utama tersebut akan
mendorong terciptanya ekosistem
pembelajaran berbasis teknologi
yang menghasilkan talenta-talenta
digital unggul Indonesia,” kata
Mendikbudristek.
Menutup sambutannya,
Mendikbudristek mengajak semua
pihak untuk turut merefleksikan
kembali makna dari kebangkitan
nasional. “Bangkit berarti keluar dari
keterpurukan, bangkit berarti cakap
dan tanggap dengan perkembangan
teknologi, bangkit berarti belajar
dengan bahagia, dan merdeka,”
ungkapnya.
“Salam kebangkitan nasional, salam

Merdeka Belajar!” imbuh Nadiem.

Penggunaan Teknologi
Tepat Sasaran Menjadi Kunci
Pemerataan dan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek) Nadiem Anwar
Makarim menekankan pentingnya
peran teknologi yang tepat sasaran
dalam memastikan berjalannya
layanan pendidikan bagi anak-anak
di masa pandemi Covid-19. Untuk
pertama kalinya, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek)
mengembangkan platform pendidikan
tingkat nasional yang dapat
dimanfaatkan oleh guru dan murid
di seluruh Indonesia untuk saling
berinteraksi, belajar, dan berbagi.
“Syaratnya adalah teknologi harus
dimanfaatkan secara tepat sasaran
dan cakap. Tepat sasaran berarti
dapat secara langsung mengatasi
tantangan yang ada dalam sistem
pendidikan kita. Salah satunya adalah
kualitas pembelajaran dan akses
terhadap pendidikan berkualitas,”
terang Mendikbudristek dalam
sambutan virtualnya dalam kegiatan
peluncuran “Indonesia Makin Cakap
Digital” di Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Meski begitu, menurut Nadiem,
tantangan lain yang masih dihadapi
dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan berasal dari sisi
administrasi. Di mana guru dan kepala
sekolah tidak bisa memberikan
pelayanan pendidikan yang
memprioritaskan kebutuhan pelajar
karena masih disibukkan dengan
pemenuhan administrasi kinerjanya.

“Dalam hal ini, teknologi perlu
dimanfaatkan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi kerja-kerja
administratif, sehingga guru dan
kepala sekolah bisa memfokuskan
perhatian dan tenaganya untuk
memenuhi kebutuhan pelajar,
terutama dengan personalized
learning untuk memastikan setiap
anak berkembang sesuai minat
dan kemampuannya,” terang
Mendikbudristek.
Sementara itu, Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan,
Iwan Syahril mewakili Mas Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi untuk hadir sebagai
narasumber bersama Menkominfo,
Gubernur Sulawesi Tenggara, dan
Nicholas Saputra dalam acara
Peluncuran Program Nasional Literasi
Digital dengan tema “Indonesia Makin
Cakap Digital”.
Agenda ini merupakan rangkaian
Gerakan Literasi Digital yang akan
menjangkau 34 provinsi dan 514
kabupaten/ kota sebagai bentuk
dukungan agenda percepatan
transformasi digital sesuai arahan
Bapak Presiden Joko Widodo.
Kegiatan ini sekaligus memperingati
Hari Kebangkitan Nasional ini. Acara
ini mencetak rekor dunia MURI
dengan peserta daring terbanyak,
mencapai lebih dari 350 ribu orang.
Teknologi informasi dan komunikasi
di Indonesia semakin berkembang
pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka
penetrasi pengguna internet di
Indonesia yang mencapai 73,3%.
Persentase tersebut memperlihatkan
bahwa 144.191.413 dari total
196.714.070 masyarakat Indonesia
telah memiliki akses terhadap

internet (APJII, 2020). Pesatnya
perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi tersebut membuat
Indonesia dinyatakan sebagai pasar
ekonomi digital terbesar di Asia
Tenggara.
Mas Dirjen Iwan Syahril menekankan
kembali bahwa kemampuan literasi
digital sangat penting dalam
menghadapi tantangan revolusi
industri 4.0. Selama pandemi Covid-19,
tanpa disadari masyarakat Indonesia
semakin terbuka dengan dunia digital
dalam melakukan aktivitas seharihari. Dalam filosofi Merdeka Belajar,
transformasi pendidikan merupakan
sebuah gerakan bersama atau
gerakan nasional.

75.000. Semakin cepat kita bergerak
semakin cepat kita maju,” terang Mas
Dirjen.
Lebih lanjut, Iwan menambahkan
bahwa empat pilar literasi digital yang
dicanangkan Kemenkominfo sangat
relevan dengan arah pengembangan
paradigma pembelajaran yang sedang
dilakukan Kemendikbudristek. Tidak
hanya aspek keamanan digital dan
keterampilan digital saja, tetapi juga
memuat etika digital dan budaya
digital dalam pilar literasi digital yang
akan menjadi panduan kementerian
dan lembaga lainnya.

