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JUDUL MODUL

MODUL 1 FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

PENGANTAR

Forum pemangku kepentingan adalah kegiatan diskusi berkenaan dengan berbagai upaya 
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di 
masing-masing satuan pendidikan. Seluruh pemangku kepentingan merefleksikan capaian kemajuan 
pendidikan di daerahnya sekali dalam satu semester. Setiap pemangku  kepentingan memiliki rencana 
dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Peran Pelatih Ahli 
dalam forum pemangku kepentingan adalah memfasilitasi diskusi dalam forum ini.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara keseluruhan dialokasikan selama 8 JP, dan dilakukan 
1 kali dalam 1 semester. Tempat penyelenggaraan dapat dipilih sesuai kesepakatan dan disampaikan 
kepada Koordinator Pelatih Ahli di masing-masing Kabupaten/Kota. Peserta yang diundang dalam forum 
ini, terdiri dari unsur Dinas Pendidikan (Cabang Dinas Pendidikan) Provinsi/Kabupaten/Kota), Guru, 
Perwakilan Murid, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Pembina, Komite Sekolah, dan perwakilan Tokoh 
Masyarakat.

TUJUAN

1. Pemangku kepentingan mampu merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya pada 
akhir semester.

2. Pemangku kepentingan memiliki rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan di daerahnya. 

3. Pemangku kepentingan adalah pemangku kepentingan dengan berbagai peran dapat saling 
berinteraksi dan berkolaborasi

PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam forum pemangku kepentingan adalah:

Dinas Pendidikan (Cabang Dinas 
Pendidikan) Provinsi/Kab/Kota) : 1 orang

LPMP : 1 orang

BP PAUD : 1 orang

PPPPTK/LPPKSPS : 1 orang 

Komite Pembelajaran (Pengawas 
Sekolah, Kepala Sekolah, Perwakilan 
Guru)

: 3 orang/sekolah

Perwakilan Orang Tua : 1 orang/jenjang

Perwakilan Masyarakat (pegiat 
pendidikan) : 1 orang

Perwakilan Murid (SMP/SMA) : 1 orang/jenjang

CATATAN:  Setiap kabupaten/kota boleh menambahkan unsur yang akan diundang dalam forum 
pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dan konteks daerah.



Perwakilan orang tua

Perwakilan murid 
(SMP/SMA)

Perwakilan Masyarakat
(pegiat pendidikan)

Terlibat sebagai komite sekolah 
atau yang memiliki kepedulian 
mengenai pendidikan.

Terlibat dalam OSIS atau aktif 
mengikuti organisasi lainnya di 
sekolah.

Memiliki kepedulian terhadap 
peningkatan kualitas
pendidikan di sekolah serta 
aktif di berbagai kegiatan 
kemasyarakatan.

Pihak Kriteria

PERAN

GTK

Dinas Pendidikan

PAUDASMEN

Pelatih Ahli

• Merekrut dan melatih 
fasilitator forum (Pelatih Ahli)

• Menyediakan panduan 
pelaksanaan pendampingan di 
Sekolah Penggerak

• Menyediakan panduan 
pelaksanaan forum pemangku 
kepentingan

• Mempersiapkan 
penyelenggaraan Forum 
Pemangku Kepentingan 
bersama UPT Paudasmen

• Mengundang seluruh 
pemangku kepentingan yang 
perlu hadir di dalam forum

• Memfasilitasi kegiatan forum 
pemangku kepentingan sesuai 
dengan daftar kebutuhan yang 
diperlukan

• Bekerja sama dengan dinas 
pendidikan menyiapkan forum

• Fasilitasi sesi tindak lanjut 
forum dengan daerah

• Fasilitator kegiatan 



DAFTAR KEBUTUHAN YANG DIPERLUKAN

Daring Luring

• Zoom/Google Meet
• Honor fasilitator (Pelatih Ahli)
• Uang pulsa bagi peserta (jika 

ada)

• Ruang aula kegiatan
• Perlengkapan protokol 

kesehatan
• Makan siang dan snack peserta 

dan panitia
• Alat tulis kegiatan seperti 

kertas plano, spidol, sticky 
notes, dan lain-lain (detail 
terlampir di dokumen rencana 
fasilitasi)

• Honor fasilitator (Pelatih Ahli)
• Penggantian transport (jika 

diperlukan)
• Akomodasi peserta dan panitia 

(jika diperlukan)

PETUNJUK UMUM

1. Fasilitator harus mengikuti dan membaca modul dengan seksama agar dapat memahami dan 
mempraktikkan semua tahapan kegiatan.

2. Fasilitator memahami dan menekankan inti kegiatan yaitu tentang  ‘refleksi dan rencana tindak 
lanjut’ sehingga hasil dari forum ini akan digunakan oleh peserta secara berkelanjutan.

3. Fasilitator harap melakukan persiapan secara matang, agar maksud dari forum ini dapat 
dipahami secara keseluruhan oleh peserta.

4. Fasilitator dapat berkreasi dalam menggali informasi, membuat pertanyaan turunan, dan 
membuat serta mempelajari ice breaking.

5. Fasilitator harus dapat mengelola waktu sebaik mungkin.

6. Keterlibatan murid dalam forum hanya sampai pada sesi menggali mimpi, hal ini untuk 
mencegah  adanya kecanggungan karena pendekatan yang dilakukan forum adalah pendekatan 
andragogi.



SUMBER DAN BAHAN

Sumber dan bahan berikut ini harus dipersiapkan dengan baik oleh fasilitator agar proses 
dalam forum ini dapat berjalan dengan lancar.

Pertemuan Luring

1. Slide presentasi.
2. Media elektronik: laptop, proyektor LCD, layar proyektor LCD, dan microphone.

(Catatan: Fasilitator harus tetap siap apabila peralatan yang diharapkan tidak tersedia. Misalnya 
fasilitator harus menyiapkan presentasi dengan menggunakan media lain atau dengan menggunakan 
kertas flipchart).

3. ATK: kertas flipchart, spidol, pulpen, post-it berwarna, metaplan, kertas hvs, dan masking 
tape.

Pertemuan Daring

1. Slide presentasi.

2. Video praktik baik sekolah

3. Video dialog murid

4. Aplikasi Zoom/Google Meet

5. Aplikasi Google Doc

6. Aplikasi Jamboard

7. Aplikasi Mentimeter

WAKTU

1. Waktu pelaksanaan forum pemangku kepentingan tahap 1 dilakukan pada bulan November 
2021

2. Durasi pertemuan forum ini membutuhkan waktu 8 JP (45x8=360 menit). Perincian alokasi 
waktu dapat dilihat pada langkah-langkah kegiatan.



PERTANYAAN KUNCI

Kesepakatan Kelas

1. Bapak/Ibu agar forum ini berjalan menyenangkan untuk semua, maka kita perlu membuat 
kesepakatan bersama. Kira-kira perilaku apa yang perlu dilakukan aatu sebaiknya tidak 
dilakukan selama forum berlangsung agar forum dapat berjalan dengan menyenangkan?

Berbagi Praktik Baik

2. Coba ceritakan hal-hal baik yang sudah terjadi di sekolah Bapak/Ibu, bisa hal baik yang Bapak/
Ibu rasakan atau saksikan terjadi pada murid, guru, kepala sekolah, orang tua atau diri anda 
sendiri. Bagaimana perasaan anda menyaksikan hal tersebut? 

3. Coba ceritakan hal-hal baik yang sudah terjadi di sekolah-sekolah dampingan/binaan Bapak/
Ibu, atau diri anda sendiri selama pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Bagaimana 
perasaan anda menyaksikan hal tersebut? (Pertanyaan untuk Dinas Pendidikan)

Mimpi Bersama

4. Gambarkan sekolah impian Bapak/Ibu, yang dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman 
serta mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Ceritakan perilaku 
murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan/UPT, orang tua, dan 
masyarakat di sekitarnya?

5. Gambarkan seperti apa sekolah yang kamu inginkan, Seperti apa perilaku guru ke murid? 
Bagaimana pembelajaran di dalam kelas? (Pertanyaan untuk murid)

Diskusi Kelompok

6. Diskusikan syarat-syarat yang harus terjadi agar sekolah impian anda dapat terwujud?

7. Apa fokus perubahan yang perlu terjadi pada tahun ajaran atau semester ini agar sekolah 
impian dapat terwujud?

Strategi dan Rencana Tindak Lanjut Kelompok

8. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sekolah impian dapat terwujud?

9. Apa saja kolaborasi yang perlu terjadi agar sekolah impian dapat terwujud?

10. Bagaimana Bapak/Ibu bisa melibatkan Komite Pembelajaran untuk terlibat aktif dalam rencana-
rencana ini?

Komitmen Individu

11. Sebagai individu apa satu hal yang akan anda lakukan setelah forum ini selesai?

Refleksi

12. Pembelajaran yang anda dapatkan dari hari ini?

13. Apa manfaat forum ini bagi Bapak/Ibu? 

14. Apa yang sudah baik dari penyelenggaraan forum ini?

15. Apa yang perlu ditingkatkan dalam forum ini?

16. Adakah pesan lain yang ingin anda sampaikan?



PRODUK YANG DIHASILKAN

1. Mimpi murid

2. Mimpi bersama antar aktor

3. Strategi masing-masing kelompok aktor

4. Rencana Tindak Lanjut

5. Komitmen tiap aktor

6. Hasil refleksi peserta

CATATAN

1. Bentuk Kelas
Luring
Selama diskusi peserta akan berpindah-pindah tempat, sehingga direkomendasikan menata 
ruang pertemuan dengan model meja bundar atau 1 meja dengan X kursi.

Daring
Selama diskusi peserta akan dikelompokan dalam breakout room.

2. Menyapa Murid
Fasilitator harus mengingat bahwa peserta dalam forum termasuk perwakilan murid, sehingga 
penting bagi fasilitator untuk menyapa murid.



JADWAL
LURING



LU
RI

N
G

JADWAL DAN RANGKUMAN KEGIATANA

1. JADWAL LURING

NO JUDUL SESI AKTIVITAS BENTUK 
SESI DURASI MEDIA

1 Pembukaan

Pembukaan dan 
perkenalan

Pleno 30’

Ppt

Kertas 
flipchart

Masking 
tape

Kertas HVS

Metaplan 

Power Point

Spidol

Krayon

Tujuan, Agenda, 
Kesepakatan Kelas

2 Berbagi 
praktik Baik

Penjelasan

Pleno 85’
Sharing praktik baik

Presentasi

Bridging

3 Membuat 
mimpi 
bersama 

Membuat mimpi 
bersama Pleno 65’

4
Membuat 
strategi 
bersama 

Pembagian 
kelompok

Kelompok 85’Diskusi kelompok

Presentasi dan 
tanggapan

5 Rencana 
tindak lanjut

Bridging

kelompok 65’Membuat rencana 
tindak lanjut (RTL)

Komitmen individu

6 Penutup

Benang merah, 
apresiasi, dan 
pengumuman - 
pengumuman

Pleno 30’



PEMBUKAAN DURASI : 30 MENIT

TUJUAN SESI

• Kepala dinas/UPT memberikan sambutan pembukaan forum pemangku 
kepentingan.

• Pelatih ahli dan peserta dapat saling mengenal dan menciptakan koneksi antar 
peserta.

• Peserta dapat memahami tujuan dan tata tertib selama forum berlangsung.

MEDIA

• Power Point

• Kertas flipchart

• Masking tape

• Spidol

1.1 GAMBARAN DETAIL KEGIATAN

1.1.1    PEMBUKAAN DAN PERKENALAN (20’)
Persiapan:
1. Pastikan anda sudah datang lebih awal untuk setting 

tempat, mempersiapkan materi, dan mempersiapkan 
perlengkapan yang dibutuhkan.

2. Mempersiapkan daftar hadir peserta dan memastikan 
jumlah peserta yang hadir.

3. Pastikan kepala dinas pendidikan/UPT  hadir

Pelaksanaan :
1. Fasilitator menyapa peserta forum yang hadir dan 

mengecek keterwakilan dari masing-masing aktor dan 
instansi.

2. Fasilitator memastikan semua peserta yang hadir sudah 
mengisi daftar hadir.

3. Fasilitator membuka acara dengan mengucapkan syukur, 
dan meminta perwakilan peserta untuk memimpin doa 
agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh 
manfaat.

4. Fasilitator meminta peserta berdiri dan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya.

5. Fasilitator meminta kepala dinas/UPT untuk memberikan 
sambutan kepada peserta sekaligus membuka acara 
dengan resmi.

6. Fasilitator memperkenalkan dirinya dan rekan fasilitatornya 
dengan menyebutkan nama, instansi, dan perannya dalam 
sesi. Serta menceritakan perasaan antusias dan semangat 
yang fasilitator rasakan saat ini.
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1.1.2    TUJUAN, AGENDA, DAN KESEPAKATAN KELAS (10’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan Power point yang menunjukan tujuan dan 

agenda kegiatan
2. Menyiapkan kesepakatan kelas.

Pelaksanaan :
1. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan  agenda kegiatan yang 

akan dilakukan. Tayangkan dalam slide powerpoint.
2. Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan kelas.

Fasilitator menanyakan kepada peserta: 

“Bapak/Ibu agar forum ini berjalan menyenangkan untuk semua, maka 
kita perlu membuat kesepakatan bersama. Kira-kira perilaku apa yang 
perlu dilakukan agar forum dapat berjalan dengan menyenangkan?”

3. Fasilitator menanggapi usul dari peserta.
Catatan: Keempat hal di bawah ini perlu untuk diusulkan atau 
ditanyakan 
pada peserta jika belum ada ide dari peserta. Misalnya: 

bagaimana dengan handphone, bagaimana dengan rokok, bagaimana 
dengan sikap kita dll?

Kesepakatan yang didorong adalah:
1. Peserta aktif menjalani sesi 
2. Hanya menggunakan telepon genggam di luar ruangan dan 

hanya pada saat mendesak 
3. Membuat ruangan bebas asap rokok 
4. Mengikuti forum sampai akhir agar bisa mendapatkan manfaat 

yang optimal.  

(Ingat tidak boleh membuat kesepakatan dengan kata-kata 
negatif!)

4. Fasilitator menulis kesepakatan di kertas plano .
5. Setelah semua ide terkumpulkan, fasilitator membacakan kembali 

kesepakatan yang telah dibuat dan menyepakatinya bersama 
dengan peserta.

6. Fasilitator memberikan apresiasi terhadap partisipasi peserta.
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1.1.3    PENJELASAN (5’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan power point.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menunjukan slide presentasi.
2. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa hari ini peserta akan diajak 

menggali praktik baik, merumuskan sekolah impian, menyusun strategi, dan 
membuat rencana tindak lanjut.

3. Fasilitator menyampaikan bahwa selama satu hari ini kita akan 
menggunakan pendekatan aset yang artinya kita lebih banyak menggali apa 
yang sudah kita punya dan bekerja berdasarkan apa yang kita punya untuk 
mewujudkan mimpi atau impian kita bukan hanya sekedar menyelesaikan 
masalah. Karena Mimpi lebih besar dari masalah.

4. Fasilitator bisa menceritakan bahwa sering kali kita kelelahan membahas 
masalah dan tidak sempat merumuskan strategi dan aset yang kita miliki, 
inilah latar belakang mengapa pendekatan aset menjadi kerangka dari 
forum ini

5. Sesi pertama adalah menggali praktik baik, fasilitator menjelaskan bahwa 
pada tahapan ini, fasilitator akan memfasilitasi peserta untuk berbagi 
pengalaman baik atau cerita baik selama program sekolah penggerak 
berlangsung. Peserta diharapkan dapat bercerita dengan positif. 

Kunci keberhasilan: Ciptakan nuansa sepositif mungkin, gunakan kata-kata yang 
mengapresiasi, dan berilah contoh cerita fasilitator yang paling membanggakan 
saat mendampingi sekolah.

Catatan: Tambahan catatan untuk fasilitator, jika ada peserta yang mulai 
menceritakan hal negatif, fasilitator bisa mengingatkan kembali semangat forum ini.
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BERBAGI PRAKTIK BAIK DURASI : 85 MENIT

TUJUAN SESI

• Peserta memahami praktik baik yang sudah dilakukan selama menjalankan 
program sekolah penggerak.

• Peserta berbagi cerita praktik baik yang sudah dilakukan oleh masing-masing 
aktor.

