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Yang kami hormati

Kepala Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Propinsi Jawa Timur - Bapak 
Aries Agung Paewai

Rekan Narasumber - Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd (Universitas Negeri Malang)

Moderator – Erina Koto  (Presenter JTV Surabaya)

Panitia Kegiatan dan Ibu/Bapak Guru, KS, Pengawas, Ka Dinas Pendidikan,  Pejabat
Daerah dan pemerhati peningkatan kompetensi ASN khususnya di bidang Pendidikan



Anotasi Presentasi:

Sekolah dan 
Guru Penggerak

Guru Penggerak 
dan Kurikulum 

Merdeka Belajar

Pembelajaran 
Berdiferensiasi 

dan Profil Pelajar 
Pancasila



Sekolah dan Guru Penggerak : 
Kebijakan Pendidikan di Indonesia
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Infrastruktur dan Teknologi
Kurikulum, Pedagogi, dan  

Asesmen

MERDEKA BELAJAR

dapat dicapai melalui perbaikan pada:

Seluruh pemangku  

kepentingan  

pendidikan (termasuk  

siswa) menjadi agen  

perubahan serta  

memberikan pengaruh  

dan dukungan  

sepenuhnya

Pendidikan Berkualitas

bagi Seluruh Rakyat  

Indonesia

Institusi  

Pendidikan

Organisasi Penggerak, Perusahaan  

Teknologi Edukasi, dll.

Kepemimpinan, Masyarakat,  

dan Budaya

• Kompetensi guru, kepala sekolah, dan  

pemerintah daerah
• Kolaborasi dan pembinaan (lokal dan

global) antara guru, satuan pendidikan,dan  

industri

• Kurikulum dan asesmen nasional

Kebijakan, Prosedur, dan  

Pendanaan

• Kontribusi eksternal (pemerintah dan  

swasta)

• Mekanisme akreditasi

• Pembelanjaan anggaran pendidikan yang  

efektif dan akuntabel

• Otonomi satuan pendidikan

• Platform pendidikan nasional berbasis  

teknologi

• Infrastuktur sekolah/ kelas masa depan

MasyarakatKeluarga

Guru
Dunia Usaha/  

Industri

“Sekolahkan Anak Indonesia”

Angka Partisipasi Tinggi

>95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan  

menengah; >70% pada jenjang pendidikan tinggi

“Tidak Ada Anak yang Tertinggal”

Distribusi yang Merata

baik secara geografis maupun status sosial ekonomi

“Dorong Pembelajaran Siswa”

Sumber: Kemendikbud
7Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hasil Belajar Berkualitas

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang  

relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan >90%  

tingkat penempatan kerja
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Siapa Guru 
Penggerak itu ?



Guru Penggerak :

Program untuk membentuk Pemimpin Pendidikan Indonesia

merupakan program pelatihan, identifikasi, atau pembibitan calon pemimpin-
pemimpin pendidikan Indonesia dimasa depan

Program ini bertujuan untuk mencari agen-agen perubahan yang dimasa depan akan
memberikan dampak besar bagi institusi pendidikan guna melahirkan generasi
penerus unggul Indonesia
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1. Mendorong Peningkatan Prestasi Akademik Murid

a. Peran ini merupakan peran yang 
dimiliki oleh semua guru.

b. Peran ini selaras dengan tujuan 
Merdeka Belajar yaitu menciptakan 
generasi hebat di masa yang akan 
datang dan sesuai dengan aspek 

Profil Pelajar Pancasila
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2. Mengajar dengan Kreatif

a. Guru harus 
menemukan 
metode yang 
tepat dalam 
penyampaian 
materi belajar, 
begitu juga 
Guru 
Penggerak.

b. dengan
metode yang 
kreatif, guru 
memberi
contoh kepada
siswa untuk
selalu
berinovasi
dalam mencari
ilmu.
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3. Mengembangkan Diri Secara Aktif

Guru selalu berinovasi serta mampu
berusaha sendiri dalam meningkatkan

kemampuan yang dimiliki
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4. Mendorong Tumbuh Kembang Murid Secara Holistik

Guru Penggerak mendorong tumbuh kembang murid secara
holistik mengikuti seluruh aspek Profil Pelajar Pancasila, bukan
hanya di kelasnya tetapi juga di kelas lain 