“Sesuai dengan yang diamanatkan
oleh Pak Presiden, kita harus
mengemban asas gotong royong,
tidak hanya kolaborasi, tetapi ada
rasa empati, solidaritas, dan gerakan
bersama. Ini merupakan sebuah
keunikan dari bangsa Indonesia, dan
dengan inilah kita ingin melakukan
transformasi termasuk dalam bidang
pendidikan,” ungkap Iwan.
Dirjen GTK menambahkan bahwa
saat ini Kemendikbudristek telah
menyelenggarakan program
Pembelajaran Berbasis TIK
(PemBATIK) yang dicanangkan
untuk guru-guru di seluruh Indonesia.
Program ini diharapkan mampu
menambah kompetensi para guru
dalam memanfaatkan teknologi dalam
proses belajar mengajar.
“(Kompetensi) guru juga akan kita
terus kembangkan, di mana tahun
2020 ada 70.000 peserta dalam
program Pembelajaran Berbasis TIK
dan insyaallah tahun 2021 targetnya

Dicontohkan Iwan Syahril, dalam
Merdeka Belajar episode pertama
yang menggantikan Ujian Nasional
menjadi Asesmen Nasional yang
menitikberatkan kepada penguatan
literasi, numerasi, dan survei karakter
pelajar Indonesia. “Kemampuan soft
skills ini adalah kunci. Empat pilar tadi
selain skill, tetapi juga ada safety dan
ethics. Dan penekanan pada ethics
sangat luar biasa pentingnya,” ujarnya.
“Pembelajaran literasi digital tidak
hanya mengutamakan keterampilan,
tetapi harus diikuti dengan etika.
Sehingga budayanya itu menjadi
budaya yang positif,” imbuh Dirjen
GTK.
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Pendidikan yang
Memerdekakan,
Memanusiakan, dan
Berpihak pada Murid
Dalam menyambut Hari Pendidikan
Nasional (Hardiknas), Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek)
menggelar berbagai kegiatan. Salah
satunya adalah Siniar #PojokDikbud
dengan narasumber seluruh pejabat
Eselon I Kemendikbudristek yang
dapat disaksikan di kanal YouTube
Kemendikbud RI.
Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan (Dirjen
GTK) Kemendikbudristek, Iwan
Syahril dalam Siniar #PojokDikbud
dengan tema “Pendidikan yang
Memerdekakan, Memanusiakan,
dan Berpihak pada Murid”. Dalam
siniar yang dipandu oleh Dea
Rizkita tersebut, Mas Dirjen banyak
mengupas tentang Guru Penggerak.
Guru Penggerak adalah pemimpin
perubahan pendidikan yang
memerdekakan, yang memanusiakan,
yang berpihak pada murid. Siniar
#PojokDikbud tersebut dapat disimak
di: https://youtu.be/g6f0lOiHrII.
“Yang menjadi dasar kita adalah
sebuah kesadaran atau komitmen
untuk mewujudkan sebuah
pendidikan yang memerdekakan,
pendidikan yang memanusiakan, dan
berpihak pada murid. Dalam hal ini
kita melihat Bapak Pendidikan kita

64

itu adalah sumber inspirasi yang luar
biasa. Kita melihat pemikiran Ki Hadjar
Dewantara itu sangat sesuai dengan
tantangan zaman, juga dengan
konteks kita saat ini,” kata Dirjen GTK
Kemendikbudristek, Iwan Syahril.
Seperti semboyan Ki Hadjar, Ing
Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya
Mangun Karso, Tut Wuri Handayani,
nilai utama setiap pendidik di
Indonesia adalah menjadi teladan,
pembangkit semangat, dan
pemberdaya menuju kemerdekaan
peserta didik.
“Jadi sebenarnya logo Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Tut
Wuri Handayani, sebuah komitmen,
bahwa kita harus mencetak manusiamanusia yang merdeka. Itulah yang
sebenarnya diinginkan dari filosofi Ki
Hadjar Dewantara,” tutur Iwan.
Sesuai dengan kodrat zaman,
Presiden Joko Widodo sudah
menyatakan kita harus fokus pada
sumber daya manusia (SDM), kita
harus melakukan inovasi, terobosan,
dan berfokus kepada outcome.
“Di sinilah kita melihat oke, gimana
ya kita selama ini, outcome kita, ada
bersekolah apakah belajar?” refleksi
dari Iwan Syahril. “Kita akses semakin

bagus, tapi kualitas hasil belajar kita
masih belum sampai pada hal yang
kita harapkan. Kita harus membuat
sebuah lompatan.”
Maka pada Merdeka Belajar
Episode 5, Program Guru Penggerak
diluncurkan. Guru Penggerak adalah
pemimpin pembelajaran yang
mendorong tumbuh kembang murid
secara holistik, aktif dan proaktif
dalam mengembangkan pendidik
lainnya untuk mengimplementasikan
pembelajaran yang berpusat kepada
murid, serta menjadi teladan dan agen
transformasi ekosistem pendidikan
untuk mewujudkan profil Pelajar
Pancasila.
“Dari Mas Menteri menggagas
Guru Penggerak, kita ingin adanya
pemimpin. Pemimpin yang tahu