MEDIA

• Power Point

• Icebreaking



1.1.4    SHARING PRAKTIK BAIK (35’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan ice breaking untuk membagi kelompok secara acak.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator  mengajak peserta untuk melakukan permainan.
2. Lakukan beberapa kali putaran dan minta peserta berhenti setelah kelompok 

teracak.
3. Fasilitator memastikan setiap kelompok sudah ada perwakilan dari masing-

masing aktor.
4. Praktik baik yang terjadi dalam pendidikan di sekolah atau di daerah.

“Bapak/Ibu peserta forum, pada kegiatan pertama ini, kita akan mendiskusikan 
hal-hal baik yang sudah terjadi dalam pendidikan di sekolah atau di daerah 
Anda. Hal baik ini bisa berupa praktik pembelajaran yang dilakukan guru, 
kebiasaan guru, murid, orang tua atau kepala sekolah, kebijakan sekolah, dll. 
Tuliskan hal-hal baik tersebut dalam kertas plano yang sudah disiapkan. Waktu 
diskusi selama 20 menit. Apakah ada pertanyaan?”

Pertanyaan kunci:

Coba ceritakan hal-hal baik yang sudah terjadi di sekolah Bapak/Ibu, bisa 
hal baik yang Bapak/Ibu rasakan atau saksikan terjadi pada murid, guru, 
kepala sekolah, orang tua atau diri anda sendiri. Bagaimana perasaan anda 
menyaksikan hal tersebut?

5. Fasilitator memasang timer dan mempersilahkan peserta diskusi.

Persiapan:
1. Menyiapkan flipchart untuk menulis poin-poin penting dalam presentasi.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta perwakilan 5 kelompok untuk mence ritakan pengalaman 

paling menyenangkan/membanggakan dari anggota kelompok. Fasilitator 
memastikan keterwakilan setiap aktor untuk bercerita.

2. Setiap kelompok mempunyai waktu 5 menit untuk bercerita.
3. Fasilitator menuliskan poin-poin penting dari cerita peserta.
4. Fasilitator memberikan apresiasi atas praktik baik yang sudah dilakukan oleh 

peserta.

Persiapan:
1. Menyiapkan poin-poin penting praktik baik

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mengajak peserta merefleksikan perasaan setelah menjalani 

proses yang baru saja dijalani.

Apakah mereka bahagia? Apakah mereka senang bercerita dan mendengar 
cerita peserta lain? 

1.1.5    PRESENTASI (35’)

1.1.6    BRIDGING (10’)
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MEMBUAT MIMPI BERSAMA DURASI:  65’ MENIT

TUJUAN SESI

• Peserta dapat menggambarkan sekolah impian dan perilaku orang-orang di 
dalamnya yang dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan bermakna 
bagi murid.

MEDIA
• Power Point
• Rangkuman mimpi murid
• Plano
• Metaplan
• Spidol
• Masking tape

1.1.7    MEMBUAT MIMPI BERSAMA (65’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan kertas flipchart, spidol, krayon,  dan masking tape.
2. Menyiapkan pertanyaan kunci.
3. Membagi kelompok sesuai perannya.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator membagi peserta berkelompok sesuai perannya.

Pembagian kelompok:
1. Kelompok Guru
2. Kelompok Kepala Sekolah
3. Kelompok Pengawas dan perwakilan Dinas
4. Kelompok Murid
5. Kelompok Orang Tua dan Masyarakat

2. Fasilitator meminta peserta menggambar.
3. Fasilitator menanyakan pertanyaan kunci.

Pertanyaan:

Gambarkan sekolah impian Bapak/Ibu, yang dapat menjadi tempat yang aman 
dan nyaman serta mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna 
bagi murid. Ceritakan perilaku murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, 
orang tua, dan masyarakat di sekitarnya?

Pertanyaan untuk kelompok murid:

Gambarkan seperti apa sekolah yang kamu inginkan? Seperti apa perilaku guru 
ke murid? Bagaimana pembelajaran di dalam kelas?

4. Jelaskan kepada peserta tujuan menggunakan metode menggambar karena 

“melalui visual kita dapat membangun imajinasi yang lebih konkrit dan detail. 
yaitu  merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik 
untuk mencapai mimpi kita.”
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Fasilitator meminta 2 orang berbicara menjawab pertanyaan 
fasilitator. 

2. Selanjutnya fasilitator merefleksikan bahwa sebenarnya banyak 
sekali praktik baik yang sudah dilakukan saat ini (melihat rekap 
poin-poin penting praktik baik)



5. Setelah selesai menggambar, peserta diminta untuk presentasi.

Presentasi dilakukan dengan model galeri, pajang semua gambar lalu tunjuk 
satu orang dari masing-masing kelompok untuk menjadi presenter,  di depan 
gambarnya.
Setiap kelompok melakukan presentasi mimpi selama maksimal 3 menit dan 
fasilitator merangkum / mencatat kata kunci
Fasilitator dibantu rekan fasilitatornya  untuk merangkum hasil diskusi dan 
menempelkan gambar mimpi.

MEMBUAT STRATEGI BERSAMA     DURASI : 85’ MENIT

TUJUAN SESI

• Pemangku kepentingan di setiap sekolah dapat mengidentifikasi tantangan dan 
kesempatan untuk dapat mewujudkan sekolah impian 

• Pemangku kepentingan menentukan fokus perubahan untuk menuju sekolah 
impian

MEDIA

• Power Point

• Flipchart

• Metaplan

• Spidol

• Masking tape

Persiapan:
1. Mempersiapkan kertas flipchart, spidol, metaplan, dan masking tape untuk 

masing-masing kelompok.
2. Menyiapkan pertanyaan kunci.
3. Menyiapkan meja sesuai jumlah kelompok.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan peserta akan dibagi kelompok menjadi per sekolah. 

Peserta akan berdiskusi menyusun strategi untuk mencapai mimpi yang 
diinginkan. 

1.1.8    PEMBAGIAN KELOMPOK (10’)

Catatat:
1. Murid hanya mengikuti forum sampai sesi membuat mimpi bersama, 

setelah sesi ini murid diizinkan untuk meninggalkan ruangan.
2. Gambar tidak harus bagus, yang penting cukup untuk bahan 

berdiskusi.
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Catatan: Fasilitator harus mendorong semua peserta berbicara 
dan menyampaikan pendapat.

1.1.9    DISKUSI KELOMPOK (45’)
Persiapan:
1. Mempersiapkan kertas flipchart, spidol, metaplan, dan masking tape untuk 

masing-masing kelompok.
2. Menyiapkan pertanyaan kunci

Pelaksanaan:
1. Setelah peserta berkelompok, fasilitator menunjukan slide pertanyaan yang 

akan diskusi bersama kelompoknya. 
Pertanyaan kunci:
1. Diskusikan syarat-syarat yang harus terjadi agar sekolah impian Anda 

dapat terwujud?
2. Apa saja fokus perubahan yang perlu terjadi tahun ajaran atau semester 

ini, agar sekolah impian dapat terwujud? (Catatan: Target/fokus 
perubahan maksimal 3.)

2. Fasilitator memberikan waktu diskusi kelompok selama 30 menit.
3. Tugas fasilitator: 

1. Co fasilitator mendorong peserta untuk berdiskusi dari berbagai sudut 
pandang seperti: Kompetensi Guru  dan KS,  Kualitas Pembelajaran di 
Sekolah, Rasa aman dan nyaman bagi murid dan guru di sekolah, Literasi 
dan Numerasi, dll.

2. Meminta kelompok menuliskan hasil diskusi di kertas flipchart.

Persiapan:
1. Menyiapkan hasil diskusi masing-masing kelompok.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mengajak peserta presentasi dengan model going mary, yaitu 

meminta masing-masing kelompok menunjuk anggota kelompoknya untuk 
memaparkan hasil diskusi dan menjaga rumah, anggota kelompok lain dapat 
mencari informasi atau belajar dari kelompok lain selama 15 menit.

2. Setelah selesai berkeliling, semua kelompok pulang ke kelompoknya masing-
masing untuk menyampaikan hasil yang didapatkan dari kelompok lain 
dan melakukan perbaikan dari hasil diskusinya. diskusi perbaikan diberikan 
waktu 10 menit.

1.1.10    PEMAPARAN DAN TANGGAPAN (30’)
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2. Pembagian kelompok:
1. Kelompok masing-masing Sekolah (Guru, Kepala Sekolah, Orang tua dan 

masyarakat)
2. Kelompok Dinas Pendidikan Kota/Kab/Prov, LPMP/BP PAUD, PPPPTK/

LPPKSPS, Pengawas Sekolah dan perwakilan masyarakat.
3. Fasilitator memastikan peserta paham apa yang akan dilakukan dalam 

kelompok.
4. Masing-masing kelompok diminta untuk mengambil alat tulis yang sudah 

disediakan.



Persiapan:
1. Menyiapkan rangkuman strategi untuk dijadikan RTL

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan bahwa kita akan memasuki tahapan terakhir dari 

forum ini yaitu membuat rencana tindak lanjut yang lebih detail dan konkrit 
dari target yang telah disusun sebelumnya. Setiap sekolah membuat 
rencana strategi dari setiap target fokus.

2. Fasilitator memastikan setiap target fokus mempunyai maksimal 3-5 rencana 
tindak lanjut. 

1.1.11    BRIDGING (5’) 

MENYUSUN STRATEGI DAN RENCANA 
TINDAK LANJUT              DURASI : 65 MENIT

TUJUAN SESI

• Peserta menyusun strategi sekolah dan aktor sesuai kelompok diskusi sebelumnya

MEDIA

• Flipchart

• Metaplan

• Spidol

• Masking tape
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1.1.12    MENYUSUN RTL KELOMPOK (45’)

1.1.13    MENULISKAN KOMITMEN INDIVIDU (15’)

Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci
2. Menyiapkan format RTL.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan strategi yang detail dan 

konkrit yang dapat dilakukan dalam 6 bulan kedepan.
2. Fasilitator menunjukan format RTL.
3. Fasilitator bertanya kepada peserta.

Pertanyaan kunci:

1. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sekolah impian dapat 
terwujud?

2. Apa saja kolaborasi yang perlu terjadi agar sekolah impian dapat 
terwujud?

3. Bagaimana Bapak/Ibu bisa melibatkan Komite Pembelajaran untuk 
terlibat aktif dalam rencana-rencana ini?

4. Setelah selesai jelaskan bahwa RTL yang sudah disusun dalam kelompok 
akan menjadi pegangan untuk melakukan realisasi target 6 bulan 
kedepan oleh masing-masing kelompok.

Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci.
2. Fasilitator menyiapkan kertas metaplan.

Pelaksanaan:
1. Perhatian peserta diminta kembali pada forum utama, fasilitator 

memastikan RTL setiap kelompok sudah selesai. Selanjutnya peserta 
diajak untuk membuat janji bersama.

2. Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada masing-masing peserta, 
dan menanyakan pertanyaan.
Pertanyaan kunci:
Sebagai individu apa satu hal yang akan anda lakukan setelah forum ini 
selesai?

3. Fasilitator memberikan waktu 5 menit untuk memikirkan janjinya. 
fasilitator meminta peserta menuliskan nama dan jabatan saat 
menuliskannya pada metaplan.

4. Fasilitator meminta peserta untuk menempelkan kertas meta card yang 
berisi komitmen individu dan membacakan janji yang dibuat dengan 
keras dan menempelkannya pada kertas flipchart.
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PENUTUP DURASI : 30 MENIT

TUJUAN SESI

• Peserta memahami keseluruhan alur kegiatan dan mengetahui hasil yang 
dicapai selama menjalankan program sekolah penggerak

• Peserta mengingat kembali poin-poin penting selama diskusi kelompok

• Peserta memahami bahwa untuk mencapai suatu perubahan tidak mudah, 
namun bukan berarti tidak bisa. Perubahan sekecil apapun adalah sebuah 
perubahan yang patut diapresiasi.

• Peserta memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan kegiatan

MEDIA

• Spidol

• Bolpoin

• Metaplan 

• Kertas flipchart

• Power point

Persiapan:
1. Melihat kembali hasil karya yang dibuat peserta selama forum berlangsung.
2. Menampilkan slide rencana kolaborasi
3. Menyiapkan catatan poin-poin penting selama sesi

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta peserta melihat kembali hasil karya yang dibuat selama 

forum berlangsung.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa apa yang sudah kita lakukan mulai dari 

awal sampai selesai adalah untuk merefleksikan capaian kemajuan dari  
menjalankan program sekolah penggerak. Melalui ini kita jadi mempunyai 
gambaran nyata saat ini kita sedang berada dimana dan selanjutnya akan 
melakukan apa untuk mencapai mimpi kita. Dari rencana tindak lanjut dan 
kolaborasi, kita juga memahami bahwa untuk mencapai mimpi kita harus 
saling bekerja sama. 

3. Fasilitator menyimpulkan inti kegiatan yang telah dilakukan pada forum 
pemangku kepentingan dan dituliskan pada kertas flipchart.

1.1.14    BENANG MERAH (10’) 
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1.1.15    REFLEKSI  (10’)

1.1.16    APRESIASI, PENGUMUMAN-PENGUMUMAN (5’)

1.1.17   PENUTUPAN DAN FOTO BERSAMA (5’)

Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci

Pelaksanaan:
1. Fasilitator membagikan kertas metaplan.
2. Fasilitator meminta peserta menuliskan saran dan masukan selama mengikuti 

sesi. 
Pertanyaan kunci:

1. Apa pembelajaran yang anda dapatkan dari hari ini?
2. Apa manfaat forum ini bagi Bapak/Ibu? 
3. Apa yang sudah baik dari penyelenggaraan forum ini?
4. Apa yang perlu ditingkatkan dalam forum ini?
5. Adakah pesan lain yang ingin anda sampaikan?

3. Setelah selesai minta peserta menempelkan hasil refleksi pada flipchart.

1. Fasilitator memberikan ucapan penutupan dan mengapresiasi keaktifan 
peserta selama sesi berlangsung.

2. Fasilitator mengumumkan bahwa forum pemangku kepentingan akan 
dilaksanakan kembali 6 bulan kedepan (satu semester)

1. Forum pemangku kepentingan resmi tutup dan minta peserta foto bersama 
untuk dokumentasi sesi ini.

2. Peserta diizinkan meninggalkan ruangan pertemuan.

CATATAN FASILITATOR: DOKUMENTASIKAN 
SEMUA HASIL PERTEMUAN!!

LU
RIN

G



JADWAL
DARING
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JADWAL DAN RANGKUMAN KEGIATANB

2. JADWAL DARING

NO JUDUL SESI AKTIVITAS BENTUK 
SESI DURASI MEDIA

1 Pembukaan 

Pembukaan dan 
perkenalan

Pleno 30’

Ppt

Google 
meet/zoom

jamboard

Mentimeter

Google Doc

Tujuan, Agenda, 
Kesepakatan Kelas

2 Berbagi 
praktik Baik

Penjelasan

Pleno 85’
Sharing praktik baik

Presentasi

Bridging

3 Membuat 
mimpi 

bersama 

Membuat mimpi 
bersama Pleno 65’

4
Membuat 
strategi 
bersama 

Pembagian kelompok

Kelompok 85’Diskusi kelompok

Presentasi dan 
tanggapan

5 Rencana 
tindak lanjut

Bridging

kelompok 65’Membuat rencana tindak 
lanjut (RTL)

Komitmen individu

6 Penutup
Benang merah, apresiasi, 
dan pengumuman - 
pengumuman

Pleno 30’
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2.1    GAMBARAN DETAIL KEGIATAN

2.1.1      PEMBUKAAN DAN PERKENALAN (20’)

PEMBUKAAN                DURASI : 30 MENIT

TUJUAN SESI

• Kepala dinas/UPT memberikan sambutan pembukaan forum pemangku 
kepentingan.

• Pelatih ahli dan peserta dapat saling mengenal dan menciptakan koneksi 
antar peserta.

• Peserta dapat memahami tujuan dan tata tertib selama forum berlangsung.