Guru Penggerak tidak terpaku dengan kurikulum yang 
ditentukan, tetapi juga melihat standar pencapaian Profil Pelajar
Pancasila dan mencocokkan dengan metode pengajarannya
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5. Menjadi Pelatih (Coach/Mentor) Bagi Guru Lain untuk
Pembelajaran yang Berpusat Pada Murid

1. Guru Penggerak memiliki program untuk melatih
potensi mentorship dan kepemimpinan mereka untuk mampu
membantu guru-guru lain 

2. Guru Penggerak memiliki tempat pelatihan berbentuk sekolah
sehingga para guru yang lulus, baru bisa menjadi Guru Penggerak
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6. Menjadi Teladan dan Agen Transformasi Bagi
Ekosistem Pendidikan

a. Mereka harus mempunyai
dampak,  perubahan positif di 

kelasnya, dampak kepada guru lain 
serta dampak terhadap sekolah

b. Mereka layaknya lilin/obor
perubahan di setiap unit 

pendidikannya, bahkan di luar unit 
pendidikannya
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Guru Penggerak dan kurikulum
merdeka belajar
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Ilustrasi Perkembangan Kurikulum di Indonesia 

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

1
2

3
4

5

6

7
8

9
10

2024

Kurikulum Prototipe

Kurikulum Sekolah Penggerak

Kurikulum Merdeka
Telah diujicoba di 2.500 
sekolah (Di Jatim ada 40 

Sekolah Penggerak)

Kurikulum Darurat akibat COVID-19



Rasional 
Perubahan 

Kurikulum di 
Indonesia

❖ Telah mengalami 10 kali perubahan sejak tahun 

1947  hingga tahun 2013

❖ Kurikulum operasional merupakan kelanjutan dari 

kebijakan yang sudah ada

❖ Kurikulum dituntut mampu menjawab perkembangan 

dan tuntutan jaman

❖ Kebutuhan mendesak: menghasilkan SDM unggul, 

berkarakter, dan professional, mampu mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan pada masa 

mendatang

❖ Keberagaman konteks di Indonesia adalah kekayaan 

yang tidak bisa diseragamkan

❖ Diperlukan kurikulum yang adaptif dengan 

kebutuhan dan fleksibel implemetasinya 



Saat ini telah memiliki 3 alternatif Kurikulum

Telah dilounching

Mas Menteri pada 

tanggal 11-2-2022, 

pukul 10.00 WIB



KILAS 
BALIK 

KURIKUL
UM 2013

Peminatan dilakukan sejak kelas X

Pengaturan jam pelajaran diatur perminggu

Kurikulum mengatur kegiatan belajar (kegiatan 
rutin/intrakurikuler)

Penguatan karakter melalui pembelajarn di kelas yang 
tersirat di KI (Kompetensi Inti ) dan KD (Kompetensi 
Dasar)

Beban kerja guru terhitung dari kegiatan mengajar 
rutin/intrakurikuler 

Acuan mengajar guru pada Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD) sesuai Permendikbud 
37/2018



Kilas Balik 
Kurikulum 

Darurat

Seperti Kurikulum 2013 namun telah dilakukan 

penyederhanaan pada bagian “Kompetensi Dasar” 

(sesuai SK Kabalitbang No. 018/H/KR/2020), dengan 

tujuan agar guru mampu menyelesaikan pembelajaran 

pada kondisi pandemi COVID-19 dan fokus pada 

materi esensial saja  (esensi ini selanjutnya 

dikembangkan pada Kurikulum Merdeka berupa 

Capaian Pembelajaran/CP)



Esensi 
Kurikulum 

Merdeka

Kurikulum ini awalnya diberi nama 

Kurikulum Sekolah Penggerak 

(diterapkan di 2.500 sekolah di 

Indonesia), kemudian di akhir tahun 

2021 diberi nama Kurikulum Prototipe, 

dan sejak tanggal 11-2-2022 diberi 

Kurikulum Merdeka (dilaunching

langsung oleh Mas Menteri)