“Kita melihat juga kajian secara literatur,
bagaimana membuat sebuah lompatan
dalam suatu sistem pendidikan dalam
konteks negara berkembang seperti
Indonesia, salah satu keputusan
terpenting dalam sistem pendidikan
itu adalah keputusan siapa yang
jadi pemimpin-pemimpin di satuan
pendidikan kita atau dalam sebuah
sistem pendidikan,” terang Dirjen GTK
Kemendikbudristek.
“Karena itu kita melihat instructional
leadership atau pemimpin yang bisa
fokus pada pembelajaran ini menjadi
hal yang penting. Bayangkan di seluruh
Indonesia, kepala sekolah, pengawas
sekolah, bahkan sampai ke Dinas
Pendidikan, itu orang-orang yang tahu,
ngerti. Tidak hanya student-centered
learning, tapi nanti student-centered
program, dan student-centered policy,
jadi itu berpusat dan fokusnya kepada
murid dan pembelajarannya,” sambung
Iwan Syahril.
bagaimana pembelajaran yang
memerdekakan, yang berpihak pada
murid itu, bisa menjadi teladan,
enggak cuma ngomongin doang. Dia
harus bisa mencontohkan, menjadi
coach atau mentor buat guru-guru
yang lain,” jelas Iwan Syahril.
Kualitas kepemimpinan berdampak
signifikan terhadap efektivitas sekolah
(Hallinger dan Heck 1998; Gurr et al.
2005; Leithwood et al. 2008; Dinham
2005; Fullan 2014). Peran pemimpin
sangat krusial dalam membawa
perubahan dalam kualitas belajar
siswa. Walaupun banyak faktor-faktor
lain yang juga memengaruhi kualitas
belajar siswa, seperti pengajaran
guru di kelas (Leithwood, et al.
2006), pemimpin sekolah memegang
peranan penting dalam menyinergikan
berbagai macam variabel-variabel

yang ada di dalam dan luar sekolah,
agar semua murid dapat belajar
dengan baik.
Barber, Miller, dan Clark (2010)
menjelaskan bahwa kepala
sekolah yang berkualitas tinggi
di negara-negara dalam studi ini
lebih menekankan fokus pada
kepemimpinan pembelajaran
(instructional leadership) dan
mengembangkan kemampuan guruguru di sekolah mereka. Orientasi
kepala sekolah ini bukan lagi pada
masalah administratif dan operasional
melainkan pada peningkatan kualitas
pengajaran dan pembelajaran.
Keterampilan yang paling diutamakan
para sekolah ini adalah keterampilan
untuk melatih/membimbing
(coaching) guru dan staf lainnya dan
mendukung perkembangan mereka.

Dengan ekosistem pendidikan,
dimana kepala sekolah, pengawas
sekolah telah memiliki visi berpihak
pada murid, maka peningkatan
kompetensi dari guru dan tenaga
kependidikan, fondasi utamanya dapat
dimulai dari sekolah.
“Kepala sekolahnya bisa menjadi
leader-nya, bisa men-coach, dan
menggerakkan komunitas belajar
yang utama terutama di sekolah, nanti
tentunya bisa berjejaring dengan
sekolah lain,” harap Iwan.
“Inilah yang kita harapkan, mudahmudahan mencapai visi SDM unggul
yang diinginkan. Mudah-mudahan
24 tahun lagi Indonesia Emas bisa
kita capai,” sambung Dirjen GTK
Kemendikbudristek, Iwan Syahril.
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MENILIK CAPAIAN
MERDEKA BELAJAR
DI PAMERAN VIRTUAL
HARDIKNAS 2021
Tahun ini merupakan kedua kalinya
peringatan Hari Pendidikan Nasional
(Hardiknas) berlangsung di masa
pandemi Covid-19, sekaligus menjadi
pertama kalinya pameran virtual
hadir untuk memeriahkan peringatan
Hardiknas. Esensi mendasar
pendidikan haruslah memerdekakan
kehidupan manusia. Pemerintah terus
berupaya menciptakan pendidikan
yang berkualitas dan mewujudkan
kemerdekaan belajar yang sejati.
Karena itulah tema Pameran Virtual
Hardiknas 2021 ini selaras dengan

