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PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK











Sekolah Penggerak adalah katalis untuk
mewujudkan visi Pendidikan Indonesia







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



































SELEKSI PROGRAM 
SEKOLAH PENGGERAK
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• Kemendikbud membuka
pendaftaran untuk kepala
sekolah di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota yang telah
terpilih untuk
menyelenggarakan Program 
Sekolah Penggerak. Kepala
sekolah yang mendaftar akan
diseleksi untuk kemudian
ditetapkan oleh tim panel

CARA MENDAFTAR 
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK



Selaras dengan kebijakan Standar Pelayanan Minimal 
serta target SDG, jenjang PAUD perlu dimaknai sebagai
fondasi dari jenjang pendidikan dasar. Sehingga fokus
Sekolah Penggerak untuk PAUD adalah penguatan
kapasitas satuan PAUD untuk dapat memberikan layanan
berkualitas agar anak secara holistik siap bersekolah (siap
secara sosial emosional dan kognitif) dengan didampingi
oleh keluarga dan ekosistem pendidikan di daerahnya. 
Fokus pada penguatan kapasitas satuan PAUD, 
diharapkan akan mengimbas kualitas layanan juga ke
peserta didik usia di bawah 5 tahun yang ada di satuan
tersebut.



Center of Excellence atau Pusat Keunggulan adalah upaya
pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu
agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, yang 
diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan
DUDI, serta menjadi SMK rujukan dan pusat
peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya dengan
insentif bantuan fisik dan non fisik. Perbedaan terdapat
pada mekanisme penentuan sekolah dan adanya kerja
sama dengan industri.
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Program Guru 
Penggerak adalah
program 
peningkatan
kompetensi di 
bidang
kepemimpinan
bagi guru-guru 
yang terpilih
melalui proses 
seleksi. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

Program Sekolah Penggerak
adalah program peningkatan
kualitas pendidikan di sekolah
dengan intervensi menyeluruh
baik kepada Kepala Sekolah, 
Pengawas Sekolah dan Guru. 
Pemilihan Sekolah Penggerak
dilakukan melalui seleksi Kepala
Sekolah dan ditetapkan bersama
antara Kemendikbud dan 
pemerintah daerah.



Program Sekolah Penggerak menyasar sekolah
yang memiliki kondisi awal berbeda-beda. 
Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan
setiap sekolah akan bergerak ke arah yang lebih
baik. Indikator keberhasilan adalah progres, 
yaitu bagaimana sekolah tersebut dapat
menggerakkan dirinya dan pada akhirnya
menggerakan sekolah lain dan bukanlah kondisi
akhir dari sekolah itu sendiri.



Komunitas Penggerak fokus kepada peningkatan
kapasitas individu (GTK) dan khusus untuk
kompetensi tertentu dan dilakukan oleh 
organisasi mitra. Program Sekolah Penggerak
fokus pada peningkatan mutu hasil belajar siswa
dengan melakukan 5 intervensi secara
menyeluruh dan dilakukan oleh Kemendikbud
bersama pemerintah daerah.



Tahap Penetapan Sekolah Penggerak

1. Penentuan daerah sasaran oleh Kemdikbud
2. Pembuatan nota kesepahaman (MOU) Kemdikbud dengan Pemda
3. Registrasi kepala PAUD, SD, SMP, SMA, SLB melalui laman

sekolah penggerak
4. Seleksi tahap 1: Esai, CV, dan tes bakat skolastik
5. Seleksi tahap 2: Simulasi mengajar dan wawancara
6. Pleno kelulusan oleh tim panel Kemdikbud dan Pemda
7. Pengumuman dan penetapan sekolah sebagai pelaksana Program 

Sekolah Penggerak oleh Kemdikbud dan Pemda.



Yang dimaksud dengan kriteria tersebut adalah kepala sekolah
tidak dapat dipilih apabila masa tugasnya kurang dari 4 tahun
seperti:
- Kepala sekolah usia 57, 58, 59, 60 tahun
- Kepala sekolah yang baru diangkat (masa tugas pertama/kedua) 

pada usia 56 tahun

Selain itu yang tidak dapat dipilih adalah:
- Kepala sekolah jenjang SMK (karena SMK nanti bukan PSP, 

namun program SMK Pusat Keunggulan (COE)).



CV bisa dedit, namun untuk esai jika sudah ditekan simpan, tidak bisa 
dilakukan edit. 

Saat mengisi CV tidak perlu melampirkan sertifikat. Cukup tuliskan dan 
ceritakan pengalaman sesuai intruksi yang diminta.

