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K

ementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) menyelenggarakan lomba ‘Rayakan
Merdekamu’ untuk mengisi ruang-ruang peringatan hari
kemerdekaan yang kosong akibat pandemi Covid-19 dengan cara
menyebarluaskan potret keberagaman bangsa dan menggugah semangat
toleransi di ranah digital atau virtual.
‘Rayakan Merdekamu’ mengajak masyarakat untuk unjuk kebolehan dan
semangat kebinekaan melalui berbagai kategori lomba. Kategori 1-6 diajak
untuk mengenakan busana adat atau busana dengan nuansa tradisional
sambil merekam video karya kreatif bertema kebinekaan. Karya dapat
berupa menyanyikan lagu, membacakan puisi, menampilkan tarian,
bercerita, berpantun, dan bentuk ekspresi lainnya.
Adapun kategori 1-6 terdiri dari, kategori 1: Siswa TK/PAUD/TKLB dan
sederajat; Kategori 2: Siswa SD/SDLB/Sekolah Indonesia Luar Negeri
(SILN) jenjang SD; Kategori 3: Siswa SMP/ SMPLB/SILN jenjang SMP dan
sederajat; Kategori 4: Siswa SMA/SMK/SMALB/SMKLB/ SILN jenjang
SMA dan sederajat; Kategori 5: Mahasiswa/I; Kategori 6: Pelaku seni dan
budaya/ masyarakat umum.
Sementara itu, kategori 7 yaitu pendidik dan tenaga kependidikan dapat
berpartisipasi dalam lomba mengenakan busana adat atau busana dengan
nuansa tradisional sambil mengajar dengan topik kebinekaan. Bagi
kategori 8, yaitu wartawan dapat mengikuti lomba menulis artikel bertema
kebinekaan.
Pengumpulan karya dimulai dari tanggal 18 Juli sampai 9 Agustus
2021. Total terkumpul 9.299 karya kreatif dari masyarakat, termasuk
diaspora Indonesia di luar negeri. Sahabat Guru dan Tenaga Kependidikan
dapat melihat karya-karya lomba ‘Rayakan Merdekamu’ pada laman
rayakanmerdekamu.kemdikbud.go.id dan rumahdigitalindonesia.id.
Simak juga pada majalah ini, perihal guru Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi guru ASN PPPK merupakan bagian
dari upaya menyediakan kesempatan yang adil dan bersih, demokratis
terhadap guru honorer yang memiliki kompetensi baik. Terkait mekanisme
pelaksanaannya, peran kementerian/lembaga dalam seleksi PPPK diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 28 Tahun 2021, tentang Pengadaan
PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.
Terkait pelaksanaan seleksinya, terdapat kerja sama kolaborasi berbagai
lintas kementerian dan lembaga, seperti Kemendikbudristek, Kementerian
Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas Penanganan Covid-19,
Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan pemerintah daerah.
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Esensi Merdeka Mengajar
dalam Merdeka Belajar
adalah pendidikan yang
memerdekakan, yang
memanusiakan, yang
orientasi utamanya
adalah pemberian
layanan kepada murid.
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan

Iwan Syahril
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RAYAKAN
MERDEKAMU
Mengisi Ruang Peringatan
Kemerdekaan yang Kosong
Akibat Pandemi
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Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem
Anwar Makarim menyampaikan ajakan
untuk berpartisipasi dalam lomba ‘Rayakan
Merdekamu’ yang diselenggarakan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) dalam rangka menyambut hari
ulang tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-76.

“Satu bulan lagi, Indonesia akan
berusia 76 tahun. Begitu banyak
tantangan yang telah dan sedang
kita hadapi bersama, termasuk
pandemi saat ini. Sekarang adalah
momen terbaik bagi kita untuk
memperkuat kebersamaan sebagai
bangsa yang kuat karena bhineka,”
kata Mendikbudristek, Minggu
(18/7/2021).
Melalui kegiatan yang sepenuhnya
dilakukan secara daring dan peserta
dapat mengikuti dari lokasi masingmasing, lomba ‘Rayakan Merdekamu’

diharapkan dapat menumbuhkan
semangat di tengah situasi pandemi,
utamanya secercah kegembiraan
bagi para peserta didik.
Kemendikbudristek juga
menyelenggarakan lomba
‘Rayakan Merdekamu’ untuk
mengisi ruang-ruang peringatan
hari kemerdekaan yang kosong
akibat pandemi Covid-19 dengan
cara menyebarluaskan potret
keberagaman bangsa dan
menggugah semangat toleransi
di ranah digital atau virtual.
Pengumpulan karya dimulai dari
tanggal 18 Juli 2021 sampai 9
Agustus 2021.
“Saya mengajak adik-adik pelajar,
teman-teman mahasiswa, Ibu/Bapak
pendidik dan tenaga kependidikan,
pelaku seni dan budaya, serta rekanrekan media di seluruh Indonesia
untuk berpartisipasi dalam lomba
‘Rayakan Merdekamu’,” sebut
Mendikbudristek.
Mendikbudristek juga
menyampaikan ajakannya untuk
membangun Indonesia. “Mari
membangun Indonesia tangguh
dan tumbuh dengan merayakan
kemerdekaan kita dalam belajar,
berkarya, dan berbangsa. Saya
tunggu partisipasi kalian dalam
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lomba ‘Rayakan Merdekamu’,”
tutupnya dalam video sosialisasi.

‘Rayakan Merdekamu’
Isi Ruang Peringatan
Kemerdekaan yang Kosong
Akibat Pandemi
Mulai 18 Juli 2021 sampai 9 Agustus,
‘Rayakan Merdekamu’ mengajak
masyarakat untuk unjuk kebolehan
dan semangat kebinekaan melalui
berbagai kategori lomba. Kategori
1-6 diajak untuk mengenakan
busana adat atau busana dengan
nuansa tradisional sambil merekam
video karya kreatif bertema
kebinekaan. Karya dapat berupa
menyanyikan lagu, membacakan
puisi, menampilkan tarian, bercerita,
berpantun, dan bentuk ekspresi
lainnya.
Adapun kategori 1-6 terdiri dari,
kategori 1: Siswa TK/PAUD/TKLB
dan sederajat; Kategori 2: Siswa SD/
SDLB/Sekolah Indonesia Luar Negeri
(SILN) jenjang SD; Kategori 3: Siswa
SMP/ SMPLB/SILN jenjang SMP dan

sederajat; Kategori 4: Siswa SMA/
SMK/SMALB/SMKLB/ SILN jenjang
SMA dan sederajat; Kategori 5:
Mahasiswa/I; Kategori 6: Pelaku seni
dan budaya/ masyarakat umum.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan. Selain itu sejumlah
pakar, tokoh, serta pelaku seni dan
budaya juga dilibatkan dalam proses
penjurian.

Sementara itu, kategori 7 yaitu
pendidik dan tenaga kependidikan
dapat berpartisipasi dalam lomba
mengenakan busana adat atau
busana dengan nuansa tradisional
sambil mengajar dengan topik
kebinekaan. Bagi kategori 8, yaitu
wartawan dapat mengikuti lomba
menulis artikel bertema kebinekaan.

Sebagai acara puncak,
Kemendikbudristek akan
menghadirkan tayangan pemilihan
juara pertama setiap kategori oleh
Mendikbudristek Nadiem Anwar
Makarim. Selain itu, juara I-III setiap
kategori akan mendapatkan alat
elektronik pendukung pembelajaran.
10 besar finalis lomba akan
pendapatkan piagam penghargaan
dan ratusan perserta lomba terpilih
akan berkesempatan memenangkan
hadiah hiburan. Karya-karya finalis
akan dipamerkan pada laman
rayakanmerdekamu.kemdikbud.go.id
dan Rumah Digital Indonesia.

Penjurian akan dilakukan secara
berjenjang. Para juri terdiri dari
perwakilan Kemendikbudristek,
yaitu Pusat Penguatan Karakter
sebagai penyelenggara utama
lomba ‘Rayakan Merdekamu’, Biro
Kerja Sama dan Humas, Direktorat
Jenderal Kebudayaan, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah, Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, dan

Lebih lanjut mengenai lomba
‘Rayakan Merdekamu’ dapat disimak
pada laman rayakanmerdekamu.
kemdikbud.go.id. Lomba ‘Rayakan
Merdekamu’ turut didukung oleh
Radio Republik Indonesia (RRI).
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KEMENDIKBUDRISTEK
MENGAJAK PENDIDIK
MEMBUAT VIDEO KREATIF
RAYAKAN KEMERDEKAAN
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Salah satu kategori lomba ditujukan bagi
pendidik yang terdiri dari guru, dosen,
dan tenaga kependidikan. Pada kategori
ini pendidik diminta membuat video
mengajar bertemakan kebinekaan,
dengan durasi maksimal 60 detik.
Kegiatan lomba ini sendiri bertujuan
menyebarluaskan potret keberagaman
bangsa, serta menggugah semangat
toleransi melalui kegiatan kompetisi
berskala nasional.
Mendikbudristek Nadiem Anwar
Makarim dalam video ajakan mengikuti
lomba menyampaikan bahwa ini
adalah saatnya ambil bagian untuk
membangun bangsa dalam belajar,
berkarya, dan berbangsa di tengah
situasi pandemi. “Mari membangun
Indonesia tangguh dan tumbuh dengan
merayakan kemerdekaan kita dalam
belajar, berkarya, dan berbangsa,” tutur
Nadiem.
Dalam menghasilkan video karya
kreatif, peserta diharuskan mengenakan
busana adat atau busana nuansa
tradisional. Video kemudian diunggah
di akun YouTube dan Instagram peserta
dengan tagar #rayakanmerdekamu
dan menyebut (me-mention) akun
Kemendikbudristek dan 3 akun
Instagram teman. Para peserta dapat
mulai mengunggah karyanya pada
tanggal 18 Juli hingga 9 Agustus 2021.
Selain itu, peserta juga wajib mengisi
formulir pendaftaran, melengkapi
kelengkapan administrasi, dan
menyertakan tautan karya lomba. Alur
pendaftaran, pedoman, syarat umum
dan khusus tentang lomba dapat
dilihat pada laman rayakanmerdekamu.
kemdikbud.go.id.
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Sebagai tradisi menyambut Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia (HUT RI), masyarakat
Indonesia biasanya mengadakan berbagai
perlombaan, baik di lingkungan rumah, sekolah,
maupun perkantoran. Saat ini Indonesia sedang
menghadapi pandemi Covid-19, meskipun
begitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ingin
masyarakat tetap dapat memperingati HUT
RI. Karena itu, Kemendikbudristek mengajak
masyarakat untuk mengikuti Lomba Rayakan
Merdekamu yang dapat diikuti secara daring.

Pemenang lomba akan menerima
hadiah seperti laptop, tablet,
ponsel pintar, piagam, dan hadiah
hiburan. Acara puncak rencananya
menghadirkan Mendikbudristek yang
akan berinteraksi dengan para juara
pertama setiap kategori.
Nadiem mengajak masyarakat
mengikuti Lomba Rayakan Merdekamu
sebagai salah satu momen terbaik
merayakan kemerdekaan. “Begitu
banyak tantangan yang telah dan
sedang kita hadapi bersama, termasuk
pandemi saat ini. Sekarang adalah
momen terbaik bagi kita untuk
memperkuat kebersamaan sebagai
bangsa yang kuat karena bineka”,
pungkas Nadiem.
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RAYAKAN
KEMERDEKAAN,
RAYAKAN
KEBERAGAMAN

Seorang anak perempuan muncul di
dalam video. Mengenakan pakaian
adat Minang, ia menari dengan
anggun. Tidak lama berselang, di
dalam video yang sama, si anak
ganti menari sembari mengenakan
pakaian adat Bali, lalu Jawa Tengah,
sebelum berganti lagi dengan
pakaian bercorak merah dan putih.
Di akhir video, anak perempuan itu
bernyanyi lagu tentang Indonesia.
Tayangan video berubah. Kali
ini, seorang siswa SMP tampil
membacakan puisi berjudul
“Indonesia”. Ia mengenakan pakaian
adat dari berbagai daerah. Bukan
hanya video siswa, ada pula video
seorang guru yang menggabungkan
sosok dirinya mengenakan berbagai
jenis pakaian adat dalam satu layar,
lantas secara bergantian berbicara
ihwal makna kebinekaan.
Video-video tersebut hanyalah
sebagian dari banyak video kreatif
yang dikirimkan oleh peserta lomba
“Rayakan Merdekamu”. Lomba ini
diselenggarakan oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi untuk merayakan
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia ke-76. Lomba
yang bertujuan menyebarluaskan
potret keberagaman bangsa dan
menggugah semangat toleransi di
ranah digital ini dimulai dengan tahap
pengumpulan karya sejak 18 Juli
hingga 9 Agustus lalu.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek), Nadiem Anwar
Makarim dalam video sosialisasi
lomba yang diunggah di kanal
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YouTube Kemendikbud RI mengajak
masyarakat bersama-sama
membangun Indonesia yang tangguh
dan tumbuh dengan merayakan
kemerdekaan dalam belajar,
berkarya, dan berbangsa. “Sekarang
adalah momen terbaik bagi kita
untuk memperkuat kebersamaan
sebagai bangsa yang kuat karena
bineka,” tuturnya.
Kegiatan yang didukung oleh
Radio Republik Indonesia (RRI) ini
mengajak masyarakat untuk unjuk
kebolehan dan semangat kebinekaan
dalam 8 kategori. Pada kategori
1 hingga 6, masyarakat diajak
membuat video kreatif bertemakan
kebinekaan seraya mengenakan
busana adat atau busana
tradisional. Peserta dapat bernyanyi,
membacakan puisi, menari, bercerita,
berpantun, maupun bentuk ekspresi
lainnya.
Kategori 1 ditujukan kepada siswa
TK/ PAUD/ TKLB dan sederajat;
Kategori 2 untuk siswa SD/ SDLB/
Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)
jenjang SD; Kategori 3 untuk siswa
SMP/ SMPLB/ SILN jenjang SMP dan
sederajat; Kategori 4 untuk siswa
SMA/ SMK/ SMALB/ SMKLB/ SILN
jenjang SMA dan sederajat; Kategori
5 untuk mahasiswa/I; dan Kategori 6
untuk pelaku seni dan budaya atau
masyarakat umum.
Adapun Kategori 7 khusus bagi
pendidik dan tenaga kependidikan.
Sama seperti kategori lain, para
pendidik diminta membuat video
pengajaran perihal topik kebinekaan
sembari menggunakan busana adat
atau busana tradisional. Terakhir,

Kategori 8, berupa lomba menulis
artikel bertema kebinekaan bagi
wartawan.
Penjurian lomba dilakukan
secara berjenjang. Juri-juri yang
dilibatkan meliputi perwakilan
Kemendikbudristek, sejumlah pakar
dan praktisi dari berbagai bidang
bidang, tokoh masyarakat, serta
pelaku seni dan budaya, seperti
Seto Mulyadi, Tasya Kamila, Dennis
Adhiswara, Najeela Shihab, dan
Purwacaraka.
Setelah penjurian selesai,
Kemendikbudristek menggelar acara
puncak pemilihan juara pertama
di setiap kategori yang dihadiri
oleh Mendikbudristek Nadiem
Makarim dan dua menteri lainnya.

Acara puncak tersebut digelar dan
disiarkan secara langsung melalui
kanal YouTube Kemendikbud RI dan
TVRI pada 29 Agustus 2021.
Karya-karya para finalis
juga akan dipamerkan di
laman rayakanmerdekamu.
kemdikbud.go.id. Kemendikbudristek
yang juga menjadi bagian dari
Rumah Digital Indonesia mendapat
tempat untuk mempromosikan
50 karya peserta dari setiap
kategori pada platform tersebut.
Masyarakat dapat menemukannya
di laman rumahdigitalindonesia.
id pada bagian ruang “Seni dan
Budaya” dan bisa turut menyebarkan
konten-konten lomba “Rayakan
Merdekamu” di media sosial dengan
tagar #RayakanMerdekamu.

