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I K H T I S A R  E K S E K U T I FI K H T I S A R  E K S E K U T I F

Kata Pengantar
Laporan kinerja Direktorat Guru PAUD dan Dikmas ini menyajikan 

informasi pencapaian kinerja atas indikator kinerja yang tertulis di 

Perjanjian Kinerja Direktur Guru PAUD dan Dikmas dengan Direktur 

Jenderal GTK tahun 2021. Selain memuat capaian kinerja dan anggaran 

Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, disampaikan pula kendala dan solusi 

serta gambaran singkat beberapa kegiatan pendukung capaian tersebut.

Dampak pandemi Covid-19 masih mendominasi rangkaian tantangan yang 

mucul, adanya refocusing anggaran, pengalihan program, penyelesaian 

program lintas satker, serta proses penyelarasan kebijakan sebagai 

implikasi atas program prioritas kementerian maupun prioritas nasional.

Berbagai upaya pencapaian kinerja dilakukan dengan memaksimalkan 

moda daring dan blended dalam pelaksanaan kegiatan. Optimalisasi 

platfom digital untuk penyelesaian layanan (bimbingan 

teknis/diklat/sosialisasi/pendampingan, dll) serta perbaikan birokasi 

melalui transformasi manajemen, dilakukan demi peningkatan 

profesionalisme Guru PAUD dan Dikmas. Harapannya itu semua mampu

menyelesaikan masalah Pendidikan dengan lebih komprehensif. Dukungan 

dan kerjasama serta keterlibatan seluruh pemangku dalam menciptakan 

ekosistem Pendidikan yang baik sangat menentukan pencapaian tujuan 

program.

Jakarta,  31 Januari 2022

Diretur Guru PAUD dan Dikmas

Dr, Santi Ambarukmi, M.Ed
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Permasalahan Upaya Penyelesaian

REALISASI ANGGARAN CAPAIAN KINERJA

Perubahan struktur organsisasi 
di lingkungan Kemendikbudristek,

Sejumlah NPK beberapa 

program prioritas perlu 

pnyelarasan dengan aturan 

terkait lainya,

Dinamika perubahan struktur 

organisasi dan penyesuaian 

tugas dan fungsi,

Kebijakan program penghargaan 

muncul pada triwulan keempat,

Program penurunan angka 

stunting masih menjadi 

tanggung jawab direktorat 

hingga tahun 2024,

Pemenuhan kelengkapan media 

pembelajaran berbasis LMS, 

serta

Penyelesaian tindak lanjut 

pemetaan Peningkatan Kapasitas 

Pendidik PAUD Holistik Integratif
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Koordinasi lintas satuan 

kerja/lembaga/kementerian dan 

organisasasi mitra dalam pelaksanaan 

kegiatan program prioritas

Konsolidasi SDM agar mampu 

beradaptasi dengan dinamika 

kebijakan organisasi.

Memaksimalkan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dalam implementasi 

kegiatan sehingga efektif dan efisien.

Memaksimalkan media sosial 

untuk publikasi dan implementasi 

program Direktorat Guru PAUD 

dan Dikmas

Menyiapkan layanan peningkatan 

kapasitas Guru PAUD dan Dikmas 

melalui berbagai Diklat Teknis 

berbasis LMS.

Menaksimalkan hasil monitoirng 

evaluasi untuk perbaikan kinerja.





Direktorat Guru PAUD dan Dikmas merupakan salah satu satuan kerja di 

bawah koordinasi Ditjen GTK. Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dibentuk 

pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sejak 1 Desember 2021, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dipimpin oleh 

Dr. Santi Ambarukmi. Tugas pokok dan fungsi Direktorat GTK PAUD 

dilaksanakan oleh 79 pegawai, terdiri dari 43% laki laki orang atau 34 

orang dan 57% perempuan atau 45 orang memiliki kualifikasi minimal 

strata 1 dengan rincian 34 orang memiliki kualifikasi S1, 28 orang 

berkualifikasi S2, 5 Orang berkualifikasi S3, dan 12 orang memiliki 

kualifikasi Diploma atau dibawahnya.

Selain pegawai negeri sipil, pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat juga 

dibantu oleh 27 orang pegawai pemerintah bukan pegawai negeri 

(PPNPN) yang terdiri dari 16 orang laki dan 8 orang perempuan. Kualifikasi 

pegawai PPNPN terdiri 17 orang Strata 1 dan 10 orang SMA/dibawahnya.

BAB I
Pendahuluan

Gambaran Umum
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BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review LAKIP.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
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Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review LAKIP.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Kemendikbud.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 

Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan 

Kebudayaan Riset dan Teknologi.
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T u g a sT u g a s
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang guru dan pendidik lainnya, pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan

Fungsi

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, 

pengendalian formasi, pengembangan karier, pendistribusian, 

pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan 

kompetensi non vokasional, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan guru dan pendidik lainnya 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan 

kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karier, 

pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, 

pengembangan kompetensi non vokasional, peningkatan kualifikasi, 

kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru dan pendidik 

lainnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, 

pengendalian formasi, pengembangan karier, pendistribusian, 

pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan 

kompetensi non vokasional, kesejahteraan, penghargaan, dan 

pelindungan guru dan pendidik lainnya pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat

Penyiapan bahan pembinaan di bidang perencanaan kebutuhan, 

pengendalian formasi, pengembangan karier, pendistribusian, 

1.

2.

3.

4.
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pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan 

kompetensi non vokasional, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, 

penghargaan, dan pelindungan guru dan pendidik lainnya 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, 

pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah 

provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi non vokasional, 

peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, penghargaan, dan 

pelindungan guru dan pendidik lainnya pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan 

kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karier, 

pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, 

pengembangan kompetensi non vokasional, peningkatan kualifikasi, 

kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru dan pendidik 

lainnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional guru dan pendidik 

lainnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang guru dan pendidik 

lainnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

5.

6.

7.

8.

9.
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Isu Strategi

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Ditjen GTK

Dukungan Direktorat Guru PAUD dan Dikmas atas program Prioritas 

GTK pada pelatihan kurikulum baru, rekrutmen Guru P3K dan 

Sosialisasi Guru dan Sekolah Penggerak

Dukungan program prioritas nasional penurunan angka stunting, 

melalui peningkatan kompetensi guru TK/KB/SPS/TPA melalui 

Bimbingan Teknis PCP 2021 dengan penambahan materi Stunting

Penyiapan Learning Manajemen System, untuk berbagai bimbingan 

teknis, diklat guru PAUD dan Dikmas

Implementasi Pepres 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak 

Usia Dini Holistik Integratif
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Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, 

beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong 

royong, dan berkebhinekaan global.

BAB II
Perencanaan Kinerja

Visi

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata 

dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 

Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta 

pengembangan bahasa dan sastra.

Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk 

mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan 

kebudayaan.

Misi

Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang 

berkeadilan dan inklusif.

Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada 

perkembangan peserta didik.

Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.

Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta 

pengarus-utamaannya dalam Pendidikan.

Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang 

partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Strategis

Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas
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Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja Direktorat Guru
PAUD dan Dikmas Tahun 2021-2024
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2020 2021 2022 2023 2024

SK 1

1.1   Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan 
kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru 
dan tenaga kependidikan penggerak

Satuan 
Pendidikan

2.266 2.266 2.266 2.266 2.266

SK 2

2.1   Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang 
meningkat kinerja dan karirnya

Orang 37.469 37.469 37.469 37.469 37.469

2.2   Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang 
menerima penghargaan dan pelindungan

Orang 678 678 678 678 678

SK 3

3.1   Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB Predikat BB BB A A A

3.2   Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-
K/L Satker minimal 93

Nilai 93.0 93.2 93,4 93,6 93,8

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Kode Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan

Target Capaian

Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja Direktorat
Guru PAUD dan Dikmas Tahun 2021-2024

Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan

(SK)

SK.1 Meningkatnya satuan 
pendidikan yang memenuhi 
standar jumlah dan kualitas 
pendidik dan tenaga kependidikan

1.1
Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik 
dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan 
penggerak

2.266

2.1
Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan 
karirnya

37.469

2.2
Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan 
dan pelindungan

678

3.2 93,2

SK 3 Meningkatnya tata kelola 
satuan kerja di lingkungan Ditjen 
Guru dan Tenaga Kependidikan

Target

Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB BB

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 
93

Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK)

SK.2 Meningkatnya guru dan 
tenaga kependidikan yang 
meningkat performanya

3.1



Alokasi Anggaran Tahun 2021
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Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD di seluruh
Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD tahun 2021. Berdasarkan
grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, jumlah peserta yang lulus 82,32% atau
1.453 orang. Gambaran formasi pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah
ini 

Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021
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1 5635
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Rp. 17.919.220.000

2 5636 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Rp. 95.576.144.000

Total Rp. 113.495.364.000

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2021



Strategi Pencapaian

IKK 1.1 Seleksi PPPK

Guru Penggerak

Sekolah Penggerak

Organisasi Penggerak

IKK 2.1 Diklat Teknis Inovasi Pembelajaran

Diklat TeknisLayanan PAUD HI

Dklat Berjenjang Tingkat Dasar melalui LMS

Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan 

Stunting Melalui Daring (on-line)