tema Hardiknas 2021, yaitu “Serentak
Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar”.
Sebagai penutup rangkaian
peringatan Hardiknas 2021,
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek)
menyelenggarakan pameran virtual
Hardiknas 2021 pada tanggal 21 s.d. 25
Mei 2021.
Mengangkat tema “Serentak
Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar”,

pameran virtual menghadirkan
berbagai kebijakan, program, dan
capaian Merdeka Belajar dan produk
kreasi anak bangsa yang merupakan
hasil dari pendidikan Indonesia
yang semakin berkualitas. Serta
menampilkan berbagai capaian
dan prestasi Indonesia dalam hal
pemajuan kebudayaan.
Konsep pameran virtual
diselenggarakan dengan format
360 interactive. Kelebihan dari
format 360 interactive yaitu lebih
ringan dibanding format 3D, dapat
diakses baik melalui PC/laptop
maupun ponsel dengan sebelumnya
mengunduh aplikasi. Tekstur gambar
juga lebih tajam karena menggunakan
foto atau pengolahan grafis yang lebih
baik.
Pameran menampilkan seluruh unit
utama dan satuan kerja di lingkungan
Kemendikbudristek yang memiliki
program, kebijakan unggulan, dan
hasil karya/prestasi anak bangsa yang
menarik pada booth/stand virtual.
Adapun produk pameran ditampilkan
dalam bentuk infografik, poster dan
video singkat.
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Sebagai media komunikasi antara
pengunjung dan tenant pameran,
terdapat layanan live chat melalui
WhatsApp yang bisa diakses mulai
pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB. Selain
pameran virtual, bentuk kegiatan
lainnya yaitu penampilan hiburan, mini
games, dan kuis dari setiap tenant
pameran.

Pameran Virtual Hardiknas Jadi
Pemantik Inovasi
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek), Nadiem Anwar
Makarim membuka Pameran Virtual
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)
Tahun 2021 secara daring pada
Jumat (21/5/2021). Pameran virtual
Hardiknas merupakan salah satu
bagian dari rangkaian acara dalam
memperingati Hari Pendidikan
Nasional Tahun 2021.
“Pameran ini juga merupakan bagian
dari keterbukaan informasi publik
yang disajikan untuk masyarakat
secara langsung dengan menampilkan
berbagai program dan capaian
kebijakan Merdeka Belajar yang
telah diluncurkan oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,” ucap Menteri Nadiem.
Lebih lanjut, makna Hardiknas
menurutnya bukan hanya menjadi
suatu perayaan saja. Namun
juga menjadi momentum untuk
mempertanyakan mengapa sampai
hari ini masih banyak anak Indonesia
yang tidak bisa menggapai citacitanya karena putus sekolah?
Mengapa akses terhadap pendidikan
masih tidak merata? Dan yang penting

adalah mengapa masih banyak anakanak Indonesia yang belum merdeka
dalam belajar.
“Butuh proses yang panjang dan
perjuangan yang tidak kenal patah
semangat untuk mewujudkan
kemerdekaan belajar dari Sabang
sampai Merauke dan dari Miangas
sampai Pulau Rote. Kita bisa
memulainya dengan menjadikan
setiap hari sebagai hari pendidikan.
Dan pameran ini menjadi salah satu

perwujudan dari keinginan tersebut
dengan memanfaatkan teknologi
para pengunjung dapat menikmati
pameran virtual ini di mana saja dan
kapan saja melalui gawainya,” ujar
Menteri Nadiem.
Ia menambahkan bahwa salah
satu hal yang menjadi tantangan
kita dalam memajukan pendidikan
Indonesia, yaitu sudah terlalu lama
kita menjadikan falsafah pemikiran
Ki Hadjar Dewantara hanya sebagai

67

slogan. Peringatan Hari Pendidikan
Nasional pun sering kali tidak diikuti
oleh refleksi yang berbuah solusi
atau gerakan yang mengarah kepada
perubahan.
“Pada saat seperti ini kita semua
menyaksikan secara lebih jelas halhal apa saja yang harus kita tangani
di dunia pendidikan. Sekarang ini
merupakan waktu yang terbaik untuk
mengubah pola pikir kita. Pameran
virtual Hari Pendidikan Nasional ini
saya harapkan menjadi pemantik
inovasi-inovasi selanjutnya sebagai
bentuk pelayanan kementerian
serta mendorong ide-ide kreatif
yang dipersembahkan oleh
masyarakat untuk masyarakat. Mari
satukan langkah bergerak bersama
mewujudkan Merdeka Belajar,” tegas
Mendikbudristek.
Lebih lanjut, Menteri Nadiem
mengatakan bahwa pameran ini
berlangsung mulai Jumat (21 Mei
2021) sampai dengan tanggal 25 Mei
2021. Pameran tersebut menyajikan
program Merdeka Belajar dari
episode satu sampai sepuluh serta
berbagai layanan dan program lainnya
yang telah dikembangkan oleh
Kemendikbudristek.