21

Kategori 1 : Siswa TK/ PAUD/ TKLB/SILN jenjang PAUD dan sederajat
Abhicandra Aksa
Purnama

Andi Muhammad
Edgar J

David Sebastian
Halim

Fahmi Amar

TK IT Ibnu Mas’Ud Kulon
Progo
DI Yogyakarta

TK Islam Kreatif Salsabila
Bontang
Kalimantan Timur

TK Swasta Methodist-2
Medan
Sumatra Utara

Janitra Putri
Ramadhani

Kirana Almahyra
Kartono

Maria Gita
Prayasti

Nadia Ahista
Putri

TK Negeri Pembina Bantul
DI Yogyakarta

TK Hang Tuah 10 Juanda
Sidoarjo
Jawa Timur

TK Fransiskus Pringsewu
Lampung

Sekolah Indonesia Kuala
Lumpur
Luar Negeri

TK Pertiwi Gandasuli
Purbalingga
Jawa Tengah

Janitra Khairina
Paramastri
TK Bintang Mas Persada Bekasi
Jawa Barat

Renjiro
Maahiraaisyluhung
Ersatriyo
RA At Thohiriyyah Semarang
Jawa Tengah

Kategori 2 : Siswa SD/SDLB/SILN jenjang SD dan sederajat
Abiyyah Nibras
PKBM Generasi Juara
Jawa Barat

Gusti Ayu Agung
S.M. Putri
SD Cendrawasih III
Banten

Alfredy Natanael
Pardede
SD Santa Maria
Banjarmasin
Kalimantan Selatan

Karunia Fitri
SD Negeri 26 Sijunjung
Sumatera Barat

Allodia
Khairatunnisa
Prasetyo

Balqisia Qaireen
SD Telkom Padang
Sumatera Barat

SDN Cibubur 11 Pagi
D.K.I. Jakarta

Fatinatus
Salimah
SLB AB Kemala
Bhayangkari 2 Gresik
Jawa Timur

Kayne Matthew
Sutandi

Rannah Halwah
Linazharin Gani

Thalita Vania
Syabella

SDK Budi Luhur
Jawa Timur

SD Negeri 3 Baubau
Sulawesi Tenggara

Sekolah Indonesia Kuala
Lumpur
Luar Negeri

Kategori 3: Siswa SMP/SMPLB/SILN jenjang SMP dan sederajat
Anastasia Leris
Sitanggang

Aqilla Khansa
Satriani

Areta Balqis
Ramadhani

Daffa Putra
Pradana

Devi Kisnadelia
Indah Suci

SLB A Karya Murni Medan
Sumatera Utara

SMP Negeri 1 Pakis
Jawa Tengah

SMPN 2 Sumedang
Jawa Barat

SMP Islam Al Azhar Kelapa
Gading
D.K.I. Jakarta

SMPN Satu Atap
Pesanggrahan 02 Batu
Jawa Timur

Diara Carrisa
Lamando

Eunike Fanya
Filia Loisa Loindong

Kaila Zahra
Leilani

Litausi’il Arzaq

Vara Yanuar Putri
Hidayati

SMPN 179 Jakarta Timur
D.K.I. Jakarta

SMP Negeri 4 Mojokerto
Jawa Timur

SMPN 2 Mojokerto
Jawa Timur
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SMPN 1 Mojokerto
Jawa Timur

SMPN 8 Kota Mojokerto
Jawa Timur

Kategori 4: Siswa SMA/SMK/SMALB/SMKLB/SILN jenjang SMA dan sederajat
Abhinaya Aziz
Wibowo

I Gusti Ayu
Agung C.P.I Savitri

SMA Kemala Bhayangkari 1
Surabaya
Jawa Timur

SMKN 5 Denpasar
Bali

Reza Dwi Putra
Anza

Rofaela Nasywa

SMK Negeri 1 Lumajang
Jawa Timur

PKBM Mentari
Jawa Tengah

Luthfan
Zhamuelinov
Ramadhan

Ni Kadek
Maheswari Awelya
Putri

SMKN I Wonosari
D.I. Yogyakarta

SMAN 1 Kuta
Bali

Tasqia Leny
Marfia Az-zahro
SMA Negeri 1 Ayah
Jawa Tengah

Nur Mahpuja
SMK Brigjend Katamso 1 Medan
Sumatera Utara

Yudi Cahyono

Zivora Rifqa Aqeela

SMK Negeri 3 Probolinggo
Jawa Timur

SMA Nasima
Jawa Tengah

Kategori 5: Mahasiswa/i
Diana Novita Sari

Dwi Rahayu
Sonia

Izzalinta Tika
Gunawan

Jessica Deby
Pasulle

Universitas Negeri
Yogyakarta Kota
Yogyakarta,
D.I. Yogyakarta

Universitas Negeri
Surabaya (UNESA)
Kota Surabaya, Jawa Timur

Politeknik Negeri
Samarinda Kota
Samarinda,
Kalimantan Timur

Rafi Saputra
Karninto

Rinanda Aprillya
Maharani

Sinta Dewi
Kumala

Tsavira Nabila

Universitas Gadjah Mada
Kota Yogyakarta,
D.I. Yogyakarta

Universitas Airlangga
Surabaya
Kota Surabaya, Jawa Timur

UIN Maliki Malang
Kota Malang, Jawa Timur

Politeknik Jambi
Kota Jambi, Jambi

Universitas Islam
Indonesia Kab. Sleman, D.I.
Yogyakarta

Miftahul Ilmi
Institut Seni Indonesia
Padangpanjang Kota Padang
Panjang, Sumatera Barat

Yeremia Alvin
Moeljono
Universitas Bina Nusantara Kota
Jakarta Barat, D.K.I. Jakarta

Kategori 6: Pelaku seni dan budaya/Masyarakat umum/Diaspora Indonesia
Alfian
Seniman
Jawa Timur

Fadhlan Husaini
Pelaku Seni
D.K.I. Jakarta

Allafta Hirzi
Sodiq
Musisi
Jawa Barat

Anang Maulana

Andi Irwan

Billiya Yoga V.

Pekerja Swasta
D.I. Yogyakarta

Pekerja Seni
Sulawesi Selatan

Pelatih Vokal
Lampung

Kartono

Salsa Bilah Regita
Cahyani

I Gusti Bagus
YTBW Ranuh

Kadek Dwi
Saputra

Pelaku Seni
Bali

Pelaku Seni
Bali

Melini

Mutamimatul Ula

Nur Anisah

Sa’adatul Lailiya

TK Swasta Methodist-2
Medan
Sumatera Utara

SDN 1 Sukomulyo
Jawa Tengah

TK Nasima
Jawa Tengah

SMP Negeri 54 Surabaya
Jawa Timur

Yeni Oktavia

Yohanes Kristian
Wibowo

Dalang Wayang
Jawa Tengah

Pelaku Seni
Bali

Kategori: Pendidik
Anna Vania
Asdiyanti
SDK Sang Timur Batu
Jawa Timur

Sari Ayu
Mahgdalena Purba
Batari School
Sumatera Utara

Vincentius
Gilang Wisnu
Pratama

SDLB PGRI Banyuwangi
Jawa Timur

SMP Theresiana 1
Semarang
Jawa Tengah

SMP Negeri 2 Kota
Mojokerto
Jawa Timur

Yusuf Maulana Arifin
SMKS Mahaputra Cerdas Utama
Jawa Barat

Kategori: Wartawan
Aditya Putra
Perdana

Ahmad Faiz Ibnu
Sani

Baban
Gandapurnama

Kompas
Jawa Tengah

TEMPO.CO
D.K.I. Jakarta

detik.com
Jawa Barat

Maulana
Sandijaya

Melva Ulido
Tobing

Muhamad
Ma’rup

Radar Bali
Bali

Jayakarta News.com
Jawa Barat

Koran Jakarta
Jawa Barat

M. Asad Asnawi
WartaBromo.com
Jawa Timur

Puji Purwanto
Suara Merdeka
Jawa Tengah

Ma’sumah
Kurniawati
Menara62.com
D.K.I. Jakarta

Truly Okto
Hasudungan Purba
Tribun Medan
Sumatera Utara
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Para Pemenang Lomba ‘Rayakan Merdekamu’,
Menghidupkan Semangat Kebinekaan
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) menggelar
acara puncak lomba ‘Rayakan
Merdekamu’ yang disiarkan melalui
kanal YouTube Kemendikbud RI dan
TVRI, Minggu (29/8/2021). Lomba
dalam rangka mengisi ruangruang perayaan hari kemerdekaan
Republik Indonesia yang kosong
akibat pandemi Covid-19 ini berhasil
memperoleh 9.299 karya kreatif
dari masyarakat, termasuk diaspora
Indonesia di luar negeri.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek) Nadiem Anwar
Makarim, Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg) Pratikno, dan Menteri
Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turut
memberikan penilaian terhadap
karya-karya para finalis pada acara
puncak lomba ‘Rayakan Merdekamu’.
“Saya merasa senang dan bangga
dengan semangat para pelajar,
pendidik, rekan-rekan media, pelaku
seni dan budaya, serta masyarakat
Indonesia dalam mengikuti
perlombaan “Rayakan Merdekamu”.
Lomba ini kami selenggarakan
untuk tetap membangun karakter
dan menguatkan jati diri bangsa,
meski di masa pandemi,” kata
Mendikbudristek.
Karya-karya yang diterima diakui
Mendikbudristek memacu
optimismenya untuk terus
mengisi kemerdekaan dengan
hal-hal positif. Mendikbudristek
berpesan, “Kemerdekaan yang
sesungguhnya adalah ketika kita
merdeka untuk belajar dan berkarya

dengan semangat berkolaborasi di
tengah perbedaan dan keragaman,
karena hanya dengan toleransi dan
gotong royong, kita akan bersamasama melewati masa yang penuh
tantangan ini.”
Saat menilai finalis kategori pelaku
seni dan budaya, masyarakat umum,
dan diaspora Indonesia, Mensos
Tri Rismaharini menyampaikan
pesannya agar anak muda terus
merawat kebinekaan. “Banyak orang
dewasa di luar sana yang tidak
mengerti betapa pentingnya arti
kebinekaan. Tetapi, kalian anak-anak

muda mampu menerjemahkan apa
artinya kebinekaan. Terima kasih atas
sumbangsih kalian untuk bangsa dan
negara ini,” ujar Mensos.
Seperti halnya Mensos, Mensesneg
Pratikno yang menilai finalis
mahasiswa menyampaikan
apresiasinya terhadap karya seluruh
peserta yang mengandung pesan
kebinekaan. “Saya memilih karya
dengan pesan kebinekaan yang
kuat. Berbeda-beda tetapi tetap
satu. Terima kasih atas karya-karya
yang luar biasa untuk Indonesia dan
dunia,” tutur Mensesneg.
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komunitasnya bertoleransi dengan
cara patungan dana membuat
masker bagi masyarakat yang
memerlukan, tanpa melihat latar
belakangnya.”
Pada kesempatan dialog tersebut,
Mendikbudristek memberikan
apresiasi setinggi-tingginya kepada
para guru terkait dengan video yang
telah dibuat oleh para finalis kategori
pendidik.

Sebelum dinilai oleh
Mendikbudristek, Mensesneg,
dan Mensos, karya-karya peserta
turut diniliai oleh perwakilan
Kemendikbudristek, sejumlah pakar,
tokoh, serta pelaku seni dan budaya.
Penilai tersebut terdiri dari musikus
dan komponis Purwacaraka, aktor
Dennis Adhiswara, aktris Happy
Salma, pencipta konten Jovial da
Lopez, sutradara Rahabi Mandra,
aktor Kevin Julio, penyair Esha Tegar
Putra, aktris Sha Ine Febriyanti, serta
wartawan senior Nasrullah Nara.
Dipandu oleh Ary Kirana dan Reza
Chandika, acara puncak lomba
‘Rayakan Merdekamu’ dimeriahkan
oleh Anneth Delliecia, Barsena
Bestandhi, Calvin Jeremy, Nowela
Mikhelia, James Adam, dan Fivein.
Masyarakat dapat menyaksikan
kembali acara ini di kanal YouTube
Kemendikbud RI https://www.
youtube.com/watch?v=2lUa1kXdjXE.

Dialog dengan
Mendikbudristek, Para
Pemenang ‘Rayakan
Merdekamu’ Hidupkan
Semangat Kebinekaan
Pada acara puncak lomba ‘Rayakan
Merdekamu’, Mendikbudristek
berkesempatan untuk berdialog
dengan kesembilan juara pertama.
Kepada Mendikbudristek, juara
pertama kategori SMP/SMPLB/
SILN jenjang SMP dan sederajat,
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Devi Kisnadelia Indah Suci, bercerita
bahwa karyanya terinspirasi dari
pengalaman pribadi. “Saya diejek
karena kulit saya yang hitam.
Pengalaman tersebut saya jadikan
karya. Untuk masyarakat Indonesia,
jangan takut berbeda, karena
bangsa ini sudah beragam. Tinggal
bagaimana caranya kita menghargai
sesama,” ujar siswi SMPN Satu Atap
Pesanggrahan 02 Batu, Jawa Timur
itu.
Ni Kadek Maheswari Awelya Putri,
juara pertama SMA/SMK/SMALB/
SMKLB/SILN jenjang SMA dan
sederajat juga menyampaikan
pesannya saat berdialog dengan
Mendikbudristek, tentang
pentingnya wawasan kebinekaan
diberikan sejak pendidikan dasar.
“Wawasan kebinekaan sangat
penting untuk diberikan sejak
pendidikan dasar, agar ketika
terjun ke masyarakat, kita bisa siap
bersosialisasi dan bertoleransi,”
ujarnya.
Pemenang kategori pelaku seni
dan budaya/masyarakat umum/
diaspora Indonesia, Salsa Bilah
Regita Cahyani, menyampaikan
kepada Mendikbudristek bahwa
dirinya tergabung dalam komunitas
difabel yang aktif menyebarkan
semangat kesetaraan di tengah
masyarakat. Didampingi ibunya
sebagai penerjemah bahasa isyarat,
Salsa bercerita, “Di masa pandemi ini