Bimtek Refresh Pengajar dan Pembimbing Praktek Diklat 

Berjenjang

Bimtek Master of Trainer Perkembangan Otak Anak Tahap 1

Ujicoba Portal Seri Belajar Guru PAUD Diklat Berjenjang

(Seri Webinar) Guru PAUD dan Dikmas

Workshop Penyusunan Praktik Baik dan RTL Kemitraan GTK 

PAUD

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan 

Penilik

Uji Kompetensi Pamong Belajar dan Penilik

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru TK dan 

Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar
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Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD di seluruh
Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD tahun 2021. Berdasarkan
grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, jumlah peserta yang lulus 82,32% atau
1.453 orang. Gambaran formasi pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah
ini 

Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021
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IKK 2.2 Verifikasi dan Validasi Berkas Peserta Apresiasi

Penilaian Tahap 1 dan 2

Apresiasi Guru PAUD dan Dikmas

IKK 3.2 Gaji dan Tunjangan

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

IKK 3.1 Perencanaan Program

Penyusunan Instrumen Monev Program

Ujicoba Instrumen Monev

Pemanatauan dan Evaluasi Program

Penyusunan Laporan Kinerja

Peta Jalan GTK PAUD

Manajemen Risiko

Pengembangan Keterampilan dan Potensi Diri Pegawai

Publikasi Program Prioritas

Dukungan Manejemen

Layanan Sarana Internal
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Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD di seluruh
Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD tahun 2021. Berdasarkan
grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, jumlah peserta yang lulus 82,32% atau
1.453 orang. Gambaran formasi pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah
ini 

Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021
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BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar
jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

IKK 1.1
Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan 

kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru 

dan tenaga kependidikan penggerak.

Arah kebijakan ini bertujuan menjamin ketersediaan Guru PAUD dan 

Dikmas sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan 

pertumbuhan lembaga. Arah kebijakan ini dijabarkan melalui strategi 

perhitungan rencana kebutuhan dan redistribusi kelebihan/kekurangan 

Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidik Masyarakat di seluruh 

Indonesia. Tahun 2021, upaya memaksimalkan arah kebijakan tersebut 

dilakukan melalui berbagai kegiatan pendukungan program prioritas GTK. 

Selain kegiatan seleksi PPPK guru yang dilakukan secara nasional, 

sejumlah kegiatan pendukung progam Pendidikan Guru Penggerak (PGP),

Sekolah Penggerak, dan Organisasi Penggerak.
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IKK 1.1
Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga
kependidikan penggerak.

Sasaran Kegiatan 1 
Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan.

2020 2021

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Arah kebijakan ini bertujuan menjamin ketersediaan Guru PAUD dan Dikmas sesuai dengan
kebutuhan daerah dan perkembangan pertumbuhan lembaga. Arah kebijakan ini dijabarkan
melalui strategi perhitungan rencana kebutuhan dan redistribusi kelebihan/kekurangan Guru
dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidik Masyarakat di seluruh Indonesia. Tahun
2021, upaya memaksimalkan arah kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan
pendukungan program prioritas GTK. Selain kegiatan seleksi PPPK guru yang dilakukan
secara nasional, sejumlah kegiatan pendukung progam Pendidikan Guru Penggerak (PGP),
Sekolah Penggerak, dan Organisasi Penggerak.

Renstra
Target Akhir 2024 : 100%
Capaian Akhir 2021: 200,44%

2021
Target     : 2.266
Realiasai : 17.674
Capaian   : 200,44%

Capaian IKK 1.1

Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas

11

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2020 2021

Gambar 3.1 Capaian IKK 1.1

2021

Renstra

Target   : 2.266
Realisasi : 17.674
Capaian  : 200,44%

Target Akhir 2024   : 100%
Capaian Akhir 2021 : 200,44%



Perhitungan untuk indikator “Persentase satuan pendidikan yang 

memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan“ menggunakan tiga variable yaitu kecukupan guru, kepala 

sekolah yang telah memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS), 

serta 25% guru bersertikat. Ketercukupan guru adalah indikator 

pemenuhan guru secara kuantitas di satuan pendidikan yang dihitung 

dari kebutuhan guru di satuan pendidikan serta jumlah guru yang ada. 

Perhitungan didasarkan pada rumusan:

Pembagi 24 adalah beban kerja guru yang mengacu pada PP 19 Tahun 

2017 tentang Guru pada Pasal 13 (1) Pemenuhan paling sedikit 24 jam 

Tatap Muka per minggu (2) dapat dikecualikan bagi: Guru tidak dapat 

memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per 

minggu, berdasarkan struktur kurikulum; serta pada Permendikbud 15 

Tahun 2018 – Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan 

Pengawas Sekolah Pasal 5 (1): Ekuivalensi 12 jam tatap muka per minggu 

bagi Guru mata pelajaran.
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Perhitungan untuk indikator “Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah
dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan“ menggunakan tiga variable yaitu kecukupan
guru, kepala sekolah yang telah memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS), serta
25% guru bersertikat. Ketercukupan guru adalah indikator pemenuhan guru secara kuantitas
di satuan pendidikan yang dihitung dari kebutuhan guru di satuan pendidikan serta jumlah
guru yang ada. Perhitungan didasarkan pada rumusan:

Keterangan:
 KG    : kebutuhan guru
 JTM  : jumlah jam beban kerja per mata pelajaran per minggu
 MP    : alokasi jam mata pelajaran per minggu sesuai kurikulum
 ∑K    : jumlah kelas/rombongan belajar
 24     : wajib mengajar per minggu digunakan angka 24
 1,2,3 : tingkat 1, 2 dan 3

Pembagi 24 adalah beban kerja guru yang mengacu pada PP 19 Tahun 2017 tentang Guru
pada Pasal 13 (1) Pemenuhan paling sedikit 24 jam Tatap Muka per minggu (2) dapat
dikecualikan bagi: Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam
Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum; serta pada Permendikbud 15
Tahun 2018 – Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Pasal 5 (1): Ekuivalensi 12 jam tatap muka per minggu bagi Guru mata pelajaran.

Capaian IKK 1.1 jauh melebih target renstra, dan hingga Desember tahun
2021 Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas
sudah mencapai 200,44 %. 
Rasionalisasi capaian tersebut disebabkan adanya pelatihan kepala
sekolah (penguatan dan diklat calon kepala sekolah) sehingga
berimplikasi pada bertambahnya Nomor Registrasi Kepala Sekolah
(NRKS) dan ada tambahan 18,47% sertifkasi baru. 

Keterangan:

KG : kebutuhan guru

JTM : jumlah jam beban kerja per mata pelajaran per minggu

MP : alokasi jam mata pelajaran per minggu sesuai kurikulum

ΣK : jumlah kelas/rombongan belajar

24 : wajib mengajar per minggu digunakan angka 24

1,2,3 : tingkat 1, 2 dan 3

Program seleksi PPPK tahun 2021 sangat mempengaruhi angka kecukupkan guru selain
angka sertifkasi guru TK dan Kepala Sekolah NRKS tahun 2021, mencapai 17.674 satuan
PAUD, dengan jumlah masing-masing provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini.
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Angka Kecukupan Guru TK Tahun 2021

Peserta PPPK Tahun 2021 Jenjang PAUD
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Perhitungan untuk indikator “Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah
dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan“ menggunakan tiga variable yaitu kecukupan
guru, kepala sekolah yang telah memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS), serta
25% guru bersertikat. Ketercukupan guru adalah indikator pemenuhan guru secara kuantitas
di satuan pendidikan yang dihitung dari kebutuhan guru di satuan pendidikan serta jumlah
guru yang ada. Perhitungan didasarkan pada rumusan:

Keterangan:
 KG    : kebutuhan guru
 JTM  : jumlah jam beban kerja per mata pelajaran per minggu
 MP    : alokasi jam mata pelajaran per minggu sesuai kurikulum
 ∑K    : jumlah kelas/rombongan belajar
 24     : wajib mengajar per minggu digunakan angka 24
 1,2,3 : tingkat 1, 2 dan 3

Pembagi 24 adalah beban kerja guru yang mengacu pada PP 19 Tahun 2017 tentang Guru
pada Pasal 13 (1) Pemenuhan paling sedikit 24 jam Tatap Muka per minggu (2) dapat
dikecualikan bagi: Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam
Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum; serta pada Permendikbud 15
Tahun 2018 – Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Pasal 5 (1): Ekuivalensi 12 jam tatap muka per minggu bagi Guru mata pelajaran.

Capaian IKK 1.1 jauh melebih target renstra, dan hingga Desember tahun
2021 Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas
sudah mencapai 200,44 %. 
Rasionalisasi capaian tersebut disebabkan adanya pelatihan kepala
sekolah (penguatan dan diklat calon kepala sekolah) sehingga
berimplikasi pada bertambahnya Nomor Registrasi Kepala Sekolah
(NRKS) dan ada tambahan 18,47% sertifkasi baru. 

Capaian IKK 1.1

Capaian IKK 1.1 jauh melebih target renstra, dan hingga Desember 

tahun 2021 Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah 

dan kualitas sudah mencapai 200,44 %. Rasionalisasi capaian 

tersebut disebabkan adanya pelatihan kepala sekolah (penguatan 

dan diklat calon kepala sekolah) sehingga berimplikasi pada 

bertambahnya Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS) dan ada 

tambahan 18,47% sertifkasi baru.