Untuk kepala sekolah/satuan/pengelola milik masyarakat yang tidak secara
spesifik memiliki peridoe masa tugas, silahkan mencantumkan
"Persyaratan tidak relevan", dan dijelaskan dalam surat pernyataan.

Setiap jenis satuan PAUD boleh mendaftarkan diri dalam Program Sekolah
Penggerak, diutamakan satuan yang peserta didiknya mayoritas usia 5-6 
tahun.



ANGGARAN











Bantuan finansial dalam bentuk BOS Kinerja yang dipergunakan untuk 
membantu proses pembelajaran.

1. Buku terkait pembelajaran dengan paradigma baru
2. Fasilitas sanitasi
3. Dukungan akses untuk platform teknologi pendidikan (termasuk dan 

tidak terbatas pada akses, jaringan)
4. Peralatan TIK
5. Pertemuan yang berhubungan dengan Program Sekolah Penggerak
6. Perangkat ajar



DIGITALISASI SEKOLAH



Platform teknologi bertujuan untuk mendukung implementasi
kebijakan pendidikan yang akan diterapkan pada Sekolah
Penggerak dalam proses pembelajaran, pengembangan kompetensi
guru, dan tata kelola sumber daya sekolah.

Platform teknologi akan terdiri dari:
• Platform Merdeka Mengajar
• Platform Sumber Daya Sekolah
• Dashboard Rapor Pendidikan



Pihak sekolah yang akan memperoleh manfaat adalah:
1. Platform Merdeka Mengajar

Digunakan oleh Guru untuk memudahkan kegiatan mengajar, 
belajar, dan berkarya agar menunjang profesinya

2. Platform Sumber Daya Sekolah
Digunakan oleh Kepala Sekolah, Bendahar, dan Pengawas
untuk mengelola sumber daya sekolah leih cepat dan tepat

3. Dasbor Rapor Pendidikan
Digunakan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas untuk
menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran



PENGUATAN SDM SEKOLAH



Kepala sekolah, pengawas, penilik, dan 
perwakilan guru yang akan dilatih dan 
didampingi.

Sekolah akan didampingi oleh pelatih ahli, dan 
komite pembelajaran guru.

Pendampingan akan dilakukan 2-4 minggu sekali
selama program.



Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah akan mendapatkan
pelatihan dan pendampingan
terkait:
1. Pengembangan diri dan warga

sekolah secara berkelanjutan
2. Kepemimpinan Pembelajaran
3. Pengelolaan dan 

Pengembangan Sekolah
4. Penggunaan platform digital

Guru-guru akan mendapatkan
pelatihan dan pendampingan
terkait:
1. Pengembangan diri dan karier
2. Praktik pembelajaran

profesional
3. Penggunaan platform digital



Pendampingan
akan dilakukan
dalam bentuk
in-house training, 
coaching dan 
komunitas
belajar di 
sekolah.

Peningkatan kompetensi Guru dan Kepala
Sekolah dilakukan dengan dua tahap, yaitu
pelatihan dan pendampingan. Program 
pelatihan untuk Komite Pembelajaran akan
dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, 
sedangkan untuk guru akan dilakukan di 
tingkat sekolah. Pendampingan dari
pengawas dan pelatih ahli akan dilakukan di 
tingkat sekolah.



1. Merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan perannya sebagai guru/pendidik PAUD 
dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara;

2. Mengidenfikasi komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentigan dari tingkat
pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid;

3. Mengidentifikasi rasional, tujuan dan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pelajaran
yang diampu, mengaitkan peranan capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat pencapaian siswa
(kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak);

4. Mengidentifikasi keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah, program dan 
pembelajaran di kelas, menginvestigasi sumber daya dan tantangan wilayahnya untuk merancang
projek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan;

5. Menerapkan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP) dan modul ajar dalam
pengembangan ATP dan modul ajar serta sumber belajar yang dibutuhkan untuk mendukung
penerapannya;

6. Menggunakan TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, cara mengakses platform digital, 
platform sumber daya sekolah, platform guru, dan platform rapor pendidikan.