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN

• Power Point

• Chat room

• Daftar hadir

Persiapan:
1. Pastikan Anda sudah berada di lokasi yang ideal (tidak berisik, koneksi 

internet kuat) untuk memandu forum
2. Gunakan laptop untuk memandu forum dan pastikan baterai terisi penuh
3. Pastikan slide dapat ditampilkan 
4. Nyalakan nada getar di HP agar tidak mengganggu pembelajaran
5. Siapkan daftar nama peserta yang terlibat dari masing-masing instansi
6. Siapkan tautan untuk pengisian daftar hadir
7. Pastikan Kepada dinas pendidikan sudah bergabung

Pelaksanaan:
Membuka sesi perkenalan dengan semangat dan membangun keterlibatan 

seluruh peserta untuk menarik perhatian. Sapalah peserta dengan hangat 
namun tetap menunjukkan semangat. 
1. Fasilitator meminta peserta menyalakan video dan audionya.
2. Fasilitator meminta izin untuk merekam pertemuan.
3. Fasilitator menanyakan kabar peserta dan meminta peserta melakukan 

tepuk semangat untuk memanaskan suasana forum.
4. Fasilitator meminta izin untuk merekam proses zoom.
5. Fasilitator meminta peserta menyiapkan alat tulis selama mengikuti forum.
6. Fasilitator memperkenalkan dirinya dan rekan fasilitator lainnya dengan 

menyebutkan nama, instansi, dan perannya dalam sesi. Serta menceritakan 
perasaan antusias dan semangat yang fasilitator rasakan saat ini.
Fasilitator meminta semua peserta mengubah nama mereka dengan format 
“Instansi_Nama” agar fasilitator mudah melihat keterlibatan peserta.

7. Berikan apresiasi pada peserta yang sudah mengubah nama. 
8. Fasilitator meminta peserta mengisi daftar hadir kegiatan pada link yang 

dibagikan dalam kolom chat.
9. Fasilitator membuka acara dengan mengucapkan syukur, dan meminta 

perwakilan peserta untuk memimpin doa agar acara dapat berjalan dengan 
lancar dan penuh manfaat.

10. Fasilitator meminta peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya.



11. Fasilitator meminta kepala dinas/UPT untuk memberikan sambutan kepada 
peserta sekaligus membuka acara dengan resmi.

5. Fasilitator menulis kesepakatan di share screen power point.
6. Setelah semua ide terkumpulkan, fasilitator membacakan kembali 

kesepakatan yang telah dibuat dan menyepakatinya bersama dengan 
peserta.

7. Fasilitator memberikan apresiasi terhadap partisipasi peserta.

2.1.2    TUJUAN, AGENDA, DAN KESEPAKATAN KELAS (10’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan powerpoint yang menunjukan tujuan, agenda kegiatan 

dan format kesepakatan kelas

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta ijin share screen menayangkan slide tujuan dan agenda 

forum.
2. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan  agenda kegiatan yang akan 

dilakukan. Tayangkan dalam slide powerpoint.
3. Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan kelas.

Fasilitator menanyakan kepada peserta: 

“Bapak/Ibu agar forum ini berjalan menyenangkan untuk semua, maka kita 
perlu membuat kesepakatan bersama. Kira-kira perilaku apa yang perlu 
dilakukan agar forum dapat berjalan dengan menyenangkan?”

4. Fasilitator menanggapi usul dari peserta.
Catatan: Keempat hal di bawah ini perlu untuk diusulkan atau ditanyakan 
pada peserta jika belum ada ide dari peserta. Misalnya: bagaimana dengan 
handphone, penggunaan microphone, dan cara bertanya, bagaimana dengan 
sikap kita dll?
Kesepakatan yang didorong adalah:
1. Peserta aktif menjalani sesi 
2. Mematikan microphone saat tidak berbicara
3. Membuat tanda/meminta izin ketika akan bertanya
4. Mengikuti forum sampai akhir agar bisa mendapatkan manfaat yang 

optimal.

(Ingat tidak boleh membuat kesepakatan dengan kata-kata negatif!)
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2.1.3    PENJELASAN (5’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan power point.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menunjukan slide presentasi.
2. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa hari ini peserta akan 

diajak menggali praktik baik, merumuskan sekolah impian, menyusun 
strategi, dan membuat rencana tindak lanjut.

3. Fasilitator menyampaikan bahwa selama satu hari ini kita akan 
menggunakan pendekatan aset yang artinya kita lebih banyak menggali 
apa yang sudah kita punya dan bekerja berdasarkan apa yang kita 
punya untuk mewujudkan mimpi atau impian kita bukan hanya sekedar 
menyelesaikan masalah. Karena Mimpi lebih besar dari masalah.

4. Fasilitator bisa menceritakan bahwa sering kali kita kelelahan membahas 
masalah dan tidak sempat merumuskan strategi dan aset yang kita miliki, 
inilah latar belakang mengapa pendekatan aset menjadi kerangka dari 
forum ini.

5. Sesi pertama adalah menggali praktik baik, fasilitator menjelaskan bahwa 
pada tahapan ini, fasilitator akan memfasilitasi peserta untuk berbagi 
pengalaman baik atau cerita baik selama program sekolah penggerak 
berlangsung. Peserta diharapkan dapat bercerita dengan positif.

BERBAGI PRAKTIK BAIK DURASI : 85 MENIT

TUJUAN SESI

• Peserta memahami praktik baik yang sudah dilakukan selama menjalankan 
program sekolah penggerak.

• Peserta berbagi cerita praktik baik yang sudah dilakukan oleh masing-
masing aktor.

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN

• Power Point

• Breakout session
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Kunci keberhasilan: Ciptakan nuansa sepositif mungkin, gunakan kata-kata yang 
mengapresiasi, dan berilah contoh cerita fasilitator yang paling membanggakan 
saat mendampingi sekolah.

Catatan: Tambahan catatan untuk fasilitator, jika ada peserta yang mulai 
menceritakan hal negatif, fasilitator bisa mengingatkan kembali semangat forum 
ini.



2.1.4    SHARING PRAKTIK BAIK (35’)

2.1.5    PRESENTASI (35’)

Persiapan:
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok menggunakan 

fitur breakout session.
2. Fasilitator memisahkan kelompok murid pada breakout session.
3. Menyiapkan pertanyaan pada aplikasi google slide.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator memastikan setiap kelompok sudah ada perwakilan dari 

masing-masing aktor.
2. Praktik baik yang terjadi dalam pendidikan di sekolah atau di daerah.

“Bapak/Ibu peserta forum, pada kegiatan pertama ini, kita akan 
mendiskusikan hal-hal baik yang sudah terjadi dalam pendidikan di sekolah 
atau di daerah Anda. Hal baik ini bisa berupa praktik pembelajaran yang 
dilakukan guru, kebiasaan guru, murid, orang tua atau kepala sekolah, 
kebijakan sekolah, dll. Tuliskan hal-hal baik tersebut dalam aplikasi yang 
sudah disiapkan. Waktu diskusi selama 20 menit. Apakah ada pertanyaan?”

Pertanyaan kunci:

Coba ceritakan hal-hal baik yang sudah terjadi di sekolah Bapak/Ibu, bisa 
hal baik yang Bapak/Ibu rasakan atau saksikan terjadi pada murid, guru, 
kepala sekolah, orang tua atau diri anda sendiri. Bagaimana perasaan anda 
menyaksikan hal tersebut?

3. Fasilitator memasang timer dan mempersilakan peserta diskusi.

Persiapan:
1. Menyiapkan aplikasi google slide untuk menulis poin-poin penting dalam 

presentasi.
2. Fasilitator menggabungkan kembali semua peserta ke kelompok besar 

(keluar dari breakout session)

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta perwakilan 5 kelompok untuk menceritakan 

pengalaman paling menyenangkan / membanggakan dari anggota 
kelompok. Fasilitator memastikan keterwakilan setiap aktor untuk bercerita.

2. Setiap kelompok mempunyai waktu 5 menit untuk bercerita.
3. Fasilitator menuliskan poin-poin penting dari cerita peserta pada google 

slide.
4. Fasilitator memberikan apresiasi atas praktik baik yang sudah dilakukan 

oleh peserta.
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Persiapan:
1. Menyiapkan aplikasi google slide untuk menulis poin-poin penting praktik 

baik

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mengajak peserta merefleksikan perasaan setelah menjalani 

proses yang baru saja dijalani.

Apakah mereka bahagia? Apakah mereka senang bercerita dan mendengar 
cerita peserta lain? 

Fasilitator meminta 2 orang berbicara menjawab pertanyaan fasilitator. 
2. Selanjutnya fasilitator merefleksikan bahwa sebenarnya banyak sekali 

praktik baik yang sudah dilakukan saat ini (melihat rekap poin-poin penting 
praktik baik)

2.1.6    BRIDGING (10’)

MEMBUAT MIMPI BERSAMA DURASI : 65’ MENIT

TUJUAN SESI

• Peserta dapat menggambarkan sekolah impian dan perilaku orang-orang 
di dalamnya yang dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan 
bermakna bagi murid.

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN

• Power Point

• Rangkuman mimpi murid

• Jamboard

• Google slide

• Menti meter
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Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan aplikasi jamboard, google slide dan menti meter.
2. Menyiapkan pertanyaan kunci.
3. Fasilitator membagi peserta sesuai perannya menggunakan fitur breakout 

session.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator membagi peserta berkelompok sesuai perannya.
2. Pembagian kelompok:

1. Kelompok Guru
2. Kelompok Kepala Sekolah
3. Kelompok Pengawas dan perwakilan Dinas
4. Kelompok Murid
5. Kelompok Orang Tua dan Masyarakat

3. Fasilitator meminta peserta menggambar di aplikasi google slide.



Catatat:
1. Murid hanya mengikuti forum sampai sesi membuat mimpi bersama, 

setelah sesi ini murid diizinkan untuk meninggalkan ruangan pertemuan.
2. Gambar tidak harus bagus, yang penting cukup untuk bahan berdiskusi.
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4. Fasilitator menanyakan pertanyaan kunci.
Pertanyaan:

1. Gambarkan sekolah impian Bapak/Ibu, yang dapat menjadi tempat yang 
aman dan nyaman serta mampu memberikan pengalaman belajar yang 
bermakna bagi murid. Ceritakan perilaku murid, guru, kepala sekolah, 
pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya?

Pertanyaan untuk kelompok murid:

2. Gambarkan seperti apa sekolah yang kamu inginkan? Seperti apa perilaku 
guru ke murid? Bagaimana pembelajaran di dalam kelas?

5. Jelaskan kepada peserta tujuan menggunakan metode menggambar karena 

“melalui visual kita dapat membangun imajinasi yang lebih konkrit dan detail. 
yaitu  merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik 
untuk mencapai mimpi kita.”

6. Setelah selesai menggambar, peserta diminta untuk presentasi
7. Fasilitator membantu menyusun dan menampilkan hasil gambar peserta

Presentasi dilakukan dengan model galeri, pajang semua gambar lalu tunjuk 
satu orang dari masing-masing kelompok untuk menjadi presenter,  di depan 
gambarnya.
Setiap kelompok melakukan presentasi mimpi selama maksimal 3 menit dan 
fasilitator merangkum / mencatat kata kunci

8. Fasilitator dibantu rekan fasilitatornya merangkum hasil diskusi dan 
menempelkan gambar mimpi.



Catatan: Fasilitator harus mendorong semua peserta berbicara dan menyam-
paikan pendapat.

MEMBUAT STRATEGI BERSAMA DURASI : 85’ MENIT

TUJUAN SESI

• Pemangku kepentingan di setiap sekolah dapat mengidentifikasi tantangan 
dan kesempatan untuk dapat mewujudkan sekolah impian 

• Pemangku kepentingan menentukan fokus perubahan untuk menuju 
sekolah impian

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN

• Power Point

• Jamboard 

• Google slide

• Menti meter

• Breakout session

Persiapan:
1. Persiapan breakout session dan fasilitator masing-masing kelompok.
2. Menyiapkan pertanyaan kunci.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan peserta akan dibagi kelompok menjadi persekolah. 

Peserta akan berdiskusi menyusun strategi untuk mencapai mimpi yang 
diinginkan. 

2. Pembagian kelompok:
1. Kelompok masing-masing Sekolah (Guru, Kepala Sekolah, dan Orang tua)
2. Kelompok Dinas Pendidikan Kota/Kab/Prov, LPMP/BP PAUD, PPPPTK/

LPPKSPS, Pengawas Sekolah dan perwakilan masyarakat.
3. Fasilitator memastikan peserta paham apa yang akan dilakukan dalam 

kelompok.

2.1.8    PEMBAGIAN KELOMPOK (10’)

D
A

RI
N

G



2.1.9    DISKUSI KELOMPOK (45’)

2.1.10    PEMAPARAN DAN TANGGAPAN (30’)

Persiapan:
1. Mempersiapkan aplikasi atau fitur jamboard/google slide
2. Menyiapkan pertanyaan kunci pada google slide
3. Menyiapkan pembagian kelompok menggunakan breakout session

Pelaksanaan:
1. Setelah peserta berkelompok, fasilitator menunjukan slide pertanyaan yang 

akan diskusi bersama kelompoknya. 
Pertanyaan kunci:
1. Diskusikan syarat-syarat yang harus terjadi agar sekolah impian Anda dapat 

terwujud?
2. Apa saja fokus perubahan yang perlu terjadi tahun ajaran atau semester ini, 

agar sekolah impian dapat terwujud? (Catatan: Target/fokus perubahan 
maksimal 3.)

2. Fasilitator memberikan waktu diskusi kelompok selama 30 menit.
3. Tugas fasilitator: 

1. Fasilitator mendorong peserta untuk berdiskusi dari berbagai sudut 
pandang seperti: Kompetensi Guru  dan KS,  Kualitas Pembelajaran di 
Sekolah, Rasa aman dan nyaman bagi murid dan guru di sekolah, Literasi 
dan Numerasi, dll.

2. Meminta kelompok menuliskan hasil diskusi di aplikasi google slide.

Persiapan:
1. Menyiapkan hasil diskusi masing-masing kelompok.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mengajak peserta presentasi dengan model going mary, yaitu 

meminta masing-masing kelompok menunjuk anggota kelompoknya untuk 
memaparkan hasil diskusi dan menjaga rumah, anggota kelompok lain dapat 
mencari informasi atau belajar dari kelompok lain selama 15 menit.

Setelah selesai memperhatikan semua hasil diskusi dari kelompok lain, 
anggota kelompok menyampaikan hasil yang didapatkan dari kelompok lain 
dan melakukan perbaikan dari hasil diskusinya. diskusi perbaikan diberikan 
waktu 10 menit.
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MENYUSUN STRATEGI DAN            
RENCANA TINDAK LANJUT       DURASI : 65’ MENIT

TUJUAN SESI

• Peserta menyusun strategi sekolah dan aktor sesuai kelompok diskusi 
sebelumnya

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN

• Power point

• Google slide

Persiapan:
1. Menyiapkan rangkuman strategi untuk dijadikan RTL pada aplikasi google slide/

powerpoint

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan bahwa kita akan memasuki tahapan terakhir dari 

forum ini yaitu membuat rencana tindak lanjut yang lebih detail dan konkrit 
dari target yang telah disusun sebelumnya. Setiap sekolah membuat 
rencana strategi dari setiap target fokus.

2. Fasilitator memastikan setiap target fokus mempunyai maksimal 3-5 rencana 
tindak lanjut.

Persiapan:
1. Mempersiapkan pertanyaan kunci pada google slide untuk masing-masing 

kelompok.
2. Mempersiapkan format RTL

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan strategi yang detail dan konkrit 

yang dapat dilakukan dalam 6 bulan kedepan.
2. Fasilitator menunjukan format RTL.
3. Fasilitator bertanya kepada peserta.

Pertanyaan kunci:

1. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sekolah impian dapat 
terwujud?

2. Apa saja kolaborasi yang perlu terjadi agar sekolah impian dapat terwujud?
3. Bagaimana Bapak/Ibu bisa melibatkan Komite Pembelajaran untuk terlibat 

aktif dalam rencana-rencana ini?

4. Setelah selesai jelaskan bahwa RTL yang sudah disusun dalam kelompok akan 
menjadi pegangan untuk melakukan realisasi target 6 bulan kedepan oleh 
masing-masing kelompok.

2.1.11    BRIDGING (5’)

2.1.12    MENYUSUN RTL KELOMPOK (45’)
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2.1.13    MENULISKAN KOMITMEN INDIVIDU (15’)
Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci.

Pelaksanaan:
1. Perhatian peserta diminta kembali pada forum utama, fasilitator 

memastikan RTL setiap kelompok sudah selesai. Selanjutnya peserta diajak 
untuk membuat janji bersama.

2. Fasilitator membuka aplikasi google slide dan menampilkan pertanyaan 
serta menanyakannya kepada peserta
Pertanyaan kunci:
Sebagai individu apa satu hal yang akan anda lakukan setelah forum ini selesai?