Program seleksi PPPK tahun 2021 

sangat mempengaruhi angka 

kecukupkan guru selain angka 

sertifkasi guru TK dan Kepala Sekolah 

NRKS tahun 2021, mencapai 17.674 

satuan PAUD, dengan jumlah 

masing-masing provinsi sebagaimana 

pada tabel berikut ini.

Program seleksi PPPK tahun 2021 sangat mempengaruhi angka kecukupkan guru selain
angka sertifkasi guru TK dan Kepala Sekolah NRKS tahun 2021, mencapai 17.674 satuan
PAUD, dengan jumlah masing-masing provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini.
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Angka Kecukupan Guru TK Tahun 2021

Peserta PPPK Tahun 2021 Jenjang PAUD
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Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD di seluruh
Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD tahun 2021. Berdasarkan
grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, jumlah peserta yang lulus 82,32% atau
1.453 orang. Gambaran formasi pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah
ini 

Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021
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Tabel 3.1 Angka Kecukupan Guru TK
Tahun 2021

Gambar 3.2 Peserta PPPK Tahun 2021
Jenjang PAUD



Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD 

di seluruh Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD 

tahun 2021. Berdasarkan grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, 

jumlah peserta yang lulus 82,32% atau 1.453 orang. Gambaran formasi 

pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah ini.
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Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD di seluruh
Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD tahun 2021. Berdasarkan
grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, jumlah peserta yang lulus 82,32% atau
1.453 orang. Gambaran formasi pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah
ini 

Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021
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Gambar 3.3 Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021
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Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD di seluruh
Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD tahun 2021. Berdasarkan
grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, jumlah peserta yang lulus 82,32% atau
1.453 orang. Gambaran formasi pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah
ini 

Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021

Tahun 2021, pengangkatan dan penempatan guru oleh pemerintah 

dilakukan melalui mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK. Mereka adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan. Proses Seleksi mengacu pada 

Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 

3767/B.B1/HK.01.03/2021. Alur tahapan Seleksi PPPK untuk Jabatan 

Fungsional Guru sebagaimana pada gambar berikut:
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Gambar 3.4 Alur Tahapan Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru



Program pendukung IKK 1.1 ini adalah jumlah kepala sekolah yang 

mempunyai NRKS dan 25% guru bersertifikat adalah sebagai indikator 

pemenuhan GTK professional. Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 

tentang Kepala Sekolah, menyebutkan bahwa NRKS diberikan kepada 

kepala sekolah yang telah pernah mengikuti pelatihan penguatan kepala 

sekolah. Pada tahun ini Peserta Diklat penguatan kepala sekolah sejumlah 

7.952 orang sedang diklat calon kepala sekolah berjumlah 2.777 dengan 

masing-masing menggunakan moda hybrid seperti tergambar di bawah 

ini:

Guru bersertifikat merupakan tanda professionalitas jabatan yang 

didapat setelah guru mengikuti, menuntaskan, dan lulus Pendidikan 

Profesi Guru (PPG). PPG merupakan perubahan pola sertifikasi bagi guru 

dalam jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 

Pasal 66 yang berbunyi “Bagi Guru dalam jabatan yang diangkat sampai 

dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV 

Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas
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Gambar 3.5 Pola Diklat Penguatan Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah
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Perhitungan untuk indikator “Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah
dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan“ menggunakan tiga variable yaitu kecukupan
guru, kepala sekolah yang telah memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS), serta
25% guru bersertikat. Ketercukupan guru adalah indikator pemenuhan guru secara kuantitas
di satuan pendidikan yang dihitung dari kebutuhan guru di satuan pendidikan serta jumlah
guru yang ada. Perhitungan didasarkan pada rumusan:

Keterangan:
 KG    : kebutuhan guru
 JTM  : jumlah jam beban kerja per mata pelajaran per minggu
 MP    : alokasi jam mata pelajaran per minggu sesuai kurikulum
 ∑K    : jumlah kelas/rombongan belajar
 24     : wajib mengajar per minggu digunakan angka 24
 1,2,3 : tingkat 1, 2 dan 3

Pembagi 24 adalah beban kerja guru yang mengacu pada PP 19 Tahun 2017 tentang Guru
pada Pasal 13 (1) Pemenuhan paling sedikit 24 jam Tatap Muka per minggu (2) dapat
dikecualikan bagi: Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam
Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum; serta pada Permendikbud 15
Tahun 2018 – Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Pasal 5 (1): Ekuivalensi 12 jam tatap muka per minggu bagi Guru mata pelajaran.

Capaian IKK 1.1 jauh melebih target renstra, dan hingga Desember tahun
2021 Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas
sudah mencapai 200,44 %. 
Rasionalisasi capaian tersebut disebabkan adanya pelatihan kepala
sekolah (penguatan dan diklat calon kepala sekolah) sehingga
berimplikasi pada bertambahnya Nomor Registrasi Kepala Sekolah
(NRKS) dan ada tambahan 18,47% sertifkasi baru. 

Program seleksi PPPK tahun 2021 sangat mempengaruhi angka kecukupkan guru selain
angka sertifkasi guru TK dan Kepala Sekolah NRKS tahun 2021, mencapai 17.674 satuan
PAUD, dengan jumlah masing-masing provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini.
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Angka Kecukupan Guru TK Tahun 2021

Peserta PPPK Tahun 2021 Jenjang PAUD

tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat 

pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru” dan dibiayai oleh Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat.

Peserta PPG tahun 2020 sebanyak 63.671 orang yang pelaksanaannya 

tersebar di 75 LPTK yang seluruhnya dibiayai oleh APBN. Hingga akhir 

Desember 2021 yang dinyatakan lulus sebanyak 54.003 orang. Selain itu 

pada tahun ini ada tambahan kelulusan yang berasal dari peserta tahun 

sebelumnya sebanyak 12.239 Orang. Hasil tersebut menyebabkan pada 

tahun 2021 terjadi penambahan guru bersertfikat menjadi 66.242 orang. 

Sampai dengan akhir tahun 2021 GTK PAUD jumlah Guru Penggerak (GP) 

jenjang PAUD sejumlah 546 orang atau 2,73% dari target seluruh jenjang 

tahun 2021 (20.000 orang). Secara jumlah terjadi peningkatan dibanding 

tahun sebelumnya, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi capaian 

IKK 1.1. Berikut data kelulusan guru penggerak jenjang PAUD.
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Perhitungan untuk indikator “Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah
dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan“ menggunakan tiga variable yaitu kecukupan
guru, kepala sekolah yang telah memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS), serta
25% guru bersertikat. Ketercukupan guru adalah indikator pemenuhan guru secara kuantitas
di satuan pendidikan yang dihitung dari kebutuhan guru di satuan pendidikan serta jumlah
guru yang ada. Perhitungan didasarkan pada rumusan:

Keterangan:
 KG    : kebutuhan guru
 JTM  : jumlah jam beban kerja per mata pelajaran per minggu
 MP    : alokasi jam mata pelajaran per minggu sesuai kurikulum
 ∑K    : jumlah kelas/rombongan belajar
 24     : wajib mengajar per minggu digunakan angka 24
 1,2,3 : tingkat 1, 2 dan 3

Pembagi 24 adalah beban kerja guru yang mengacu pada PP 19 Tahun 2017 tentang Guru
pada Pasal 13 (1) Pemenuhan paling sedikit 24 jam Tatap Muka per minggu (2) dapat
dikecualikan bagi: Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam
Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum; serta pada Permendikbud 15
Tahun 2018 – Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Pasal 5 (1): Ekuivalensi 12 jam tatap muka per minggu bagi Guru mata pelajaran.

Capaian IKK 1.1 jauh melebih target renstra, dan hingga Desember tahun
2021 Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas
sudah mencapai 200,44 %. 
Rasionalisasi capaian tersebut disebabkan adanya pelatihan kepala
sekolah (penguatan dan diklat calon kepala sekolah) sehingga
berimplikasi pada bertambahnya Nomor Registrasi Kepala Sekolah
(NRKS) dan ada tambahan 18,47% sertifkasi baru. 

Program seleksi PPPK tahun 2021 sangat mempengaruhi angka kecukupkan guru selain
angka sertifkasi guru TK dan Kepala Sekolah NRKS tahun 2021, mencapai 17.674 satuan
PAUD, dengan jumlah masing-masing provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini.
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Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD di seluruh
Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD tahun 2021. Berdasarkan
grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, jumlah peserta yang lulus 82,32% atau
1.453 orang. Gambaran formasi pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah
ini 

Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021
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Kendala PGP Strategi Penyelesaian

Proses pelaksanaan pelatihannya 

yang panjang dan memakan 

waktu sekitar 9 bulan;

Lanjutan pelaksanaan pelatihan 

PPG angkatan 1 dan 

pelaksanaan angkatan 2 tidak 

dapat dilakukan dari awal tahun 

2022 karena faktor penganggran;

Tidak terpenuhinya target kuota 

fasilitator.