Tujuan In House Training



Peserta In House Training adalah guru/pendidik PAUD di Sekolah Penggerak, berasal dari
kelas yang menjadi sasaran implementasi kurikulum Sekolah Penggerak tahun 2021, 
yaitu:
1. Jenjang TK: guru atau pendidik PAUD kelompok A dan B
2. Jenjang SD: guru kelas 1, kelas 4, mata pelajaran Pendidikan Agama, dan PJOK
3. Jenjang SMP: guru kelas 7 mata pelajaran Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Matemaka, 

Bahasa Inggris, IPA terpadu, IPS terpadu, PJOK, Informaka, Seni, dan Bimbingan dan 
Konseling

4. Jenjang SMA: guru kelas 10 mata pelajaran Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Matemaka, 
Bahasa Inggris, IPA terpadu, IPS terpadu, PJOK, Informaka, seni, dan Bimbingan dan 
Konseling

5. Jenjang SLB: guru ketunaan sesuai dengan jenis ketunaan di satuan pendidikan
Selain sasaran di atas, guru lainnya pada sekolah penggerak juga dapat memberikan
informasi tentang program sekolah penggerak dan implementasi pembelajaran di sekolah
penggerak melalui kegiatan sosialisasi.

Peserta In House Training



KOMITE PEMBELAJARAN

• Komite Pembelajaran dari satuan pendidikan pelaksana program 
sekolah penggerak terdiri dari:

• PAUD: Penilik, Kepala Sekolah, pendidik PAUD yang malayani
peseta didik usia 5 sampai dengan 6 tahun.

• SD: Pengawas, Kepala Sekolah, Guru kelas 1 dan 4, guru 
Pendidikan Agama, dan guru PJOK

• SMP dan SMA: Pengawas, Kepala Sekolah, 10 guru mata pelajaran, 
1 guru BK

• SMK: Pengawas, Kepala Sekolah, Wakakur, guru 8 mata pelajaran
umum, guru IPAS, Informatika, dan 2 Program Keahlian.



RUANG LINGKUP 
MATERI KOMITE 
PEMBELAJARAN

Pelatihan Komite Pembelajaran dilakukan selama 74 JP (@45 
menit) di tingkat nasional, dengan materi sebagai berikut:

1. Kebijakan program sekolah penggerak;

2. orientasi pelatihan;

3. pendidikan yang memerdekakan;

4. kerangka kurikulum;

5. capaian pembelajaran;

6. perangkat ajar;

7. asesmen;

8. kurikulum operasional di satuan pendidikan;

9. pelaksanaan in house training di satuan pendidikan;

10. pengenalan literasi digital;

11. tes awal dan tes akhir; dan

12. evaluasi penyelenggaraan.



Jika kepala sekolah masih mendapatkan kesempatan
menjadi kepala sekolah untuk periode keempat, maka
kepala sekolah harus lulus uji kompetensi. Jika kepala
sekolah sudah lulus seleksi menjadi penyelenggara Program 
Sekolah Penggerak (PSP), dan sudah menjalankan PSP 
selama 3 tahun serta masih punya kesempatan menjadi
kepala sekolah pada periode keempat, maka kepala sekolah
tidak perlu lagi mengikuti uji kompetensi. Pengalaman lulus 
seleksi dan melaksanakan PSP dapat menjadi pengganti uji 
kompetensi kepala sekolah untuk melanjutkan periode
keempat.



KOMITE PEMBELAJARAN

Unsur dalam Komite Pembelajaran berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut:

1. PAUD: Kepala satuan pendidikan, pengawas/ penilik, dan 2 pendidik

2. SD: Kepala sekolah, pengawas, 2 guru mewakili kelas rendah dan kelas tinggi, 
dan dan perwakilan 1 guru/maple.

3. SMP: Kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan 1 guru/mapel

4. SMA: Kepala sekolah, pengawas dan perwakilan 1 guru/mapel

5. SLB : Kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan 1 guru/guru kelas kekhususan
(SD) atau 1 guru/ mapel dan program kekhususan (SMPLB dan SMALB



Akan tersedia laporan yang memotret kondisi mutu
pendidikan yang dikumpulkan dari berbagai sumber
data dan akan dirujuk oleh seluruh pemangku
kepentingan untuk evaluasi dan perencanaan.

Laporan ini dapat digunakan oleh satuan pendidikan
dan pemda sebagai instrumen refleksi diri utk
identifikasi area perbaikan sehingga dapat merancang
kegiatan perbaikan yang tepat.

PERENCANAAN BERBASIS DATA



PEMBELAJARAN DENGAN 

PARADIGMA BARU



Pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi
dimana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki
cukup waktu untuk mendalami konsep dan 
menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan
untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga
pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan
belajar dan minat siswa. Proyek kokurikuler lintas mata
pelajaran yang berorientasi pada pengembangan
karakter dan kompetensi umum.

