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GOTONG ROYONG SOLID DI MASA SULIT
UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INDONESIA
Transformasi yang tanggap dan
berkelanjutan di bidang pendidikan dan
kebudayaan menjadi fokus pemerintah
agar masyarakat maju, bangkit, dan
pulih dari situasi pandemi Covid-19.

Realokasi anggaran cepat
menangani pandemi

Kuatkan sekolah hadapi
pandemi
Penyesuaian kebijakan
pelaksanaan BOS regular,
BOS afirmasi, BOS kinerja
agar bantuan dapat
digunakan leluasa untuk
kebutuhan sekolah di
masa pandemi.

Pembatalan ujian nasional
dan ujian sekolah
Pengunduran
pendaftaran Ujian Tulis
Berbasis Komputer (UTBK)

Program Indonesia Pintar (PIP)
Alokasi penerima PIP
pendidikan dasar dan
menengah mencapai 18,1
juta siswa. KIP Kuliah
sebanyak 200 ribu
mahasiswa.

Sebanyak 245.258
sasaran penerima
tunjangan profesi dan
khusus telah disalurkan
per 31 Agustus 2020.

Transformasi Guru dan
Tenaga Kependidikan

Bantuan Peralatan
Teknologi/Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK)
Sebanyak 114.730 unit
laptop/notebook
disalurkan ke
sekolah-sekolah dalam
23.077 paket dari dana
APBN Kemendikbud
dan DAK fisik.

Penguatan Karakter
Untuk membentuk
manusia Indonesia
dengan profil pelajar
Pancasila
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Pendidikan Guru
Penggerak
Program Pendidikan
Profesi Guru
Laman Guru Berbagi
telah diakses lebih dari 40
juta kali
Program Penguatan
Kepala Sekolah

Pendidikan Kecakapan Kerja
(PKK) dan Pendidikan
Kecakapan Wirausaha (PKW)

Indonesiana
17 festival pada tahun 2019.
Tahun 2020
diselenggarakan
bimbingan teknis kepada
para pengelola
pertunjukkan budaya
secara virtual.

MARTHA

Fasilitasi Bidang
Kebudayaan

CHANDRA
AJI

Pekan Kebudayaan
Nasional 2019
Pertama kali digelar
dengan menghadirkan:
10 Lokakarya
budaya
9.356 Tamu
undangan
4.324 Peserta
pawai budaya

Program fasilitasi langsung
kegiatan-kegiatan
pemajuan kebudayaan
yang diinisiasi oleh
masyarakat

Latih guru agar adaptif
dan inovatif
Sesi webinar bagi para guru
untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran
selama pandemi
diikuti lebih dari
150 ribu guru.
Program Guru Penggerak

Keleluasaan sekolah
menggunakan kurikulum
darurat

Amanat untuk mendorong
pembangunan SDM melalui
peningkatan mutu
pendidikan dan pemajuan
kebudayaan semakin kokoh
di masa pandemi.
Pelaksanaan tugas dan
kewenangan dijalankan
secara bertanggung jawab
untuk merespons
situasi pandemi.

Tetap majukan kebudayaan
Menghadirkan
pertunjukkan daring
yang melibatkan 1.352
pekerja seni dan 57
kelompok seni dan
budaya serta kelas belajar
daring seni dan budaya

Program Penguatan Pendidikan
Tinggi Vokasi (PPPTV)
Kemitraan strategi
dengan industri, bantuan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan
pengembangan dosen
dan praktisi.

Asesmen Diagnosis
Membantu guru
menetapkan perlakuan
atau strategi yang tepat
kepada masing-masing
siswa selama mengikuti
pembelajaran jarak jauh.

Kampus Merdeka

Pembangunan dan
Revitalisasi SMK
14.048 SMK melakukan
kerja sama industri
272.788 jalinan kerja sama
antara SMK dengan dunia
usaha dunia industri
190.842 industri menjadi
mitra SMK
87 bidang usaha
mitra industri SMK
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Ubah prioritas dan kebiasaan

Tersedia modul-modul
pembelajaran yang
disederhanakan dengan
menggunakan kurikulum
darurat bagi guru, orang tua,
dan siswa.

Inovasi berupa target
lulusan yang terserap
di atas 55 persen
setelah pendidikan.

Mental Tangguh dan
Majunya Budaya
Indonesia
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BOS reguler, afirmasi,
dan kinerja telah
disalurkan sesuai sasaran
dan alokasi.

10 Kompetisi
36 Sesi konferensi
125 Tampilan
pertunjukan
27 Pameran

ARIF

CHANDRA

Tunjangan bagi Guru

Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) dan Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP)

ARIF

CHANDRA

AJI

Cegah penyebaran Covid-19

SDM Berkualitas dan
Berdaya Saing

CHANDRA

ARIF

Cicilan uang kuliah tunggal (UKT)
Penundaan UKT
Penurunan UKT
Pemberian beasiswa
Bantuan infrastruktur

Pembelajaran tetap
berlangsung meski dari rumah

AJI

Penyaluran bulan pertama
bantuan kuota internet
mencapai 27,3 juta
peserta didik
dan pendidik.

Bantu mahasiswa di masa sulit

sebesar Rp. 4,9 Triliun

Program Belajar dari
Rumah di TVRi
Penyediaan materi cetak
pembelajaran
Optimalisasi pemanfaatan
Rumah Belajar
Pembelajaran daring bagi
Perguruan Tinggi

Bantuan kuota internet
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Menangani Pandemi,
Pulihkan Kondisi

Kuliah Kerja Nyata
(KKN) tematik
Berbagai riset dan
inovasi di masa
pandemi

Inovasi untuk Pelayanan
Lebih Baik
Komitmen
Pencegahan
Korupsi
Reformasi Tata Kelola dan
Layanan Publik

Pembinaan Kemahiran
Berbahasa dan Bersastra
Gerakan Literasi Nasional
Pemantauan
penggunaan bahasa dan
sastra terbina
Pengutamaan bahasa
negara di berbagai
lembaga
Pemetaan bahasa
daerah

#IndonesiaMaju | #BangkitUntukIndonesiaMaju | #GotongRoyongKemendikbud

Pembentukan unit layanan
terpadu (ULT) di 34 provinsi untuk
mendekatkan layanan pemangku
kepentingan
Sistem Pengadaan Sekolah
(SIPlah)
Sistem integrasi layanan
kepustakaan (Sikoper)
Survei kepuasan pemangku
kepentingan. Setiap tahun indeks
kepuasan meningkat. Tahun 2019
sebesar 81,62, meningkat dari
tahun sebelumnya 80,93.

