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KEGIATAN BELAJAR 1
1. Merdeka Belajar
2. Sumber Belajar Digital



M E R D E K A  B E L A J A R1 .
Merdeka belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni

memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan

senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar

dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan

tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang

mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari

atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi

dan kemampuan mereka,sehingga masing-masing

mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan

kegemarannya.
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UN digantikan oleh akmepisode 1

1 Mengganti UN dengan AKM

USBN diserahkan kepada
sekolah2 

Penyederhanaan RPP3
 

4 Sistem zonasi PPDB diperluas
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UN digantikan oleh akmepisode 2 : kampus merdeka

Program Studi Baru1 

2 Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

3
 

PTN Badan Hukum

4 Hak 3 Semeser di Luar Prodi
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UN digantikan oleh akm
Dana BOS disalurkan secara langsung ke rekening sekolah
yang berhak, dan penyaluran dilaksanakan dalam 3 tahap,
yaitu di bulan Januari (sebesar 30%), April (sebesar
40%), dan September (sebesar 40%). 
Harga satuan per peserta didik juga mengalami peningkatan
pada jenjang SD, SMP, dan SMA. 
Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana
BOS guna menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah,
terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer.

1.

2.

3.

episode 3 : 
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS
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UN digantikan oleh akm
episode 4 : 

program organisasi penggerak

1 

Organisasi yang berpartisipasi dapat menerima dukungan pemerintah untuk
mentransformasi sekolah menjadi Sekolah Penggerak. Pada tahun 2020-
2022 Program Organisasi Penggerak memiliki sasaran peningkatkan
meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga
kependidikan di 5.000 PAUD, SD dan SMP. 
Terdapat tiga program dalam Program Organisasi Penggerak yaitu:

Gajah Macan Kijang
> 100 Sekolah 

atau PAUD
21 - 100 Sekolah 

atau PAUD
 5 - 20 Sekolah 

atau PAUD
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UN digantikan oleh akm
episode 5 : guru penggerak

Pedagogi1 

2 Berpusat pada murid dan
pengembangan holistik

3
 

Pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan
instruksional melalui on-the-job coaching

4 Pendekatan formatif dan berbasispengembangan

Arah kebijakan Guru Penggerak:

5 Kolaboratif dengan pendekatan sekolahmenyeluruh
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UN digantikan oleh akm
episode 6 : 
Transformasi Dana Pemerintah 
untuk Pendidikan Tinggi  

Dana penyeimbang atau matching fund untuk kerja
sama dengan mitra (untuk PTN dan PTS).

1 

2 

Insentif berdasarkan capaian Indikator
Kinerja Utama (untuk PTN)

3
 

Program Kompetisi Kampus Merdeka atau
competitive fund (untuk PTN dan PTS)

Arah kebijakan Guru Penggerak:
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UN digantikan oleh akm
Program Sekolah Penggerak merupakan
katalis untuk mewujudkan visi reformasi
pendidikan Indonesia yang berfokus pada
pengembangan hasil belajar siswa secara
holistik melalui enam Profil Pelajar
Pancasila.

episode 7 : SEKOLAH PENGGERAK
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UN digantikan oleh akm
2. Sumber Belajar Digital

Kegiatan Belajar

Orang

Media

Lingkungan
Individu

Sumber
Belajar
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UN digantikan oleh akm
Sumber belajar yang dirancang untuk
pembelajaran tersebut dikumpulkan
atau dipusatkan di suatu tempat,
dikelola, dan dimanfaatkan untuk
melayani orang yang belajar dimakan
Pusat Sumber Belajar.

A. Konsep Pusat Sumber Belajar

Pusat Sumber Belajar
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UN digantikan oleh akm
Seiring bertambahnya waktu konsep Pusat Sumber Belajar pun berkembang dari PSB
fisik ke arah PSB digital yang memiliki lebih banyak manfaat.

PSB Fisik PSB Digital

Pusat Sumber Belajar DIgital
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UN digantikan oleh akm
1). Penyimpanan (colecting), 
2). Pelayanan (serving), 
3). Penyajian (presenting), 
4). Pengembangan (developing),
5). Pelatihan (training), 
6). Pembaruan (inovating), 
7). Berbagi (sharing)

B. Fungsi PDB Digital



1) penyimpanan (COLECTING)
Sebagaimana juga perpustakaan dengan display yang rapih dan menarik,
didukung sistem katalog, konten pada server digital juga dapat dikelola
dengan sistem filing tertentu, sehingga mudah diakses.



Penetapan sistem operasi prosedur (SOP) layanan penggunaan PSB digital. Hal ini
dimaksudkan untuk mengatur pemakaian dan ketersediaan layanan tersebut. Standar
layanan tentu saja akan berbeda-beda antar satu sekolah dengan sekolah lainnya, tergantung
kepada ketersediaan infrastruktur dan SDM di sekolah yang bersangkutan. 

2) pelayanan (serving)



Ruangan PSB biasanya ditata baik, dilengkap media proyeksi dengan layar lebar,
sehingga siswa ataupun guru dapat menyaksikan media video atau film pembelajaran
dengan nyaman. Ruang ini juga bisa menjadi ruang diskusi sebagai tindak lanjut dari
tayangan yang telah disaksikan sebelumnya.

3) penyajian (presenting)



Ruang PSB bisa menjadi ruang kreativitas baik bagi guru maupun murid. Di ruang ini,
guru bisa bekerja bersama-sama untuk mengembangkan media pembelajaran. Untuk itu,
guru perlu dibekali dengan sedikit keterampilan mengembangkan media pembelajaran.