PEMBELAJARAN DENGAN PARADIGMA BARU









Pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan
proses yang berkelanjutan sehingga
membangun kompetensi yang utuh dari
suatu mata pelajaran.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)



Sebuah penyederhanaan agar siswa memiliki waktu
yang memadai untuk menguasai kompetensi, guru 
dan sekolah bisa lebih leluasa untuk menyesuaikan
pembelajarannya sesuai dengan kondisi siswa. 
Peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar
sesuai dengan tingkat pencapaian (Teaching at The 
Right Level), kebutuhan, kecepatan, dan gaya
belajarnya karena CP dibuat dengan
memperhatikan fase-fase perkembangan anak.





Teaching at the Right Level

Salah satu semangat di merdeka belajar, dimana pengajaran pada peserta
didik disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Guru 
melakukan asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik, 
mengelompokkannya sesuai dengan yang memiliki tingkat capaian dan 
kemampuan yang serupa, dan memberikan intervensi pengajaran dan 
beragam aktivitas pembelajaran sesuai dari level pembelajarannya tersebut, 
bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya.
Mengajarkan kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik dan 
menelusuri kemajuannya. Jika anak berada di kelas 4 SD namun
kemampuan dasar yang dimiliki belum sampai ke level yang diharapkan
pada level kelas tersebut, maka guru perlu memberikan intervensi yang 
sesuai dengan kemampuan peserta didik saat itu, menuntaskan kebutuhan
belajarnya, dan tidak memaksakan pengajaran yang ada di level kelas 4.























PROFIL PELAJAR 
PANCASILA

Profil Pelajar Pancasila 
adalah profil lulusan
yang bertujuan untuk
menunjukkan karakter
dan kompetensi yang 
diharapkan diraih dan 
menguatkan nilai-nilai
luhur Pancasila 
peserta didik dan para 
pemangku
kepentingan.



Di sekolah, Profil Pelajar Pancasila 
perlu dikembangkan melalui
berbagai strategi yang saling
melengkapi dan menguatkan, 
yaitu budaya sekolah, kegiatan
pembelajaran, dan kegiatan
kokurikuler berupa pembelajaran
melalui projek. Dengan demikian, 
projek ini bukan satu-satunya
metode melainkan penguatan
upaya mengembangkan profil
Pelajar Pancasila.



Projek penguatan Profil Pelajar
Pancasila adalah sebuah
pendekatan pembelajaran
melalui projek dengan sasaran
utama dimensi profil Pelajar
Pancasila. Selain itu siswa akan
belajar menelaah tema-tema
tertentu yang menjadi prioritas
setiap tahunnya.



Projek penguatan
profil Pelajar
Pancasila akan
dijalankan terpisah
dari mata pelajaran, 
namun mengambil
sebagian waktu
dari keseluruhan
pembelajaran di 
sekolah.



Profil Pelajar Pancasila berguna sebagai kompas
bagi pendidik dan Pelajar Indonesia. Profil Pelajar
Pancasila menjabarkan tujuan Pendidikan Nasional 
secara lebih rinci terkait cita-cita, visi misi, dan 
tujuan pendidikan ke peserta didik dan seluruh
komponen satuan pendidikan.
Profil Pelajar Pancasila memberikan gambaran yang 
ingin dituju mengenai karakter dan kemampuan
Pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, 
dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir
ke profil pelajar Indonesia, sehingga pendidik dan 
pelajar mengetahui apa harapan negara terhadap
hasil pendidikan dan berusaha mewujudkannya
bersama.



Projek Profil Pelajar Pancasila memiliki
rapor tersendiri yang akan membantu
rekam jejak ketercapaian profil Pelajar
Pancasila. Profil Pelajar Pancasila 
merupakan tujuan akhir dari hasil
pendidikan, sehingga satuan
pendidikan juga perlu tidak terburu-
buru dalam mengukur ketercapaian
profil, melainkan membangun
kompetensi dan karakter tersebut
secara konsisten dan melihat
perkembangannya melalui penilaian
projek.



Projek penguatan Profil Pelajar
Pancasila diajarkan secara
kolaboratif (team teaching) oleh 
guru mata pelajaran dan guru 
kelas. Karena projek ini memiliki
target utama pengembangan
profil Pelajar Pancasila maka
semua guru, baik guru mata
pelajaran maupun guru kelas
perlu terlibat dalam perencanaan, 
pengajaran dan asesmen.



That’s all. 
Thank you! ☺
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