3. Fasilitator memberikan waktu 5 menit untuk memikirkan janjinya. fasilitator 
meminta peserta menuliskan nama dan jabatan saat menuliskannya pada 
google slide/jamboard

4. Fasilitator meminta peserta untuk menyusun tulisannya (yang berisi 
komitmen individu) pada slide yang telah disediakan.

5. Fasilitator meminta peserta untuk mengaktifkan fitur video dan audionya
6. Fasilitator meminta peserta membacakan janji yang dibuat dengan keras

PENUTUP                                       DURASI : 30’ MENIT

TUJUAN SESI

• Peserta memahami keseluruhan alur kegiatan dan mengetahui hasil yang 
dicapai selama menjalankan program sekolah penggerak

• Peserta mengingat kembali poin-poin penting selama diskusi kelompok
• Peserta memahami bahwa untuk mencapai suatu perubahan tidak 

mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Perubahan sekecil apapun adalah 
sebuah perubahan yang patut diapresiasi.

• Peserta memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan 
kegiata

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN

• Power point
• Google doc
• Chat 
• Jamboard
• Mentimeter

Persiapan:
1. Melihat kembali hasil karya yang dibuat peserta selama forum berlangsung.
2. Menampilkan slide rencana kolaborasi
3. Menyiapkan catatan poin-poin penting selama sesi

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta peserta melihat kembali hasil karya yang dibuat selama 

forum berlangsung.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa apa yang sudah kita lakukan mulai dari 

awal sampai selesai adalah untuk merefleksikan capaian kemajuan dari  

2.1.14    BENANG MERAH (10’)
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Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci pada google doc

Pelaksanaan:
1. Fasilitator membagikan link google doc yang berisi pertanyaan kunci
2. Fasilitator meminta peserta menuliskan saran dan masukan selama mengikuti 

sesi. 
Pertanyaan kunci:

1. Apa pembelajaran yang anda dapatkan dari hari ini?
2. Apa manfaat forum ini bagi Bapak/Ibu? 
3. Apa yang sudah baik dari penyelenggaraan forum ini?
4. Apa yang perlu ditingkatkan dalam forum ini?
5. Adakah pesan lain yang ingin anda sampaikan?

3. Fasilitator memastikan peserta telah me-submit jawabannya pada aplikasi 
yang disediakan.

2.1.15    REFLEKSI  (10’)
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menjalankan program sekolah penggerak. Melalui ini kita jadi mempunyai 
gambaran nyata saat ini kita sedang berada dimana dan selanjutnya akan 
melakukan apa untuk mencapai mimpi kita. Dari rencana tindak lanjut dan 
kolaborasi, kita juga memahami bahwa untuk mencapai mimpi kita harus 
saling bekerja sama.

3. Fasilitator menyimpulkan inti kegiatan yang telah dilakukan pada forum 
pemangku kepentingan dan dituliskan/ditampilkan di layar.

2.1.16    APRESIASI, PENGUMUMAN-PENGUMUMAN (5’)
Persiapan:
1. Fasilitator memberikan ucapan penutupan dan mengapresiasi keaktifan 

peserta selama sesi berlangsung.
2. Fasilitator mengumumkan bahwa forum pemangku kepentingan akan 

dilaksanakan kembali 6 bulan kedepan (satu semester).

2.1.17    PENUTUPAN DAN FOTO BERSAMA (5’)
Persiapan:
1. Pastikan laptop Anda dapat melakukan screen capture

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mendokumentasikan peserta dengan menggunakan screen 

capture. 
2. Selesai foto bersama, Fasilitator mempersilahkan peserta untuk 

meninggalkan aplikasi Zoom. Kegiatan forum pemangku kepentingan selesai.

CATATAN FASILITATOR: DOKUMENTASIKAN 
SEMUA HASIL PERTEMUAN!!



Aktivitas Waktu & 
durasi Tujuan Pokok Bahasan / Debrief

1. 

Pembukaan 

09:00

(30’)

Peserta memahami 
tujuan pelatihan secara 
keseluruhan. 

• Pembukaan dan perkenalan (15)

(Doa, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sambutan kepala dinas/UPT)

Uraikan :   (5’)

• Tujuan pertemuan 

1. Peserta mampu merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya pada akhir semester.

2. Peserta memiliki rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. 

3. Peserta yang adalah pemangku kepentingan dengan berbagai peran dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi

• Agenda hari ini

Penyepakatan tata tertib (Kontrak belajar) (10’)

LANGKAH-LANGKAH FASILITASI TATAP MUKA

DARING



2. 

Discovering (Berbagi 
praktik Baik)

09.30 (85’) Peserta memahami praktik 
baik yang sudah dilakukan 
selama menjalankan 
program sekolah 
penggerak dan saling 
berbagi cerita.

Penjelasan: (5’)

• Fasilitator menyampaikan bahwa selama satu hari ini kita akan menggunakan pendekatan aset yang artinya 
kita lebih banyak menggali apa yang sudah kita punya dan bekerja berdasarkan apa yang kita punya untuk 
mewujudkan mimpi atau impian kita bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah. Karena Mimpi lebih 
besar dari masalah.

Catatan: 

• Ciptakan nuansa sepositif mungkin, gunakan kata-kata yang mengapresiasi, dan berilah contoh cerita fasilitator 
yang paling membanggakan saat mendampingi sekolah.

• Tambahan catatan untuk fasilitator, jika ada peserta yang mulai menceritakan hal negatif, fasilitator bisa 
mengingatkan kembali semangat forum ini.

Sharing praktik baik: (35’)

• Fasilitator mengajak peserta melakukan permainan untuk membagi kelompok secara acak.

• Lakukan beberapa kali putaran dan minta peserta berhenti setelah kelompok teracak.

• Fasilitator memastikan bahwa masing-masing kelompok ada keterwakilan dari masing-masing aktor.

“Bapak/Ibu peserta forum, pada kegiatan pertama ini, kita akan mendiskusikan hal-hal baik yang sudah 
terjadi dalam pendidikan di sekolah atau di daerah Anda. Hal baik ini bisa berupa praktik pembelajaran 
yang dilakukan guru, kebiasaan guru, murid, orang tua atau kepala sekolah, kebijakan sekolah, dll. Tuliskan 
hal-hal baik tersebut dalam kertas plano yang sudah disiapkan. Waktu diskusi selama 20 menit. Apakah ada 
pertanyaan?”

Pertanyaan kunci:

Coba ceritakan hal-hal baik yang sudah terjadi di sekolah Bapak/Ibu, bisa hal baik yang Bapak/Ibu 
rasakan atau saksikan terjadi pada murid, guru, kepala sekolah, orang tua atau diri anda sendiri. 
Bagaimana perasaan anda menyaksikan hal tersebut?

• Fasilitator memasang timer dan mempersilahkan peserta berdiskusi.

Presentasi: (35)

• Fasilitator meminta perwakilan 5 kelompok untuk menceritakan pengalaman paling menyenangkan/
membanggakan dari anggota kelompok. Fasilitator memastikan keterwakilan setiap aktor untuk bercerita.

• Setiap kelompok mempunyai waktu 5 menit untuk bercerita.

Bridging: (10’)

• Fasilitator mengajak peserta merefleksikan perasaan setelah menjalani proses yang baru saja dijalani. 
Apakah mereka bahagia? Apakah mereka senang? Fasilitator meminta 2 orang berbicara menjawab 
pertanyaan fasil.

• Menyampaikan poin-poin potensi praktik baik yang sudah dilakukan oleh peserta.

DARING



3. Dreaming 
(membuat mimpi 
bersama)

10.55 (65’’) Peserta memahami impian 
murid belajar di sekolah 
dan di rumah.

Peserta dapat 
menggambarkan kondisi 
sekolah yang dicita-
citakan. 

Mimpi bersama: (65’)

• Fasilitator membagi peserta berkelompok sesuai perannya.

Pembagian kelompok:

1) Kelompok Guru
2) Kelompok Kepala Sekolah
3) Kelompok Pengawas dan perwakilan Dinas
4) Kelompok Murid
5) Kelompok Orang Tua dan Masyarakat

• Fasilitator meminta peserta menggambar.

Pertanyaan:

Gambarkan sekolah impian Bapak/Ibu, yang dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman serta mampu 
memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Ceritakan perilaku murid, guru, kepala 
sekolah, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya?

Pertanyaan untuk kelompok murid:

Gambarkan seperti apa sekolah yang kamu inginkan? Seperti apa perilaku guru ke murid? Bagaimana 
pembelajaran di dalam kelas?

“melalui visual kita dapat membangun imajinasi yang lebih konkrit dan detail. yaitu  merasionalisasi dan mengambil 
tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai mimpi kita.”

• Setelah selesai menggambar, peserta diminta untuk presentasi.

Presentasi dilakukan dengan model galeri, pajang semua gambar lalu tunjuk satu orang dari masing-masing 
kelompok untuk menjadi presenter,  di depan gambarnya.

Setiap kelompok melakukan presentasi mimpi selama maksimal 3 menit dan fasilitator merangkum / 
mencatat kata kunci

Catatan:

1) Murid hanya mengikuti forum sampai sesi membuat mimpi bersama, setelah sesi ini murid diizinkan 
untuk meninggalkan ruangan.

2) Gambar tidak harus bagus, yang penting cukup untuk bahan berdiskusi.

4. Ishoma 12.00 (60’) • Istirahat

5. Ice Breaking 13.00 (5) • Mengembalikan 
konsentrasi 
peserta ke zona 
alpha

• Fasilitator menyiapkan permainan sederhana untuk memfokuskan kembali konsentrasi peserta

DARING



6. Designing 
(Membuat 
strategi 
bersama) 

13.05 (85’) Peserta mampu menyusun 
strategi yang akan 
dilakukan untuk mencapai 
mimpi mereka.

Membentuk kelompok (10’)

• Fasilitator membagi kelompok. 

1) Kelompok masing-masing Sekolah (Guru, Kepala Sekolah, Orang tua dan masyarakat)

2) Kelompok Dinas Pendidikan Kota/Kab/Prov, LPMP/BP PAUD, PPPPTK/LPPKSPS dan Pengawas Sekolah.

Diskusi Kelompok (45’)

Pertanyaan kunci:

1) Diskusikan syarat-syarat yang harus terjadi agar sekolah impian Anda dapat terwujud?
2) Apa saja fokus perubahan yang perlu terjadi tahun ajaran atau semester ini, agar sekolah impian dapat 

terwujud? (Catatan: Target/fokus perubahan maksimal 3.)
Fasilitator memberikan waktu diskusi kelompok selama 30 menit.

• Tugas Fasilitator: 

Co fasilitator mendorong peserta untuk berdiskusi dari berbagai sudut pandang seperti: Kompetensi Guru  dan KS,  
Kualitas Pembelajaran di Sekolah, Rasa aman dan nyaman bagi murid dan guru di sekolah, Literasi dan Numerasi, 
dll.

Meminta kelompok menuliskan hasil diskusi di kertas flipchart.

Pemaparan dan Tanggapan (30’)

• Fasilitator mengajak peserta presentasi dengan model going mary, yaitu meminta masing-masing kelompok 
menunjuk anggota kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi dan menjaga rumah, anggota kelompok 
lain dapat mencari informasi atau belajar dari kelompok lain selama 15 menit.

• Setelah selesai berkeliling, semua kelompok pulang ke kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan 
hasil yang didapatkan dari kelompok lain dan melakukan perbaikan dari hasil diskusinya. diskusi perbaikan 
diberikan waktu 10 menit.

DARING



7. Destiny 
(Menyusun RTL)

14.30 (65’) • Peserta mampu 
membuat RTL 
sesuai peran 
masing-masing 
aktor

Bridging (5’)

• Fasilitator menjelaskan bahwa kita akan memasuki tahapan terakhir dari forum ini yaitu membuat rencana 
tindak lanjut yang lebih detail dan konkrit dari target yang telah disusun sebelumnya. Setiap sekolah 
membuat rencana strategi dari setiap target fokus.

• fasilitator memastikan setiap target fokus mempunyai maksimal 3-5 rencana tindak lanjut.

Menyusun Rencana Tindak Lanjut (45)

• Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan strategi yang detail dan konkrit yang dapat dilakukan dalam 
6 bulan kedepan.

Pertanyaan kunci:

1) Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sekolah impian dapat terwujud?
2) Apa saja kolaborasi yang perlu terjadi agar sekolah impian dapat terwujud?
3) Bagaimana Bapak/Ibu bisa melibatkan Komite Pembelajaran untuk terlibat aktif dalam rencana-rencana 

ini?

Komitmen Individu (15’)

• Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada masing-masing peserta, dan menanyakan pertanyaan.

Pertanyaan kunci:

Sebagai individu apa satu hal yang akan anda lakukan setelah forum ini selesai?

• Fasilitator memberikan waktu 5 menit untuk memikirkan janjinya. fasilitator meminta peserta menuliskan 
nama dan jabatan saat menuliskannya pada metaplan.

• Fasilitator meminta peserta untuk menempelkan kertas meta card yang berisi komitmen individu dan 
membacakan janji yang dibuat dengan keras dan menempelkannya pada kertas flipchart.

DARING



8.  Penutup 15.35 (25’) • Mengingatkan 
kembali poin-
poin penting 
selama sesi 
kepada peserta

Benang merah (10‘)

• Fasilitator menjelaskan bahwa apa yang sudah kita lakukan mulai dari awal sampai selesai adalah untuk 
merefleksikan capaian kemajuan dari  menjalankan program sekolah penggerak. Melalui ini kita jadi 
mempunyai gambaran nyata saat ini kita sedang berada dimana dan selanjutnya akan melakukan apa 
untuk mencapai mimpi kita. Dari rencana tindak lanjut dan kolaborasi, kita juga memahami bahwa untuk 
mencapai mimpi kita harus saling bekerja sama. 

Fasilitator menyimpulkan inti kegiatan yang telah dilakukan pada forum pemangku kepentingan dan dituliskan pada 
kertas flipchart.

Refleksi (10’)

• Fasilitator meminta peserta menuliskan saran dan masukan selama mengikuti sesi. 

Pertanyaan kunci:

Apa pembelajaran yang anda dapatkan dari hari ini?

Apa manfaat forum ini bagi Bapak/Ibu? 

Apa yang sudah baik dari penyelenggaraan forum ini?

Apa yang perlu ditingkatkan dalam forum ini?

Adakah pesan lain yang ingin anda sampaikan?

• Setelah selesai minta peserta menempelkan hasil refleksi pada flipchart.

Apresiasi, pengumuman-pengumuman, foto bersama (5’)

9.  Selesai 16.00 • Selesai 

DARING



FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT KELOMPOK

Nama Sekolah    :
Nama Kepala Sekolah  :
Kab/Kota    :
Provinsi    : 

NO NAMA KEGIATAN TARGET WAKTU 
PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB

1 ............. Menyebutkan bulan
- Guru/KS/PS/ Dinas/

Orang Tua
- Nama Pelaksana

2 .............
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MODUL 
PELAKSANAAN 
FORUM
PEMANGKU 
KEPENTINGAN 
DAERAH 2



JUDUL MODUL

MODUL 2 FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

PENGANTAR

Forum pemangku kepentingan adalah kegiatan diskusi berkenaan dengan berbagai upaya 
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan 
di masing-masing satuan pendidikan. Seluruh pemangku kepentingan merefleksikan capaian 
kemajuan pendidikan di daerahnya sekali dalam satu semester. Setiap pemangku  kepentingan 
memiliki rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 
daerahnya. Peran Pelatih Ahli dalam forum pemangku kepentingan adalah memfasilitasi diskusi 
dalam forum ini.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara keseluruhan dialokasikan selama 8 JP, dan 
dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Tempat penyelenggaraan dapat dipilih sesuai kesepakatan dan 
disampaikan kepada Koordinator Pelatih Ahli di masing-masing Kabupaten/Kota. Peserta yang 
diundang dalam forum ini, terdiri dari unsur Dinas Pendidikan (Cabang Dinas Pendidikan) Provinsi/
Kabupaten/Kota), Guru, Perwakilan Murid, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Pembina, Komite 
Sekolah, dan perwakilan Tokoh Masyarakat.