Melakukan kajian pengurangan 

jumlah waktu pelaksanaan PGP 

dari 9 bulan menjadi 6 bulan 

dengan pengurangan dan 

pemadatan materi pelatihan 

tanpa mengurangi kualitas dari 

pelatihan itu sendiri. Akan 

diterapkan mulai angkatan 5 ke 

atas;

Berkomunikasi intens program 

prioritas kementerian, sejak awal 

tahun, mengingat terkait 

dengan kebijakan penganggaran 

penanganan covid 19;

Memasukan kembali fasilitator 

dari angkatan sebelumnya, dan 

recognisi dari pengajar praktik
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Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD di seluruh
Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD tahun 2021. Berdasarkan
grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, jumlah peserta yang lulus 82,32% atau
1.453 orang. Gambaran formasi pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah
ini 

Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang
meningkat performanya.

IKK 2.1
Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat 

kinerja dan karirnya.

Arah kebijakan peningkatan performa GTK bertujuan meningkatkan 

kinerja, baik bagi Guru PAUD maupun Pendidik Masyarakat dibawah 

pembinaan Direktorat. Memastikan penyelenggaraan pendidikan di 

satuan pendidikan sesuai dengan standar aturan yang berlaku, termasuk 

penerapkan sistem pembinaan karirnya. Ini semua akan memotivasi Guru 

PAUD dan Dikmas melakukan pengembangan berkelanjutan.

Tahun 2021 Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, beberapa output kegiatan 

peningkatan kinerja dan pengembangan karir guru PAUD dan Dikmas 

dalam bentuk fasilitasi pembelajaran diklat teknis melalui platform 

teknologi Guru Belajar dan Berbagi (GBB), bimbingan teknis, 

pengembangan kompetensi nonvokasional melalui webinar/ 

workshop/pendampingan/sosialisasi.

Komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang  tua

Merancang dan membuat media pembelajaran digital
untuk anak usia dini

Moda Pembelajaran jarak jauh: daring  dan luring

Pengembangan Kurikulum dalam kondisi khusus

Perencanaan Pembelajaran dalam kondisi khusus

Strategi pendampingan pembelajaran anak oleh
orang tua saat belajar di rumah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa materi diklat yang paling banyak dikuasai adalah
pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus (73,19%). Materi lain yang juga banyak
dikuasai adalah perencanaan pembelajaran dalam kondisi khusus (14,61%). Adapun materi
terkait moda pembelajaran jarak jauh: daring dan luring (6,33%). Merancang dan membuat
media pembelajaran digital untuk anak usia dini 3,92%. Materi tentang strategi
pendampingan pembelajaran anak oleh orang tua saat belajar di rumah 1,05%, dan materi
tentang komunikasi dan dukungan kepada peserta didik beserta orang tua 0,90%. Dari hasil
di atas dapat dilihat bahwa materi-materi yang relatif kurang dikuasai dan perlu diperkuat di
masa yang akan datang yaitu materi terkait pendampingan pembelajaran anak oleh orang
tua saat belajar di rumah dan materi terkait komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang tua
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Penguasaan Materi Diklat Teknis Inobel 

Untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan diklat teknis Inobel, kami melakukan evaluasi
dengan pendekatan Kirkpatrick level 1-3. 

1) Level Reaksi     

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur kepuasan peserta terhadap
proses diklat. Program pelatihan akan efektif apabila peserta merasa senang dan puas
dengan proses pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berlatih.

Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa
secara umum kegiatan Diklat Teknis INOBEL
telah dapat memuaskan peserta. Hal ini terlihat
dari skor median pada angka yang mendekati
3,5 pada skala 4. Peserta menunjukkan reaksi
positif, yang pada akhirnya memotivasi peserta
untuk terus mengikuti diklat teknis ini.Kirkpatrick Reaksi Diklat Teknis Inobel
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Gambar 3.7 Capaian IKK 2.1
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Tahun 2021, sebanyak 2.273 peserta yang mengisi formasi jenjang PAUD di seluruh
Indonesia. Berikut rekap peserta PPPK untuk jenjang PAUD tahun 2021. Berdasarkan
grafik tersebut, dari jumlah formasi yang dibuka, jumlah peserta yang lulus 82,32% atau
1.453 orang. Gambaran formasi pada setiap provinsi dapat di lihat pada grafik di bawah
ini 

Kebutuhan Guru Berdasarkan Provinsi Tahun 2021

Berdasarkan Grafik di atas, capaian IKK 2.1 Jumlah guru dan tenaga 

kependidikan PAUD yang difasilitasi peningkatan kinerja dan 

pengembangan karirnya lebih tinggi 27,05% dari target atau 47.605 

orang. Kondisi ini tidak lepas dari kesiapan direktorat mengimplementasi 

program/kegiatan. Sejumlah kelemahan dari tahun sebelumnya sudah 

diantisipasi melalui optimalisasi penggunaan LMS pada platform 

teknologi Guru Belajar dan Berbagi (GBB) untuk sejumlah Diklat Teknis. 

Seperti Diklat Teknis Inovasi Pembelajaran Guru PAUD dan Diklat 

Peningkatan Kapasitas Guru PAUD dalam Implementasi Layanan PAUDHI, 

dimana Guru dapat belajar secara mandiri meski dalam kondisi pandemi. 

Sejumlah kegiatan prioritas direktorat berikut turut mempengaruhi angka 

capaian IKK 2.1, sehingga jika dibandingkan dengan tahun renstra 

2020-2024, telah mencapai 46,40%.
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Moda Pembelajaran jarak jauh: daring  dan luring

Pengembangan Kurikulum dalam kondisi khusus

Perencanaan Pembelajaran dalam kondisi khusus

Strategi pendampingan pembelajaran anak oleh
orang tua saat belajar di rumah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa materi diklat yang paling banyak dikuasai adalah
pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus (73,19%). Materi lain yang juga banyak
dikuasai adalah perencanaan pembelajaran dalam kondisi khusus (14,61%). Adapun materi
terkait moda pembelajaran jarak jauh: daring dan luring (6,33%). Merancang dan membuat
media pembelajaran digital untuk anak usia dini 3,92%. Materi tentang strategi
pendampingan pembelajaran anak oleh orang tua saat belajar di rumah 1,05%, dan materi
tentang komunikasi dan dukungan kepada peserta didik beserta orang tua 0,90%. Dari hasil
di atas dapat dilihat bahwa materi-materi yang relatif kurang dikuasai dan perlu diperkuat di
masa yang akan datang yaitu materi terkait pendampingan pembelajaran anak oleh orang
tua saat belajar di rumah dan materi terkait komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang tua
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Penguasaan Materi Diklat Teknis Inobel 

Untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan diklat teknis Inobel, kami melakukan evaluasi
dengan pendekatan Kirkpatrick level 1-3. 

1) Level Reaksi     

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur kepuasan peserta terhadap
proses diklat. Program pelatihan akan efektif apabila peserta merasa senang dan puas
dengan proses pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berlatih.

Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa
secara umum kegiatan Diklat Teknis INOBEL
telah dapat memuaskan peserta. Hal ini terlihat
dari skor median pada angka yang mendekati
3,5 pada skala 4. Peserta menunjukkan reaksi
positif, yang pada akhirnya memotivasi peserta
untuk terus mengikuti diklat teknis ini.Kirkpatrick Reaksi Diklat Teknis Inobel

2) Level Hasil Belajar
Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika
dibandingkan hasil pre test. Berdasarkan pengolahan terhadap hasil pre-test dan post-test
diperoleh hasil sebagai berikut:

Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05,
maka terdapat perbedaan yang
signifikan antara hasil pretest dan
posttest
Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05,
maka tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara hasil pretest
dan posttest

Pengambilan Keputusan:
Diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar
0,000 < 0,05, maka dapat simpulkan bahwa
terdapat perbedaan yang nyata antara hasil
pretest dan posttest. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa kegiatan diklat ini telah
memberikan peningkatan pengetahuan kepada
para peserta.

 

Selain dengan menganalisis hasil pretest dan posttest, pengukuran level 2 ini juga
dilakukan melalui pengukuran persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis INOBEL.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa skor median untuk hasil belajar adalah mendekati
3,5. Artinya diklat teknis INOBEL ini dinilai telah meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Namun jika dibandingkan dengan reaksi, maka reaksi relatif lebih
baik daripada hasil belajar
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Peningkatan Kinerja

Tabel 3.2 Kegiatan Pendukung IKK 2.1

Pembinaan Karir

Uji Kompetensi kenaikan jenjang
jabatan penilik dan pamong

Bimbingan Teknis Jabfung Bagi Penilik
dan Pamong Belajar

Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Guru TK dan Pengawasan

Sekolah. Penilik dan PB

Pembahasan Draft Revisi Permenpan
No.14 dan 15 Tahun 20210

Pembahasan Naskah Akademik Jenjang
Karir Guru dan Pengawasan TK

Penyusunan Vidio Bahan Ajar Bimtek
Fungsional Jabatan Penilik dan Pamong

Belajar

Verifikasi dan validasi Hasil Uji Beban
Revisi Permenpan RB No. 16 2009

Diklat Teknis Inovasi
Pembelajaran 2021

Diklat Teknis Layanan PAUD HI 2021

Diklat Berjenjang Tingkat Dasar
melalui LMS

Bimtek Refresh Pengahar dan
Pembimbing Prakter Diklat Berjenjang

Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat
Dasar Penanganan Stunting Melalui

Daring (on-line) (2008 orang)

Bimtek Mater of Trainer Perkembangan
Otak Anak Tahap 1 Tahun 2021

Ujicoba Portal Seri Belajar Guru PAUD
Diklat Berjenjang

Workshop Penyusunan Praktik Baik dan
RTL Tahun 2022�

(Seri Webinar) Program Direktorat Guru
PAUD dan Dikmas



Jika kita merujuk data yang dikeluarkan Setditjen GTK atas jumlah guru, 

kepala sekolah dan pengawas PAUD PNS yang mendapat kenaikan 

pangkat pada tahun 2021 sebanyak 13.389 orang, atau hanya 12,40% dari 

target renstra. Kondisi tersebut belum menggambarkan kondisi 

sesungguhnya, mengingat angka data Guru PNS yang ada, tidak 

sebanyak target renstra 2020-2024.