Ilustrasi Transformasi Kurikulum Merdeka

Materi padat

• Kurikulum
2013

Materi esensial

• Kurikulum
Darurat

Materi esensial

• Kurikulum
Merdeka

KI/KD Capaian 
Pembelajaran/CP



Poin
penting

Kurikulum
Merdeka

• Tidak ada peminatan, siswa kelas XI dan XII  memilih minimal 2

dari kelompok mata pelajaran (MIPA/IPA/Bahasa dan 

budaya/Vokasi/karya kreatif, dan seni & Olahgara untuk sekolah

khusus)

• Sekolah membuka minimal 3 mapel dari masing-masing kelompok

mapel pilihan

• Pengaturan jam pelajaran diatur pertahun (sekolah lebih leluasa

mengatur)

• Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan projek sehingga lebih

kontekstual dan relevan dengan Penguatan profil Pelajar Pancasila

• Mata pelajaran dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran rutin

(intrakurikuler) dan non rutin (kokurikuler)

• Penghitungan beban kerja guru dihitung dari kegiatan rutin dan 

non ruting (sertifikasi tidak terganggu)

• Beban belajar siswa tidak bertambah dari kurikulum sebelumnya



Kurikulum 
Merdeka

Sederhana dan mendalam:  
fokus pada materi yang 

esensial dan pengembangan
kompetensi peserta didik
pada fasenya sesuai CP 

(misal SMA fokus ke fase E 
(kelas 10) dan fase F (kelas

11, 12)



Lebih merdeka 

Tidak ada 
peminatan, dapat 

memilih mata 
pelajaran sesuai 

dengan minat, bakat, 
dan aspirasinya

Mengajar sesuai 
dengan tahap 
capaian dan 

perkembangan 
siswa

Sekolah 
mengembangkan 
dan  mengelola 
kurikulum dan 

pembelajaran sesuai 
dengan karakteristik 
sekolah dan siswa



Prinsip Relevan 
dan Interaktif

Melalui kegiatan projek: memberikan
kesempatan lebih luas kepada siswa
untuk aktif menggali isu-isu actual: 
Kesehatan, lingkungan, ekonomi, 

budaya dan lain-lain sesuai tema untuk
mendukung pengembangan karakter

dan kompetensi Profil Pelajar
Pancasila



Guru Penggerak: Pembelajaran
Berdiferensiasi dan Profil Pelajar Pancasila
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Pengertian Pembelajaran 
Berdiferensiasi

Menurut Tomlinson (2001: 45), Pembelajaran Berdiferensiasi adalah
usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk
memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid.



Pembelajaran 

berdiferensiasi adalah

serangkaian

keputusan masuk

akal (common sense) 

yang dibuat oleh guru 

yang berorientasi

kepada kebutuhan

murid. Keputusan 

tersebut terkait:

1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran

yang didefinisikan secara jelas.

2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon

kebutuhan belajar muridnya

3. Bagaimana guru menciptakan lingkungan

belajar yang “mengundang’ murid untuk

belajar dan bekerja keras

4. Manajemen kelas yang efektif.

5. Penilaian berkelanjutan, guru menggunakan

proses penilaian formatif, untuk menentukan

murid mana yang masih ketinggalan, atau

sebaliknya.



Pembelajaran Berdireferensiasi dapat dilakukan, 

jika guru :

Melakukan pemetaan kebutuhan 
belajar berdasarkan tiga aspek, 
yaitu: kesiapan belajar, minat 

belajar, dan profil belajar murid 
(bisa dilakukan melalui 

wawancara, observasi, atau 
survey menggunakan angket, 

dll)

Merencanakan pembelajaran 
berdiferensiasi berdasarkan 

hasil pemetaan (memberikan 
berbagai pilihan baik dari 

strategi, materi, maupun cara 
belajar)

Mengevaluasi dan merefleksi
pembelajaran yang sudah

berlangsung.
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Diferensiasi

Konten

Diferensiasi

Proses

Diferensiasi

Produk

Terdapat Tiga Strategi Diferensiasi : 



Tiga Strategi Diferensiasi

terkait dengan apa yang kita ajarkan kepada murid

Diferensiasi Konten

Diferensiasi Proses

Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari

Diferensiasi Produk

Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid (karangan, pidato,
rekaman, doagram) atau sesuatu yang ada wujudnya.



















Penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah

Profil Pelajar Pancasila
adalah karakter dan
kemampuan yang 
dibangun dalam
keseharian dan
dihidupkan dalam diri

Budaya Sekolah

Iklim sekolah, kebijakan, 

pola interaksi dan 
komunikasi, serta norma 

yang berlaku di sekolah

Intrakurikuler

Muatan Pelajaran

Kegiatan/ pengalaman 
belajar

Projek untuk
penguatan Profil
Pelajar Pancasila

Pembelajaran berbasis 

projek yang kontekstual 
dan interaksi dengan 

lingkungan sekitar

Ekstrakurikuler

Kegiatan untuk 

mengembangkan minat 
dan bakat

Pelajar 
Indonesia
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1. Projek ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis projek, dirancang untuk

menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil
pelajar Pancasila, yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan.
Pelaksanaan projek ini dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan,
maupun waktu pelaksanaan.

2. Projek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari
intrakurikuler.
3. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja

untuk merancang dan menyelenggarakan projek penguatan profil pelajar
Pancasila.

Projek Penguatan Profil Pelajar

Pancasila 
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PRINSIP PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

Apa saja prinsip projek 

penguatan profil pelajar 

Pancasila?



Holistik

Kontekstual

Berpusat 
pada murid

Eksploratif



Prinsip-prinsip kunci projek penguatan profil pelajar Pancasila

Holistik

Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan

menyeluruh. Kerangka berpikir holistik mendorong kita

untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat

keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami

sebuah isu secara mendalam. Setiap tema projek yang

dijalankan untuk meleburkan beragam perspektif dan

konten pengetahuan secara terpadu. Cara pandang

holistik mendorong kita melihat koneksi yang bermakna

antar komponen dalam pelaksanaan projek, seperti siswa,

guru, sekolah, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-

hari.



Prinsip-prinsip kunci projek penguatan profil pelajar Pancasila

Kontekstual

Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan

kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang

dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong guru

dan siswa untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan

realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama

pembelajaran. Siswa diharapkan dapat mengalami

pembelajaran bermakna untuk secara aktif meningkatkan

pemahaman dan kemampuannya.



Prinsip-prinsip kunci Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Berpusat Pada Peserta 

Didik

Prinsip ini berkaitan dengan skema pembelajaran yang

mendorong murid untuk menjadi subjek pembelajaran

yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri.

Guru guru sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran

yang memberikan banyak kesempatan bagi murid untuk

mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri.

Harapannya, setiap kegiatan pembelajaran dapat

mengasah kemampuan murid dalam memunculkan

inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan

pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya.



Prinsip-prinsip kunci projek penguatan profil pelajar Pancasila

Eksploratif

Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk

membuka ruang lebar bagi proses inkuiri dan

pengembangan diri.

Projek ini memiliki area eksplorasi luas dari segi

jangkauan materi pelajaran, alokasi waktu, dan

penyesuaian dengan tujuan pembelajaran.

Namun diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaanya,

guru tetap dapat merancang kegiatan projek secara

sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan

pelaksanaannya.



TEMA PROJEK PENGUATAN PROFIL 
PELAJAR PANCASILA DAN BUDAYA KERJA

1 • Gaya Hidup Berkelanjutan;

2
• Kearifan lokal;

3
• Bhinneka Tunggal Ika

4
• Bangunlah Jiwa dan Raganya

5
• Suara Demokrasi

6
• Berekayasa dan Berteknologi untuk Membanguan NKRI

7
• Kewirausahaan

8
• Kebekerjaan

9
• Budaya Kerja

● TEMA 1SAMPAI DENGAN 7  

MERUPAKANTEMAPILIHANDAN 

MINIMAL DILAKSANAKAN 1TEMA  

PADA SETIAP TAHUN AJARAN.

● TEMA 8. KEBEKERJAAN DAN

9. BUDAYA KERJA MERUPAKAN  

TEMAWAJIBYANGHARUS 

DILAKSANAKANPADASETIAP 

TAHUN AJARAN.



Tiap tahun memilih 3 tema, 1 tema
Pilihan dan 2 tema Wajib

Pemerintah/direktorat memberikan 
contoh projek

Sekolah dapat mengembangkan projek
sesuai dengan kebutuhan sekolah