TUJUAN

1. Pemangku kepentingan mampu merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya pada 
akhir semester.

2. Pemangku kepentingan memiliki rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan di daerahnya. 

3. Pemangku kepentingan yang adalah pemangku kepentingan dengan berbagai peran dapat saling 
berinteraksi dan berkolaborasi

PESERTA

Peserta yang terlibat dalam forum pemangku kepentingan adalah:

Dinas Pendidikan (Cabang Dinas 
Pendidikan) Provinsi/Kab/Kota) : 1 orang

LPMP/BP PAUD : 1 orang

PPPPTK/LPPKSPS : 1 orang 

Komite Pembelajaran (Pengawas 
Sekolah, Kepala Sekolah, Perwakilan 
Guru)

: 3 orang/sekolah

Perwakilan Orang Tua : 1 orang/jenjang

Perwakilan Masyarakat (pegiat 
pendidikan) : 1 orang

Perwakilan Murid (SMP/SMA) : 1 orang/jenjang

CATATAN:  Setiap kabupaten/kota boleh menambahkan unsur yang akan diundang dalam forum 
pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dan konteks daerah.



PERAN

GTK

Dinas Pendidikan

PAUDASMEN

Pelatih Ahli

• Merekrut dan melatih 
fasilitator forum (Pelatih Ahli)

• Menyediakan panduan 
pelaksanaan pendampingan di 
Sekolah Penggerak

• Menyediakan panduan 
pelaksanaan forum pemangku 
kepentingan

• Mempersiapkan 
penyelenggaraan Forum 
Pemangku Kepentingan 
bersama UPT Paudasmen

• Mengundang seluruh 
pemangku kepentingan yang 
perlu hadir di dalam forum

• Memfasilitasi kegiatan forum 
pemangku kepentingan sesuai 
dengan daftar kebutuhan yang 
diperlukan

• Bekerja sama dengan dinas 
pendidikan menyiapkan forum

• Fasilitasi sesi tindak lanjut 
forum dengan daerah

• Fasilitator kegiatan 

Perwakilan orang tua

Perwakilan murid 
(SMP/SMA)

Perwakilan Masyarakat
(pegiat pendidikan)

Terlibat sebagai komite sekolah 
atau yang memiliki kepedulian 
mengenai pendidikan.

Terlibat dalam OSIS atau aktif 
mengikuti organisasi lainnya di 
sekolah.

Memiliki kepedulian terhadap 
peningkatan kualitas
pendidikan di sekolah serta 
aktif di berbagai kegiatan 
kemasyarakatan.

Pihak Kriteria



PETUNJUK UMUM

1. Fasilitator harus mengikuti dan membaca modul dengan seksama agar dapat memahami dan 
mempraktikkan semua tahapan kegiatan.

2. Fasilitator memahami dan menekankan inti kegiatan yaitu tentang  ‘refleksi dan rencana tindak 
lanjut’ sehingga hasil dari forum ini akan digunakan oleh peserta secara berkelanjutan.

3. Fasilitator harap melakukan persiapan secara matang, agar maksud dari forum ini dapat 
dipahami secara keseluruhan oleh peserta.

4. Fasilitator dapat berkreasi dalam menggali informasi, membuat pertanyaan turunan, dan 
membuat serta mempelajari ice breaking.

5. Fasilitator harus dapat mengelola waktu sebaik mungkin.

6. Keterlibatan murid dalam forum hanya sampai pada sesi menggali mimpi, hal ini untuk 
mencegah  adanya kecanggungan karena pendekatan yang dilakukan forum adalah pendekatan 
andragogi.

DAFTAR KEBUTUHAN YANG DIPERLUKAN

Daring Luring

• Zoom/Google Meet
• Honor fasilitator (Pelatih Ahli)
• Uang pulsa bagi peserta (jika 

ada)

• Ruang aula kegiatan
• Perlengkapan protokol 

kesehatan
• Makan siang dan snack peserta 

dan panitia
• Alat tulis kegiatan seperti 

kertas plano, spidol, sticky 
notes, dan lain-lain (detail 
terlampir di dokumen rencana 
fasilitasi)

• Honor fasilitator (Pelatih Ahli)
• Penggantian transport (jika 

diperlukan)
• Akomodasi peserta dan panitia 

(jika diperlukan)



SUMBER DAN BAHAN

Sumber dan bahan berikut ini harus dipersiapkan dengan baik oleh fasilitator agar proses 
dalam forum ini dapat berjalan dengan lancar.

Pertemuan Luring

1. Slide presentasi.
2. Media elektronik: laptop, proyektor LCD, layar proyektor LCD, dan microphone.

(Catatan: Fasilitator harus tetap siap apabila peralatan yang diharapkan tidak tersedia. Misalnya 
fasilitator harus menyiapkan presentasi dengan menggunakan media lain atau dengan menggunakan 
kertas flipchart).

3. ATK: kertas flipchart, spidol, pulpen, post-it berwarna, metaplan, kertas hvs, dan masking 
tape.

Pertemuan Daring

1. Slide presentasi.

2. Video praktik baik sekolah

3. Video dialog murid

4. Aplikasi Zoom/Google Meet

5. Aplikasi Google Doc

6. Aplikasi Jamboard

7. Aplikasi Mentimeter

WAKTU

1. Waktu pelaksanaan forum pemangku kepentingan tahap 2 dilakukan pada bulan April 2022

2. Durasi pertemuan forum ini membutuhkan waktu 8 JP (45x8=360 menit). Perincian alokasi 
waktu dapat dilihat pada langkah-langkah kegiatan.



PERTANYAAN KUNCI

Kesepakatan Kelas

1. Bapak/Ibu agar forum ini berjalan menyenangkan untuk semua, maka kita perlu membuat 
kesepakatan bersama. Kira-kira perilaku apa yang perlu dilakukan aatu sebaiknya tidak 
dilakukan selama forum berlangsung agar forum dapat berjalan dengan menyenangkan?

Berbagi Praktik Baik

2. Coba ceritakan hal-hal baik yang sudah terjadi di sekolah Bapak/Ibu, bisa hal baik yang 
Bapak/Ibu rasakan atau saksikan terjadi pada murid, guru, kepala sekolah, orang tua atau 
diri anda sendiri. Bagaimana perasaan anda menyaksikan hal tersebut? 

3. Coba ceritakan hal-hal baik yang sudah terjadi di sekolah-sekolah dampingan/binaan Bapak/
Ibu, atau diri anda sendiri selama pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Bagaimana 
perasaan anda menyaksikan hal tersebut? (Pertanyaan untuk Dinas Pendidikan)

Mimpi Bersama

4. Gambarkan sekolah impian Bapak/Ibu, yang dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman 
serta mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Ceritakan 
perilaku murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan/UPT, orang tua, 
dan masyarakat di sekitarnya?

5. Gambarkan seperti apa sekolah yang kamu inginkan, Seperti apa perilaku guru ke murid? 
Bagaimana pembelajaran di dalam kelas? (Pertanyaan untuk murid)

Diskusi Kelompok

6. Diskusikan syarat-syarat yang harus terjadi agar sekolah impian anda dapat terwujud?

7. Apa fokus perubahan yang perlu terjadi pada tahun ajaran atau semester ini agar sekolah 
impian dapat terwujud?

Strategi dan Rencana Tindak Lanjut Kelompok

8. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sekolah impian dapat terwujud?

9. Apa saja kolaborasi yang perlu terjadi agar sekolah impian dapat terwujud?

10. Bagaimana Bapak/Ibu bisa melibatkan Komite Pembelajaran untuk terlibat aktif dalam 
rencana-rencana ini?

Komitmen Individu

11. Sebagai individu apa satu hal yang akan anda lakukan setelah forum ini selesai?

Refleksi

12. pembelajaran yang anda dapatkan dari hari ini?

13. Apa manfaat forum ini bagi Bapak/Ibu? 

14. Apa yang sudah baik dari penyelenggaraan forum ini?

15. Apa yang perlu ditingkatkan dalam forum ini?

16. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh Bapak/Ibu?



PRODUK YANG DIHASILKAN

1. Mimpi murid

2. Mimpi bersama antar aktor

3. Strategi masing-masing kelompok aktor

4. Rencana Tindak Lanjut

5. Komitmen tiap aktor

6. Hasil refleksi peserta

CATATAN

1. Bentuk Kelas
Luring
Selama diskusi peserta akan berpindah-pindah tempat, sehingga direkomendasikan menata 
ruang pertemuan dengan model meja bundar atau 1 meja dengan X kursi.

Daring
Selama diskusi peserta akan dikelompokan dalam breakout room.

2. Menyapa Murid
Fasilitator harus mengingat bahwa peserta dalam forum termasuk perwakilan murid, 
sehingga penting bagi fasilitator untuk menyapa murid.



JADWAL
LURING



JADWAL DAN RANGKUMAN KEGIATANA

1. JADWAL LURING

NO JUDUL SESI AKTIVITAS BENTUK 
SESI DURASI MEDIA

1 Pembukaan

Pembukaan dan 
perkenalan

Pleno 30’

Ppt

Kertas 
flipchart

Masking 
tape

Kertas HVS

Metaplan 

Power Point

Spidol

Krayon

Tujuan, Agenda, 
Kesepakatan Kelas

2 Berbagi 
praktik Baik

Penjelasan

Pleno 85’
Sharing praktik baik

Presentasi

Bridging

3 Membuat 
mimpi 
bersama 

Membuat mimpi 
bersama Pleno 65’

4
Membuat 
strategi 
bersama 

Pembagian 
kelompok

Kelompok 85’Diskusi kelompok

Presentasi dan 
tanggapan

5 Rencana 
tindak lanjut

Bridging

kelompok 65’Membuat rencana 
tindak lanjut (RTL)

Komitmen individu

6 Penutup

Benang merah, 
apresiasi, dan 
pengumuman - 
pengumuman

Pleno 30’



1.1 GAMBARAN DETAIL KEGIATAN

1.1.1    PEMBUKAAN DAN PERKENALAN (20’)
Persiapan:
1. Pastikan anda sudah datang lebih awal untuk setting tempat, 

mempersiapkan materi, dan mempersiapkan perlengkapan yang 
dibutuhkan.

2. Mempersiapkan daftar hadir peserta dan memastikan jumlah peserta yang 
hadir.

3. Pastikan Kepada dinas pendidikan hadir.

Pelaksanaan :
1. Fasilitator menyapa peserta forum yang hadir dan mengecek keterwakilan 

dari masing-masing aktor dan instansi.
2. Fasilitator memastikan semua peserta yang hadir sudah mengisi daftar 

hadir.
3. Fasilitator membuka acara dengan mengucapkan syukur, dan meminta 

perwakilan peserta untuk memimpin doa agar acara dapat berjalan dengan 
lancar dan penuh manfaat.

4. Fasilitator meminta peserta berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5. Fasilitator meminta kepala dinas/UPT untuk memberikan sambutan kepada 

peserta sekaligus membuka acara dengan resmi.
6. Fasilitator memperkenalkan dirinya dan rekan fasilitatornya dengan 

menyebutkan nama, instansi, dan perannya dalam sesi. Serta menceritakan 
perasaan antusias dan semangat yang fasilitator rasakan saat ini.
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PEMBUKAAN                            DURASI : 30 MENIT

TUJUAN SESI

• Kepala dinas/UPT memberikan sambutan pembukaan forum pemangku 
kepentingan.

• Pelatih ahli dan peserta dapat saling mengenal dan menciptakan koneksi antar 
peserta.

• Peserta dapat memahami tujuan dan tata tertib selama forum berlangsung.

MEDIA

• Power Point

• Kertas flipchart

• Masking tape

• Spidol



1.1.2    TUJUAN, AGENDA, DAN KESEPAKATAN KELAS (10’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan Power point yang menunjukan tujuan dan agenda 

kegiatan
2. Menyiapkan kesepakatan kelas.

Pelaksanaan :
1. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan  agenda kegiatan yang akan 

dilakukan. Tayangkan dalam slide Power point.
2. Fasilitator mengajak peserta membuat kesepakatan kelas.

Fasilitator menanyakan kepada peserta: 

“Bapak/Ibu agar forum ini berjalan menyenangkan untuk semua, maka kita perlu 
membuat kesepakatan bersama. Kira-kira perilaku apa yang perlu dilakukan agar 
forum dapat berjalan dengan menyenangkan?”

3. Fasilitator menanggapi usul dari peserta.
Catatan: Keempat hal di bawah ini perlu untuk diusulkan atau ditanyakan pada 
peserta jika belum ada ide dari peserta. Misalnya: 

Bagaimana dengan handphone, bagaimana dengan rokok, bagaimana dengan 
sikap kita dll?

Kesepakatan yang didorong adalah:
1. Peserta aktif menjalani sesi 
2. Hanya menggunakan telepon genggam di luar ruangan dan hanya pada 

saat mendesak 
3. Membuat ruangan bebas asap rokok 
4. Mengikuti forum sampai akhir agar bisa mendapatkan manfaat yang 

optimal.  

(Ingat tidak boleh membuat kesepakatan dengan kata-kata negatif!)

4. Fasilitator menulis kesepakatan di kertas plano.
5. Setelah semua ide terkumpulkan, fasilitator membacakan kembali 

kesepakatan yang telah dibuat dan menyepakatinya bersama dengan peserta.
6. Fasilitator memberikan apresiasi terhadap partisipasi peserta.
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1.1.3    PENJELASAN (5’)

1.1.4    SHARING PRAKTIK BAIK (35’)

Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan power point.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menunjukan slide presentasi.
2. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa hari ini peserta akan diajak 

menggali praktik baik, merumuskan sekolah impian, menyusun strategi, dan 
membuat rencana tindak lanjut.

3. Fasilitator menyampaikan bahwa selama satu hari ini kita akan menggunakan 
pendekatan aset yang artinya kita lebih banyak menggali apa yang sudah 
kita punya dan bekerja berdasarkan apa yang kita punya untuk mewujudkan 
mimpi atau impian kita bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah. Karena 
Mimpi lebih besar dari masalah.

4. Fasilitator bisa menceritakan bahwa sering kali kita kelelahan membahas 
masalah dan tidak sempat merumuskan strategi dan aset yang kita miliki, 
inilah latar belakang mengapa pendekatan aset menjadi kerangka dari forum 
ini

5. Sesi pertama adalah menggali praktik baik, fasilitator menjelaskan bahwa 
pada tahapan ini, fasilitator akan memfasilitasi peserta untuk berbagi 
pengalaman baik atau cerita baik selama program sekolah penggerak 
berlangsung. Peserta diharapkan dapat bercerita dengan positif.

Kunci keberhasilan: Ciptakan nuansa sepositif mungkin, gunakan kata-kata yang 
mengapresiasi, dan berilah contoh cerita fasilitator yang paling membanggakan saat 
mendampingi sekolah.

Catatan:  Jika ada peserta yang mulai menceritakan hal negatif, fasilitator bisa 
mengingatkan kembali semangat forum ini.

Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan ice breaking untuk membagi kelompok secara acak.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator  mengajak peserta untuk melakukan permainan.
2. Lakukan beberapa kali putaran dan minta peserta berhenti setelah kelompok 

teracak.
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BERBAGI PRAKTIK BAIK DURASI : 85 MENIT

TUJUAN SESI

• Peserta memahami praktik baik yang sudah dilakukan selama menjalankan 
program sekolah penggerak.

• Peserta berbagi cerita praktik baik yang sudah dilakukan oleh masing-masing 
aktor.

MEDIA

• Power Point

• Icebreaking



3. Fasilitator memastikan setiap kelompok sudah ada perwakilan dari masing-
masing aktor.

4. Praktik baik yang terjadi dalam pendidikan di sekolah atau di daerah.

“Bapak/Ibu peserta forum, setelah satu tahun program sekolah penggerak, kita 
akan mendiskusikan hal-hal baik yang sudah terjadi dalam pendidikan di sekolah 
atau di daerah Anda. Hal baik ini bisa berupa praktik pembelajaran yang dilakukan 
guru, kebiasaan guru, murid, orang tua atau kepala sekolah, kebijakan sekolah, 
dll. Tuliskan hal-hal baik tersebut dalam kertas plano yang sudah disiapkan. Waktu 
diskusi selama 20 menit. Apakah ada pertanyaan?”

Pertanyaan kunci:

Setelah program sekolah penggerak dilaksanakan selama satu tahun, ceritakan 
hal-hal baik yang sudah terjadi di sekolah Bapak/Ibu, bisa hal baik yang Bapak/
Ibu rasakan atau saksikan terjadi pada murid, guru, kepala sekolah, orang tua 
atau diri anda sendiri. Bagaimana perasaan anda menyaksikan hal tersebut?

