
PERAN STRATEGIS KEPALA SEKOLAH 

DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM 

PRIORITAS MERDEKA BELAJAR

SILATURAHMI DIREKTUR KS, PS, DAN TENDIK DENGAN AKSI DAN APSI

JUMAT 19 NOVEMBER 2021

Oleh:

Dr. Drs. Asep Tapip Yani, M.Pd.

Ketua Umum DPP AKSI

Kepala SMKN 14 Bandung



1. KIP Kuliah dan KIP Sekolah: Pembiayaan pendidikan di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) 
Kuliah dengan target 1,095 juta mahasiswa dan KIP Sekolah dengan target 17,9 juta siswa. 
Termasuk layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan dengan target 42.896 
sekolah, tunjangan profesi guru dengan target 363 ribu guru, dan pembinaan Sekolah Indonesia 
Luar Negeri (SILN), dan bantuan pemerintah kepada 13 SILN dan 2.236 Lembaga.

2. DIGITALISASI SEKOLAH: Fokus selanjutnya pada Merdeka Belajar 2021 adalah program 
digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran melalui empat sistem penguatan platform 
digital, delapan layanan terpadu Kemendikbud, kehumasan dan media, 345 model bahan ajar 
dan model media pendidikan digital, serta penyediaan sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah.

3. PRESTASI DAN PENGUATAN KARAKTER: Prioritas selanjutnya adalah pembinaan peserta didik, 
prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Prioritas ini akan diciptakan melalui tiga layanan
pendampingan advokasi dan sosialisasi penguatan karakter, pembinaan peserta didik oleh 345 
pemerintah daerah, serta peningkatan prestasi dan manajemen talenta kepada 13.505 pelajar.

4. GURU PENGGERAK: Selanjutnya,pada 2021 Kemendikbud menargetkan akan melakukan
pendidikan kepada 19.624 guru penggerak, sertifikasi terhadap 10.000 guru dan tenaga
kependidikan, rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh 548 
pemerintah daerah, serta penjaminan mutu,sekolah penggerak, dan organisasi penggerak
kepada 20.438 orang guru.
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5. KURIKULUM BARU: Sebagai prioritas berikutnya, dalam peningkatan kurikulum dan asesmen nasional
Kemendikbud akan melakukan pelatihan kurikulum baru kepada 62.948 guru dan tenaga kependidikan, 
pendampingan dan sosialisasi implementasi kurikulum dan asesmen di 428.957 sekolah, mengembangkan
4.515 model kurikulum dan perbukuan, dan akreditasi dan standar nasional pendidikan di 94.912 lembaga.

6. REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI: Dalam revitalisasi pendidikan vokasi, Kemendikud akan merevitalisasi 900 
SMK yang berbasis industri 4.0, dukungan dan percepatan link and match dan kemitraan dengan 5.690 orang 
dan 250 dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Memberikan dukungan pencapaian indeks kinerja utama pada 
47 Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, akan melakukan pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan
kewirausahaan kepada 66.676 orang, penguatan pendidikan tinggi vokasi pada 200 program studi, sertifikasi
kompetensi kepada 300 orang dosen, penguatan pendidikan PNBP/BLU kepada 75 perguruan tinggi, dan 
penguatan sarana prasarana di delapan perguruan tinggi.

7. KAMPUS MERDEKA: Prioritas yang tak kalah pentingnya adalah Kampus Merdeka. Kemendikbud mendukung
sepenuhnya pencapaian indeks kinerja utama (IKU) bagi 75 PTN (BOPTN), peningkatan kelembagaan
pendidikan tinggi, competitive fund dan matching fun bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi 
Swasta, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan sehingga tercipta
50 ribu mahasiswa berwirausaha 400 ribu mahasiswa Kampus Merdeka, 660 program studi terkait inovasi
pembelajaran digital, serta pengembangan kelembagaan perguruan tinggi.

8. PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN BAHASA: Kemendikbud akan memberikan apresiasi dan peningkatan SDM 
kepada 5.225 orang di 994 satuan pendidikan,mengadakan kegiatan dan program publik dengan sasaran
619.515 orang, 450 layanan, 352 kegiatan dan satu platform holistik, pengelolaan cagar budaya dan warisan
budaya tak benda pada 72.305 unit, penguatan desa dan fasilitas bidang kebudayaan kepada 359 desa dan 
260 kelompok masyarakat, serta layanan kepercayaan dan masyarakat adat kepada 1.031 orang di 25 wilayah
adat. Selain itu, Kemendikbud menyasar pembinaan bahasa dan sastra bagi 4.117 penutur bahasa, 
pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra bagi 200 lembaga, dan pelaksanaan tugas teknis
pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di daerah bagi 21.132 penutur Bahasa.
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Kepala sekolah perlu memahami poin penting

dari kebijakan merdeka belajar secara utuh. 

Karena hal tersebut akan berkaitan dengan

kebijakan yang akan diambil oleh kepala

sekolah sebagai seorang pemimpin dalam

mengimplementasikan kebijakan merdeka

belajar di sekolah.
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Kepala sekolah memiliki peranan penting

terutama dalam konsep otonomi sekolah

karena memiliki peran sebagai seorang

leader/pemimpin pembelajaran sekaligus

manajer.

PERAN STRATEGIS KEPALA SEKOLAH 

DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR



 Peran kepala sekolah sebagai pemimpin

pembelajaran di sekolah, menjadi kunci penting

dalam memajukan sekolah di era Merdeka Belajar. 

Sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah

yang harus memastikan semua guru mendapat dan 

menerapkan hasil pelatihan. Termasuk

menyediakan kebutuhan pembelajaran aktif dan 

budaya baca, serta menciptakan keterbukaan, dan 

pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas

sekolah.
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Sebagai seorang manajer tentu dengan adanya

kebijakan merdeka belajar, kepala sekolah

dihadapkan pada perannya dalam

mendayagunakan segala sumber daya yang ada

di sekolah untuk mendukung kebijakan

tersebut termasuk melakukan pembinaan

terhadap guru.
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PERAN KEPALA SEKOLAH TERKAIT TUGAS 

UTAMA  (TUGAS MANAJERIAL, 

KEWIRAUSAHAAN, SUPERVISI) DALAM 

IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS 

MERDEKA BELAJAR.
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BURUNG IRIAN CENDRAWASIH

SEKIAN DAN TERIMA KASIH