Angka perhitungan target renstra yang realistis sudah diproses untuk 

menjadi pertimbangan pada revisi renstra. Selain itu proses kenaikan 

pangkat di daerah membutuhkan waktu berbeda dari PNS pusat, 

kenaikan pangkat tahun berjalan baru akan diperoleh pada tahun 

berikutnya.
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terdapat perbedaan yang nyata antara hasil
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disimpulkan bahwa kegiatan diklat ini telah
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Selain dengan menganalisis hasil pretest dan posttest, pengukuran level 2 ini juga
dilakukan melalui pengukuran persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis INOBEL.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa skor median untuk hasil belajar adalah mendekati
3,5. Artinya diklat teknis INOBEL ini dinilai telah meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Namun jika dibandingkan dengan reaksi, maka reaksi relatif lebih
baik daripada hasil belajar
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Berikut beberapa kegiatan pendukung capaian IKK 2.1 Jumlah guru dan 

tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya. 

Sebagian besar dilakukan dalam jaringan (online), atau kombinasi dari 

keduanya (blended).

Peserta akan diberi akses pada materi berbasis web yang telah disusun 

sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk dipahami guru. Materi 

yang disajikan dalam laman berupa video, teks naratif, infografis, dan 

media dengar (audio). Materi-materi tersebut disajikan dalam bentuk 

chunks, artinya materi yang ditampilkan hanya berupa 

potongan-potongan materi esensial dari keseluruhan materi di dalam 

paket belajar

Diklat Teknis Inovasi Pembelajaran 32 JP

Model inovasi pembelajaran yang diperuntukkan bagi pendidik 

PAUD, orang tua atau pihak terkait.

Membekali pengetahuan, keterampilan, metode serta strategi 

pembelajaran bagi anak usia dini 

Moda daring

Meningkatkan kompetensi peserta diklat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam kondisi khusus.

Peserta diberikan pemahaman tentang pembelajaran jarak jauh 

pendidikan anak usia dini pada masa pandemi

1.

2.

3.

4.

5.

Diklat Teknis Inovasi Pembelajaran

Model inovasi pembelajaran yang diperuntukkan bagi pendidik PAUD, orang tua
atau pihak terkait.

Membekali pengetahuan, keterampilan, metode serta strategi pembelajaran bagi
anak usia dini

Moda daring

Meningkatkan kompetensi peserta diklat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pembelajaran dalam kondisi khusus.

Peserta diberikan pemahaman tentang pembelajaran jarak jauh pendidikan anak
usia dini pada masa pandemi

32 JP 

 https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/. 

Peserta akan diberi akses pada materi berbasis web yang telah disusun sedemikian rupa
sehingga memudahkan untuk dipahami guru. Materi yang disajikan dalam laman berupa
video, teks naratif, infografis, dan media dengar (audio). Materi-materi tersebut disajikan
dalam bentuk chunks, artinya materi yang ditampilkan hanya berupa potongan-potongan
materi esensial dari keseluruhan materi di dalam paket belajar

Berikut beberapa kegiatan pendukung capaian IKK 2.1 Jumlah guru dan tenaga
kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya. Sebagian besar dilakukan dalam
jaringan (online), atau kombinasi dari keduanya (blended). 
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Berdasarkan data LMS, hasil pelatihan tahun 2021 sebanyak 11.166 GTK yang berasal dari
3.502 Sekolah. Dengan rincian peserta yang berlatar belakang guru Taman Kanak-kanak dan
Raudhatul Atfal 73,5% atau sebanyak 10.499. Selanjutnya peserta yang berlatar belakang
GTK Paud KB, SPS dan TPA 26,5% atau sebanyak 3.808. Dari 10 angkatan pada tahun ini,
sebanyak 2.118 orang lulus atau 18,96%. Rendahnya kelulusan dapat disebabkan oleh
beberapa faktor, diantaranya penguasaan materi. Berdasarkan hasil monev, materi diklat yang
sudah dikuasai dapat dilihat pada gambar berikut:

https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/.
3) Level Perilaku

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di bawah, dapat
dilihat bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh
selama diklat. Walau demikian, skor median pada level ini lebih rendah dari level hasil
belajar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil
yang didapatkan selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah
kurangnya kemampuan peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait
dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari diklat.

Kesimpulan
Diklat teknis INOBEL telah dinilai positif oleh responden. Hal ini terlihat dari skor yang
diperoleh untuk semua indikator.
Diklat teknis INOBEL menggunakan aplikasi yang terdapat dalam platform GBB. Aplikasi
yang digunakan dinilai mudah untuk diakses, mudah digunakan dan responden juga
dapat menyelesaikan tugas dengan mudah melalui aplikasi ini.
Melalui pendekatan TAM, aplikasi diklat teknis dapat diterima. Tingkat keberterimaan ini
lebih dipengaruhi oleh variable kemudahan menggunakan. 
Dari pendekatan Kirkpatrick, kegiatan diklat teknis ini juga telah dipersepsikan positif,
baik pada level reaksi, hasil belajar maupun perilaku. Walau demikian, masih perlu
perbaikan pada indikator penerapan hasil diklat atau pada level perilaku. Selain karena
kurangnya kemampuan untuk menjalin kemitraan dengan pihak terkait, kendala lain yang
dihadapi dalam penerapan hasil diklat ini adalah keterbatasan anggaran dan sarana,
kurangnya dukungan dari pimpinan/Lembaga, serta kondisi lingkungan yang belum
mendukung.
Pelaksanaan kegiatan diklat secara daring dinilai memberikan aspek positif, di antaranya
adalah waktu dan tempat yang fleksibel serta jadi lebih paham IT. Namun juga memiliki
aspek negatif yaitu peserta menjadi kurang bersosialisasi, kurang adanya komunikasi
serta adanya gangguan sinyal internet. 
Kendala utama yang dihadapi peserta dalam mengikuti kegiatan diklat secara daring
adalah jaringan internet yang kurang stabil.
Responden berharap kegiatan secara daring masih tetap diperlukan dan terus
dikembangkan, baik dari sisi materi maupun aplikasi.
Beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para guru adalah
peningkatan kompetensi di bidang IT, pembuatan alat peraga edukasi, penyusunan
kurikulum muatan lokal, dan lain-lain.
Terkait diklat teknis INOBEL di masa depan, responden menyarankan agar ada diklat
lanjutan pengembangan kompetensi guru, waktu kegiatan diklat diperpanjang, dan
sosialisasi kegiatan diklat yang lebih intens
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Berdasarkan data LMS, hasil pelatihan tahun 2021 sebanyak 11.166 GTK 

yang berasal dari 3.502 Sekolah. Dengan rincian peserta yang berlatar 

belakang guru Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Atfal 73,5% atau 

sebanyak 10.499. Selanjutnya peserta yang berlatar belakang GTK Paud 

KB, SPS dan TPA 26,5% atau sebanyak 3.808. Dari 10 angkatan pada 

tahun ini, sebanyak 2.118 orang lulus atau 18,96%. Rendahnya kelulusan 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penguasaan materi. 

Berdasarkan hasil monev, materi diklat yang sudah dikuasai dapat dilihat 

pada gambar berikut:

Komunikasi dan dukungan 

kepada peserta didik beserta 

orang tua

Merancang dan membuat media 

pembelajaran digital untuk anak 

usia dini

Moda Pembelajaran jarak jauh: 

daring dan luring

Pengembangan Kurikulum dalam 

kondisi khusus

Perencanaan Pembelajaran dalam 

kondisi khusus

Strategi pendampingan pembelajaran 

anak oleh orang tua saat belajar 

di rumah

3) Level Perilaku

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di bawah, dapat
dilihat bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh
selama diklat. Walau demikian, skor median pada level ini lebih rendah dari level hasil
belajar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil
yang didapatkan selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah
kurangnya kemampuan peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait
dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari diklat.