5. Fasilitator memasang timer dan mempersilahkan peserta diskusi.

Persiapan:
1. Menyiapkan flipchart untuk menulis poin-poin penting dalam presentasi.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta perwakilan 5 kelompok untuk menceritakan pengalaman 

paling menyenangkan/membanggakan dari anggota kelompok.
2. Fasilitator memastikan keterwakilan setiap aktor untuk bercerita.
3. Setiap kelompok mempunyai waktu 5 menit untuk bercerita.
4. Fasilitator meminta fasilitator untuk menuliskan poin-poin penting dari cerita 

peserta.
5. Fasilitator memberikan apresiasi atas praktik baik yang sudah dilakukan oleh 

peserta.

Persiapan:
1. Menyiapkan poin-poin penting praktik baik

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mengajak peserta merefleksikan perasaan setelah menjalani 

proses yang baru saja dijalani.
Apakah mereka bahagia? Apakah mereka senang bercerita dan mendengar 
cerita peserta lain? 
Fasilitator meminta 2 orang berbicara menjawab pertanyaan fasilitator. 

2. Selanjutnya fasilitator merefleksikan bahwa sebenarnya selama satu tahun 
ini banyak sekali praktik baik yang sudah dilakukan (melihat rekap poin-poin 
penting praktik baik)

1.1.5    PRESENTASI (35’)

1.1.6    BRIDGING (10’)
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MEMBUAT MIMPI BERSAMA            DURASI : 65’ MENIT

TUJUAN SESI
• Peserta dapat menggambarkan sekolah impian dan perilaku orang-orang di 

dalamnya yang dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan bermakna 
bagi murid.

MEDIA
• Power Point
• Rangkuman mimpi murid
• Plano
• Metaplan
• Spidol
• Masking tape

1.1.7    MEMBUAT MIMPI BERSAMA (25’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan power point
2. Fasilitator menyiapkan kertas flipchart, spidol, dan masking tape.
3. Menyiapkan pertanyaan kunci.
4. Membagi kelompok sesuai perannya.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator membagi peserta berkelompok sesuai perannya.

Pembagian kelompok:
1. Kelompok Guru
2. Kelompok Kepala Sekolah
3. Kelompok Pengawas dan perwakilan Dinas
4. Kelompok Murid
5. Kelompok Orang Tua dan Masyarakat

2. Fasilitator meminta peserta menggambar sekolah impian. (lebih detil bisa 
melihat catatan) 

3. Jelaskan kepada peserta tujuan menggunakan metode menggambar karena 

“melalui visual kita dapat membangun imajinasi yang lebih konkrit dan detail. 
yaitu  merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik 
untuk mencapai mimpi kita.”

4. Fasilitator menanyakan pertanyaan kunci.
Pertanyaan:

1. Mari kita lihat kembali gambar sekolah impian Bapak/Ibu yang sudah kita 
lakukan pada semester sebelumnya. apakah gambaran ideal sekolah yang 
Bapak/Ibu impikan sudah terwujud? Perilaku murid, guru, kepala sekolah, 
pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya apakah sudah 
seperti yang diimpikan?

2. Jika ada yang belum terwujud, gambarkan kembali sekolah impian Bapak/
Ibu, ceritakan perilaku murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang 
tua, dan masyarakat di sekitarnya? Jika sudah terwujud, tambahkan lagi  
gambarkan sekolah impian Bapak/Ibu.
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Persiapan:
1. Mempersiapkan kertas flipchart, spidol, metaplan, dan masking tape untuk 

masing-masing kelompok.
2. Menyiapkan pertanyaan kunci.
3. Menyiapkan meja sesuai jumlah kelompok.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan peserta akan dibagi kelompok menjadi per sekolah. 

Peserta akan berdiskusi menyusun strategi untuk mencapai mimpi yang 
diinginkan. 

1.1.8    PEMBAGIAN KELOMPOK (10’)

Catatat:
1. Murid hanya mengikuti forum sampai sesi membuat mimpi bersama, 

setelah sesi ini murid diizinkan untuk meninggalkan  kegiatan.
2. Gambar tidak harus bagus, yang penting cukup untuk bahan 

berdiskusi.

Pertanyaan untuk kelompok murid:

3. Gambarkan seperti apa sekolah yang kamu inginkan? Seperti apa perilaku guru 
ke murid? Bagaimana pembelajaran di dalam kelas?

5. Setelah selesai menggambar, peserta diminta untuk presentasi.

Presentasi dilakukan dengan model galeri, pajang semua gambar lalu tunjuk 
satu orang dari masing-masing kelompok untuk menjadi presenter,  di depan 
gambarnya.
Setiap kelompok melakukan presentasi mimpi selama maksimal 3 menit dan 
fasilitator merangkum / mencatat kata kunci

6. Fasilitator dibantu rekan fasilitatornya untuk merangkum  hasil diskusi dan 
menempelkan gambar mimpi.
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MEMBUAT STRATEGI BERSAMA     DURASI : 85’ MENIT

TUJUAN SESI
• Pemangku kepentingan di setiap sekolah dapat mengidentifikasi tantangan dan 

kesempatan untuk dapat mewujudkan sekolah impian 
• Pemangku kepentingan menentukan fokus perubahan untuk menuju sekolah 

impian

MEDIA
• Power Point
• Flipchart
• Metaplan
• Spidol
• Masking tape



1. Pembagian kelompok:
1. Kelompok masing-masing Sekolah (Guru, Kepala Sekolah, Orang tua dan 

masyarakat)
2. Kelompok Dinas Pendidikan Kota/Kab/Prov, LPMP/BP PAUD, PPPPTK/

LPPKSPS, Pengawas Sekolah dan dan Pengawas Sekolah.
3. Fasilitator memastikan peserta paham apa yang akan dilakukan dalam 

kelompok.

Catatan: Fasilitator harus mendorong semua peserta berbicara 
dan menyampaikan pendapat.

1.1.9    DISKUSI KELOMPOK (45’)
Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci.

Pelaksanaan:
1. Setelah peserta berkelompok, fasilitator menunjukan slide pertanyaan yang 

akan diskusi bersama kelompoknya. 
Pertanyaan kunci:

1. Diskusikan syarat-syarat yang harus terjadi agar sekolah impian Anda dapat 
terwujud?

2. Apa saja fokus perubahan yang perlu terjadi tahun ajaran atau semester ini, 
agar sekolah impian dapat terwujud? (Catatan: Target/fokus perubahan 
maksimal 3.)
fokus perubahan boleh sama dengan sebelumnya atau ditambahkan.

2. Fasilitator memberikan waktu diskusi kelompok selama 30 menit.
3. Tugas fasilitator: 

Fasilitator mendorong peserta untuk berdiskusi dari berbagai sudut 
pandang seperti: Kompetensi Guru  dan KS,  Kualitas Pembelajaran di 
Sekolah, Rasa aman dan nyaman bagi murid dan guru di sekolah, Literasi 
dan Numerasi, dll.
1. Meminta kelompok menuliskan hasil diskusi di kertas flipchart.

Persiapan:
1. Menyiapkan hasil diskusi masing-masing kelompok.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mengajak peserta presentasi dengan model going mary, yaitu 

meminta masing-masing kelompok menunjuk anggota kelompoknya untuk 
memaparkan hasil diskusi dan menjaga rumah, anggota kelompok lain dapat 
mencari informasi atau belajar dari kelompok lain selama 15 menit.

2. Setelah selesai berkeliling, semua kelompok pulang ke kelompoknya masing-
masing untuk menyampaikan hasil yang didapatkan dari kelompok lain 
dan melakukan perbaikan dari hasil diskusinya. diskusi perbaikan diberikan 
waktu 10 menit.

1.1.10  PEMAPARAN DAN TANGGAPAN (30’)
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Persiapan:
1. Menyiapkan RTL yang telah disusun pada forum sebelumnya.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan bahwa kita akan memasuki tahapan terakhir dari 

forum ini yaitu membuat rencana tindak lanjut yang lebih detail dan konkrit 
dari target yang telah disusun sebelumnya. Setiap sekolah membuat rencana 
strategi dari setiap target fokus.

2. Fasilitator memastikan setiap target fokus mempunyai maksimal 3-5 rencana 
tindak lanjut.

1.1.11  BRIDGING (5’) 

MENYUSUN STRATEGI DAN RENCANA 
TINDAK LANJUT             DURASI : 65 MENIT

TUJUAN SESI
• Peserta menyusun strategi sekolah dan aktor sesuai dengan kelompok sebelumnya.

MEDIA
• Flipchart
• Metaplan
• Spidol
• Masking tape
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1.1.12  MENYUSUN RTL KELOMPOK (45’)
Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci
2. Menyiapkan format RTL.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator memperlihatkan kembali RTL yang sudah disusun masing-masing 

sekolah dan aktor pada forum sebelumnya.
2. Meminta peserta untuk menuliskan strategi yang detail dan konkrit yang 

dapat dilakukan dalam 6 bulan kedepan.
3. Fasilitator menjelaskan bahwa RTL yang sudah disusun pasti sudah ada yang 

dilakukan dan tercapai. Peserta dapat tetap memasukan RTL tersebut dan 
menambahkan RTL lainnya.

4. Fasilitator menunjukan format RTL.
5. Fasilitator bertanya kepada peserta.

Pertanyaan kunci:
1. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sekolah impian dapat 

terwujud?
2. Apa saja kolaborasi yang perlu terjadi agar sekolah impian dapat 

terwujud?
3. Bagaimana Bapak/Ibu bisa melibatkan Komite Pembelajaran untuk 

terlibat aktif dalam rencana-rencana ini?
6. Setelah selesai jelaskan bahwa RTL yang sudah disusun dalam kelompok 

akan menjadi pegangan untuk melakukan realisasi target 6 bulan kedepan 
oleh masing-masing kelompok.



1.1.13  KOMITMEN INDIVIDU (15’)
Persiapan:
1. MeMempersiapkan kertas flipchart, spidol, metaplan, dan masking tape 

untuk masing-masing kelompok

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan bahwa kita akan membuat komitmen bersama-

sama.
2. Fasilitator membagikan kertas metaplan 3 lembar kepada masing-masing 

peserta.
3. Fasilitator meminta peserta menuliskan rencana paling konkrit yang akan 

dilakukan.

Catatan: 
1. Masing-masing peserta mendapat 3 kertas metaplan
2. Peserta paham aturan menuliskan rencana (1 rencana 1 metaplan)
3. Pastikan jawaban peserta konkrit (siapa, melakukan apa, kapan, 

dimana)

Pertanyaan kunci:

Sebagai individu apa yang akan anda lakukan setelah forum ini selesai?

4. Jika sudah selesai, minta peserta membacakan rencana mereka dengan 
lantang dan cepat.

5. Semua komitmen ditempelkan pada kertas plano.
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PENUTUP   DURASI : 30 MENIT

TUJUAN SESI
• Peserta memahami keseluruhan alur kegiatan dan mengetahui hasil yang dicapai selama 

menjalankan program sekolah penggerak
• Peserta mengingat kembali poin-poin penting selama diskusi kelompok
• Peserta memahami bahwa untuk mencapai suatu perubahan tidak mudah, namun 

bukan berarti tidak bisa. Perubahan sekecil apapun adalah sebuah perubahan yang 
patut diapresiasi.

• Peserta memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan kegiatan.

MEDIA
• Spidol
• Bolpoin
• Metaplan 
• Kertas flipchart
• Power point

Persiapan:
1. Melihat kembali hasil karya yang dibuat peserta selama forum berlangsung.
2. Menyiapkan catatan poin-poin penting selama sesi

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta peserta melihat kembali hasil karya yang dibuat selama 

forum berlangsung.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa apa yang sudah kita lakukan mulai dari 

awal sampai selesai adalah untuk merefleksikan capaian kemajuan dari  
menjalankan program sekolah penggerak. Melalui ini kita jadi mempunyai 
gambaran nyata saat ini kita sedang berada dimana dan selanjutnya akan 
melakukan apa untuk mencapai mimpi kita. Dari rencana tindak lanjut dan 
kolaborasi, kita juga memahami bahwa untuk mencapai mimpi kita harus 
saling bekerja sama. 

3. Fasilitator menyimpulkan inti kegiatan yang telah dilakukan pada forum 
pemangku kepentingan dan dituliskan pada kertas flipchart.

1.1.14  BENANG MERAH (10’) 
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1.1.15  REFLEKSI  (10’)

1.1.16  APRESIASI, PENGUMUMAN-PENGUMUMAN (5’)

1.1.17  PENUTUPAN DAN FOTO BERSAMA (5’)

Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci 4P (Pengalaman, Perasaan, Pembelajaran, 

Penerapan kedepan)i

Pelaksanaan:
1. Fasilitator membagikan kertas metaplan.
2. Fasilitator meminta peserta menuliskan saran dan masukan selama 

mengikuti sesi. 
Pertanyaan kunci:
1. Apa yang sudah kita lakukan selama pertemuan?
2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu selama forum?
3. Apa yang telah anda pelajari dari forum?
4. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh Bapak/Ibu?

3. Setelah selesai minta peserta menempelkan hasil refleksi pada flipchart.

1. Fasilitator memberikan ucapan penutupan dan mengapresiasi keaktifan 
peserta selama sesi berlangsung.

2. Fasilitator menyarankan bahwa forum pemangku kepentingan akan 
dilaksanakan kembali 6 bulan kedepan (satu semester).

1. Forum pemangku kepentingan resmi tutup dan minta peserta foto bersama 
untuk dokumentasi sesi ini.

2. Peserta diizinkan meninggalkan ruangan pertemuan.

CATATAN FASILITATOR: DOKUMENTASIKAN 
SEMUA HASIL PERTEMUAN!!
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JADWAL DAN RANGKUMAN KEGIATANB

2. JADWAL DARING

NO JUDUL SESI AKTIVITAS BENTUK 
SESI DURASI MEDIA

1
Pembukaan

(P) 

Pembukaan dan 
perkenalan

Pleno 30’

Ppt

Google 
meet/zoom

jamboard

Mentimeter

Google Doc

Tujuan, Agenda, 
Kesepakatan Kelas

2 Berbagi 
praktik Baik 

(P)

Penjelasan

Pleno 85’
Sharing praktik baik

Presentasi

Bridging

3 Membuat 
mimpi 

bersama 

Membuat mimpi 
bersama Pleno 65’

4
Membuat 
strategi 
bersama 

Pembagian kelompok

Kelompok 85’Diskusi kelompok

Presentasi dan 
tanggapan

5 Rencana 
tindak lanjut

Bridging

kelompok 65’Membuat rencana tindak 
lanjut (RTL)

Komitmen

6 Penutup
Benang merah, apresiasi, 
dan pengumuman - 
pengumuman

Pleno 30’
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2.1    GAMBARAN DETAIL KEGIATAN

2.1.1    PEMBUKAAN DAN PERKENALAN (20’)

PEMBUKAAN DURASI : 30 MENIT

TUJUAN SESI
• Kepala dinas/UPT memberikan sambutan pembukaan forum pemangku 

kepentingan.
• Pelatih ahli dan peserta dapat saling mengenal dan menciptakan koneksi antar 

peserta.
• Peserta dapat memahami tujuan dan tata tertib selama forum berlangsung.

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Power Point
• Chat room
• Daftar hadir

Persiapan:
1. Pastikan Anda sudah berada di lokasi yang ideal (tidak berisik, koneksi 

internet kuat) untuk memandu forum
2. Gunakan laptop untuk memandu forum dan pastikan baterai terisi penuh
3. Pastikan slide dapat ditampilkan
4. Nyalakan nada getar di HP agar tidak mengganggu pembelajaran
5. Siapkan daftar nama peserta yang terlibat dari masing-masing instansi
6. Siapkan tautan untuk pengisian daftar hadir
7. Pastikan Kepada dinas pendidikan sudah bergabung

Pelaksanaan:
Membuka sesi perkenalan dengan semangat dan membangun keterlibatan 

seluruh peserta untuk menarik perhatian. Sapalah peserta dengan hangat 
namun tetap menunjukkan semangat. 
1. Fasilitator meminta peserta menyalakan video dan audionya.
2. Fasilitator meminta izin untuk merekam pertemuan.
3. Fasilitator menanyakan kabar peserta dan meminta peserta melakukan 

tepuk semangat untuk memanaskan suasana forum.
4. Fasilitator meminta izin untuk merekam proses zoom.
5. Fasilitator meminta peserta menyiapkan alat tulis selama mengikuti forum.
6. Fasilitator memperkenalkan dirinya dan rekan fasilitatornya  dengan 

menyebutkan nama, instansi, dan perannya dalam sesi. Serta menceritakan 
perasaan antusias dan semangat yang fasilitator rasakan saat ini.

7. Fasilitator meminta semua peserta mengubah nama mereka dengan format 
“Instansi_Nama” agar fasilitator mudah melihat keterlibatan peserta.