4) pengembangan (developing)



PSB dapat memfasilitasi pelatihan baik dalam skala mikro untuk sejawat di sekolah,
ataupun untuk sasaran yang lebih luas. Pelatihan di PSB terutama ditujukan untuk
meningkatkan kompetensi TIK bagi guru, khususnya dalam pemanfaatan konten sumber
belajar, membuat bahan belajar, inovasi pembelajaran, serta pengembangan model
pembelajaran.

5) pelatihan (training)



Dari ruang PSB bisa dilahirkan berbagai inovasi. Lahirnya inovasi ini terkait dengan salah
satu fungsi PSB dalam pengembang model pembelajaran, bisa berupa adopsi model yang
telah ada, adaptasi dengan penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan lokal, ataupun
mengembangkan model pembelajaran yang baru sesuai kebutuhan setempat

6) pembaruan (inovating)



Beberapa sekolah telah memiliki PSB yang telah punya fungsi berbagi, misalnya, sebuah
PSB di sekolah sudah memiliki web atau blog sumber belajar yang dapat diakses bukan
hanya untuk lingkungan siswa sendiri,tapi sudah dapat digunakan oleh sekolah lain, ada
pula PSB di suatu sekolah yang memiliki stasiun siaran radio atau TV

7) berbagi (sharing)



KEGIATAN BELAJAR 2
1. Rumah Belajar
2. Akun Pembelajaran
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UN digantikan oleh akmA. Rumah Belajar
Rumah belajar merupakan sebuah portal
pembelajaran yang merupakan produk dari
Pusdatin Kemendikbud yang bisa
dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga
kependidikan. Layanan Rumah belajar ini bisa
diakses melalui portal
https://belajar.kemdikbud.go.id atau bisa juga
menguh aplikasinya di playstore dan appstore. 
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UN digantikan oleh akmFitur Rumah Belajar

Fitur utama rumah belajar adalah sumber belajar,
bank soal, kelas maya dan laboratorium maya.
Sedangkan fitur pendukungnya antara lain peta
budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah
angkasa, karya bahasa dan sastra,
pengembangan keprofesian berkelanjutan
(PKB), Edugame, dan Blog Pena. 



Fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar
disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan
laman interaktif.

FITUR UTAMA : 1. SUMBER BELAJAR



Sebuah Learning Management System (LMS) yang dikembangkan khusus untuk
memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa.
Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh
siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja.

FITUR UTAMA : 2. KELAS MAYA



Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar.
Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian.

FITUR UTAMA : 3. BANK SOAL



Fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik,
dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum.

FITUR UTAMA : 4. LAB. MAYA
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UN digantikan oleh akm
Akun Pembelajaran merupakan akun elektronik
yang memuat nama akun (user ID) dan akses
masuk akun (password) yang diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik,
dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk
mengakses layanan/aplikasi pembelajaran
berbasis elektronik.

B. Akun Pembelajaran
2. MENGENAL SOFTWARE DAN APLIKASI PEMBELAJARAN



Mengapa memakai akun pembelajaran ?

Materi dan informasi dari Kemendikbud, akan
dikirimkan ke alamat pos elektronik Akun Pembelajaran

Akun Pembelajaran akan digunakan untuk mengakses
aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud

Akun Pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi
Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

Akun Pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai
struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna



SASARAN AKUN PEMBELAJARAN
Akun pembelajaran bisa digunakan oleh :
1)  Peserta didik: 

a. SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6 
b. SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9 
c. SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12 
d. SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13 
e. SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12 

2)  Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
3)  Tenaga kependidikan yaitu Kepala Satuan Pendidikan dan
operator



Mengapa dibuat dalam Bentuk Akun Google? 
Akun Pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke
aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google
Workspace for Education yang siap pakai dan telah banyak
digunakan publik. 
Pembuatan dan penggunaan Akun Pembelajaran bebas
biaya. Penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran Google
Workspace for Education bebas biaya.
Sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus
dengan keamanan tingkat tinggi.
Akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi
Kemendikbud, serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya
di luar ekosistem Google.

1.

2.

3.

4.



Cara Mendapatkan Akun Pembelajaran
Untuk Siswa, Guru, dan Tenaga Kependidikan

Dapatkan nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password)
Akun Pembelajaran dari Operator Satuan Pendidikan di sekolah
Anda
Buka halaman mail.google.com, lalu masukkan nama akun (user ID)
dan akses masuk akun (password) yang Anda dapatkan
Anda akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan
penggunaan Akun Pembelajaran lalu mengganti akses masuk akun
(password) Akun Pembelajaran Anda
Selamat! Anda sudah dapat menggunakan Akun Pembelajaran baru
Anda

1.

2.

3.

4.

https://mail.google.com/


Cara Mendapatkan Akun Pembelajaran
Untuk Operator Satuan Pendidikan

Buka laman pd.data.kemdikbud.go.id, lalu login
Klik tombol "Unduh Akun", pilih "Peserta Didik" atau "PTK" untuk
mengunduh file csv berisi nama akun (user ID) dan akses masuk
akun (password) Akun Pembelajaran untuk pengguna di satuan
pendidikan Anda
Buka file csv yang sudah diunduh, lalu berikan informasi akun (user
ID dan password) kepada pengguna yang bersangkutan secara
pribadi

1.
2.

3.

http://pd.data.kemdikbud.go.id/


TERIMA KASIH!