Kesimpulan
Diklat teknis INOBEL telah dinilai positif oleh responden. Hal ini terlihat dari skor yang
diperoleh untuk semua indikator.
Diklat teknis INOBEL menggunakan aplikasi yang terdapat dalam platform GBB. Aplikasi
yang digunakan dinilai mudah untuk diakses, mudah digunakan dan responden juga
dapat menyelesaikan tugas dengan mudah melalui aplikasi ini.
Melalui pendekatan TAM, aplikasi diklat teknis dapat diterima. Tingkat keberterimaan ini
lebih dipengaruhi oleh variable kemudahan menggunakan. 
Dari pendekatan Kirkpatrick, kegiatan diklat teknis ini juga telah dipersepsikan positif,
baik pada level reaksi, hasil belajar maupun perilaku. Walau demikian, masih perlu
perbaikan pada indikator penerapan hasil diklat atau pada level perilaku. Selain karena
kurangnya kemampuan untuk menjalin kemitraan dengan pihak terkait, kendala lain yang
dihadapi dalam penerapan hasil diklat ini adalah keterbatasan anggaran dan sarana,
kurangnya dukungan dari pimpinan/Lembaga, serta kondisi lingkungan yang belum
mendukung.
Pelaksanaan kegiatan diklat secara daring dinilai memberikan aspek positif, di antaranya
adalah waktu dan tempat yang fleksibel serta jadi lebih paham IT. Namun juga memiliki
aspek negatif yaitu peserta menjadi kurang bersosialisasi, kurang adanya komunikasi
serta adanya gangguan sinyal internet. 
Kendala utama yang dihadapi peserta dalam mengikuti kegiatan diklat secara daring
adalah jaringan internet yang kurang stabil.
Responden berharap kegiatan secara daring masih tetap diperlukan dan terus
dikembangkan, baik dari sisi materi maupun aplikasi.
Beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para guru adalah
peningkatan kompetensi di bidang IT, pembuatan alat peraga edukasi, penyusunan
kurikulum muatan lokal, dan lain-lain.
Terkait diklat teknis INOBEL di masa depan, responden menyarankan agar ada diklat
lanjutan pengembangan kompetensi guru, waktu kegiatan diklat diperpanjang, dan
sosialisasi kegiatan diklat yang lebih intens
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Gambar 3.9 Penguasaan Materi Diklat Teknis Inobel



Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa materi diklat yang paling 

banyak dikuasai adalah pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus 

(73,19%). Materi lain yang juga banyak dikuasai adalah perencanaan 

pembelajaran dalam kondisi khusus (14,61%). Adapun materi terkait moda 

pembelajaran jarak jauh: daring dan luring (6,33%). Merancang dan 

membuat media pembelajaran digital untuk anak usia dini 3,92%. Materi 

tentang strategi pendampingan pembelajaran anak oleh orang tua saat 

belajar di rumah 1,05%, dan materi tentang komunikasi dan dukungan 

kepada peserta didik beserta orang tua 0,90%. Dari hasil di atas dapat 

dilihat bahwa materi-materi yang relatif kurang dikuasai dan perlu 

diperkuat di masa yang akan datang yaitu materi terkait pendampingan 

pembelajaran anak oleh orang tua saat belajar di rumah dan materi terkait 

komunikasi dan dukungan kepada peserta didik beserta orang tua.

Untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan diklat teknis Inobel, kami 

melakukan evaluasi dengan pendekatan Kirkpatrick level 1-3.

1) Level Reaksi

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur 

kepuasan peserta terhadap proses diklat. Program pelatihan akan 

efektif apabila peserta merasa senang dan puas dengan proses 

pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan 

berlatih.

Komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang  tua

Merancang dan membuat media pembelajaran digital
untuk anak usia dini

Moda Pembelajaran jarak jauh: daring  dan luring

Pengembangan Kurikulum dalam kondisi khusus

Perencanaan Pembelajaran dalam kondisi khusus

Strategi pendampingan pembelajaran anak oleh
orang tua saat belajar di rumah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa materi diklat yang paling banyak dikuasai adalah
pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus (73,19%). Materi lain yang juga banyak
dikuasai adalah perencanaan pembelajaran dalam kondisi khusus (14,61%). Adapun materi
terkait moda pembelajaran jarak jauh: daring dan luring (6,33%). Merancang dan membuat
media pembelajaran digital untuk anak usia dini 3,92%. Materi tentang strategi
pendampingan pembelajaran anak oleh orang tua saat belajar di rumah 1,05%, dan materi
tentang komunikasi dan dukungan kepada peserta didik beserta orang tua 0,90%. Dari hasil
di atas dapat dilihat bahwa materi-materi yang relatif kurang dikuasai dan perlu diperkuat di
masa yang akan datang yaitu materi terkait pendampingan pembelajaran anak oleh orang
tua saat belajar di rumah dan materi terkait komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang tua
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Untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan diklat teknis Inobel, kami melakukan evaluasi
dengan pendekatan Kirkpatrick level 1-3. 

1) Level Reaksi     

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur kepuasan peserta terhadap
proses diklat. Program pelatihan akan efektif apabila peserta merasa senang dan puas
dengan proses pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berlatih.

Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa
secara umum kegiatan Diklat Teknis INOBEL
telah dapat memuaskan peserta. Hal ini terlihat
dari skor median pada angka yang mendekati
3,5 pada skala 4. Peserta menunjukkan reaksi
positif, yang pada akhirnya memotivasi peserta
untuk terus mengikuti diklat teknis ini.Kirkpatrick Reaksi Diklat Teknis InobelGambar 3.10 Kirkpatrick Reaksi Diklat Teknis Inobel
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Komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang  tua

Merancang dan membuat media pembelajaran digital
untuk anak usia dini

Moda Pembelajaran jarak jauh: daring  dan luring

Pengembangan Kurikulum dalam kondisi khusus

Perencanaan Pembelajaran dalam kondisi khusus

Strategi pendampingan pembelajaran anak oleh
orang tua saat belajar di rumah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa materi diklat yang paling banyak dikuasai adalah
pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus (73,19%). Materi lain yang juga banyak
dikuasai adalah perencanaan pembelajaran dalam kondisi khusus (14,61%). Adapun materi
terkait moda pembelajaran jarak jauh: daring dan luring (6,33%). Merancang dan membuat
media pembelajaran digital untuk anak usia dini 3,92%. Materi tentang strategi
pendampingan pembelajaran anak oleh orang tua saat belajar di rumah 1,05%, dan materi
tentang komunikasi dan dukungan kepada peserta didik beserta orang tua 0,90%. Dari hasil
di atas dapat dilihat bahwa materi-materi yang relatif kurang dikuasai dan perlu diperkuat di
masa yang akan datang yaitu materi terkait pendampingan pembelajaran anak oleh orang
tua saat belajar di rumah dan materi terkait komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang tua
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Penguasaan Materi Diklat Teknis Inobel 

Untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan diklat teknis Inobel, kami melakukan evaluasi
dengan pendekatan Kirkpatrick level 1-3. 

1) Level Reaksi     

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur kepuasan peserta terhadap
proses diklat. Program pelatihan akan efektif apabila peserta merasa senang dan puas
dengan proses pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berlatih.

Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa
secara umum kegiatan Diklat Teknis INOBEL
telah dapat memuaskan peserta. Hal ini terlihat
dari skor median pada angka yang mendekati
3,5 pada skala 4. Peserta menunjukkan reaksi
positif, yang pada akhirnya memotivasi peserta
untuk terus mengikuti diklat teknis ini.Kirkpatrick Reaksi Diklat Teknis Inobel

2) Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat 

adanya perubahan sikap atau pengetahuan setelah proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini idealnya 

dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. 

Pelatihan dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan 

yang signifikan jika dibandingkan hasil pre test. Berdasarkan 

pengolahan terhadap hasil pre-test dan post-test diperoleh hasil 

sebagai berikut:

Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, maka 

terdapat perbedaan yang signifikan 

antara hasil pretest dan posttest

Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka 

tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil pretest dan 

posttest

Pengambilan Keputusan:
Diketahui bahwa nilai Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,000 < 

0,05, maka dapat simpulkan 

bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata antara hasil pretest 

dan posttest. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan diklat ini telah 

memberikan peningkatan 

pengetahuan kepada para 

peserta.

2) Level Hasil Belajar
Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika
dibandingkan hasil pre test. Berdasarkan pengolahan terhadap hasil pre-test dan post-test
diperoleh hasil sebagai berikut:

Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05,
maka terdapat perbedaan yang
signifikan antara hasil pretest dan
posttest
Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05,
maka tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara hasil pretest
dan posttest

Pengambilan Keputusan:
Diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar
0,000 < 0,05, maka dapat simpulkan bahwa
terdapat perbedaan yang nyata antara hasil
pretest dan posttest. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa kegiatan diklat ini telah
memberikan peningkatan pengetahuan kepada
para peserta.