“Menurut saya, video-video ini
sangat menyentuh karena di masa
pandemi ini, cerita-cerita mengenai
jasa-jasa guru di masa yang luar
biasa menantang ini tidak pernah
keluar, tidak banyak terdengar.
Saya banyak mendengar tetapi
masyarakat kurang mendengar
mengenai jasa guru di masa pandemi
ini seperti apa. Apalagi guru-guru
yang masih menjunjung tinggi nilainilai keberagaman dan kebinekaan
di seluruh Indonesia. Saya salut dan
ini sangat menyentuh buat saya.
Luar biasa video seperti ini,” ungkap
Mendikbudristek.
Mendikbudristek juga memberikan
apresiasi kepada guru-guru yang
berusaha mengemas pembelajaran
dengan lebih menyenangkan
sehingga peserta didik tertarik dan
antusias untuk mengikutinya.
“Saya juga salut banget dengan
guru yang berusaha mengemas
pembelajaran lebih menyenangkan
dalam format yang anak-anak itu
seru untuk mengikutinya. Itu keren
banget. Seperti video Pak Yohanes
ini, saya juga nge-fans sama hiphop,
Pak Yo ini jago nge-rap kayak Iwa
K, sinematografi pun sudah persis
kayak video klip hiphop. Jadi buat
anak-anak juga lebih nyambung
dikemas dalam sarana yang modern,
lebih seru dan lebih fun,” ucap Mas
Menteri.
Adapun pemenang kategori

pendidik, Yohanes Kristian Wibowo
merupakan guru SMP Negeri 2 Kota
Mojokerto.
Kepada Yohanes pemenang
kategori pendidik, Mendikbudristek
menanyakan tentang tujuan
Merdeka Belajar yaitu mencetak
generasi pelajar Pancasila serta
bagaimana ia menanamkan nilai-nilai
Pancasila bagi para muridnya.
Menjawab pertanyaan tersebut,
Yohanes menyampaikan bahwa
guru harus mengintegrasikan profil
Pelajar Pancasila yang menjadi
visi Kemendikbudristek dalam
pembelajaran.
“Tentu saja yang pertama karena
peranan guru sebagai pengajar. Guru
harus mengintegrasikan nilai-nilai
Pancasila ke dalam pembelajaran.
Apalagi sekarang ada Merdeka
Belajar, sehingga guru lebih bisa
mengkreasikan lagi ke dalam
pembelajaran juga indikator yang
ingin dicapai. Termasuk juga karakter
Pelajar Pancasila bisa diintegrasikan
di dalam rancangan pembelajaran
yang kita buat,” ungkap Yohanes.
Mendengar jawaban dari Yohanes,
Mendikbudristek menyampaikan
bahwa kunci dari itu semua
adalah bagaimana guru-guru bisa
mengubah dirinya agar dapat
menjadi teladan bagi peserta didik.
“Luar biasa, kuncinya adalah
bagaimana kita bisa mengubah
anak-anak kita dengan mengubah
diri kita sendiri. Sehingga kita bisa
menjadi teladan bagi anak-anak kita,
itulah pola Profil Pelajar Pancasila,
harus ada di guru agar bisa tertular
kepada anak-anak kita,” ungkap
Mendikbudristek.
Kepada pemenang kategori
mahasiswa, Yeremia Alvin Moeljono
dari Universitas Bina Nusantara,
Mendikbudristek menanyakan peran

mahasiswa dalam menumbuhkan
semangat toleransi, khususnya di
tengah perkembangan teknologi.
Menjawab pertanyaan tersebut, Alvin
menyampaikan dua butir penting,
“Pertama, anak muda harus mencari
koneksi, karena koneksilah yang
membuat kita bersatu. Mencari
koneksi bisa lewat internet. Kedua,
anak muda perlu berkolaborasi dari
koneksi yang terbangun. Saya yakin
pada 2045 ketika kita menikmati
bonus demografi, Indonesia bisa
kuat karena koneksi dan kolaborasi
dalam keberagaman.”
Menanggapi jawaban yang
disampaikan Alvin, Mendikbudristek
menyampaikan bahwa itulah
semangat Merdeka Belajar Kampus
Merdeka, yakni melepaskan sekatsekat di pendidikan tinggi agar
tercipta kolaborasi-kolaborasi yang
membangun satu sama lain.
Sementara itu, pemenang kategori
wartawan Ahmad Faiz Ibnu Sani,
yang artikel bertemakan kebinekaan
tayang di TEMPO.CO berdiskusi
dengan Mendikbudristek terkait
peran media dalam menumbuhkan
toleransi. “Masyarakat sering lupa
pentingnya toleransi. Media massa
perlu memberitakan keberagaman
yang ada di Indonesia dengan
harapan toleransi terus terjaga
karena semakin banyaknya orang
yang membuka diri terhadap
informasi yang berbeda dari

kalangan mereka. Keberagaman
adalah senjata terkuat Indonesia,”
katanya dengan semangat.
Pada kesempatan ini
Mendikbudristek juga berdialog
dengan pemenang kategori TK/
PAUD/TKLB/SILN jenjang PAUD/
sederajat, yaitu Andi Muhammad
Edgar Jagatanegara dari TK
Islam Kreatif Salsabila Bontang,
Kalimantan Timur, serta pemenang
kategori SD/SDLB/SILN jenjang SD
dan sederajat, yaitu Kayne Matthew
Sutandi dari SD Kristen Budi Luhur,
Jawa Timur, dan Balqisia Qaireen dari
SD Telkom Padang, Sumatera Barat.
Pada akhir acara puncak
lomba ‘Rayakan Merdekamu’,
Mendikbudristek menyampaikan
kepada seluruh peserta lomba bahwa
karya mereka telah menginspirasi
dirinya. “Sekali lagi saya ucapkan
terima kasih banyak atas partisipasi
adik-adik, serta Ibu dan Bapak dalam
lomba “Rayakan Merdekamu”.
Karya-karyamu menginspirasi saya.
Teruslah semangat untuk mencoba
hal-hal yang baru dan melahirkan
karya-karya hebat,” tutupnya.
Masyarakat dapat melihat karyakarya lomba ‘Rayakan Merdekamu’
pada laman rayakanmerdekamu.
kemdikbud.go.id dan www.
rumahdigitalindonesia.id.
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Mengenakan pakaian adat
Bali, Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek), Nadiem
Anwar Makarim mengikuti
Upacara Peringatan Detik-Detik
Proklamasi Kemerdekaan ke-76
Republik Indonesia dari halaman
kantor Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek), Selasa
(17/8/2021). Upacara dipimpin oleh
Presiden Republik Indonesia (RI)
Joko Widodo di Istana Merdeka
yang digelar secara terbatas dan
menerapkan protokol kesehatan
yang ketat.
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“Tujuh puluh enam tahun sudah kita
merdeka dalam keberagaman. Mari
terus memupuk dan menumbuhkan
Indonesia dalam keberagaman
sebagai keunggulan utama kita,”
tulis Mendikbudristek pada akun
media sosialnya yang diunggah usai
upacara.

Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah (PAUD
Dikdasmen), Jumeri bersama dengan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (GTK), Iwan Syahril
sama-sama mengenakan pakaian
adat Betawi.

Mendikbudristek didampingi
para pejabat eselon I, antara lain
Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris
Jenderal, Ainun Na’im yang
mengenakan pakaian adat Betawi;
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Wikan Sakarinto mengenakan
pakaian adat Dayak; Sementara

Kemudian Direktur Jenderal
Kebudayaan, Hilmar Farid
mengenakan pakaian adat Nusa
Tenggara Barat (NTB); Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi, Nizam mengenakan
pakaian adat Batak; Inspektur
Jenderal, Chatarina Muliana

MENYALAKAN
SEMANGAT
KEMERDEKAAN
DALAM
MEMBANGUN
INDONESIA
TANGGUH,
INDONESIA
TUMBUH
Girsang mengenakan pakaian
adat Nusa Tenggara Timur (NTT);
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Perbukuan,
Anindito Aditomo mengenakan
pakaian adat Jawa Tengah; serta
Kepala Badan Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, E. Aminudin
Aziz mengenakan pakaian adat dari
provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, pada Sidang Tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) RI dan Sidang Bersama
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
RI, Senin (16/8/2021), Presiden Joko

Widodo mengungkapkan bahwa
pandemi Covid-19 telah memicu
perubahan besar dalam kehidupan,
mengembangkan cara-cara baru,
meninggalkan kebiasaan lama
yang tidak relevan, dan menerobos
ketidakmungkinan.
“Di tengah dunia yang penuh disrupsi
sekarang ini, karakter berani untuk
berubah, berani untuk mengubah,
dan berani untuk mengkreasi halhal baru, merupakan fondasi untuk
membangun Indonesia Maju,”
ungkap Kepala Negara.
Lebih lanjut, Presiden
mengungkapkan sinergi dunia

pendidikan dengan industri dan
pengembangan kewirausahaan
terus dipercepat melalui program
Merdeka Belajar. “Hal ini diharapkan
mengakselerasi kualitas sumber
daya manusia (SDM) nasional, dan
sekaligus meningkatkan daya saing
industri dan produk dalam negeri,”
ungkapnya.
Pembangunan SDM, jelas Presiden,
tetap menjadi agenda prioritas
Pemerintah. Indonesia harus bisa
memanfaatkan bonus demografi dan
siap menghadapi disrupsi teknologi.
“Kita harus menyiapkan SDM yang
produktif, inovatif, dan berdaya saing
global dengan tetap mengamalkan
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nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia,
dan menjaga jati diri budaya bangsa,”
tuturnya.
Reformasi pendidikan akan
dilanjutkan dengan fokus pada
peningkatan kualitas SDM melalui
penguatan pendidikan anak usia
dini (PAUD) dan sekolah penggerak,
pemerataan sarana prasarana
pendidikan, menyelesaikan
mismatch pendidikan dengan
penguatan pendidikan vokasi,
pengembangan riset terapan dan

Sementara itu, Mendikbudristek
mengungkapkan bahwa pandemi
telah mengubah cara anak-anak kita
dalam belajar serta cara kita dalam
bekerja. Perubahan yang terjadi
memang tidak selalu nyaman, tetapi
harus dapat diubah menjadi peluang
untuk mewujudkan cita-cita. Harapan
Indonesia untuk tumbuh menjadi
negara dan bangsa yang unggul
hanya bisa diraih jika setiap anak
Indonesia mendapatkan pendidikan
yang berkualitas, tanpa belenggu,
batasan, atau kekerasan.

semua lapisan masyarakat sebagai
agen perubahan,” ungkapnya.
“Selamat Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia yang ketujuh
puluh enam. Mari serentak bergerak
mewujudkan Merdeka Belajar,” ajak
Mendikbudristek.
Sementara itu, pada Sapa GTK
Edisi 10 yang disiarkan melalui
akun media sosialnya (@dirjen.
gtk), Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan Iwan Syahril

“Kita harus
menyiapkan SDM
yang produktif,
inovatif, dan berdaya
saing global dengan
tetap mengamalkan
nilai-nilai Pancasila,
berakhlak mulia,
dan menjaga jati diri
budaya bangsa.”
Nadiem Makarim
Mendikbudristek

inovasi yang tersambung dengan
industri dan masyarakat, program
magang dan teaching industry.
“Pemerintah berkomitmen untuk
memperkuat investasi pemerintah
di bidang pendidikan, antara lain
mendukung perluasan program
beasiswa, adopsi teknologi
informasi dan komunikasi,
pemajuan kebudayaan, penguatan
perguruan tinggi kelas dunia, dan
pengembangan riset dan inovasi,”
terang Kepala Negara.
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“Mari terus nyalakan semangat
kemerdekaan dalam mendidik anakanak, menciptakan karya dan inovasi,
serta dalam membangun Indonesia
Tangguh, Indonesia Tumbuh,” kata
Nadiem.
Mendikbudristek mengajak semua
pihak bergotong royong untuk
mewujudkan impian setiap anak
Indonesia. “Dan seperti perjuangan
mencapai kemerdekaan bangsa,
gerakan mewujudkan Merdeka
Belajar membutuhkan gotong royong

mengungkapkan perayaan upacara
kemerdekaan Republik Indonesia
adalah momen yang mengingatkan
kembali akan nilai-nilai utama
sebagai bangsa Indonesia. Dan
pada perayaan kemerdekaan
Republik Indonesia ke 76, Iwan
mendeskripsikan tema Indonesia
Tangguh Indonesia tumbuh sebagai
semangat pantang menyerah untuk
terus maju bersama menempuh
berbagai macam tantangan yang ada
guna mencapai masa depan yang
lebih baik.

RAYAKAN
MERDEKA
MENGAJAR
Pada edisi ke-10 Sapa GTK,
Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan Iwan Syahril
mengajak berbincang-bincang
tiga guru dengan komentar terbaik
terkait dengan makna Merdeka
Mengajar, tema yang sesuai
dengan perayaan kemerdekaan
Indonesia, yang ditanyakan oleh
Mas Dirjen, sapaan akrab Iwan

Syahril pada akun Instagram-nya (@
dirjen.gtk).
Ketiga guru tersebut adalah Fitra
Murni guru Bahasa Inggris SMAN
3 Padang Panjang, Sumatra Barat;
Yana Nuryana guru SDN 001
Merdeka Bandung, Jawa Barat;
serta Yuyun Pratiwi guru kelas TK
A, TK Al-Ikhlas Malang, Jawa Timur.

Di awal perbincangan, Iwan Syahril
mengungkapkan bahwa perayaan
upacara kemerdekaan Republik
Indonesia adalah momen yang
mengingatkan kembali akan
nilai-nilai utama sebagai bangsa
Indonesia. Dan pada perayaan
kemerdekaan Republik Indonesia
ke-76, Iwan mendeskripsikan tema
Indonesia Tangguh, Indonesia
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“Merdeka mengajar adalah kebebasan
bagi guru untuk mendesain atau
merancang pembelajaran. Bisa dalam
membuat media ajar, menggunakan
metode, pendekatan pembelajaran,
dan model pembelajaran yang inovatif
kreatif serta bermakn.”
- Fitra Murni

berdikari, dengan kata lain hidup lahir batinnya
tidak tergantung orang lain tetapi bersandar pada
kemampuan sendiri,” ucap Iwan Syahril, Sabtu
malam (21/8/2021).
“Dan terakhir, yang ketiga, melahirkan manusiamanusia yang cakap dalam menertibkan dirinya
sehingga tidak mengganggu kemerdekaan orang
lain,” tambahnya.
Dari ketiga pokok tersebut, Iwan menyimpulkan
bahwa kesatuan esensi pendidikan yang
memerdekakan dari Ki Hadjar Dewantara yang
intinya manusia yang merdeka adalah manusia
yang mampu hidup bersama dengan orang lain
yang juga berhak untuk merdeka. Dan itulah
semangat pendidikan yang memerdekakan dari
filosofi Bapak Pendidikan Indonesia.
tumbuh sebagai semangat pantang menyerah
untuk terus maju bersama menempuh berbagai
macam tantangan yang ada guna mencapai masa
depan yang lebih baik.
Di tengah suasana kemerdekaan Republik
Indonesia, Iwan Syahril selalu menekankan makna
pendidikan yang memerdekakan berdasarkan
Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara.
“Arti pendidikan yang memerdekakan
berdasarkan Bapak Pendidikan Indonesia, yang
pertama adalah pendidikan yang memerdekakan.
Pendidikan yang memerdekakan ini menghasilkan
3 (tiga) pokok, yaitu pertama, pendidikan yang
memerdekakan itu akan melahirkan manusia
yang tidak terperintah oleh orang lain, tetapi
batinnya bisa memerintah dirinya sendiri.
Kedua, akan melahirkan manusia-manusia yang
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Makna Merdeka Mengajar
Fitra Murni, yang mendapatkan kesempatan
pertama untuk menceritakan serta menjelaskan
makna merdeka mengajar mengungkapkan
bahwa merdeka mengajar adalah sebuah
kebebasan bagi guru untuk mendesain atau
merancang pembelajaran.
“Merdeka mengajar adalah kebebasan bagi guru
untuk mendesain atau merancang pembelajaran.
Bisa dalam membuat media ajar, menggunakan
metode, pendekatan pembelajaran, dan model
pembelajaran yang inovatif kreatif serta
bermakna,” ungkap Guru Bahasa Inggris ini.
“Merdeka mengajar adalah ruang bagi guru
untuk berkreasi dan berinovasi yang bisa diukur
dan bisa dipertanggungjawabkan dengan

karakteristik peserta didik sehingga
bisa mewujudkan apa yang
menjadi tujuan nasional pendidikan
Indonesia,” tambah lulusan
Universitas Terbuka tahun 2002 ini.
Menurut Fitra, guru harus merdeka
dalam mengajar melihat perannya
sebagai ujung tombak pendidikan.
“Guru harus merdeka mengajar
karena guru adalah ujung tombak
pendidikan, bahkan garda terdepan
dalam mengantarkan peserta didik
dalam mewujudkan pendidikan
nasional untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman, bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, menjadi
warga negara yang demokratis,
bertanggung jawab, serta menjadi
masyarakat global melalui Merdeka
Belajar dan Profil Pelajar Pancasila,”
ujarnya.
Sementara itu, Yana Nuryana,
memaknai merdeka mengajar
dengan sebuah pandangan bahwa
pembelajaran itu dapat diatur sendiri
oleh para pelajar.
“Merdeka Mengajar adalah
pembelajaran yang dapat diatur
sendiri oleh para pelajar. Maksudnya
adalah pelajar dilibatkan dalam
penentuan tujuan, memberikan
alternatif cara, dan melakukan
refleksi terhadap proses dan hasil
belajar,” ungkap guru yang juga akrab
dengan dunia public speaking ini.
Yana memaknai bahwa belajar bukan
hanya makna belajar sesungguhnya
yaitu berusaha memperoleh
kepandaian atau ilmu tetapi tetapi
ada banyak hal yang bisa didapatkan
dari belajar itu sendiri.
“Belajar bukan untuk ujian, tapi untuk
mencapai tujuan belajar bermakna.
Belajar bukan dikendalikan pengajar,