Sekilas tentang Pameran Virtual
Hardiknas 2021
Untuk dapat mengunjungi pameran
virtual ini, Anda harus mendaftar
terlebih dahulu melalui laman
pameranhardiknas.com dan
setelah selesai mendaftar, Anda
akan menjumpai area lobi yang
menyediakan layanan obrolan
langsung (live chat) seputar
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kegiatan pameran. Fasilitas tersebut
berlangsung mulai pukul 09.00—
15.00 WIB.

video, poster, dan materi singkat. Ada
juga informasi mengenai beasiswa
bagi guru dan tenaga kependidikan.

Selama Anda mengarungi Pameran
Virtual Hardiknas 2021, lagu Untukmu
Indonesia mengiringi. Lagu Untukmu
Indonesia diciptakan oleh Guruh
Soekarno Putra, dibawakan oleh
Shanna Shannon, diiringi musik yang
digubah Elwin Hendrijanto.

Stan Guru dan Tenaga Kependidikan
menampilkan informasi program
guru penggerak dalam bentuk
video, flyer, dan tautan pada laman.
Terdapat informasi tentang seleksi
pendaftaran Calon Guru Penggerak
(CGP) angkatan 4 yang dibuka
sejak 22 Maret – 25 Mei 2021.
Pendaftaran Beasiswa bagi Guru dan
Tenaga Kependidikan (guru, kepala
sekolah, dan pengawas sekolah) dan
Pendaftaran Pelatih Ahli dari Program
Sekolah Penggerak.

Adapun setelah menjumpai area
lobi, akan ditemui tampilan layaknya
suasana pameran yang terdiri
atas stan-stan penyedia informasi
dan publikasi dari satuan kerja di
lingkungan Kemendikbudristek.
Pertama, stan Penelitian dan
Pengembangan Perbukuan serta
Arkeologi menampilkan informasi dan
layanan balitbang dan perbukuan,
antara lain asesmen nasional,
hasil penelitian kebijakan, sistem
perbukuan, hasil penelitian bidang
arkeologi, dan jurnal ilmiah.
Kedua, stan Pendidikan Tinggi yang
menampilkan informasi program
layanan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, baik dalam bentuk
infografik maupun video, khususnya
terkait implementasi kebijakan
Kampus Merdeka, Kedai Raka, dan
program pendanaan (matching
fund) dari Ditjen Dikti. Kemudian, ada
delapan kegiatan di luar program studi
(prodi) dan prestasi mahasiswa.
Ketiga, stan Guru dan Tenaga
Kependidikan menampilkan informasi
dan kebijakan Merdeka Belajar serta
program Guru Penggerak yang
disajikan dalam bentuk infografik,

Keempat, stan Pendidikan Anak Usia
Dini, Dasar, dan Menengah. Stan ini
menampilkan informasi mengenai
Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
pembelajaran jarak jauh (PJJ),
pembelajaran tatap muka (PTM),
literasi, dan unit kesehatan sekolah
(UKS) serta infografik Merdeka Belajar
yang tersaji dengan apik dalam
bentuk video pendek.
Kelima, stan Teknologi Pembelajaran
menampilkan informasi menarik
tentang teknologi pembelajaran yang
dirancang untuk kemudahan siswa
dan guru serta program belajar dari
rumah. Kemudian, ada pula informasi
tentang lomba-lomba yang dapat
diikuti.
Keenam, stan Kebudayaan
menampilkan informasi dalam bentuk
infografik maupun video terkait
warisan budaya dan jalur rempah
sehingga kita semakin mengenal
kekayaan budaya Indonesia.

Menteri Pendidikan Asia Tenggara
(Southeast Asian Ministers of
Education Organization/SEAMEO) di
Indonesia dalam mendukung Merdeka
Belajar, Kampus Merdeka, dan
pendidikan di Indonesia serta wilayah
Asia Tenggara dalam bentuk pamflet,
infografik, dan video pendek.

Ketujuh, stan Pendidikan Vokasi
menampilkan video informasi tentang
SMK Pusat Keunggulan (center of
excellent), profil Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi, grafik bergerak
(motion graphics) tentang program
D-3 dan D-4, program mahasiswa
vokasi serta kisah sukses kerja sama
vokasi dengan dunia usaha dan dunia
industri (DUDI) yang menginspirasi.
Kedelapan, stan Badan
Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa (Badan Bahasa). Melalui
stan ini Anda dapat memperdalam
kemampuan berbahasa yang baik dan
benar, penulisan bahasa baku, dan
bahasa serapan asing. Selain itu, akan
ditampilkan juga profil Badan Bahasa,
Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
(UKBI) Adaptif Merdeka, bahan
bacaan literasi, persebaran bahasa di
Indonesia (peta bahasa), dan aplikasi
KBBI luring untuk disabilitas netra
serta Ensiklopedia Sastra Indonesia.
Kemudian, Anda juga dapat mengikuti
kuis yang diadakan setiap hari selama
pameran berlangsung.