 

Selain dengan menganalisis hasil pretest dan posttest, pengukuran level 2 ini juga
dilakukan melalui pengukuran persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis INOBEL.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa skor median untuk hasil belajar adalah mendekati
3,5. Artinya diklat teknis INOBEL ini dinilai telah meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Namun jika dibandingkan dengan reaksi, maka reaksi relatif lebih
baik daripada hasil belajar
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Selain dengan menganalisis hasil pretest dan posttest, pengukuran 

level 2 ini juga dilakukan melalui pengukuran persepsi peserta 

terkait ada tidaknya peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

setelah mengikuti diktal teknis INOBEL.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa skor median untuk hasil 

belajar adalah mendekati 3,5. Artinya diklat teknis INOBEL ini dinilai 

telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Namun 

jika dibandingkan dengan reaksi, maka reaksi relatif lebih baik 

daripada hasil belajar

2) Level Hasil Belajar
Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika
dibandingkan hasil pre test. Berdasarkan pengolahan terhadap hasil pre-test dan post-test
diperoleh hasil sebagai berikut:

Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05,
maka terdapat perbedaan yang
signifikan antara hasil pretest dan
posttest
Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05,
maka tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara hasil pretest
dan posttest

Pengambilan Keputusan:
Diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar
0,000 < 0,05, maka dapat simpulkan bahwa
terdapat perbedaan yang nyata antara hasil
pretest dan posttest. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa kegiatan diklat ini telah
memberikan peningkatan pengetahuan kepada
para peserta.

 

Selain dengan menganalisis hasil pretest dan posttest, pengukuran level 2 ini juga
dilakukan melalui pengukuran persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis INOBEL.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa skor median untuk hasil belajar adalah mendekati
3,5. Artinya diklat teknis INOBEL ini dinilai telah meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Namun jika dibandingkan dengan reaksi, maka reaksi relatif lebih
baik daripada hasil belajar
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Kirkpatrick Hasil Belajar Diklat Teknis Inobel;

3) Level Perilaku

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi 

setelah mengikuti diklat. Dalam hal ini yang diukur adalah 

kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan 

melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari 

gambar di bawah, dapat dilihat bahwa sebagian besar peserta 

sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama diklat. 

Walau demikian, skor median pada level ini lebih rendah dari level 

hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua peserta 

mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan selama diklat. 

Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya 

kemampuan peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak 

yang terkait dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari 

diklat.
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Gambar 3.12 Kirkpatrick Hasil Belajar Diklat Teknis Inobel

Diklat Teknis Layanan PAUD HI
Diklat teknis layanan PAUDHI merupakan bentuk dukungan Direktorat Guru PAUD dan
Dikmas dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Sebagai bagian
dari program prioritas nasional, mulai tahun 2021 Ditjen GTK melalui Direktorat Guru PAUD
dan Dikmas turut serta bertanggungjawab dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif. Hal Ini merupakan strategi pembangunan manusia sejak usia dini yang
dicanangkan menjadi Aksi Bersama untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas,
ceria dan berakhlak mulia, dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tahun 2030 dan Generasi Emas Tahun 2045.

Meningkatkan pemahaman Pendidik PAUD terhadap konsep (PAUD HI), 
Meningkatkan kompetensi Pendidik PAUD dalam mengimplementasikan PAUD HI
pada Satuan PAUD, 
Meningkatkan sinergi Pendidik PAUD dengan keluarga dalam implementasi PAUD HI
di rumah, dan 
Meningkatkan sinergi dan kerjasama Pendidik PAUD dengan lintas lembaga dalam
implementasi PAUD HI. 

Tujuan PKP PAUD HI
 

Untuk mengukur pencapaian tujuan dari kegiatan diklat teknis PAUDHI, evaluasi yang kami
gunakan adalah dengan pendekatan Kirkpatrick level 1-3

1)  Level Reaksi     

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur kepuasan peserta terhadap
proses diklat. Program pelatihan akan efektif apabila peserta merasa senang dan puas
dengan proses pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berlatih. 

Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa
secara umum kegiatan Diklat Teknis PAUD HI
telah dapat memuaskan peserta. Hal ini
terlihat dari rata-rata skor pada angka yang
mendekati 3,5 pada skala 4. Peserta
menunjukkan reaksi yang positif yang pada
akhirnya memotivasi peserta untuk terus
mengikuti diklat teknis ini.

Kickpatrick Reaksi Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Program Peningkatan Kapasitas Pendidik (PKP)

PAUD Formal (KA < TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)

Aplikasi  Guru Belajar

Materi Pembeljaran PAUD HI meliputi: kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan,
pengasuhan, dan kesejahteraan
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Diklat Teknis Inovasi Pembelajaran

Model inovasi pembelajaran yang diperuntukkan bagi pendidik PAUD, orang tua
atau pihak terkait.

Membekali pengetahuan, keterampilan, metode serta strategi pembelajaran bagi
anak usia dini

Moda daring

Meningkatkan kompetensi peserta diklat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pembelajaran dalam kondisi khusus.

Peserta diberikan pemahaman tentang pembelajaran jarak jauh pendidikan anak
usia dini pada masa pandemi

32 JP 

 https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/. 

Peserta akan diberi akses pada materi berbasis web yang telah disusun sedemikian rupa
sehingga memudahkan untuk dipahami guru. Materi yang disajikan dalam laman berupa
video, teks naratif, infografis, dan media dengar (audio). Materi-materi tersebut disajikan
dalam bentuk chunks, artinya materi yang ditampilkan hanya berupa potongan-potongan
materi esensial dari keseluruhan materi di dalam paket belajar

Berikut beberapa kegiatan pendukung capaian IKK 2.1 Jumlah guru dan tenaga
kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya. Sebagian besar dilakukan dalam
jaringan (online), atau kombinasi dari keduanya (blended). 
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Berdasarkan data LMS, hasil pelatihan tahun 2021 sebanyak 11.166 GTK yang berasal dari
3.502 Sekolah. Dengan rincian peserta yang berlatar belakang guru Taman Kanak-kanak dan
Raudhatul Atfal 73,5% atau sebanyak 10.499. Selanjutnya peserta yang berlatar belakang
GTK Paud KB, SPS dan TPA 26,5% atau sebanyak 3.808. Dari 10 angkatan pada tahun ini,
sebanyak 2.118 orang lulus atau 18,96%. Rendahnya kelulusan dapat disebabkan oleh
beberapa faktor, diantaranya penguasaan materi. Berdasarkan hasil monev, materi diklat yang
sudah dikuasai dapat dilihat pada gambar berikut:

3) Level Perilaku

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di bawah, dapat
dilihat bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh
selama diklat. Walau demikian, skor median pada level ini lebih rendah dari level hasil
belajar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil
yang didapatkan selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah
kurangnya kemampuan peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait
dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari diklat.

Kesimpulan
Diklat teknis INOBEL telah dinilai positif oleh responden. Hal ini terlihat dari skor yang
diperoleh untuk semua indikator.
Diklat teknis INOBEL menggunakan aplikasi yang terdapat dalam platform GBB. Aplikasi
yang digunakan dinilai mudah untuk diakses, mudah digunakan dan responden juga
dapat menyelesaikan tugas dengan mudah melalui aplikasi ini.
Melalui pendekatan TAM, aplikasi diklat teknis dapat diterima. Tingkat keberterimaan ini
lebih dipengaruhi oleh variable kemudahan menggunakan. 
Dari pendekatan Kirkpatrick, kegiatan diklat teknis ini juga telah dipersepsikan positif,
baik pada level reaksi, hasil belajar maupun perilaku. Walau demikian, masih perlu
perbaikan pada indikator penerapan hasil diklat atau pada level perilaku. Selain karena
kurangnya kemampuan untuk menjalin kemitraan dengan pihak terkait, kendala lain yang
dihadapi dalam penerapan hasil diklat ini adalah keterbatasan anggaran dan sarana,
kurangnya dukungan dari pimpinan/Lembaga, serta kondisi lingkungan yang belum
mendukung.
Pelaksanaan kegiatan diklat secara daring dinilai memberikan aspek positif, di antaranya
adalah waktu dan tempat yang fleksibel serta jadi lebih paham IT. Namun juga memiliki
aspek negatif yaitu peserta menjadi kurang bersosialisasi, kurang adanya komunikasi
serta adanya gangguan sinyal internet. 
Kendala utama yang dihadapi peserta dalam mengikuti kegiatan diklat secara daring
adalah jaringan internet yang kurang stabil.
Responden berharap kegiatan secara daring masih tetap diperlukan dan terus
dikembangkan, baik dari sisi materi maupun aplikasi.
Beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para guru adalah
peningkatan kompetensi di bidang IT, pembuatan alat peraga edukasi, penyusunan
kurikulum muatan lokal, dan lain-lain.
Terkait diklat teknis INOBEL di masa depan, responden menyarankan agar ada diklat
lanjutan pengembangan kompetensi guru, waktu kegiatan diklat diperpanjang, dan
sosialisasi kegiatan diklat yang lebih intens
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Kesimpulan

Diklat teknis INOBEL telah dinilai positif oleh responden. Hal ini terlihat 

dari skor yang diperoleh untuk semua indikator.

Diklat teknis INOBEL menggunakan aplikasi yang terdapat dalam 

platform GBB. Aplikasi yang digunakan dinilai mudah untuk diakses, 

mudah digunakan dan responden juga dapat menyelesaikan tugas 

dengan mudah melalui aplikasi ini.

Melalui pendekatan TAM, aplikasi diklat teknis dapat diterima. Tingkat 

keberterimaan ini lebih dipengaruhi oleh variable kemudahan 

menggunakan.

Dari pendekatan Kirkpatrick, kegiatan diklat teknis ini juga telah 
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pimpinan/Lembaga, serta kondisi lingkungan yang belum mendukung.