tapi disepakati antara pengajar dan
pelajar. Belajar bukan dengan cara
yang seragam, tapi diferensiasi
cara belajar. Belajar bukan hanya
menghafal rumus, tapi menalar
dan menyelesaikan persoalan.
Belajar bukan hanya dinilai oleh
pengajar, tapi dinilai bersama untuk
membangun kesadaran, serta bukan
dari besarnya angka tetapi oleh karya
yang bermakna,” ucapnya.
Dari sudut pandang yang tercipta
tersebut, ia mengungkapkan bahwa
yang terjadi atau chemistry yang
terjalin antara guru dengan siswa
adalah sebuah komunikasi yang baik
serta terbangunnya komitmen pada
tujuan yang telah dibuat.
“Dari sudut pandang yang
tercipta tentang belajar tersebut,
Alhamdulillah terjalin komunikasi
yang baik antara pengajar dan
pelajar. Tidak hanya itu, terciptanya
komitmen pada tujuan yang telah
dibuat pun menjadi poin penting.
Serta menumbuhkembangkan
kemandirian belajar dan melakukan
refleksi,” tutupnya.
Mendapatkan kesempatan terakhir,
Yuyun Pratiwi pun tidak mau kalah
dalam menjelaskan apa itu Merdeka
Mengajar menurut dirinya.
Menurutnya, Merdeka Mengajar
dapat dirasakan setelah ia membuka
hati dan sepenuh jiwa dalam
menghadapi peserta didik sehingga
mereka bisa merasakan rasa tulus
kasih sayang yang diberikan sebagai
pengajar.
“Bagi saya, merdeka mengajar itu
bisa dirasakan ketika kita membuka
hati sepenuh jiwa dalam mengajar
sehingga rasa tulus dan kasih
sayang dari kita bisa dirasakan
oleh peserta didik. Dari situ, maka
mereka akan merasa bahagia ketika
belajar bersama kita. Saya sangat
senang bisa membersamai peserta

didik yang unik. Ini menjadi hal yang
membuat saya harus lebih belajar
dalam menghadapi murid PAUD
yang bisa melompat pagar dan kabur
pulang, atau menangis ketika datang
ke sekolah dan bahkan diam seribu
bahasa,” ucap guru yang sedang
menyelesaikan Pendidikan Guru
Penggerak angkatan 1 dan PPG di
Universitas Negeri Surabaya ini.
Setiap peserta didik itu unik. Ini
menjadi pengingat bagi Yuyun bahwa
dengan situasi seperti itu ia harus
siap dengan berbagai cara dalam
mengajar.
“Setiap anak itu unik, maka dari itu
saya harus siap dengan berbagai
cara dalam mengajar, siap berbagai
metode sesuai dengan keunikan
mereka masing-masing,” ujarnya.
“Karena merdeka mengajar adalah
bagaimana kita terus belajar
memahami karakteristik anak usia
dini dengan berbagai macam latar
belakang keluarga yang berbedabeda. Maka dari ini ketika saya
belajar dengan anak-anak di kelas
saya akan belajar menjadi teman bagi
wali murid semuanya,” tutupnya.
Ketiga narasumber ini sangat
menjiwai sekali esensi Merdeka
Mengajar dalam Merdeka Belajar.
Pendidikan yang memerdekakan,
yang memanusiakan, yang orientasi
utamanya adalah pemberian layanan
kepada murid.
Keterbatasan dan kesulitan tak
membuat mereka menyerah dengan
keadaan termasuk di masa pandemi
ini. Mereka mencari solusi dan terus
mencari ide. Semangat belajar
mereka terus menyala, walaupun ada
yang sudah cukup senior. Komitmen
ini terus ada karena keinginan
melayani murid sesuai kodrat
zamannya. Sungguh luar biasa ya!
Seperti kata Bu Fitra, “Never stop
learning!”
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RAYAKAN
MERDEKAMU

Dalam
Tarian
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Menari, bergerak, berkreasi.
Merayakan bineka dengan kegembiraan.
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Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril pada
sesi tanya jawab Taklimat Media Awal Tahun
2021 Kemendikbud menerangkan tentang Guru
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Guru PPPK).
Iwan mengingatkan bahwa sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
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Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa skema
ASN memang terdiri dari pegawai negeri
sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K).
“Untuk tahun 2021 fokus kita adalah perekrutan
sampai dengan 1 juta formasi guru di jalur
P3K. Kita berharap dengan formasi ini, ini bisa
langsung untuk memenuhi supply dan demand,

KESEMPATAN MEMPERJELAS STATUS
DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MELALUI GURU PPPK
kebutuhan guru yang perlu segera kita benahi,” ujar Iwan
Syahril di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Ia lalu mengungkap kolaborasi antara Kemendikbud,
KemenPANRB, BKN, serta pemerintah daerah terkait
dengan sosialisasi serta memetakan formasi guru P3K
yang dibutuhkan.
“Komitmen dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan adalah terus memperjuangkan agar para
guru mendapat kesempatan memperjelas status dan
meningkatkan kesejahteraannya,” jelas Iwan Syahril.

kebutuhan guru,” ucap Iwan di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
“Dalam hal ini yang terpenting adalah ketika kita
melakukan rekonsiliasi data formasi guru P3K
dengan KemePANRB, BKN, Kemenkeu, BKD, serta
dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota di seluruh
Indonesia,” sambung Mas Dirjen.

Kesempatan untuk Guru Honorer
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Nadiem Anwar Makarim menerangkan lebih lanjut
tentang rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) pada Taklimat Media Awal Tahun
2021 Kemendikbud
“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 Mendikbud.
“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 Nadiem Makarim.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen
GTK) Iwan Syahril menyampaikan capaian program
prioritas Merdeka Belajar 2020 Program Guru dan
Tenaga Kependidikan pada Taklimat Media Awal Tahun
2021 Kemendikbud. Salah satunya terkait penataan guru
dan tenaga kependidikan.
“Dimana kami memfasilitasi dengan kolaborasi dengan
pemerintah daerah dalam hal perencanaan data-data

“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.
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GURU PPPK HARUS
MELALUI PROSES SELEKSI
Pemerintah telah membuka kuota
hingga satu juta guru pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja
(PPPK) bagi guru honorer segala
usia. Mendikbud mengatakan
pembukaan seleksi PPPK ini
merupakan upaya pemerintah untuk
menyelesaikan masalah kekurangan
guru, dan kesejahteraan guru
honorer di berbagai daerah.
“Kita berikan kesempatan yang adil
dan demokratis bagi semua guru
honorer untuk bisa menjadi PPPK.
Guru honorer tidak lagi harus antre
menjadi PPPK,” ujar Mendikbud saat
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berdiskusi dengan warga sekolah di
Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN)
Kabupaten Sorong.
Menurut Mendikbud, PPPK dan
PNS statusnya sama-sama aparatur
sipil negara (ASN) berdasarkan
amanat Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014. “Gaji dan tunjangan
PPPK sama dengan PNS. Uang yang
diterima tiap bulan itu akan sama,
semoga tidak lagi ada mispersepsi,”
tegas Mendikbud.
Untuk menjaga kualitas guru,
Mendikbud menggarisbawahi

bahwa PPPK tetap harus melalui
proses seleksi, bukan berdasarkan
rekomendasi maupun pertimbangan
lama mengajar. “Undang-Undang
tidak memperbolehkan kita
mengangkat PPPK dan PNS tanpa
seleksi,” kata Mendikbud.
Bagi guru honorer yang belum
dinyatakan lulus seleksi tahun
ini, Mendikbud meminta untuk
tidak berkecil hati. Guru diberikan
kesempatan mengikuti tes
PPPK ini sampai tiga kali, bahkan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan mempersiapkan
materi-materi pembelajaran
sehingga para guru dapat belajar
secara mandiri.
“Kalau tahun ini belum lolos seleksi,
bisa mencoba sampai dengan tiga

kali,” terang Mendikbud. Terkait
penerimaan, lanjut Mendikbud,
pemerintah hanya akan mengangkat
guru honorer apabila lolos seleksi
PPPK. “Kita buka sampai satu juta.
Tapi kalau yang lolos seleksi cuma
100.000, ya 100.000 saja yang
kita angkat menjadi PPPK. Tidak
akan ada kompromi untuk kualitas
pendidikan bagi anak-anak kita,”
tandas Nadiem.

Gencar Melakukan Sosialisasi
KemenPANRB, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), dan Badan
Kepegawaian Negara (BKN)
melakukan sosialisasi ke berbagai
daerah di seluruh Indonesia
mengenai guru Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja ( Guru
PPPK).
Sosialisasi dilakukan Kemendikbud
dalam berbagai bentuk, mulai dari
lokakarya yang dibagi berdasarkan
region sesuai dengan kedudukan
wilayah Indonesia barat, tengah, dan
timur kepada seluruh pemda yang
terdiri dari unsur dinas pendidikan
dan Badan Kepegawaian Daerah
(BKD).
Kemendikbud juga terus melakukan
pendampingan kepada pemerintah
daerah, baik dalam bentuk tatap
muka, maupun daring.
Sosialisasi juga dilakukan melalui
grup percakapan WhatsApp
dengan kepala dinas seluruh
Indonesia, komunitas guru, berbagai
pemberitaan di media massa
baik nasional maupun regional.
“Pemerintah juga menyiapkan
kanal informasi berupa laman yang
dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat,” ungkap Dirjen GTK
Iwan Syahril.
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Mekanisme rekrutmen guru
honorer dengan program sampai
1 juta Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
akan memberikan perlindungan
dan kesejahteraan kepada guru.

;; Memperjelas status
guru sebagai ASN
;; Meningkatkan
kesejahteraan
guru-guru honorer
;; Gaji dan tunjangan
PPPK setara
dengan PNS.

Ketahuilah!
PP 98/2020 tentang Gaji dan
Tunjangan PPPK Pasal 4 (1):
PPPK yang diangkat untuk
melaksanakan tugas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan
sesuai dengan tunjangan Pegawai
Negeri Sipil pada Instansi
Pemerintah tempat PPPK bekerja.

Tunjangan PPPK terdiri atas:
•
•
•
•
•

Tunjangan Keluarga
Tunjangan Pangan
Tunjangan Jabatan Struktural
Tunjangan Jabatan Fungsional
Tunjangan Lainnya

Mekanisme PPPK memberikan perlindungan kepada guru
dari pemecatan secara sepihak oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab.
Perlindungan lain berupa:
• Jaminan Hari Tua
• Jaminan Kematian
• Jaminan Kesehatan
• Bantuan Hukum
• Jaminan Kecelakaan kerja
Sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 75
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SELEKSI GURU ASN PPPK
BERKEADILAN DAN AFIRMATIF
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) kembali melakukan rapat kerja
(raker) dengan Komisi X Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada Rabu
(10/3/2021). Rapat ini digelar untuk membahas
lebih lanjut perkembangan berbagai kebijakan,
diantaranya persiapan seleksi guru Aparatur
Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dan kebijakan afirmatif
terkait seleksi ASN PPPK, kebijakan bantuan
operasional sekolah (BOS) tahun 2021, bantuan
kuota data internet tahun 2021, vaksinasi pendidik
dan tenaga kependidikan, serta pra konsep Peta
Jalan Pendidikan Indonesia.
Mendikbud menyoroti usulan formasi guru ASN
PPPK yang diusulkan pemerintah daerah (Pemda).
Usulan formasi sebanyak lebih dari 513 ribu guru
menjadi jumlah formasi terbesar untuk perekrutan
guru ASN PPPK dalam sejarah Republik ini.
“Dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 inilah terjadi
rekor. Karena untuk pertama kalinya, kita berhasil
mengajukan formasi guru ASN PPPK sebanyak
lebih dari 513 ribu. Meski tidak mencapai satu juta,
kita patut mengapresiasi. Rekor ini membuktikan
bahwa para guru honorer mendapat kesempatan
luas dan adil untuk memperjelas statusnya,” kata
Mendikbud.
My Esti Wijayati, Anggota Komisi X DPR
RI Fraksi PDIP memberikan apresiasi
dengan jumlah usulan formasi guru
ASN PPPK. “Saya menilai angka
513.000 tahun 2021 itu sudah angka
luar biasa, jadi saya apresiasi untuk Pak
Menteri,” ucap Esti.
Merujuk pada lini masa seleksi guru
ASN PPPK, peserta seleksi diberi
kesempatan tiga kali mengikuti
ujian. Semua guru honorer tetap
dapat mengikuti seleksi. Guru yang
mengajar di daerah tanpa formasi dapat
mendaftar di daerah lain. Guru yang
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melewati batas nilai kelulusan tahun ini namun
tidak mendapat formasi dari Pemdanya dapat
menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun
selanjutnya.
Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran
daring untuk membantu kesiapan mengikuti ujian
seleksi guru ASN PPPK. Guru dapat mengakses
situs Guru Belajar dan Berbagi dan bergabung
dalam forum diskusi.
Sementara itu, untuk kebijakan afirmasi dalam
seleksi guru ASN PPPK, ujian seleksi pertama
hanya untuk guru honorer di sekolah negeri
masing-masing daerah. Sedangkan untuk ujian
seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua
guru honorer dan lulusan program Pendidikan
Profesi Guru (PPG). Selain itu, terdapat poin bonus
untuk batas nilai kelulusan dengan kriteria sebagai
berikut.
Pertama, peserta dengan umur 40 tahun ke atas
terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif
selama tiga tahun terakhir mendapat bonus
nilai kompetensi sebanyak 75 poin (15% dari
nilai maksimal 500 poin). Kedua, untuk peserta
penyandang disabilitas, para peserta akan
mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis
sebanyak 50 poin (10% dari nilai maksimal 500
poin). Sementara, bagi peserta yang sudah
memiliki sertifikasi guru, peserta mendapat nilai
penuh untuk komponen kompetensi teknisnya dan
tetap perlu lulus batas nilai kelulusan untuk tes
manajerial, sosiokultural, dan wawancara.
“Kebijakan afirmatif diberlakukan tanpa
mengorbankan kompetensi minimum yang
dibutuhan siswa. Kita lindungi siswa sekaligus
memberikan nilai tambah bagi pengalaman guru,”
lanjut Mendikbud ketika menguraikan landasan
filosofi dari kebijakan afirmasi ini. Ia menilai,
pengalaman guru dalam mengajar memiliki
nilai yang belum tentu bisa diukur melalui tes
dan pengalaman guru mengajar patut diberi
penghargaan.

TANYA JAWAB
GURU PPPK
Apa itu PPPK ?
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Siapa saja yang dapat mendaftar pada Seleksi PPPK Guru 2021?
1.

Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN

2.

Guru Honorer yang masih aktif mengajar di Sekolah Negeri di bawah kewenangan
Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di DAPODIK Kemendikbud

3.

Guru yang masih aktif mengajar di Sekolah Swasta dan terdaftar sebagai Guru di DAPODIK
Kemendikbud

4.

Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database
Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud

5.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021

Berapa batas usia melamar PPPK Guru?
Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) pada saat
pendaftaran.
Bagaimana cara mendaftar PPPK Guru?
Pendaftaran PPPK Guru 2021 dapat dilakukan melalui website SSCASN. SSCASN atau Sistem
Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional
sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah
dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional
yang dapat diakses dengan alamat https://sscasn.bkn.go.id.
Apa yang dimaksud dengan THK II?
Individu yang terdaftar dalam database eks tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara.
Apa yang dimaksud dengan Guru Honorer?
Individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan Pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Apa yang dimaksud dengan Guru Swasta?
Individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan Pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat.
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KEUNTUNGAN MENJADI
GURU PPPK
Peningkatan kapasitas dan
kesejahteraan pendidik menjadi
salah satu perhatian utama
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) dalam
kebijakan Merdeka Belajar. Guru
profesional berperan penting dalam
proses transfer pengetahuan, baik
dalam hal kompetensi maupun
karakter peserta didik.
“Guru profesional dengan
kompetensi unggul menjadi
kunci terlaksananya pendidikan
berkualitas. Ketersediaan dan
penjaminan kesejahteraan guru
profesional merupakan tugas
pemerintah,” disampaikan
Mendikbudristek saat memberikan
sambutan secara virtual pada Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas)
Kepegawaian Tahun 2021, Kamis
(1/7/2021).
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Lebih lanjut, Mendikbudristek
menjelaskan bahwa dengan standar
kurikulum yang berlaku saat ini,
Indonesia membutuhkan lebih dari
2,2 juta guru. Namun, di lapangan
hanya tersedia sekitar 1,3 juta guru
aparatur sipil negara (ASN) yang
terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS)
dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja (PPPK).
“Sehingga, kita masih kekurangan
sekitar 900 ribu guru ASN di
sekolah negeri, bahkan jika
memperhitungkan jumlah guru
ASN yang pensiun tahun ini, kita
membutuhkan lebih dari 1 juta guru,”
terang Menteri Nadiem.
Untuk mengatasi kekurangan
guru, pemerintah membuka
perekrutan guru Aparatur Sipil
Negara (ASN) Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
yang diselenggarakan pada tahun

2021. Seleksi Guru PPPK ini
diselenggarakan bersama dengan
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB), Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), dan
Badan Kepegawaian Negara (BKN),
serta pemerintah daerah.
Seleksi guru PPPK diatur dalam
Peraturan Menteri PANRB Nomor
28 Tahun 2021. Dukungan alokasi
gaji guru PPPK telah dipastikan
Kementerian Keuangan melalui dana
alokasi umum (DAU). Kemudian,
Kemendagri memastikan anggaran
gaji bagi guru PPPK yang terpilih
dialokasikan oleh pemerintah daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya,
proses pengusulan formasi
disampaikan oleh masing-masing
pemerintah daerah. Adapun seleksi
ASN dilaksanakan oleh BKN.

kesejahteraan Ibu dan Bapak guru,
garda depan pendidikan dan masa
depan Indonesia,” pungkas Nadiem
Makarim.

“Dengan adanya program ini,
pemerintah membantu bapak/ibu
guru honorer yang telah mengabdi
di sekolahnya selama bertahuntahun dan sudah melewati batas usia
persyaratan ujian seleksi CPNS,”
tutur Menteri Nadiem.

Berbagai Keuntungan Menjadi
Guru PPPK
Mendikbudristek menyampaikan
beberapa perubahan positif yang
ingin dicapai dengan rekrutmen
guru PPPK. Pertama, perubahan
status dari honorer ke ASN
PPPK akan membawa jaminan
kesejahteraan ekonomi bagi guru,
yang meliputi gaji dan tunjangan
profesi. Kedua, perubahan status
akan memungkinkan lebih banyak
guru mengikuti program-program
peningkatan kompetensi dan

sertifikasi. Peningkatan kompetensi
ini sangat penting untuk jaminan
ekonomi dan karier jangka panjang
guru, serta kualitas pengajaran yang
diterima oleh pelajar Indonesia.
Ketiga, program guru ASN PPPK
juga menjadi alternatif rekrutmen.
“Berdasarkan Dapodik (data pokok
pendidikan) tahun 2020, sebanyak
59 persen guru honorer di sekolah
negeri telah berusia lebih dari 35
tahun, sehingga tidak bisa lagi
mengikuti ujian seleksi CPNS (calon
pegawai negeri sipil),” ungkap
Menteri Nadiem.
Sebagai upaya untuk menyukseskan
target seleksi satu juta guru
profesional menjadi PPPK, ujian
seleksi akan dilakukan sebanyak
tiga kali. “Sehingga pendaftar
memiliki tiga kali kesempatan untuk
mencoba,” kata Nadiem.
Selain itu, Kemendikbudristek
menyediakan materi pembelajaran
sebagai persiapan mengikuti ujian
seleksi yang dapat diakses secara
daring di platform Guru Belajar
dan Berbagi. “Besar harapan
kami agar program ini dapat
mengatasi tantangan
kurangnya ketersediaan
guru profesional. Selain itu,
sejalan dengan semangat
Merdeka Belajar, kami juga
berharap program ini dapat
meningkatkan jaminan

Sesuai Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, seorang guru
profesional diwajibkan memiliki
kualifikasi minimal S-1 atau D-4,
sertifikasi pendidik, dan menerima
pengembangan profesi dan
kompetensi sesuai bidang. Wakil
Presiden Republik Indonesia
Ma’ruf Amin menyampaikan saat
ini pemerintah terus mendorong
terwujudnya profesionalitas ASN dan
pengembangan manajemen ASN.
Hal tersebut diatur dalam kerangka
reformasi birokrasi yang dikelola
melalui tiga aspek, yaitu kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja.
“Tiga hal tersebut ke depannya
menjadi faktor penting dalam
pengembangan manajemen talenta
nasional. Hingga saat ini proses
perekrutan ASN telah dilakukan
dengan adil dan transparan melaui
sistem pendaftaran digital dan
computer assisted test (CAT)
sehingga ASN yang direkrut
diharapkan memiliki kualifikasi
terbaik sesuai dengan kebutuhan,”
ungkap Wapres Ma’ruf Amin.
Pengumuman formasi dan
pendaftaran pengadaan PPPK untuk
jabatan fungsional guru pada instansi
daerah dibuka pada awal Juli 2021.
Pendaftaran terbuka selama satu
bulan bagi guru honorer di sekolah
negeri, guru non-PNS di sekolah
swasta, pegawai honorer K-2,
dan lulusan pendidikan guru yang
memiliki sertifikat pendidik.

Informasi lebih lengkap dan
pendaftaran dapat dilakukan
pada laman sscasn.bkn.go.id atau
gurupppk.kemdikbud.go.id.
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PENDAFTARAN PELAMAR GURU PPPK
HANYA BERLAKU SATU KALI PADA
PERIODE SELEKSI TAHUN 2021
Para pelamar Guru Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) menuntaskan pendaftaran
pada aplikasi Sistem Seleksi Calon
Aparatur Sipil Negara (SSCASN)
paling lambat 26 Juli 2021. Sekretaris
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Sesditjen GTK) Nunuk
Suryani mengatakan bahwa hal ini
berlaku kepada semua pelamar guru
PPPK, yaitu Guru Non-ASN/Honorer
di sekolah negeri, Guru honorer
Kategori II (THK-II), Guru Honorer
di sekolah swasta, dan para lulusan
program pelatihan guru (PPG).

ASN) BKN Heni Sri Wahyuni
mengungkapkan per Jumat, 23 Juli
2021 pukul 12.00 WIB, tercatat
sudah ada 620.522 guru non-ASN
telah melakukan pendaftaran seleksi
PPPK. “605.980 sudah submit
menyelesaikan pendaftaran,” kata
Heni pada Bincang Pendidikan virtual
di Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Sementara itu, pelaksana tugas
(Plt.) Asisten Deputi Perencanaan
dan Pengadaan SDM Aparatur,
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kemenpanrb) Katmoko
Ari Sambodo mengatakan bahwa
terdapat tiga bentuk tes dalam
seleksi guru PPPK tersebut. Selain
Tes Kompetensi Teknis, pelamar
akan diuji dalam Tes Kompetensi
Manajerial, Tes Sosio Kultural, dan
Tes Wawancara.
Dalam rangka menyukseskan seleksi
PPPK pada tahun 2021, terdapat
beberapa kebijakan afirmatif yang
diberikan pemerintah. Hal ini diatur
di dalam Permenpanrb Nomor 28
Tahun 2021 tentang Pengadaan

Ditambahkan Sesditjen GTK,
pendaftaran hanya berlaku satu
kali pada periode seleksi tahun ini.
Sehingga meskipun pelamar Guru
PPPK mengikuti tes pada seleksi
tahap dua maupun tahap tiga,
maka tetap mendaftar pada masa
pendaftaran yang telah ditentukan
Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Perpanjangan masa pendaftaran
disampaikan BKN melalui Surat
Kepala BKN Nomor 6201/BKS.04.01/SD/K/2021, sehingga
pendaftaran yang semula ditetapkan
hanya sampai dengan 21 Juli 2021
diperpanjang sampai dengan tanggal
26 Juli 2021.
Pada kesempatan yang sama,
Direktur Pembangunan dan
Pengembangan Sistem Informasi
Aparatur Sipil Negara (Dir. PPSI
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Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan
Fungsional Guru pada Instansi
Daerah Tahun 2021.
Selain tiga kali tes, terdapat pula
kebijakan penambahan nilai Tes
Kompetensi Teknis bagi pelamar
dengan kriteria tertentu, misalnya
kepemilikan sertifikat pendidik yang
linier mendapatkan penambahan
nilai hingga 100 persen. Kemudian
untuk yang berusia 35 tahun ke
atas mendapat penambahan nilai
sebesar 15 persen. Lalu penyandang
disabilitas mendapatkan tambahan
nilai sebesar 10 persen. Sedangkan
para Guru Honorer Kategori II (THKII) juga bisa mendapatkan tambahan
nilai sebesar 10 persen.
Ditambahkan Ari, penambahan
nilai bersifat kumulatif. Artinya
jika seorang guru di atas 35 tahun
dan penyandang disabilitas akan
mendapat penambahan nilai 25
persen. “Tapi, nilai maksimumnya
100 persen, misalkan dia mendapat
nilai 90 untuk kompetensi
pendidiknya. Dia punya sertifikat
pendidik, berusia 35 tahun dan
disabilitas. Maka penambahannya
tetap 100, tidak kemudian jadi 115,”
jelasnya.

Reset Aplikasi Pendaftaran
Seleksi Guru PPPK
Mencermati dinamika yang terjadi
serta persetujuan Panitia Seleksi
Nasional (Panselnas), maka telah
dilakukan penyesuaian pada aplikasi
pendaftaran seleksi Guru PPPK
Tahun 2021. Penyesuaian ini terkait
penentuan individu peserta yang
dapat mengikuti seleksi kompetensi
pertama.
“Telah diambil kebijakan terkait
pemberian kesempatan kepada para
pelamar untuk mereset kembali
lamaran yang sudah dilakukan dan
sudah melakukan final resume
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ke sekolah lain yang tidak memiliki
sisa kuota formasi, dikarenakan
formasi tersebut diprioritaskan bagi
guru yang bertugas di sekolah lain
tersebut.
“Jadi tidak semua pelamar harus
melakukan reset. Hanya yang
termasuk pada tiga kategori tadi
saja,” ujar Sesditjen GTK.

Nunuk Suryani, Sesditjen GTK

dengan fasilitas tombol reset,” tutur
Sesditjen GTK.
Nunuk Suryani menjelaskan,
terdapat tiga kriteria pelamar
Guru PPPK Tahun 2021 yang
mendapatkan kesempatan dan
haknya untuk melakukan reset pada
aplikasi CASSN. Pertama, para Guru
dengan penugasan di sekolah induk
yang terdapat formasi yang linear di
sekolahnya, dan seharusnya dapat
melamar ke formasi tersebut, tetapi
pada saat melakukan pendaftaran
formasinya tidak dapat dipilih
dikarenakan kuota formasi yang
terkunci, sehingga terpaksa melamar
ke formasi di sekolah lain.
Kedua, para Guru dengan penugasan
di sekolah induk yang tidak
terdapat formasi di sekolahnya
dan seharusnya dapat melamar ke
sekolah lain yang masih memiliki
sisa kuota formasi yang linear
dengan kualifikasi akademiknya,
namun formasinya tidak dapat dipilih
dikarenakan kuota formasi yang
terkunci. Kemudian, ketiga, bagi para
Guru dengan penugasan di sekolah
induk yang tidak terdapat formasi
yang linear dengan kualifikasi
akademiknya, dan sudah mendaftar

Hal ini, ditambahkan Nunuk,
sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(Permenpanrb) Nomor 28 Tahun
2021 pasal 29 ayat 2 huruf a berbunyi
‘Dalam hal kebutuhan PPPK tersedia
di sekolah tempat pelamar mengajar
saat ini, pelamar wajib mendaftar di
sekolah tersebut selama sertifikat
pendidik dan/atau kualifikasi
pendidikan sesuai’. Kemudian pada
huruf c yang berbunyi ‘Dalam hal
kebutuhan PPPK tidak tersedia di
sekolah tempat pelamar mengajar,
pelamar dapat mendaftar di
sekolah lain yang masih tersedia
kebutuhannya’.
“Perlu diingat bahwa fasilitas
penyesuaian ini hanya dapat
dipergunakan satu kali saja.
Mohon dipergunakan dengan
sebaik-baiknya. Dipelajari dulu,
dipertimbangkan matangmatang, kalau sudah yakin silakan
digunakan. Setelah itu, harap untuk
memastikan kembali resumenya, dan
memfinalisasi sebelum batas akhir
pendaftaran,” pesan Nunuk Suryani.
Sesditjen GTK menambahkan
bahwa momentum seleksi Guru
PPPK sekaligus dimanfaatkan untuk
menyelaraskan antara formasi
yang dituju dengan kompetensi
akademiknya. Untuk itu, proses
verifikasi dan validasi (verval)
kualifikasi akademik masih dapat
dilakukan hingga batas akhir
sebelum mendaftar di aplikasi
SSCASN BKN.
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KEBERPIHAKAN PEMERINTAH
TERHADAP GURU HONORER MELALUI
REKRUTMEN GURU ASN PPPK

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) berkolaborasi
dengan Kementerian dan Lembaga
Pemerintah terkait menghadirkan
kesempatan bagi guru honorer untuk
menjadi guru Aparatur Sipil Negara
(ASN) Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen
guru ASN PPPK dilakukan sebagai
upaya pemerintah dalam mengatasi
masalah kekurangan guru.
“Kita berikan kesempatan yang adil
dan demokratis bagi semua guru
honorer untuk bisa menjadi ASN
PPPK. Status dan kesejahteraan

akan lebih baik dari sebelumnya,”
jelas Sekretaris Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan
Kemendikbudristek, Nunuk Suryani
dalam Silaturahmi Merdeka Belajar
(SMB) Episode ke-3, pada Kamis
(19/8/2021).
“Sebanyak 59 persen atau sekitar
437 ribu guru honorer di sekolah
negeri telah berusia di atas 35 tahun
sehingga tidak bisa mendaftar
sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Untuk itu, rekrutmen guru
ASN PPPK ini sebagai kebijakan
keberpihakan pemerintah terhadap
guru honorer,” tutur Nunuk. “Kalau

sudah menjadi guru ASN PPPK
dia berhak mendapatkan penilaian
kinerja, penggajian, tunjangan,
pengembangan kompetensi dan
penghargaan,” imbuhnya.
Untuk menjaga kualitas guru,
kata Nunuk, Undang-undang
menggarisbawahi bahwa untuk
menjadi ASN PPPK, para guru
honorer tetap harus melalui
proses seleksi, bukan berdasarkan
rekomendasi. “Undang-undang tidak
memperbolehkan kita mengangkat
PPPK tanpa seleksi. Pemerintah
membuka sampai dengan satu
juta formasi. Namun jika yang lulus
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seleksi hanya 100 ribu, ya 100 ribu
yang kita angkat menjadi PPPK.
Tidak ada kompromi untuk kualitas
pendidikan bagi anak-anak bangsa,”
tegas Nunuk.
Terkait mekanismenya, Nunuk
mengatakan peran masingmasing kementerian dan lembaga
pemerintah sudah tertuang di dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor
28 Tahun 2021 tentang Pengadaan
PPPK untuk Jabatan Fungsional
Guru pada Instansi Daerah Tahun
2021. Dalam peraturan tersebut,
mekanismenya sudah diatur
termasuk Panitia Seleksi Nasional
(Panselnas) pengadaan ASN
yang diketuai oleh Kepala Badan
Kepegawaian Nasional (BKN).