Kesembilan, stan Prestasi Nasional
menampilkan berbagai prestasi
anak bangsa dari berbagai bidang
ilmu yang tentunya akan sangat
menginspirasi dan memotivasi peserta
didik, baik tingkat nasional maupun
internasional.
Kesepuluh, stan LPMP dan BP
PAUD Dikmas. Stan ini menampilkan
berbagai informasi programprogram yang telah dilaksanakan
oleh Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan dan Balai Pengembangan
PAUD dan Pendidikan Masyarakat
yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kesebelas, stan Pengawasan dan
Akuntabilitas menampilkan berbagai
informasi kampanye antikorupsi dan
antigratifikasi serta komitmen seluruh
pegawai Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
dalam hal akuntabilitas.
Kedua belas, stan SEAMEO Center
Indonesia menampilkan program
kegiatan serta inovasi tujuh Organisasi

Ketiga belas, stan Humas dan
Informasi. Melalui stan ini kita
dapat melihat informasi mengenai
rangkuman kebijakan Merdeka Belajar
dari episode 1-10, Perpustakaan
Dikbud, beasiswa, galeri foto
kunjungan kerja Mendikbudristek,
dan sekolah-sekolah Indonesia di
luar negeri. Selain itu, stan ini juga
mengadakan kuis berhadiah paket
suvenir menarik.
Keempat belas, stan Penguatan
Karakter menghadirkan informasi
dalam bentuk video-video pendek
tentang enam profil Pelajar Pancasila.
Kelima belas, panggung utama yang
berisi agenda pelaksanaan webinar
dengan tema-tema menarik dan dapat
Anda ikuti untuk menambah wawasan
dan pengetahuan terkait tema yang
dibahas.
Pameran Virtual Hardiknas 2021
berlangsung selama lima hari (21-25
Mei 2021). Pameran ini menyuguhkan
informasi tentang kebijakan Merdeka
Belajar, capaian Merdeka Belajar,
empat belas stan satuan kerja di
Kemendikbudristek, kuis dengan
hadiah menarik, webinar dengan
tema menarik, dan tantangan TikTok
berhadiah.
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Siswa, Siswa, Siswa
Pada masa pandemi ini, kita terus melihat energi positif
dan semangat juang pantang menyerah segenap
pendidik Indonesia. Dari Sabang ke Merauke, dari
Miangas hingga Rote, berbagai upaya dilakukan untuk
memperjuangkan pendidikan anak-anak kita tetap dapat
berlangsung walau penuh tantangan dan keterbatasan.
Ujung-ujungnya, apa yang kita lakukan adalah untuk
anak-anak Indonesia, masa depan bangsa.
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PRAKTIK BAIK PEMBELAJARAN
CALON GURU PENGGERAK
Salah satu hikmah dari Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) yakni dengan
semakin menurunnya kecemasan
menggunakan teknologi dalam
pembelajaran. Guru dan tenaga
kependidikan semakin terbiasa
menggunakan teknologi, hal ini
membawa harapan, terobosan, inovasi.
Segenap insan dalam ekosistem
pendidikan pun mengalami dan
merasakan bahwa belajar itu bisa
terjadi di mana saja, kapan saja, dan
dengan cara yang lebih mudah.
Kebermaknaan dalam pembelajaran
pun semakin terasa dengan semangat
gotong royong yang dilakukan oleh
guru dan tenaga kependidikan yang
senantiasa terus belajar dan berbagi
di masa pagebluk.

Beda Murid Beda Cara, Cuma
Guru Kreatif yang Bisa
Seperti halnya Rinawati, Guru
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Kranggan, Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum
pandemi, pembelajaran yang ia
lakukan sering kali membawa para
siswa untuk melakukan kegiatan di
luar ruang seperti berkunjung ke
pusat pengelolaan sampah atau
sekadar melakukan kegiatan outdoor