8. Berikan apresiasi pada peserta yang sudah mengubah nama. Bentuk 
apresiasi bisa dengan berterima kasih atau kalimat positif.

9. Fasilitator meminta peserta mengisi daftar hadir kegiatan pada link yang 
dibagikan dalam kolom chat.

10. Fasilitator membuka acara dengan mengucapkan syukur, dan meminta 
perwakilan peserta untuk memimpin doa agar acara dapat berjalan dengan 
lancar dan penuh manfaat.

11. Fasilitator meminta peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya.
12. Fasilitator meminta kepala dinas/UPT untuk memberikan sambutan kepada 

peserta sekaligus membuka acara dengan resmi.



5. Fasilitator menulis kesepakatan di share screen power point.
6. Setelah semua ide terkumpulkan, fasilitator membacakan kembali 

kesepakatan yang telah dibuat dan menyepakatinya bersama dengan peserta.
7. Fasilitator memberikan apresiasi terhadap partisipasi peserta.

2.1.2     TUJUAN, AGENDA, DAN KESEPAKATAN KELAS (10’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan powerpoint yang menunjukan tujuan dan agenda kegiatan.
2. Menyiapkan kesepakatan kelas.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta ijin share screen menayangkan slide tujuan dan agenda forum.
2. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan  agenda kegiatan yang akan dilakukan. 

Tayangkan dalam slide powerpoint.
3. Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan kelas.

Fasilitator menanyakan kepada peserta: 

“Bapak/Ibu agar forum ini berjalan menyenangkan untuk semua, maka kita perlu 
membuat kesepakatan bersama. Kira-kira perilaku apa yang perlu dilakukan agar 
forum dapat berjalan dengan menyenangkan?”

4. Fasilitator menanggapi usul dari peserta.
Catatan: Keempat hal di bawah ini perlu untuk diusulkan atau ditanyakan pada 
peserta jika belum ada ide dari peserta. Misalnya: bagaimana dengan handphone, 
penggunaan microphone, dan cara bertanya, bagaimana dengan sikap kita dll?
Kesepakatan yang didorong adalah:
1. Peserta aktif menjalani sesi 
2. Mematikan microphone saat tidak berbicara
3. Membuat tanda/meminta izin ketika akan bertanya
4. Mengikuti forum sampai akhir agar bisa mendapatkan manfaat yang optimal.

(Ingat tidak boleh membuat kesepakatan dengan kata-kata negatif!)
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2.1.3   PENJELASAN (5’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan power point.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menunjukan slide presentasi.
2. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa hari ini peserta akan diajak 

menggali praktik baik, merumuskan sekolah impian, menyusun strategi, dan 
membuat rencana tindak lanjut.

3. Fasilitator menyampaikan bahwa selama satu hari ini kita akan menggunakan 
pendekatan aset yang artinya kita lebih banyak menggali apa yang sudah kita 
punya dan bekerja berdasarkan apa yang kita punya untuk mewujudkan mimpi 
atau impian kita bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah. Karena Mimpi 
lebih besar dari masalah.

4. Fasilitator bisa menceritakan bahwa sering kali kita kelelahan membahas 
masalah dan tidak sempat merumuskan strategi dan aset yang kita miliki, inilah 
latar belakang mengapa pendekatan aset menjadi kerangka dari forum ini

5. Sesi pertama adalah menggali praktik baik, fasilitator menjelaskan bahwa pada 
tahapan ini, fasilitator akan memfasilitasi peserta untuk berbagi pengalaman 
baik atau cerita baik selama program sekolah penggerak berlangsung. Peserta 
diharapkan dapat bercerita dengan positif. 

BERBAGI PRAKTIK BAIK              DURASI : 85 MENIT

TUJUAN SESI
• Peserta memahami praktik baik yang sudah dilakukan selama menjalankan 

program sekolah penggerak.
• Peserta berbagi cerita praktik baik yang sudah dilakukan oleh masing-masing 

aktor.

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Power Point
• Breakout session
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GKunci keberhasilan: Ciptakan nuansa sepositif mungkin, gunakan kata-kata yang 
mengapresiasi, dan berilah contoh cerita fasilitator yang paling membanggakan saat 
mendampingi sekolah.

Catatan:  Jika ada peserta yang mulai menceritakan hal negatif, fasilitator bisa 
mengingatkan kembali semangat forum ini.



2.1.4    SHARING PRAKTIK BAIK (35’)

2.1.5    PRESENTASI (35’)

Persiapan:
1. Fasilitator Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok 

menggunakan fitur breakout room.
2. Fasilitator memisahkan kelompok murid pada breakout room.
3. Fasilitator akan berkeliling ke setiap breakout room. 
4. Menyiapkan pertanyaan pada aplikasi google slide.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator memastikan setiap kelompok sudah ada perwakilan dari masing-

masing aktor.
2. Praktik baik yang terjadi dalam pendidikan di sekolah atau di daerah.

“Bapak/Ibu peserta forum, setelah satu tahun program sekolah penggerak, kita 
akan mendiskusikan hal-hal baik yang sudah terjadi dalam pendidikan di sekolah 
atau di daerah Anda. Hal baik ini bisa berupa praktik pembelajaran yang dilakukan 
guru, kebiasaan guru, murid, orang tua atau kepala sekolah, kebijakan sekolah, dll. 
Tuliskan hal-hal baik tersebut dalam aplikasi yang sudah disiapkan. Waktu diskusi 
selama 20 menit. Apakah ada pertanyaan?”

Pertanyaan kunci:

Coba Setelah program sekolah penggerak dilaksanakan selama satu tahun, 
ceritakan hal-hal baik yang sudah terjadi di sekolah Bapak/Ibu, bisa hal baik yang 
Bapak/Ibu rasakan atau saksikan terjadi pada murid, guru, kepala sekolah, orang 
tua atau diri anda sendiri. Bagaimana perasaan anda menyaksikan hal tersebut?

3. Fasilitator memasang timer dan mempersilakan peserta diskusi.

Persiapan:
1. Menyiapkan aplikasi google slide untuk menulis poin-poin penting dalam 

presentasi.
2. Fasilitator menggabungkan kembali semua peserta ke kelompok besar (keluar 

dari breakout session)

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta perwakilan 5 kelompok untuk menceritakan pengalaman 

paling menyenangkan / membanggakan dari anggota kelompok. Fasilitator 
memastikan keterwakilan setiap aktor untuk bercerita.

2. Setiap kelompok mempunyai waktu 5 menit untuk bercerita.
3. Fasilitator menuliskan poin-poin penting dari cerita peserta pada google slide.
4. Fasilitator memberikan apresiasi atas praktik baik yang sudah dilakukan oleh 

peserta.
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Persiapan:
1. Menyiapkan aplikasi google slide untuk menulis poin-poin penting praktik 

baik

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mengajak peserta merefleksikan perasaan setelah menjalani 

proses yang baru saja dijalani. Apakah mereka bahagia? Apakah mereka 
senang? Fasilitator meminta 2 orang berbicara menjawab pertanyaan fasil.

2. Selanjutnya fasilitator merefleksikan bahwa sebenarnya selama satu tahun 
ini banyak sekali praktik baik yang sudah dilakukan (melihat rekap poin-poin 
penting praktik baik)

2.1.6    BRIDGING (10’)

MEMBUAT MIMPI BERSAMA DURASI : 65’ MENIT

TUJUAN SESI
• Peserta dapat menggambarkan sekolah impian dan perilaku orang-

orang di dalamnya yang dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman 
dan bermakna bagi murid.

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Power Point
• Rangkuman mimpi murid
• Jamboard
• Google slide
• Menti meter
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2.1.7    MEMBUAT MIMPI BERSAMA (65’)
Persiapan:
1. Fasilitator menyiapkan aplikasi jamboard, google slide dan menti meter. Catatan: 

Fasilitator mempersilahkan peserta untuk menggambar menggunakan kertas 
dan alat tulis lainnya

2. Menyiapkan pertanyaan kunci.
3. Fasilitator membagi peserta sesuai perannya menggunakan fitur breakout 

session.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator membagi peserta berkelompok sesuai perannya.

Pembagian kelompok:
1. Kelompok Guru
2. Kelompok Kepala Sekolah
3. Kelompok Pengawas dan perwakilan Dinas
4. Kelompok Murid
5. Kelompok Orang Tua dan Masyarakat

2. Fasilitator meminta peserta menggambar di aplikasi google slide atau di kertas.
3. Jelaskan kepada peserta tujuan menggunakan metode menggambar karena 

“melalui visual kita dapat membangun imajinasi yang lebih konkrit dan detail. yaitu  
merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk 
mencapai mimpi kita.”



Catatat:
1. Murid hanya mengikuti forum sampai sesi membuat mimpi bersama, 

setelah sesi ini murid diizinkan untuk meninggalkan ruangan.
2. Gambar tidak harus bagus, yang penting cukup untuk bahan berdiskusi.
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4. Fasilitator menanyakan pertanyaan kunci.
Pertanyaan:

1. Mari kita lihat kembali gambar sekolah impian Bapak/Ibu yang sudah kita 
lakukan pada semester sebelumnya. apakah gambaran ideal sekolah yang 
Bapak/Ibu impikan sudah terwujud? Perilaku murid, guru, kepala sekolah, 
pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya apakah sudah 
seperti yang diimpikan?

2. Jika ada yang belum terwujud, gambarkan kembali sekolah impian Bapak/
Ibu, ceritakan perilaku murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang 
tua, dan masyarakat di sekitarnya? Jika sudah terwujud, tambahkan lagi  
gambarkan sekolah impian Bapak/Ibu.

Pertanyaan untuk kelompok murid:

3. Gambarkan seperti apa sekolah yang kamu inginkan? Seperti apa perilaku 
guru ke murid? Bagaimana pembelajaran di dalam kelas?

5. Setelah selesai menggambar, peserta diminta untuk presentasi.
6. Fasilitator  menyusun dan menampilkan hasil gambar peserta

Presentasi dilakukan dengan model galeri, pajang semua gambar lalu tunjuk 
satu orang dari masing-masing kelompok untuk menjadi presenter,  di depan 
gambarnya.
Setiap kelompok melakukan presentasi mimpi selama maksimal 3 menit dan 
fasilitator merangkum / mencatat kata kunci

7. Fasilitator dibantu rekan fasilitatornya  untuk merangkum  hasil diskusi dan 
menempelkan gambar mimpi.



Catatan: Fasilitator harus mendorong semua peserta berbicara dan 
menyampaikan pendapat.

MEMBUAT STRATEGI BERSAMA DURASI : 85’ MENIT

TUJUAN SESI
• Pemangku kepentingan di setiap sekolah dapat mengidentifikasi tantangan dan 

kesempatan untuk dapat mewujudkan sekolah impian 
• Pemangku kepentingan menentukan fokus perubahan untuk menuju sekolah 

impian

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Power Point
• Jamboard 
• Google slide
• Menti meter
• Breakout session

Persiapan:
1. Persiapan breakout session dan fasilitator masing-masing kelompok.
2. Menyiapkan pertanyaan kunci.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan peserta akan dibagi kelompok menjadi per sekolah. 

Peserta akan berdiskusi menyusun strategi untuk mencapai mimpi yang 
diinginkan. 

2. Pembagian kelompok:
1. Kelompok masing-masing Sekolah (Guru, Kepala Sekolah, dan Orang tua)
2. Kelompok Dinas Pendidikan Kota/Kab/Prov, LPMP/BP PAUD, PPPPTK/

LPPKSPS, Pengawas Sekolah dan perwakilan masyarakat.
3. Fasilitator memastikan peserta paham apa yang akan dilakukan dalam 

kelompok.

2.1.8    PEMBAGIAN KELOMPOK (10’)
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2.1.9    DISKUSI KELOMPOK (45’)

2.1.10    PEMAPARAN DAN TANGGAPAN (30’)

Persiapan:
1. Mempersiapkan aplikasi atau fitur jamboard/google slide
2. Menyiapkan pertanyaan kunci pada google slide
3. Menyiapkan pembagian kelompok menggunakan breakout session

Pelaksanaan:
1. Setelah peserta berkelompok, fasilitator menunjukan slide pertanyaan yang 

akan diskusi bersama kelompoknya. 
Pertanyaan kunci:

1. Diskusikan syarat-syarat yang harus terjadi agar sekolah impian Anda dapat 
terwujud?

2. Apa saja fokus perubahan yang perlu terjadi tahun ajaran atau semester ini, 
agar sekolah impian dapat terwujud? (Catatan: Target/fokus perubahan 
maksimal 3.) fokus perubahan boleh sama dengan sebelumnya atau 
ditambahkan.

2. Fasilitator memberikan waktu diskusi kelompok selama 30 menit.
3. Tugas fasilitator: 

1. Fasilitator mendorong peserta untuk berdiskusi dari berbagai sudut 
pandang seperti: Kompetensi Guru  dan KS,  Kualitas Pembelajaran di 
Sekolah, Rasa aman dan nyaman bagi murid dan guru di sekolah, Literasi 
dan Numerasi, dll.

2. Meminta kelompok menuliskan hasil diskusi di aplikasi google slide.

Persiapan:
1. Menyiapkan hasil diskusi masing-masing kelompok.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mengajak peserta presentasi dengan model going mary, yaitu 

meminta masing-masing kelompok menunjuk anggota kelompoknya untuk 
memaparkan hasil diskusi dan menjaga rumah, anggota kelompok lain dapat 
mencari informasi atau belajar dari kelompok lain selama 15 menit.

2. Setelah selesai memperhatikan semua hasil diskusi dari kelompok lain, 
anggota kelompok menyampaikan hasil yang didapatkan dari kelompok lain 
dan melakukan perbaikan dari hasil diskusinya. diskusi perbaikan diberikan 
waktu 10 menit.
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MEMBUAT RENCANA TINDAK LANJUT      DURASI : 65’ MENIT

TUJUAN SESI
• Peserta menyusun strategi sekolah dan aktor sesuai kelompok diskusi 

sebelumnya

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Power point
• Google slide

Persiapan:
1. Menyiapkan rangkuman strategi untuk dijadikan RTL pada aplikasi google slide/

powerpoint

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan bahwa kita akan memasuki tahapan terakhir dari 

forum ini yaitu membuat rencana tindak lanjut yang lebih detail dan konkrit 
dari target yang telah disusun sebelumnya. Setiap sekolah membuat 
rencana strategi dari setiap target fokus.

2. Fasilitator memastikan setiap target fokus mempunyai maksimal 3-5 rencana 
tindak lanjut.

Persiapan:
1. Mempersiapkan pertanyaan kunci pada google slide untuk masing-masing 

kelompok.
2. Mempersiapkan format RTL

Pelaksanaan:
1. Fasilitator memperlihatkan kembali RTL yang sudah disusun masing-masing 

sekolah dan aktor pada forum sebelumnya.
2. Meminta peserta untuk menuliskan strategi yang detail dan konkrit yang 

dapat dilakukan dalam 6 bulan kedepan.
3. Fasilitator menjelaskan bahwa RTL yang sudah disusun pasti sudah ada yang 

dilakukan dan tercapai. Peserta dapat tetap memasukan RTL tersebut dan 
menambahkan RTL lainnya.

4. Fasilitator menunjukan format RTL.
5. Fasilitator bertanya kepada peserta.

Pertanyaan kunci:

1. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sekolah impian dapat 
terwujud?

2. Apa saja kolaborasi yang perlu terjadi agar sekolah impian dapat terwujud?
3. Bagaimana Bapak/Ibu bisa melibatkan Komite Pembelajaran untuk terlibat 

aktif dalam rencana-rencana ini?

6. Setelah selesai jelaskan bahwa RTL yang sudah disusun dalam kelompok akan 
menjadi pegangan untuk melakukan realisasi target 6 bulan kedepan oleh 
masing-masing kelompok

2.1.11    BRIDGING (5’)

2.1.12    MENYUSUN RTL KELOMPOK (45’)
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2.1.13    MENULISKAN KOMITMEN INDIVIDU (15’)
Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci.

Pelaksanaan:
1. Fasilitator menjelaskan bahwa kita akan membuat komitmen bersama-sama.
2. Fasilitator membuka aplikasi google slide dan menampilkan pertanyaan serta 

menanyakannya kepada peserta
Pertanyaan kunci:
Sebagai individu apa satu hal yang akan anda lakukan setelah forum ini selesai?