“Tujuannya adalah menjamin
objektivitas pengadaan ASN
PPPK ini. Meskipun ujian
kompetensinya menjadi wewenang
Kemendikbudristek. Panselnas
sendiri terdiri dari beberapa
Kementerian terkait karena di dalam
Panselnas ada susunannya. Ada
tim pengarah, tim pelaksana, tim
pengawas, tim audit teknologi, tim
pengamanan teknologi, tim quality
assurance, sekretariat tim pengarah,
dan tim penyusun naskah,” ujar
Nunuk.
Sejalan dengan apa yang
disampaikan Nunuk, Wakil Ketua
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) RI, Agustina Wilujeng
Pramestuti mengatakan proses
pengangkatan guru honorer menjadi
ASN PPPK tidak hanya berada di

tangan Kemendikbudristek, tetapi
ada di beberapa kementerian
termasuk Kementerian PAN
RB, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Keuangan dan
Badan Kepegawaian Nasional.
“Alhamdulillah koordinasi yang
dilakukan Menteri Nadiem bersama
beberapa kementerian dan lembaga
berhasil, sehingga ada program
pengangkatan satu juta guru
honorer,” tuturnya.
Agustina memberikan apresiasi
kepada Kemendikbudristek atas
kerja kerasnya sehingga program
pengangkatan guru honorer ini
bisa direalisasikan. “Sekali lagi
saya ucapkan terima kasih dan
apresiasi setinggi-tingginya
kepada Mas Menteri atas kerja
kerasnya menerbitkan acuan,
arahan yang bisa di klik langsung
oleh guru, dan dengan di klik bisa
menyelesaikan solusi untuk guru.
Kerja keras ini memang tidak lepas
dari dedikasi yang diberikan oleh
Kemendikbudristek,” ucapnya.
Agustina berharap mayoritas guru
honorer yang mendaftar dapat lulus
dan diterima sebagai ASN PPPK.
“Kalau sudah diterima, saya berharap
jangan melompat ke tempat yang
lain dan tetaplah menjadi guru. Guru
yang mendedikasikan dirinya untuk
pendidikan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Forum Guru
Honorer Non Kategori 2 Persatuan
Guru Honorer Republik Indonesia
(PGHRI), Raden Sutopo Yuwono
sangat menyambut gembira terkait
program penerimaan satu juta guru
honorer menjadi guru ASN PPPK.
“Kami sangat bersyukur di era
kepemimpinan Presiden Jokowi dan
Mendikbudristek Nadiem Anwar
Makarim, regulasi ini benar-benar
hadir. Artinya seleksi guru ASN PPPK
bukan hanya mengakomodir tenaga
honorer kategori 2 namun justru
kami sebagai tenaga honorer non
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kategori 2, yang belum terdaftar di
BKN,” ucapnya.
Pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76
RI, Sutopo merasakan betul-betul
kemerdekaan bagi guru-guru
honorer khususnya guru honorer
non kategori 2. “Setelah 15 tahun
kami tidak bisa mengikuti rekrutmen
ASN, akhirnya pada HUT ke-76
RI, kami memiliki kesempatan
untuk mendapatkan kesejahteraan
dan status kepegawaian yang
mendapatkan gaji serta tunjangan
yang setara bahkan lebih,” tuturnya.
Untuk itu, Sutopo sebagai perwakilan
guru honorer non kategori 2 akan
mempersiapkan diri dengan berbagai
macam fasilitas yang diberikan
Kemendikbudristek. “Kami akan
memanfaatkan kesempatan ini
dengan sebaik-baiknya untuk
dapat lulus menjadi ASN PPPK.
Kami berharap semoga semua
guru honorer yang daftar dapat
lulus menjadi ASN PPPK. Ini betulbetul rekrutmen terbesar dan yang
terangkat pun terbanyak sepanjang
sejarah,” imbuhnya.
Sutopo mengungkapkan “99 persen
pemerintah sudah mengabulkan
permohonan kami. Tinggal satu
persen formasi jabatan yang
belum terakomodir, yaitu tenaga
administrasi. Tahun ini atau
tahun depan akan diperjuangkan
formasinya,” harap Sutopo.

Manfaat Menjadi Guru PPPK
Nunuk Suryani menyampaikan
beberapa perubahan positif yang
ingin dicapai melalui rekrutmen
guru PPPK. Pertama, perubahan
status dari honorer ke ASN PPPK
sehingga membawa jaminan
kesejahteraan ekonomi bagi guru,
yang meliputi gaji dan tunjangan
profesi. Kedua, perubahan status
akan memungkinkan lebih banyak
guru mengikuti program-program

peningkatan kompetensi dan
sertifikasi. “Peningkatan kompetensi
ini sangat penting untuk jaminan
ekonomi dan karier jangka panjang
guru, serta kualitas pengajaran yang
diterima oleh pelajar Indonesia,”
imbuh Nunuk. Ketiga, program guru
ASN PPPK juga menjadi alternatif
rekrutmen bagi guru yang berusia
lebih dari 35 tahun dan tidak dapat
lagi mengikuti seleksi CPNS.
“Sebagai upaya untuk menyukseskan
seleksi guru profesional menjadi ASN
PPPK, ujian seleksi akan dilakukan
sebanyak tiga kali, yakni di bulan
Agustus, Oktober, dan Desember.
“Sehingga pendaftar memiliki tiga
kali kesempatan untuk mencoba,”
kata Nunuk.
Terkait sumber pembelajaran, Nunuk
menjabarkan “Kemendikbudristek
menyediakan materi pembelajaran
sebagai persiapan mengikuti ujian
seleksi yang dapat diakses secara
daring di platform Guru Belajar dan
Berbagi. Kita mempersiapkan materi
ini agar Bapak/Ibu semua dapat
belajar dengan sungguh-sungguh
dan lolos seleksi,” ujar Nunuk.
Kemendikbudristek juga memiliki
program guru belajar berbagai
khusus seri belajar mandiri guru ASN
PPPK. Program ini bertujuan untuk

memberikan fasilitasi kepada calon
pendaftar ASN PPPK yang terdiri
dari materi, perangkat, latihan soal,
community learning serta try out.
Nunuk berharap program seleksi
guru ASN PPPK dapat mengatasi
tantangan kurangnya ketersediaan
guru profesional. “Sejalan dengan
semangat Merdeka Belajar,
kami juga berharap program ini
dapat meningkatkan jaminan
kesejahteraan Ibu dan Bapak guru
sebagai garda depan pendidikan dan
masa depan Indonesia,” ujar Nunuk.
Di akhir acara, Nunuk berpesan
kepada para guru honorer yang
mendaftar untuk tidak percaya
hoaks. Para guru harus mengecek
laman-laman resmi seperti gurupppk.
kemdikbud.go.id atau sscasn.bkn.
go.id. “Saya tahu Bapak/Ibu sudah
sangat berharap dengan seleksi ini.
Satu tahap telah dilewati yaitu tahap
administrasi. Selajutnya Bapak/Ibu
tinggal berusaha dan berdoa. Kami di
pusat sangat ingin Bapak/Ibu semua
berhasil dan tolong Bapak/Ibu jangan
percaya dengan hoaks apa pun. Kami
bekerja terus untuk keberhasilan
seleksi ini sampai meski harus
bekerja sampai malam, kami ingin
memastikan Bapak/Ibu bisa terlayani
dengan baik,” tutupnya.
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JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
SELEKSI GURU ASN-PPPK TAHUN 2021
KEGIATAN

JADWAL

Pengumuman daftar
peserta, waktu dan tempat
seleksi PPPK Guru 1

9 September
2021

Cetak kartu peserta
seleksi PPPK Guru

9 s.d.12
September 2021

Pelaksanaan Seleksi
Kompetensi I

13 s.d. 17
September 2021

Pengumuman hasil Seleksi
Kompetensi I

24 September
2021

Masa sanggah I (masa
pengajuan sanggah)

24 s.d. 27
September 2021

Jawab sanggah I
(tanggapan sanggah)

27 September s.d.
5 Oktober 2021

KEGIATAN

JADWAL

Pengumuman hasil Seleksi
Kompetensi Il

5 November 2021

Masa sanggah II (masa
pengajuan sanggah)

5 s.d. 8 November
2021

Jawab sanggah II
(tanggapan sanggah)
Pengumuman pasca masa
sanggah II
Pengumuman dan
Pemilihan Formasi III
Pengumuman daftar
peserta, waktu dan tempat
seleksi PPPK Guru III

8 s.d. 15
November 2021
15 November
2021
17 s.d. 23
November 2021
29 November
2021

Pengumuman hasil
sanggah I

5 Oktober 2021

Cetak kartu peserta
seleksi PPPK Guru

29 November s.d.
1 Desember 2021

Pengumuman dan
Pemilihan Formasi II

9 s.d. 15 Oktober
2021

Pelaksanaan Seleksi
Kompetensi III

2 s.d. 6 Desember
2021

Pengumuman daftar
peserta, waktu dan tempat
seleksi PPPK Guru II

22 Oktober 2021

Pengumuman hasil Seleksi
Kompetensi III

Cetak kartu peserta
seleksi PPPK Guru

22 s.d. 25 Oktober
2021

Pelaksanaan Seleksi
Kompetensi II

26 s.d. 30
Oktober 2021

Masa sanggah III (masa
pengajuan sanggah)

13 s.d. 15
Desember 2021

Jawab sanggah III
(tanggapan sanggah)

15 s.d. 22
Desember 2021

Pengumuman pasca masa
sanggah III
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13 Desember
2021

23 Desember
2021

KEMENDIKBUDRISTEK
BERKOORDINASI LINTAS K/L,
MEMASTIKAN KEAMANAN
SELEKSI GURU ASN P3K 2021
Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan (Ditjen
GTK), Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) akan
menyelenggarakan seleksi guru
Aparatur Sipil Negera (ASN) Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (P3K) pada tanggal 13 s.d.
17 September 2021. Sebagai
bentuk persiapan, beberapa
kementerian dan lembaga terkait
menyosialisasikan dukungan
kesehatan agar pelaksanaan seleksi
berlangsung dengan aman dan
nyaman sesuai protokol kesehatan
(prokes).
Direktur Jenderal (Dirjen) GTK,
Kemendikbudristek, Iwan Syahril
menyampaikan apresiasi atas semua
dukungan, kerja sama kolaborasi
berbagai lintas kementerian dan
lembaga, seperti Kementerian
Kesehatan (Kemenkes), Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri),
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), Satgas
Penanganan Covid-19, Badan
Kepegawaian Negara (BKN), dan
pemerintah daerah dalam persiapan
penyelenggaraan seleksi calon guru

ASN P3K. “Semoga pelaksanaannya
nanti bisa berjalan lancar dan aman,”
harap Iwan dalam sambutannya,
Kamis (9/9/2021).
“Mari sama-sama kita terus dukung
dan berikan restu kepada guru-guru
kita yang akan mengikuti proses
seleksi ASN P3K ini dengan penuh
optimisme karena di pundak Bapak
dan Ibu guru inilah masa depan
generasi penerus bangsa akan kita
titipkan,” tambahnya.

Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan, Kemendagri, Safrizal
mengatakan bahwa penanganan
pandemi Covid-19 secara umum di
Indonesia terus membaik. Namun
begitu, ia mengingatkan masyarakat
untuk tetap mematuhi prokes
untuk menghindari lonjakan kasus
Covid-19.
Safrizal menjelaskan, Mendagri
sudah mengeluarkan surat, yang
meminta masyarakat untuk
mengedepankan pelaksanaan 5M,
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minimal H-1, menjaga jarak, dan
membawa alat tulis pribadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Safrizal menerangkan,
apabila saat tes ada peserta yang
positif Covid-19 maka langsung
diisolasi secara terpusat. Selanjutnya,
panitia berkoordinasi dengan
satgas atau pemda setempat, guna
menyiapkan sarana screening dan
testing. “Pastikan lokasi seleksi telah
melalui proses disinfeksi, dan perlu
adanya koordinasi dengan fasilitas
kesehatan (faskes) setempat untuk
penyediaan mobil ambulans sebagai
upaya antisipasi dan mitigasi risiko,”
urainya.

misalnya memakai masker, mencuci
tangan, dan menjaga jarak. “Jadi
kehati–hatian menjadi perhatian
kita semua untuk mengamankan diri
sendiri dan lingkungan sekitar kita,”
tegasnya.
Terkait dengan penegakan
disiplin prokes yang ketat dalam
rangka seleksi ASN P3K, Safrizal
mengatakan hal itu adalah strategi
utama. “Untuk panitia seleksi, harus
melakukan koordinasi dengan satgas
dan institusi setempat, menyiapkan
ruangan khusus, menyediakan
fasilitas cuci tangan, melakukan
disinfeksi, serta melakukan
pengukuran suhu tubuh. Selain
itu, untuk peserta, harus memiliki
sertifikat vaksin minimal satu kali,
melakukan swab PCR atau Antigen
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Melalui instruksi Kemendagri, detail
penanganan pandemi Covid-19 yang
berlaku di seluruh Indonesia terbagi
ke dalam beberapa zona. Adapun tiga
instruksi tersebut adalah (1) Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19
di Wilayah Jawa dan Bali, (2) Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 40
Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4 Covid-19 di Wilayah
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, dan Papua, serta
(3) Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, dan
Level 1.
“Saya harapkan kepala dinas
pendidikan dan Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) seluruh Indonesia
mempelajari Inmendgari, lalu
menurunkannya ke dalam aturan
operasi pelaksanaan. Kami juga
sudah mengeluarkan surat, sebagai
suplemen atau bantuan agar ketika
membuat SOP dan pelaksanaan
seleksi seluruh standar ini terlaksana
dengan baik,” ucapnya.

Safrizal juga mengatakan,
tidak hanya Kemendagri,
Kemendikbudristek dan Kemenkes
juga menyusun aturan sesuai
bidang kewenangannya dalam
menangani Covid-19 di masingmasing level daerah. Di mana
semakin tinggi levelnya, maka aturan
yang dikeluarkan masing-masing
kementerian terkait pun akan
semakin ketat.
“Di dalam Kemendagri ada perlakuan
tertentu untuk di berbagai kegiatan,
seperti di wilayah level 4 masih PJJ,
artinya ini masih sangat ketat. Untuk
seleksi guru wilayah level 4 tetap
dilaksanakan tetapi metodenya
memang sangat ketat, dan ini harus
memperhatikan Inmendagri dan SOP
serta ketentuan lainnya,” jelas dia.

tangan, memakai masker, mencuci
tangan, menjaga jarak dan jangan
lupa meningkatkan daya tahan
tubuh dengan cara mengatur pola
makan gizi seimbang, cukup istirahat,
cukup olahraga, kelola stres, dan
kelola tubuh kita apabila kita punya
penyakit penyerta,” terangnya.
Kedua, melindungi kesehatan
masyarakat dapat dilakukan dengan
mendeteksi titik-titik kritis atau
kelompok orang berisiko. Perhatikan
jika menemukan kasus positif dan
siapa orang-orang yang berkontak
erat. Ketiga, lakukan vaksinasi untuk
memproteksi diri dan membentuk
kekebalan kelompok lintas usia, serta
giat mengampanyekan perubahan
perilaku.

Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat, Kemenkes, Kartini
Rustandi menyampaikan
dukungannya agar pelaksanaan
seleksi guru ASN P3K ini dapat
berjalan dengan aman dan nyaman.
Dikatakan Kartika, pihaknya telah
menyurati seluruh dinas pendidikan
provinsi dan kabupaten/kota
agar rekan-rekan guru yang akan
mengikuti seleksi harus telah
mendapatkan minimal satu kali dosis
vaksin. “Selain itu, kami minta agar
dinas kesehatan dapat menyediakan
stok rapid antigen sesuai kebutuhan.
Bila ada kekurangan dapat meminta
ke provinsi, kabupaten/kota, atau
pusat,” katanya.

Menggarisbawahi tentang
perubahan perilaku, Ketua Bidang
Perubahan Perilaku Satgas
Penanganan Covid-19, Sonny Harry
Budiutomo Harmadi menekankan
pentingnya upaya meminimalisir
risiko. Sebab, begitu terjadi klaster
dan penularan, kerugian yang
ditimbulkan menjadi sangat besar.
“Kami terus meningkatkan kinerja
dan tentunya mengharapkan
kontribusi semua pihak untuk
mengurangi atau meminimalisir
risiko. Meminimalisir atau
mengurangi risiko tidak sama artinya
dengan menghilangkan risiko.
Risiko di masa pandemi masih ada
karena kita belum keluar dari masa
pandemi,” tekannya.

Lebih lanjut, Dirjen Kartini
menjelaskan pentingnya penerapan
prokes untuk melindungi masyarakat
baik secara individu maupun secara
umum. Perlindungan yang dimaksud
menyangkut tiga hal. Pertama adalah
perlindungan secara individu, di
mana kita bisa melakukan 3M yang
sejalan dengan kampanye ‘Ingat
Pesan Ibu;. “Dimulai dari mencuci

Kepala Pusat Pengembangan Sistem
Seleksi BKN, Mohammad Ridwan
optimistis, jika penyelengaraan
seleksi nanti sukses, maka akan
menjadi prestasi tersendiri
terutama bagi pemda setempat.
“Jadi seandainya kita bisa
menyelenggarakan seleksi CASN
CPNS, P3K Guru, dan Non Guru,
sesuai dengan prokes maka ini

bukan beban pemerintah melainkan
sebagai wujud keberhasilan
pemerintah setempat, bupati,
walikota. Meskipun ada kerumunan
tapi terkontrol,” ujarnya.
Guna mewujudkan pelaksanaan
seleksi yang aman, Mohammad
Ridwan mengimbau para calon
peserta untuk mengakses
informasi yang perlu diketahui
terkait pelaksanaan seleksi sebagai
berikut (1) Peraturan BKN Nomor
2 Tahun 2021 tentang Prosedur
Penyelenggaraan Seleksi dengan
Metode CAT BKN, (2) Surat Edaran
Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prosedur Penyelenggaraan
Seleksi dengan Metode Computer
Assisted Test Badan Kepegawaian
Negara dengan Protokol Kesehatan
Pencegahan dan Pengendalian
Covid-19, serta (3) prokes Seleksi
CASN 2021 yang dapat diakses
melalui https://www.youtube.com/
watch?v=ZsJr45W1otI.
Dirjen GTK menyampaikan
komitmennya untuk memegang
teguh pesan kesehatan yang
disampaikan berbagai kementerian
dan lembaga terkait, kemudian akan
bersikap terbuka menerima masukan
serta terus menyempurnakan
pelaksanaan seleksi sesuai pada
aturan yang berlaku. Informasi lebih
lanjut terkait Tes Seleksi Kompetesi
Tahap 1 yang berlangsung pada
13 s.d. 17 September 2021,
masyarakat dapat mengakses ke
https://www.instagram.com/p/
CTeFeN7lHzg/?utm_medium=copy_
link.
“Terima kasih atas semua
dukungannya dan mohon nanti
jika ada arahan yang perlu kami
lakukan untuk penyempurnaan
persiapan pelaksanaan dapat segera
berkoordinasi dengan kami,” tutup
Dirjen Iwan.

61

Kemendikbudristek Berbagi
Strategi Persiapan kepada Peserta
Seleksi Calon Guru ASN PPPK
Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Pendidikan (Ditjen
GTK), Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek)
menyelenggarakan webinar
persiapan seleksi calon guru
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai
Pemerintahan dengan Perjanjian
Kerja (PPPK). Webinar ini bertujuan
memberikan informasi teknis
dan berbagai strategi persiapan
yang perlu dilakukan sebelum
pelaksanaan seleksi.

62

“Karena persiapan merupakan
kunci kesuksesan serta dapat
menumbuhkan kepercayaan diri
peserta,” kata Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Dirjen
GTK), Iwan Syahril secara virtual,
pada Kamis (9/9/2021).
Seleksi guru ASN P3K merupakan
bagian dari upaya menyediakan
kesempatan yang adil dan bersih,
demokratis terhadap guru honorer
yang memiliki kompetensi baik.
Dirjen Iwan mengapresiasi

para guru yang begitu antusias
mempersiapkan diri untuk mengikuti
seleksi.
“Menurut data yang saya terima
hampir 500.000 guru mengikuti seri
belajar di guru belajar dan berbagi
seri ASN P3K. Itu menggambarkan
guru-guru kita terus berupaya
meningkatkan persiapan diri dengan
sebaik-baiknya,” jelas Iwan.
Pada kesempatan ini turut hadir,
Psikolog dari Lembaga Cahaya

cari ruang untuk mengomunikasikan
perasaan tidak nyaman, sehingga
ketika menjalani ujian tidak terbebani
oleh masalah psikis lainnya.
Kemudian, secara konatif atau
kecenderungan berperilaku, ada
beberapa hal yang perlu dipersiapkan
yaitu pembiasaan perilaku yang
positif, yakni teman-teman maupun
calon peserta seleksi ASN tahun ini,”
jelasnya.
Lebih lanjut, Nurina memberikan
tips khusus kepada peserta
menjelang ujian. “Pertama, atur jam
biologisnya, di antaranya jam tidur,
jam bangun tidur, dan jam makan. Hal
tersebut akan memberikan sirkulasi
emosi menjadi positif sehingga
kemampuan berpikir bisa menjadi
lebih cepat dan terang. Selain itu,
penting untuk menghindari konflik
agar calon peserta seleksi ASN P3K
ketika pelaksanaan berada pada
keadaan tenang dan rileks, serta
harus memiliki estimasi waktu,”
terangnya.

Hati, Nurina. Menurutnya, secara
psikologis, persiapan dibutuhkan
para peserta untuk mengatur afeksi
atau perasaan. Hal inilah yang
akan mendorong peserta untuk
mempersiapkan diri secara lebih
baik menjelang ujian. Lebih lanjut
ia mengatakan, dari pandangan
psikologi, manusia memiliki tiga
komponen di dalam diri. Pertama,
komponen kognitif atau komponen
berpikir. Kedua, komponen afektif
atau kemampuan mengelola
perasaan. Ketiga, kemampuan

konatif atau kecenderungan
diri untuk berperilaku. Nurina
menyebut, jika hal tersebut
ditata dan dikelola dengan baik
maka artinya kesuksesan sudah
dalam genggaman individu yang
bersangkutan.

Sementara itu, Direktur Guru dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus,
Yaswardi mengatakan, webinar
ini merupakan bentuk kepedulian
Kemendikbudristek dalam
memberikan pelayanan kepada guru.
“Harapannya, para calon guru ASN
P3K senantiasa menjaga kesehatan,
dan fokus mempersiapkan diri
dengan baik, dengan harapan sukses
dan optimal,” pesannya dalam
laporan.

“Persiapan secara kognitif, yang
diandalkan pertama kali adalah
kemampuan berpikir kita. Belajar
yang diiringi dengan ketenangan
batin, dan disertai dengan rasa
optimis. Secara emosi, ada baiknya

Terkait dengan persiapan, saat ini
Kemendikbudristek telah mengatur
penempatan tempat seleksi uji
kompetensi yang totalnya mencapai
1.124 lokasi, tersebar di 500 tempat
di kabupaten/kota.
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MENDIKBUDRISTEK DAN DIRJEN
GTK MENINJAU PELAKSANAAN
TES GURU ASN PPPK
Masa pandemi Covid-19 tidak
menjadi halangan untuk terus
bekerja, termasuk menjalankan
proses rekrutmen guru ASN PPPK.
Di tengah kunjungan kerjanya ke
Kota Surakarta, Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek), Nadiem Anwar
Makarim bersama Wali Kota
Surkarta, Gibran Rakabuming Raka,
menyempatkan untuk menyapa
para guru honorer yang telah
melaksanakan tes Aparatur Sipil
Negara (ASN) Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
di SMK Negeri 6 Surakarta, Senin
(13/9/2021).
“Selamat Bapak/Ibu, akhirnya tidak
perlu lagi antre untuk mengikuti tes
seleksi ASN PPPK. Semoga Bapak/
Ibu bisa berhasil dan lulus menjadi
ASN PPPK,” ujar Menteri Nadiem
kepada para guru honorer yang telah
melaksanakan tes.
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Sementara itu, bagi para peserta
yang belum lulus, Mendikbudristek
mengingatkan bahwa peserta
diberikan kesempatan untuk
mengikuti tes sebanyak tiga kali.
“Kami (Kemendikbudristek) memiliki
program Guru Belajar dan Guru
Berbagi khusus seri belajar mandiri
guru ASN PPPK. Bapak/Ibu bisa
memanfaatkan program ini agar
bisa mempersiapkan diri mengikuti
seleksinya kembali. Program ini
bertujuan untuk memberikan
fasilitasi kepada calon pendaftar
ASN PPPK yang terdiri dari materi,
perangkat, latihan soal, community
learning serta try out,” jelas Menteri
Nadiem.
Kepada para guru honorer yang
usianya di atas 35 tahun, kata
Menteri Nadiem, pemerintah
memberikan nilai afirmasi sebesar 15
persen sebagai bentuk penghargaan
kepada mereka, karena telah

mengabdi sebagai guru selama
bertahun-tahun. “Dengan adanya
program ini, pemerintah membantu
bapak/ibu guru honorer yang telah
mengabdi di sekolahnya selama
bertahun-tahun dan sudah melewati
batas usia persyaratan ujian seleksi
CPNS,” tutur Menteri Nadiem.
Salah satu guru honorer di SDN
Serengan 1 Surakarta, Ayu
menyampaikan apresiasinya kepada
pemerintah atas diselenggarakannya
seleksi ASN PPPK. “Terima kasih
banyak atas perhatiannya untuk
kami. Dengan adanya tes seleksi ASN
PPPK ini kami diberikan kesempatan
untuk menjadi ASN, khususnya
dengan adanya afirmasi 15 persen
bagi yang sudah lama menjadi guru,
kami sangat terbantu sekali,” ujar
Ayu.
Seleksi guru ASN P3K merupakan
bagian dari upaya menyediakan

kesempatan yang adil dan bersih,
demokratis terhadap guru honorer
yang memiliki kompetensi baik.
Terkait mekanisme pelaksanaanya,
peran kementerian/lembaga dalam
seleksi PPPK diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(Permen PANRB) Nomor 28 Tahun
2021, tentang Pengadaan PPPK
untuk Jabatan Fungsional Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2021.
Dalam peraturan tersebut,
mekanismenya sudah diatur
termasuk Panitia Seleksi Nasional
(Panselnas) pengadaan ASN
yang diketuai oleh Kepala Badan
Kepegawaian Nasional (BKN). Tujuan
adanya Panselnas adalah menjamin
objektivitas pengadaan ASN PPPK.
Dalam pengadaan ASN PPPK, ujian
kompetensi menjadi wewenang
Kemendikbudristek.
Pada akhir tinjauannya
Mendikbudristek mengapresiasi Wali
Kota Surakarta beserta jajarannya
yang telah menyelenggarakan
seleksi guru ASN PPPK dengan

lancar dan dengan protokol
kesehatan yang baik.
Sementara itu, Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan
(Dirjen GTK) Iwan Syahril meninjau
persiapan dan pelaksanaan Seleksi
Guru ASN PPPK di Surabaya.
Mas Dirjen berkunjung ke lokasi
pelaksanaan seleksi di SMKN 6,
SMKN 1, SMAN 4, dan SMAN 5
Surabaya.

“Senang sekali mendapat
kesempatan untuk berkunjung
langsung ke lokasi pelaksanaan
Seleksi Guru ASN PPPK 2021.
Saya disambut oleh Bapak, Ibu
penanggung jawab di daerah yang
bersemangat dan bekerja keras
untuk memastikan pelaksanaan
seleksi dapat berlangsung
dengan baik,” ujar Dirjen GTK
Kemendikbudristek Iwan Syahril.
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PELUNCURAN PROGRAM GURU
BELAJAR DAN BERBAGI SERI BELAJAR
MANDIRI CALON GURU ASN PPPK
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) melalui
Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)
meluncurkan Program Guru Belajar
dan Berbagi Seri Belajar Mandiri
bagi Calon Guru Aparatur Sipil
Negara Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (ASN PPPK).
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Program Seri Belajar Mandiri ini
dirancang sebagai solusi untuk
meningkatkan kompetensi pedagogi
dan profesional guru calon ASN
PPPK dengan mengedepankan
konsep ruang kolaborasi dan
komunitas pembelajaran. Seri Belajar
Mandiri yang data diakses secara
daring dan bebas biaya ini juga
merupakan komitmen Kemendikbud

untuk mendukung para guru dalam
persiapan mengikuti seleksi calon
ASN PPPK.
“Kami mengundang para guru
honorer dan lulusan pendidikan
profesi guru untuk membuktikan
kelayakannya untuk menjadi guru
ASN PPPK melalui seleksi yang
adil, bersih, dan demokratis,”

disampaikan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem
Anwar Makarim secara daring di
Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Upaya memperjuangkan hak
para pendidik, khususnya
peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan kerja terus dilakukan
oleh Kemendikbud. Lebih lanjut,
Mendikbud menyampaikan
pentingnya keberadaan guru
berkualitas dalam menciptakan
pembelajaran yang berpihak
kepada murid dan pembelajaran
yang memerdekakan pemikiran
dan potensi murid. “Guru yang mau
membuka diri untuk terus belajar
dan tumbuh, itulah kuncinya,” tegas
Mendikbud.

Menurutnya, ujung tombak dari
cita-cita besar pendidikan ada pada
guru hebat dan berkualitas, guru
yang mau membuka diri untuk terus
belajar dan tumbuh, serta guru yang
sejahtera dan memiliki perlindungan
kerja. “Sehingga mereka para guru
dapat mencurahkan perhatiannya
secara penuh untuk menghadirkan
proses belajar mengajar yang aktif
dan menyenangkan sesuai dengan
tahap perkembangan murid,” ujar
Mendikbud memberi penekanan.
Tahun 2021 Kemendikbud
merancang kebijakan rekrutmen
ASN PPPK dengan kapasitas
hampir satu juta orang disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing
daerahnya. Yang lolos seleksi akan

diangkat menjadi ASN PPPK. Seleksi
ini berbeda karena dilaksanakan
secara daring. Terbuka untuk semua
guru honorer dan PPG.
“Semuanya akan punya kesempatan
untuk membuktikan kelayakannya
untuk menjadi ASN. Ada tiga kali
kesempatan untuk lolos seleksi,”
imbuh Mendikbud.
Mengakhiri sambutannya,
Mendikbud memberikan semangat
bagi para guru. “Saya optimis Ibu
dan Bapak akan bersungguhsungguh dalam mempersiapkan
diri untuk mengikuti seleksi, karena
kesungguhan Ibu dan Bapak sekalian
akan menentukan masa depan anakanak kita,” tutup Mendikbud.