72

yang relevan dengan pembelajaran.
Tergabung dalam Program Guru
Penggerak (PGP), ia mengakui
bahwa dalam PGP banyak sekali
manfaat yang didapat olehnya. Seperti
melakukan perubahan terkait dengan
apa yang biasa ia lakukan dalam
pembelajaran.
“Sebelum pandemi, saya selalu
mengadakan program outdoor seperti
ke pusat pengelolaan sampah dan
lain sebagainya. Namun semenjak
pandemi, kegiatan tersebut harus
dihentikan sementara waktu.
Bersyukurlah saya tergabung dengan
PGP. Dalam PGP, yang saya pelajari
adalah bahwa setiap anak memiliki

metode belajarnya masing-masing.
Ada yang melalui audio, visual, atau
belajar dari mengajari temannya. Jadi
perubahan yang saya lakukan adalah
pembelajaran melalui teknologi,”
ungkapnya.
Manfaat PGP memang benarbenar dirasakan olehnya. Teknologi
memang sudah sangat akrab
dengan kehidupan sehari-hari tetapi
bagaimana menggunakan teknologi
itu dengan tingkat yang lebih baik
belum tentu semua orang bisa.
Hal ini yang dirasakan oleh
Rinawati, teknologi yang sudah
akrab dengannya menjadi semakin
bermanfaat dengan metode

penggunaan teknologi dengan lebih
baik di kala pandemi.
“Melalui PGP, saya tidak hanya
mempelajari bagaimana
menggunakan teknologi yang sudah
akrab dengan kita sehari-hari. Tetapi
juga bagaimana memanfaatkan
teknologi itu dengan baik,” ujarnya.
Manfaat yang benar-benar
langsung dirasakannya ketika ia
memberikan tiga pilihan tugas kepada
siswanya. Adapun pilihan itu adalah
mengumpulkan tugas melalui video,
rekaman suara, dan melalui gambar.
Hasilnya pun sangat signikan.
Pembelajaran menjadi lebih hidup
sehingga para siswanya mampu
mengerjakan tugas dengan inisiatif
dan kreatif.
“Setelah belajar diferensiasi, saya
memberikan tiga pilihan tugas
kepada murid saya. Melalui video,
rekaman suara, dan gambar,
hasilnya 95% siswa mengumpulkan.
Pembelajaran menjadi dua arah,
anak-anak jadi memiliki inisiatif untuk
mempresentasikan tugasnya dengan

kreatif,” ungkapnya.

disukai oleh muridnya.

“Saya juga mengombinasikan dengan
kunjungan ke rumah. PGP membantu
saya mengeksplorasi teknologi untuk
mengarahkan siswa-siswa saya,”
tambahnya.

“Jarak generasi saya dengan para
murid lebih kurang 30 tahun. Joget
TikTok, Terpesona dan lain-lain,
sama sekali saya tidak mengerti. Lalu
saya berpikir keras mencari tahu apa
yang murid-murid saya suka. Dan
akhirnya saya pun menjadi paham
menggunakan aplikasi-aplikasi
kekinian,” ungkapnya.

Beberapa media yang digunakan
seperti WhatsApp, Goggle Classroom,
PowerPoint atau YouTube, menurut
Rinawati secara tidak langsung
meliterasikan dirinya serta siswanya
dalam hal kebaruan.

Belajar dengan Senang, Guru
Bijak Bikin Bahagia
Peserta Pendidikan Guru Penggerak
dari Kota Cilacap, Isnaeni Sumiarsih
seorang Guru SMPN 6 Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk
mengerti tentang apa yang muridnya
sukai di zaman sekarang ini.
Aplikasi-aplikasi yang ada untuk
generasi sekarang seperti TikTok,
Facebook, dan lain sebagainya
menjadi santapan Isnaeni hanya
karena ingin mengetahui hal apa yang

Penggunaan platform TikTok dalam
kegiatan pembelajaran secara
nyata dilakukan Isnaeni melalui
pembelajaran Penugasan Aksi Nyata.
Di mana melalui TikTok ini, muridmurid melakukan presentasi terkait
dengan sistem perpindahan kalor,
sistem pencernaan karbohidrat, dan
lemak.
“Di modul Filosofi Pendidikan
Nasional, penugasan aksi nyata
yang saya lakukan adalah dengan
menggunakan TikTok sebagai media
presentasi murid. Adapun yang
mereka presentasikan adalah sistem
perpindahan kalor, sistem pencernaan
karbohidrat, dan lemak. Tidak hanya
itu, saya juga membuat fanpage di
Facebook untuk menumbuhkan
literasi pada murid,” ujarnya.
“Awalnya program ini hanya menjadi
pengisi liburan murid di kelas saya.
Sekarang sudah menjadi agenda rutin
setiap hari Kamis untuk satu sekolah,”
tambahnya.
Program Guru Penggerak menjadi
penguat untuk Isnaeni dalam hal
percaya diri hingga menggerakkan
guru serta orang tua murid.
“Setelah mengikuti Program Guru
Penggerak, saya merasa lebih percaya
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aplikasi pembelajar serta fitur yang
memudahkan untuk itu. Saya coba
bertanya dan berdiskusi kepada
para fasilitator di Program Guru
Penggerak. Mereka memperkenalkan
saya dengan aplikasi dan fitur yang
memudahkan pembelajaran. Tentunya
fitur-fitur yang sedang tren di
kalangan remaja saat ini,” ungkapnya.

diri karena mendapat tambahan
pengetahuan, rekan sejawat, dan
juga jaringan saya. Bahkan saya
beranikan diri untuk menggerakkan
guru lain dan perkumpulan orang
tua untuk bergabung bersama kami,”
ungkapnya.