3. Fasilitator meminta peserta menuliskan 3 rencana paling konkrit yang akan 
dilakukan.

4. Fasilitator memberikan waktu 5 menit untuk memikirkan janjinya. fasilitator 
meminta peserta menuliskan nama dan jabatan saat menuliskannya pada google 
slide/jamboard

5. Fasilitator meminta peserta untuk menyusun tulisannya (yang berisi komitmen 
individu) pada slide yang telah disediakan.
Catatan: 
Masing-masing peserta menuliskan minimal 3 rencana
Peserta paham aturan menuliskan rencana (1 rencana 1 jamboard)
Pastikan jawaban peserta konkrit (siapa, melakukan apa, kapan, dimana)

6. Jika sudah selesai, minta peserta membacakan rencana mereka dengan lantang 
dan cepat.

7. Semua komitmen ditempelkan pada aplikasi yang telah disediakan.
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PENUTUP             DURASI : 30’ MENIT

TUJUAN SESI
• Peserta memahami keseluruhan alur kegiatan dan mengetahui hasil yang 

dicapai selama menjalankan program sekolah penggerak
• Peserta mengingat kembali poin-poin penting selama diskusi kelompok
• Peserta memahami bahwa untuk mencapai suatu perubahan tidak mudah, 

namun bukan berarti tidak bisa. Perubahan sekecil apapun adalah sebuah 
perubahan yang patut diapresiasi.

• Peserta memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan 
kegiatan

MEDIA, FITUR ATAU APLIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Power point
• Google doc
• Chat 
• Jamboard
• Mentimeter

Persiapan:
1. Melihat kembali hasil karya yang dibuat peserta selama forum berlangsung.
2. Menyiapkan catatan poin-poin penting selama sesi

Pelaksanaan:
1. Fasilitator meminta peserta melihat kembali hasil karya yang dibuat selama 

forum berlangsung.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa apa yang sudah kita lakukan mulai dari awal 

sampai selesai adalah untuk merefleksikan capaian kemajuan dari  menjalankan 
program sekolah penggerak. Melalui ini kita jadi mempunyai gambaran nyata 
saat ini kita sedang berada dimana dan selanjutnya akan melakukan apa untuk 
mencapai mimpi kita. Dari rencana tindak lanjut dan kolaborasi, kita juga 
memahami bahwa untuk mencapai mimpi kita harus saling bekerja sama.

3. Fasilitator menyimpulkan inti kegiatan yang telah dilakukan pada forum 
pemangku kepentingan dan dituliskan/ditampilkan di layar.

Persiapan:
1. Menyiapkan pertanyaan kunci 4P (Pengalaman, Perasaan, Pembelajaran, 

Penerapan kedepan) pada google doc

Pelaksanaan:
1. Fasilitator membagikan link google doc yang berisi perta nyaan kunci
2. Fasilitator meminta peserta menuliskan saran dan masukan selama mengikuti sesi. 

Pertanyaan kunci:

1. Apa yang sudah kita lakukan selama pertemuan?
2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu selama forum?
3. Apa yang telah anda pelajari dari forum?
4. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh Bapak/Ibu?

3. Fasilitator memastikan peserta telah me-submit jawabannya pada aplikasi 
yang disediakan.

2.1.14    BENANG MERAH (10’)

2.1.15    REFLEKSI  (10’)
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2.1.16    APRESIASI, PENGUMUMAN-PENGUMUMAN (5’)

2.1.17    PENUTUPAN DAN FOTO BERSAMA (5’)

Persiapan:
1. Fasilitator memberikan ucapan penutupan dan mengapresiasi keaktifan peserta 

selama sesi berlangsung.
2. Fasilitator mengumumkan bahwa forum pemangku kepentingan akan 

dilaksanakan kembali 6 bulan kedepan (satu semester).

Persiapan:
1. Pastikan laptop Anda dapat melakukan screen capture

Pelaksanaan:
1. Fasilitator mendokumentasikan peserta dengan menggunakan screen capture. 
2. Selesai foto bersama, Fasilitator mempersilahkan peserta untuk meninggalkan 

aplikasi Zoom. Kegiatan forum pemangku kepentingan selesai.

CATATAN FASILITATOR: DOKUMENTASIKAN 
SEMUA HASIL PERTEMUAN!!
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LANGKAH-LANGKAH FASILITASI TATAP MUKA

Aktivitas Waktu & 
durasi Tujuan Pokok Bahasan / Debrief Perlap

1. Pembukaan 09:00

(30’)

Peserta memahami 
tujuan pelatihan 
secara keseluruhan. 

• Pembukaan dan perkenalan (15)

(Doa, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sambutan kepala dinas/UPT)

Uraikan :   (5’)

• Tujuan pertemuan 

1. Peserta mampu merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya pada akhir 
semester.

2. Peserta memiliki rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan di daerahnya. 

3. Peserta yang adalah pemangku kepentingan dengan berbagai peran dapat saling 
berinteraksi dan berkolaborasi

• Agenda hari ini

Penyepakatan tata tertib (Kontrak belajar) (10’)

Ppt

Kertas flipchart

Masking tape

Spidol 

DARING



2. Discovering 
(Berbagi praktik 
Baik)

09.30 (85’) Peserta memahami 
praktik baik yang 
sudah dilakukan 
selama menjalankan 
program sekolah 
penggerak dan saling 
berbagi cerita.

Penjelasan: (5’)

• Fasilitator menyampaikan bahwa selama satu hari ini kita akan menggunakan 
pendekatan aset yang artinya kita lebih banyak menggali apa yang sudah kita punya dan 
bekerja berdasarkan apa yang kita punya untuk mewujudkan mimpi atau impian kita 
bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah. Karena Mimpi lebih besar dari masalah.

Catatan: 

• Ciptakan nuansa sepositif mungkin, gunakan kata-kata yang mengapresiasi, dan berilah 
contoh cerita fasilitator yang paling membanggakan saat mendampingi sekolah.

• Tambahan catatan untuk fasilitator, jika ada peserta yang mulai menceritakan hal negatif, 
fasilitator bisa mengingatkan kembali semangat forum ini.

Sharing praktik baik: (35’)

• Fasilitator mengajak peserta melakukan permainan untuk membagi kelompok secara 
acak.

• Lakukan beberapa kali putaran dan minta peserta berhenti setelah kelompok teracak.

• Fasilitator memastikan bahwa masing-masing kelompok ada keterwakilan dari masing-
masing aktor.

“Bapak/Ibu peserta forum, setelah satu tahun program sekolah penggerak, kita akan 
mendiskusikan hal-hal baik yang sudah terjadi dalam pendidikan di sekolah atau di daerah 
Anda. Hal baik ini bisa berupa praktik pembelajaran yang dilakukan guru, kebiasaan guru, 
murid, orang tua atau kepala sekolah, kebijakan sekolah, dll. Tuliskan hal-hal baik tersebut 
dalam kertas plano yang sudah disiapkan. Waktu diskusi selama 20 menit. Apakah ada 
pertanyaan?”

Pertanyaan kunci:

Setelah program sekolah penggerak dilaksanakan selama satu tahun, ceritakan hal-hal 
baik yang sudah terjadi di sekolah Bapak/Ibu, bisa hal baik yang Bapak/Ibu rasakan 
atau saksikan terjadi pada murid, guru, kepala sekolah, orang tua atau diri anda sendiri. 
Bagaimana perasaan anda menyaksikan hal tersebut?

• Fasilitator memasang timer dan mempersilahkan peserta berdiskusi.

Presentasi: (35)

• Fasilitator meminta perwakilan 5 kelompok untuk menceritakan pengalaman paling 
menyenangkan/membanggakan dari anggota kelompok. Fasilitator memastikan 
keterwakilan setiap aktor untuk bercerita.

• Setiap kelompok mempunyai waktu 5 menit untuk bercerita.

Bridging: (10’)

• Fasilitator mengajak peserta merefleksikan perasaan setelah menjalani proses yang 
baru saja dijalani. Apakah mereka bahagia? Apakah mereka senang? Fasilitator meminta 
2 orang berbicara menjawab pertanyaan fasil.

• Menyampaikan poin-poin potensi praktik baik yang sudah dilakukan oleh peserta.

Ppt

Kertas flipcart 

Metaplan

Spidol 

Masking tape
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3. Dreaming 
(membuat mimpi 
bersama)

10.55 (65’’) Peserta memahami 
impian murid belajar 
di sekolah dan di 
rumah.

Peserta dapat 
menggambarkan 
kondisi sekolah yang 
dicita-citakan. 

Mimpi bersama: (65’)

• Fasilitator membagi peserta berkelompok sesuai perannya.

Pembagian kelompok:

Kelompok Guru
Kelompok Kepala Sekolah
Kelompok Pengawas dan perwakilan Dinas
Kelompok Murid
Kelompok Orang Tua dan Masyarakat

• Fasilitator meminta peserta menggambar.

Pertanyaan:

1) Mari kita lihat kembali gambar sekolah impian Bapak/Ibu yang sudah kita lakukan 
pada semester sebelumnya. apakah gambaran ideal sekolah yang Bapak/Ibu impikan 
sudah terwujud? Perilaku murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua, 
dan masyarakat di sekitarnya apakah sudah seperti yang diimpikan?

2) Jika ada yang belum terwujud, gambarkan kembali sekolah impian Bapak/Ibu, 
ceritakan perilaku murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua, dan 
masyarakat di sekitarnya? Jika sudah terwujud, tambahkan lagi  gambarkan sekolah 
impian Bapak/Ibu.

Pertanyaan untuk kelompok murid:

3) Gambarkan seperti apa sekolah yang kamu inginkan? Seperti apa perilaku guru ke 
murid? Bagaimana pembelajaran di dalam kelas?

“melalui visual kita dapat membangun imajinasi yang lebih konkrit dan detail. yaitu  
merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai 
mimpi kita.”

• Setelah selesai menggambar, peserta diminta untuk presentasi.

Presentasi dilakukan dengan model galeri, pajang semua gambar lalu tunjuk satu orang dari 
masing-masing kelompok untuk menjadi presenter,  di depan gambarnya.

Setiap kelompok melakukan presentasi mimpi selama maksimal 3 menit dan fasilitator 
merangkum / mencatat kata kunci

Catatat:

• Murid hanya mengikuti forum sampai sesi membuat mimpi bersama, setelah sesi ini murid 
diizinkan untuk meninggalkan ruangan.

• Gambar tidak harus bagus, yang penting cukup untuk bahan berdiskusi.

Ppt

Flipscart

Metaplan

Spidol 

Masking tape

4. Ishoma 12.00 (60’) • Istirahat
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5. Ice Breaking 13.00 (5) • Mengem-
balikan 
konsentrasi 
peserta ke 
zona alpha

• Fasilitator menyiapkan permainan sederhana untuk memfokuskan kembali konsentrasi 
peserta

6. Designing 
(Membuat 
strategi 
bersama) 

13.05 (85’) • Peserta 
mampu 
menyusun 
strategi 
yang akan 
dilakukan 
untuk men-
capai mimpi 
mereka.

Membentuk kelompok (10’)

• Fasilitator membagi kelompok. 

1. Kelompok masing-masing Sekolah (Guru, Kepala Sekolah, Orang tua dan masyarakat)
2. Kelompok Dinas Pendidikan Kota/Kab/Prov, LPMP/BP PAUD, PPPPTK/LPPKSPS dan 

Pengawas Sekolah.

Diskusi Kelompok (45’)

Pertanyaan kunci:

1) Diskusikan syarat-syarat yang harus terjadi agar sekolah impian Anda dapat terwujud?
2) Apa saja fokus perubahan yang perlu terjadi tahun ajaran atau semester ini, agar 

sekolah impian dapat terwujud? (Catatan: Target/fokus perubahan maksimal 3.)
fokus perubahan boleh sama dengan sebelumnya atau ditambahkan.

Fasilitator memberikan waktu diskusi kelompok selama 30 menit.

• Tugas Fasilitator 

Fasilitator mendorong peserta untuk berdiskusi dari berbagai sudut pandang seperti: 
Kompetensi Guru  dan KS,  Kualitas Pembelajaran di Sekolah, Rasa aman dan nyaman bagi 
murid dan guru di sekolah, Literasi dan Numerasi, dll.

Meminta kelompok menuliskan hasil diskusi di kertas flipchart.

Pemaparan dan Tanggapan (30’)

• Fasilitator mengajak peserta presentasi dengan model going mary, yaitu meminta 
masing-masing kelompok menunjuk anggota kelompoknya untuk memaparkan hasil 
diskusi dan menjaga rumah, anggota kelompok lain dapat mencari informasi atau 
belajar dari kelompok lain selama 15 menit.

• Setelah selesai berkeliling, semua kelompok pulang ke kelompoknya masing-masing 
untuk menyampaikan hasil yang didapatkan dari kelompok lain dan melakukan 
perbaikan dari hasil diskusinya. diskusi perbaikan diberikan waktu 10 menit.
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7. Destiny 
(Menyusun RTL)

14.30 (65’) • Peserta 
mampu 
membuat 
RTL sesuai 
peran 
masing-
masing 
aktor

Bridging (5’)

• Fasilitator menjelaskan bahwa kita akan memasuki tahapan terakhir dari forum ini 
yaitu membuat rencana tindak lanjut yang lebih detail dan konkrit dari target yang telah 
disusun sebelumnya. Setiap sekolah membuat rencana strategi dari setiap target 
fokus.

• fasilitator memastikan setiap target fokus mempunyai maksimal 3-5 rencana 
tindak lanjut.

Menyusun Rencana Tindak Lanjut (45)

• Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan strategi yang detail dan konkrit yang 
dapat dilakukan dalam 6 bulan kedepan.

Pertanyaan kunci:

1) Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sekolah impian dapat terwujud?

2) Apa saja kolaborasi yang perlu terjadi agar sekolah impian dapat terwujud?

3) Bagaimana Bapak/Ibu bisa melibatkan Komite Pembelajaran untuk terlibat aktif dalam 
rencana-rencana ini?

Komitmen Individu (15’)

• Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada masing-masing peserta.

• Fasilitator meminta peserta menuliskan rencana paling konkrit yang akan dilakukan.

Catatan: 

1) Masing-masing peserta mendapat 3 kertas metaplan
2) Peserta paham aturan menuliskan rencana (1 rencana 1 metaplan)
3) Pastikan jawaban peserta konkrit (siapa, melakukan apa, kapan, dimana)

Pertanyaan kunci:

Sebagai individu apa yang akan anda lakukan setelah forum ini selesai?

• Jika sudah selesai, minta peserta membacakan rencana mereka dengan lantang dan 
cepat.

• Semua komitmen ditempelkan pada kertas plano.

Ppt

Flipscart

Metaplan

Spidol 

Masking tape
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8.  Penutup 15.35 (25’) • Mengingat-
kan kembali 
poin-poin 
penting 
selama sesi 
kepada pe-
serta

Benang merah (10‘)

• Fasilitator menjelaskan bahwa apa yang sudah kita lakukan mulai dari awal sampai 
selesai adalah untuk merefleksikan capaian kemajuan dari  menjalankan program 
sekolah penggerak. Melalui ini kita jadi mempunyai gambaran nyata saat ini kita sedang 
berada dimana dan selanjutnya akan melakukan apa untuk mencapai mimpi kita. Dari 
rencana tindak lanjut dan kolaborasi, kita juga memahami bahwa untuk mencapai 
mimpi kita harus saling bekerja sama. 

Fasilitator menyimpulkan inti kegiatan yang telah dilakukan pada forum pemangku kepentingan 
dan dituliskan pada kertas flipchart.

Refleksi (10’)

• Fasilitator meminta peserta meminta peserta refleksi 4P (Pengalaman, Perasaan, 
Pembelajaran, Penerapan kedepan). 

Pertanyaan kunci:

Apa yang sudah kita lakukan selama pertemuan?

Bagaimana perasaan Bapak/Ibu selama forum?

Apa yang telah anda pelajari dari forum?

Selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh Bapak/Ibu?

• Setelah selesai minta peserta menempelkan hasil refleksi pada flipchart.

Apresiasi, pengumuman-pengumuman, foto bersama (5’)

Kertas flipscart

Metaplan

Spidol 

Masking tape

9. Selesai 16.00 • Selesai 
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FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT KELOMPOK

Nama Sekolah    :
Nama Kepala Sekolah  :
Kab/Kota    :
Provinsi    : 

NO NAMA KEGIATAN TARGET WAKTU 
PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB

1 ............. Menyebutkan bulan
- Guru/KS/PS/ Dinas/

Orang Tua
- Nama Pelaksana

2 .............
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