Program Guru Belajar dan
Berbagi, Pengembangan dari
Program Guru Berbagi yang
Telah Diapresiasi
Berawal dari situasi pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
yang menyebabkan sebagian besar
peserta didik terpaksa belajar dari
rumah untuk mencegah penyebaran.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan
Syahril mengatakan bahwa
program Guru Belajar dan Berbagi
utamanya merupakan gerakan di
mana setiap guru bisa mengikuti
program pembelajaran secara
daring untuk berefleksi dan terus
mengembangkan diri secara mandiri
dan berkelanjutan.
“Program Guru Belajar dan Berbagi
hadir sebagai fasilitas belajar
dan berbagi para guru dan para
pemangku kepentingan pendidikan
agar anak-anak Indonesia tetap
mendapatkan pendidikan terbaik
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dari guru terbaik. Semangat Guru
Indonesia, Semangat Guru Belajar
dan Berbagi!” ujar Iwan Syahril.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Sesditjen GTK),
Nunuk Suryani melaporkan, pada
2020, Ditjen GTK telah meluncurkan
layanan berbasis digital, yaitu Guru
Berbagi, dimana terdapat 65.612
rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP), 2.219 artikel, dan berbagai
video yang telah dibagikan oleh guruguru Indonesia dan telah diakses
oleh 76 juta kali pengunjung. Selain
itu RPP yang dibagikan guru-guru
telah diunduh sebanyak lebih dari 20
juta kali.
Nunuk Suryani menyampaikan
bahwa program ini dilaksanakan
berdasarkan bahan belajar mandiri
yang sesuai dengan bidang studi
yang telah dilaksanakan secara
daring. Tujuannya adalah sebagai
bekal agar guru memiliki bahan ajar
mandiri karena terdapat latihan soal
di dalamnya. Hal ini sebagai bekal
pengetahuan dan keterampilan bagi
guru menghadapi Seleksi Guru ASN
PPPK.
“Guru mampu menggunakan
sistem belajar mandiri yang user
friendly, guru mampu menggunakan
komunitas belajar dalam
mengkonstruksi pengetahuan dan
keterampilan dalam moda daring,”
terangnya. Adapun kelebihan lainnya
adalah cara ini mendorong guru
saling belajar dalam komunitas
dengan guru lain dalam hal berbagi
pengetahuan dan keterampilan.
Lebih lanjut, Nunuk Suryani
menyampaikan beberapa rangkaian
penyiapan program. Rangkaiannya
terdiri dari: (1) pemetaan materi,
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substansi modul dengan model
kompetensi guru untuk seri belajar
mandiri Calon Guru ASN PPPK, (2)
penyusunan modul dan soal latihan,
dan rancangan LMS, (3) uji coba
modul, revisi dan finalisasi modul
dan soal latihan, serta (4) digitalisasi
modul dan soal, dan pengembangan
konten dalam Massive Open Online
Course (MOOC).
Berikut tiga tahapan program Guru
Belajar dan Berbagi Seri Belajar
Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK.
Tahap pertama yaitu pendahuluan,
di mana peserta dibekali orientasi
terkait penjelasan teknis,

penggunaan modul, pembelajaran
dan komunitas pembelajaran.
Tahap kedua yaitu fasilitasi
pembelajaran, di mana peserta
secara mandiri belajar substansi
pedagogi dan bidang studi masingmasing. Peserta memanfaatkan
fasilitas ruang kolaborasi dan
komunitas pembelajaran dalam
mengembangkan pemahaman dan
kemampuannya, serta mencoba
beberapa soal formatif untuk
mengetahui tingkat pemahaman
materi yang telah dipelajari.
Tahapan ketiga adalah Try Out, di
mana peserta dapat mendaftar

Program ini kemudian dikembangkan
untuk memperluas gerakan para
guru, menjadi Program Guru Belajar
dan Berbagi. Kelebihan dari program
ini, guru bisa belajar dari berbagai
seri belajar. Guru juga bisa lebih
fleksibel mengatur sendiri waktu
belajar, lebih mudah mempelajari
konten pembelajaran dan sesuai
dengan kemampuan, dan lebih
kolaboratif dengan guru-guru lainnya
untuk menyelesaikan semua tahapan
program.
Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim
dalam sambutan peluncurannya
mengatakan kagum dan bangga
kepada guru-guru Indonesia yang
terus beradaptasi menghadapi
tantangan selama masa pandemi.
“Saya sungguh kagum dan bangga
dengan Ibu dan Bapak yang telah
menjadi guru pembelajar, guru
yang terus bergotong royong, dan
guru yang terus meningkatkan
kompetensi diri demi memberikan
layanan terbaik kepada anak-anak
kita, para penerus bangsa,” kata
Mendikbud.

untuk ikut pelatihan soal-soal
pedagogi dan bidang studi masingmasing setelah proses belajar
mandiri dilakukan.
Perlu diketahui, ada 38 jenis modul
belajar. Terdiri dari 26 mata pelajaran
dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Peserta para guru di Indonesia
diprioritaskan untuk guru Non-PNS
yang akan mengikuti Seleksi Guru
ASN PPPK Tahun 2021,” imbuh
Nunuk Suryani.
“Pemilihan mata pelajar dimulai dari
3 Maret s.d. 12 April 2021, jadwal
belajar dimulai dari 3 Maret sampai

18 April 2021, try out dilakukan per
minggu, lima hari, Senin s.d. Jumat.
Kemudian try out per hari pada Senin
sampai Kamis sebanyak empat sesi,
dan hari Jumat tiga sesi. Tiap sesi
melaksanakan try out 25 mapel.
Maksimal hanya lima ribu peserta
try out pada setiap sesi tiap mapel,”
demikian penjelasan Setditjen GTK
Kemendikbud.
Terdapat sekitar 495.975 guru
dan 45.000 komunitas pendidikan
terdaftar bergabung dan
berpartisipasi dalam pembelajaran
daring program Guru Belajar.

Program Guru Belajar dan Berbagi
merupakan gerakan kolaborasi
pemerintah, guru, komunitas,
dan penggerak pendidikan untuk
bergotong-royong berbagi ide dan
praktik baik melalui RPP, artikel,
video pembelajaran, aksi guru, serta
platform belajar guru secara daring.
Informasi lebih lanjut terkait Program
Guru Belajar dan Berbagi Seri Belajar
Mandiri Calon Guru ASN PPPK
dapat diakses melalui laman https://
gurubelajardanberbagi.kemdikbud.
go.id/.
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SEMANGAT GURU
BELAJAR & BERBAGI,
SEMANGAT GURU
INDONESIA

70

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mengeluarkan sumber
belajar bagi para calon guru ASN PPPK.
Sumber belajar seri Belajar Mandiri
ini menjadi salah satu media yang
dapat digunakan bagi calon guru yang
mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara
(ASN) Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuannya, tidak
lain untuk mendorong budaya belajar dan
berbagi di antara para tenaga pendidikan
di Indonesia.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
(Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril,
mengatakan, guru dan belajar merupakan dua
elemen yang tidak terpisahkan. Guru adalah
sumber belajar yang penting. Dan untuk menjadi
sumber belajar yang baik, guru harus tetap belajar.
“Ketika kita menggiatkan wajib belajar, maka
sebenarnya tidak ada orang lain yang lebih
wajib untuk belajar daripada seorang guru. Kita
mengampanyekan belajar, maka seharusnya tidak
ada yang lebih gemar belajar daripada seorang
guru. Saya mendorong bapak/ibu semua untuk
bersifat proaktif dan mengambil inisiatif untuk
mengambil sumber belajar,” ujar Iwan Syahril
memberi penekanan di sela-sela peluncuran Guru
Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon
Guru ASN PPPK secara daring di Jakarta, Rabu
(3/3/2021).
Mengomentari hal itu, Luh Munarsih guru SMAN 3
asal Kota Malang, Jawa Timur menilai bahwa profesi
guru sangat dinamis dan tidak monoton. Ia yang
sejak kecil sudah berminat pada dunia mengajar,
merasakan banyak tantangan untuk dapat tumbuh
dan belajar.
“Guru adalah profesi yang mulia karena
membagikan ilmu dan bermanfaat bagi orang
banyak. Saya bahagia karena profesi ini menjadi
bagian dari kesuksesan orang lain. Saya bangga
karena guru adalah cikal bakal lahirnya profesi
lain,” ucapnya puas ketika ada anak didiknya yang

menceritakan kesuksesan mereka.
Berikutnya, Guru SMP Unismuh Makassar,
Kota Makassar, Sunarto mengungkapkan rasa
harunya karena dengan menjadi seorang pendidik
memberikan motivasi untuk bermanfaat bagi
orang lain. ”Sebaik-baiknya manusia adalah yang
bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan mudahmudahan dari seorang guru lahirlah generasi yang
akan membawa pendidikan terlebih lagi bangsa
Indonesia ke arah yang lebih baik lagi,” ucapnya
optimistis.
Begitu pula Sutarya Aryaningsih, guru SLB Anak
Brilian mengatakan, ada kepuasan batin tersendiri
dalam dirinya jika melihat anak-anak didiknya
berhasil. “Di sini peran guru sangat penting
memajukan peradaban dan menghasilkan generasi
cerdas,” tuturnya.
Kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam
meningkatkan kesejahteraan guru juga disorot
Dirjen GTK, Iwan Syahril. Pada bagian lain, ia
memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan
Kota Salatiga karena di bawah kepemimpinan Yuni
Ambarwati, pemkot telah memberikan gaji setara
UMK kepada guru honorer dan fasilitas BPJS
Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Selain itu, Disdik Kota Salatiga juga sudah
menyiapkan jadwal-jadwal pelatihan untuk Seleksi
Guru ASN PPPK. “Bu Yuni, ini sungguh luar biasa,
semangat tata kelola guru di mana pemerintah
pusat dan daerah bersinergi untuk memajukan
profesi guru dan melindungi para guru dengan
BPJS dan mendorong para guru untuk sukses,”
terang Iwan bangga.
Program Guru Belajar dan Guru Berbagi
merupakan sebuah gerakan di mana semua guru
di pelosok nusantara dapat mengikuti program
pembelajaran dari sesama guru dan tenaga
kependidikan lainnya secara daring. Dengan kata
lain, program Guru Belajar dan Guru Berbagi ini
akan dapat memperluas akses belajar untuk
semua guru Indonesia. “Guru-guru dapat terus
mengembangkan diri secara berkelanjutan, tanpa
menunggu adanya surat tugas untuk melakukan
itu,” tekan Iwan Syahril.
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KEMENDIKBUDRISTEK MERILIS GURU BELAJAR
DAN BERBAGI SERI BELAJAR MANDIRI CALON
GURU ASN PPPK UNTUK GURU KEJURUAN
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)
merilis Guru Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri
Calon Guru ASN PPPK untuk Guru Kejuruan.
Menghadapi Tes Guru ASN PPPK, maka program
Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri
Calon Guru ASN PPPK Program Keahlian Kejuruan
berdasarkan Kepmen Program SMK Pusat
(Nomor 165/M/2021 Tanggal 9 Juli 2021) memberi
kesempatan kepada Bapak, Ibu Guru untuk dapat
mempersiapkan diri dengan memberikan Fasilitasi
Pembelajaran dan Try Out guna menghadapi Tes Guru
ASN PPPK.
Belajar dan latih kemampuan diri dengan bergabung
di program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar
Mandiri Calon Guru ASN PPPK Program Keahlian
Kejuruan, yang mulai dibuka pendaftarannya pada
tanggal 28 Juli 2021 di ayogurubelajar.kemdikbud.
go.id.

materi, perangkat, latihan soal-soal, community
learning serta tryout sebagai tambahan bekal untuk
mengikuti seleksi Guru ASN PPPK. Program ini
dirancang untuk menyediakan fasilitasi kepada calon
pendaftar guru ASN PPPK agar lebih siap dalam
menghadapi seleksi guru ASN PPPK nantinya.
Adapun tujuan program Guru Belajar dan Berbagi Seri
Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK:
•

•
•

Peserta mampu menggunakan bahan belajar
mandiri dan latihan soal untuk mempersiapkan
diri untuk mengikuti seleksi Guru ASN PPPK.
Peserta mampu menggunakan sistem bahan
belajar mandiri yang mudah, ringan, ringkas.
Peserta mampu menggunakan komunitas
pembelajaran (Learning Community) dalam
membangun pengetahuan dan keterampilannya.

Program Guru Belajar dan Berbagi Seri
Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK
memberikan fasilitasi kepada calon
pendaftar guru ASN PPPK berupa
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Lalu, apa serunya belajar bersama di program Guru
Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN
PPPK?

Lebih Fleksibel

•
•

Memanfaatkan teman sebaya (peer learning) dalam
mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan.
Lebih siap dalam menghadapi seleksi calon guru
ASN PPPK.

User Friendly

Yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar dan
Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK
adalah:
•
Semua guru non PNS yang terdaftar di Dapodik
•
Telah memiliki Akun SIMPKB

Sistem bahan belajar mandiri disajikan dengan
mengedepankan konsep mudah, ringan, ringkas.

Peserta yang dapat mengikuti seri Belajar
Mandiri Calon Guru ASN PPPK Mapel Kejuruan

Lebih Kolaboratif

•

Anda dapat mengatur sendiri waktu belajar
menyesuaikan waktu luang anda.

Anda dapat belajar dengan rekan guru lainnya.
Adapun tahapan program Guru Belajar dan Berbagi Seri
Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK yaitu:

Tahap 1 : Fasilitasi Pembelajaran
Pada tahapan ini, peserta secara mandiri dan
berkolaborasi dapat:
1. Mempelajari substansi pedagogi dan bidang
studinya masing-masing.
2. Memanfaatkan fasilitas komunitas pembelajaran
dalam mengembangkan pemahaman dan
pengetahuannya.
3. Mencoba beberapa soal formatif untuk mengetahui
tingkat pemahaman pada substansi yang telah
dipelajari.

Tahap 2 : Tryout Modul Belajar Mandiri
Pada tahapan ini, peserta dapat mendaftarkan diri
untuk mengikuti latihan (tryout) soal-soal pedagogi dan
bidang studinya masing-masing setelah proses belajar
mandiri dilakukan. Peserta yang telah mengikuti tryout
dapat kembali ke Tahap 1 (Fasilitasi Pembelajaran) untuk
melakukan pendalaman materi pedagogi dan materi
sesuai bidang studinya masing-masing. Sehingga lebih
meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya.
Hal yang didapatkan peserta program Guru Belajar dan
Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK
yakni:
•
Me-refresh kembali pengetahuan dan keterampilan
yang telah didapat sebelumnnya.
•
Memberikan pengalaman baru terkait belajar
mandiri dengan mengedepankan konsep komunitas
pembelajaran.
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•

Peserta pengampu mapel kejuruan atau peserta
dengan Prodi kelulusan mapel kejuruan yang
sudah pernah mengikuti mapel umum pada
kondisi apapun (selesai fasilitasi maupun try out),
diperbolehkan memilih 1 kali mapel (memiliki
kesempatan mengikuti fasilitasi dan try out mapel
kejuruan 1 kali), dan tidak bisa mengubah mapel
kejuruan.
Peserta pengampu mapel kejuruan atau peserta
dengan Prodi kelulusan mapel kejuruan yang
belum pernah mengikuti mapel umum (atau sama
sekali belum pernah mengikuti seri ASN PPPK),
mempunyai kesempatan (memilih mapel kejuruan
atau mengubah mapel kejuruan sebanyak 1 kali, dan
boleh mengikuti 2 kali try out)

Untuk lini masa Pemilihan Mata Pelajaran terentang
pada 28 Juli s.d. 6 September 2021. Sedangkan untuk
Fasilitasi Pembelajaran pada 28 Juli s.d. 17 September
2021. Adapun untuk Tryout pada 9 Agustus s.d. 17
September 2021.
Informasi lebih lanjut dapat disimak di laman:
gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id
atau ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/seripppk/.
Ayo guru belajar daring mandiri.
Guru Belajar dan Berbagi setia
hadir sesuai waktu belajarnya
guru.
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