Barat, Provinsi Lampung. Menurutnya,
rasa penasaran itu timbul terkait
dengan apa saja yang dilakukan
oleh murid-muridnya dengan gawai
mereka. Dan pada akhirnya, kuota
habis menjadi alasan mereka ketika
belajar daring.

Menurut Isnaeni, pada prinsipnya
biarlah para murid menjadi dirinya
sendiri dan belajar dengan caranya
sendiri.

“Seperti kebanyakan anak zaman
sekarang, murid-murid saya pun
sudah pasti menggunakan gawai
mereka. Saya terkadang penasaran
apa saja yang mereka lakukan
dengan gawai mereka. Ada yang
main games, berselancar di sejumlah
situs pertemanan, lalu media sosial.
Dan pada akhirnya ketika mau
mulai belajar daring kuota habis pun
menjadi alasan mereka,” tutur Marwan.

“Prinsipnya biarkan anak-anak
menjadi dirinya sendiri. Menikmati
setiap waktu di usia mereka walau
belajar menjadi kewajiban mereka,
biarkan mereka belajar dengan
caranya sendiri. Biarkan mereka
merdeka untuk belajar, mungkin ini
saatnya kita para guru dan orang tua
yang jadi muridnya,” ucapnya.

Guru Jagoan, Aplikasi Sekolah
Online Jadi Asyik
Rasa penasaran menjadi hal yang
selalu dirasakan oleh Marwan
Batubara, seorang guru SMA PGRI 1
Tumiajar, Kabupaten Tulang Bawang
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Ia mengakui tidak mau kalah
dengan muridnya terutama dalam
menggunakan teknologi. Hal ini
menjadi tantangan serta telah
ditanyakan serta didiskusikan dengan
para fasilitator di Program Guru
Penggerak.
“Tantangan yang harus saya hadapi
adalah memperkaya diri dengan

Tidak hanya itu saja, setelah ia
mampu menguasai sejumlah aplikasi
penunjang di kegiatan belajar daring,
Marwan juga menggunakan bahasa
gaming dalam pembelajaran. Tentu
hal ini mengejutkan para muridnya
dan pembelajaran pun menjadi
semakin asik.
“Di PGP saya diajarkan tentang
pendekatan yang setara kepada
murid. Setelah saya menguasai
menguasai sejumlah aplikasi
penunjang di kegiatan belajar daring.
Lalu pendekatan yang saya lakukan
ke murid adalah dengan penggunaan
bahasa gaming dalam pembelajaran.
Dan terbukti bahwa belajar pun
menjadi semakin asyik,” imbuh
Marwan.
Menurutnya, Merdeka Belajar yang
sesungguhnya adalah ketika ada tawa
yang merekah mewarnai kegiatan
belajar daring.
“Setiap anak mempunyai
keistimewaan masing-masing,
termasuk cara berpikir dan gaya
belajar yang mereka jalani tentu
sangat berbeda. Dan penggunaan
bahasa gaming tadi memutus jarak
antara saya dengan murid. Tawa yang
merekah sekarang selalu mewarnai
kegiatan belajar daring kami. Inilah
Merdeka Belajar yang sesungguhnya,”
tutupnya.
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“Jangan berhenti
belajar walau
sedang pandemi.
Jadilah pembelajar
sejati. Ilmu dari
sekolah atau
kampus bisa menjadi
suatu yang usang.
Tapi kalau selalu
belajar sepanjang
hayat, ilmu akan
terus bisa relevan.”

“Bahwa dengan
bergotong royong, upaya
kita untuk mewujudkan
Merdeka Belajar
akan semakin cepat
terlaksana. Silih asah,
silih asuh, dan silih asih.
Saling memintarkan,
saling menyayangi, dan
saling memelihara, demi
satu tujuan: SDM unggul,
Indonesia maju.”
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Nadiem Anwar Makarim
Presiden Republik
Indonesia

“Pada masa pandemi
ini, kita terus melihat
energi positif dan
semangat juang pantang
menyerah segenap
pendidik Indonesia. Dari
Sabang ke Merauke,
dari Miangas hingga
Rote, berbagai upaya
dilakukan untuk
memperjuangkan
pendidikan anakanak kita tetap dapat
berlangsung walau
penuh tantangan dan
keterbatasan.”
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Iwan Syahril

Joko Widodo
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