Pelaksanaan kegiatan diklat secara daring dinilai memberikan aspek 

positif, di antaranya adalah waktu dan tempat yang fleksibel serta jadi

2)  Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan
hasil pre test. Namun karena pada saat diklat tidak dilakukan pre test dan post test, maka
pengukuran level 2 ini dilakukan melalui persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis PAUD HI.

Kickpatrick Hasil Belajar Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Dari Gambar 3.25  dapat dilihat bahwa
diklat teknis PAUD HI ini dinilai telah
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Walaupun
skornya relatif lebih rendah
dibandingkan level reaksi

3)  Level Perilaku

 Kickpatrick Perilaku Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat
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Gambar 3.13 Kirkpatrick Perilaku Peserta Diklat Teknis Inobel
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mendukung.
Pelaksanaan kegiatan diklat secara daring dinilai memberikan aspek positif, di antaranya
adalah waktu dan tempat yang fleksibel serta jadi lebih paham IT. Namun juga memiliki
aspek negatif yaitu peserta menjadi kurang bersosialisasi, kurang adanya komunikasi
serta adanya gangguan sinyal internet. 
Kendala utama yang dihadapi peserta dalam mengikuti kegiatan diklat secara daring
adalah jaringan internet yang kurang stabil.
Responden berharap kegiatan secara daring masih tetap diperlukan dan terus
dikembangkan, baik dari sisi materi maupun aplikasi.
Beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para guru adalah
peningkatan kompetensi di bidang IT, pembuatan alat peraga edukasi, penyusunan
kurikulum muatan lokal, dan lain-lain.
Terkait diklat teknis INOBEL di masa depan, responden menyarankan agar ada diklat
lanjutan pengembangan kompetensi guru, waktu kegiatan diklat diperpanjang, dan
sosialisasi kegiatan diklat yang lebih intens
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menjadi kurang bersosialisasi, kurang adanya komunikasi serta adanya 

gangguan sinyal internet.

Kendala utama yang dihadapi peserta dalam mengikuti kegiatan diklat 

secara daring adalah jaringan internet yang kurang stabil.

Responden berharap kegiatan secara daring masih tetap diperlukan 

dan terus dikembangkan, baik dari sisi materi maupun aplikasi.

Beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para 

guru adalah peningkatan kompetensi di bidang IT, pembuatan alat 

peraga edukasi, penyusunan kurikulum muatan lokal, dan lain-lain.

Terkait diklat teknis INOBEL di masa depan, responden menyarankan 

agar ada diklat lanjutan pengembangan kompetensi guru, waktu 

kegiatan diklat diperpanjang, dan sosialisasi kegiatan diklat yang lebih 

intens

Rekomendasi

Metode Pelaksanaan:

Agar lebih banyak guru yang berkesempatan untuk mengikuti 

diklat, sosialiasi kegiatan diklat dapat lebih ditingkatkan melalui 

berbagai media.

Aplikasi pembelajaran yang terdapat dalam platform GBB dinilai 

mudah digunakan dan bermanfaat dalam proses pembalajaran. 

Oleh karena itu, pembelajaran melalui aplikasi dapat 

dipertahankan, namun pembelajaran mandiri melalui aplikasi ini 

akan efektif jika materi yang disajikan dalam aplikasi mudah 

diunduh dan mudah dipahami. Oleh karena itu, perlu disusun 

materi-materi yang menarik dan mudah dipahami.

2)  Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan
hasil pre test. Namun karena pada saat diklat tidak dilakukan pre test dan post test, maka
pengukuran level 2 ini dilakukan melalui persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis PAUD HI.
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melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat

24Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas

2)  Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan
hasil pre test. Namun karena pada saat diklat tidak dilakukan pre test dan post test, maka
pengukuran level 2 ini dilakukan melalui persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis PAUD HI.

Kickpatrick Hasil Belajar Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Dari Gambar 3.25  dapat dilihat bahwa
diklat teknis PAUD HI ini dinilai telah
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Walaupun
skornya relatif lebih rendah
dibandingkan level reaksi

3)  Level Perilaku

 Kickpatrick Perilaku Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat

24Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas

2)  Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan
hasil pre test. Namun karena pada saat diklat tidak dilakukan pre test dan post test, maka
pengukuran level 2 ini dilakukan melalui persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis PAUD HI.

Kickpatrick Hasil Belajar Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Dari Gambar 3.25  dapat dilihat bahwa
diklat teknis PAUD HI ini dinilai telah
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Walaupun
skornya relatif lebih rendah
dibandingkan level reaksi

3)  Level Perilaku

 Kickpatrick Perilaku Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat

24Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas

Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas

28



Komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang  tua

Merancang dan membuat media pembelajaran digital
untuk anak usia dini

Moda Pembelajaran jarak jauh: daring  dan luring

Pengembangan Kurikulum dalam kondisi khusus

Perencanaan Pembelajaran dalam kondisi khusus

Strategi pendampingan pembelajaran anak oleh
orang tua saat belajar di rumah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa materi diklat yang paling banyak dikuasai adalah
pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus (73,19%). Materi lain yang juga banyak
dikuasai adalah perencanaan pembelajaran dalam kondisi khusus (14,61%). Adapun materi
terkait moda pembelajaran jarak jauh: daring dan luring (6,33%). Merancang dan membuat
media pembelajaran digital untuk anak usia dini 3,92%. Materi tentang strategi
pendampingan pembelajaran anak oleh orang tua saat belajar di rumah 1,05%, dan materi
tentang komunikasi dan dukungan kepada peserta didik beserta orang tua 0,90%. Dari hasil
di atas dapat dilihat bahwa materi-materi yang relatif kurang dikuasai dan perlu diperkuat di
masa yang akan datang yaitu materi terkait pendampingan pembelajaran anak oleh orang
tua saat belajar di rumah dan materi terkait komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang tua
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Penguasaan Materi Diklat Teknis Inobel 

Untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan diklat teknis Inobel, kami melakukan evaluasi
dengan pendekatan Kirkpatrick level 1-3. 

1) Level Reaksi     

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur kepuasan peserta terhadap
proses diklat. Program pelatihan akan efektif apabila peserta merasa senang dan puas
dengan proses pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berlatih.

Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa
secara umum kegiatan Diklat Teknis INOBEL
telah dapat memuaskan peserta. Hal ini terlihat
dari skor median pada angka yang mendekati
3,5 pada skala 4. Peserta menunjukkan reaksi
positif, yang pada akhirnya memotivasi peserta
untuk terus mengikuti diklat teknis ini.Kirkpatrick Reaksi Diklat Teknis Inobel

Mengingat pembelajaran mandiri ini memerlukan kedisiplinan, 

maka perlu adanya reminder atau pengingat kepada para peserta 

misalnya melalui Grup WA.

Agar memberi kesempatan para peserta untuk bertanya dan 

menggali lebih dalam materi dari narasumber, akan lebih baik jika 

dikombinasikan dengan metode tatap maya.

Untuk meningkatkan penguasaan terhadap metode diklat 

menggunakan aplikasi, perlu dipertimbangkan untuk melakukan 

kegiatan peningkatan literasi dan penguasaan IT. Selain itu, untuk 

meningkatkan keterampilan dalam penggunaan IT sebagai media

pembelajaran.

Monitoring Tindak Lanjut :

Diklat teknis INOBEL termasuk program yang memerlukan tindak 

lanjut sebagai hasil diklat. Oleh karena itu diperlukan kegiatan 

monitoring. Monitoring dapat dilakukan oleh kementerian 

misalnya melalui pelaporan yang disampaikan melalui aplikasi. 

Untuk memotivasi para peserta menyampaikan laporan, perlu 

disiapkan mekanisme pemberian reward. Monitoring juga dapat 

dilakukan oleh dinas pendidikan setempat, sekaligus untuk 

membantu fasilitasi guru-guru yang menghadapi kendala dalam 

menerapkan hasil-hasil diklat.

Perlu dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi penerapan dan 

dampak dari program INOBEL dari berbagai daerah. Dari kegiatan 

ini dapat dipilih satuan pendidikan yang telah menerapkan 

INOBEL, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung 

penerapan hasil-hasil diklat, memberikan penghargaan kepada 

satuan pendidikan yang telah berhasil dengan baik menerapkan 

INOBEL dan menjadikannya sebagai best practice atau contoh 

bagi satuan Pendidikan lainnya

2)  Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan
hasil pre test. Namun karena pada saat diklat tidak dilakukan pre test dan post test, maka
pengukuran level 2 ini dilakukan melalui persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis PAUD HI.

Kickpatrick Hasil Belajar Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Dari Gambar 3.25  dapat dilihat bahwa
diklat teknis PAUD HI ini dinilai telah
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Walaupun
skornya relatif lebih rendah
dibandingkan level reaksi

3)  Level Perilaku

 Kickpatrick Perilaku Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat
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Komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang  tua

Merancang dan membuat media pembelajaran digital
untuk anak usia dini

Moda Pembelajaran jarak jauh: daring  dan luring

Pengembangan Kurikulum dalam kondisi khusus

Perencanaan Pembelajaran dalam kondisi khusus

Strategi pendampingan pembelajaran anak oleh
orang tua saat belajar di rumah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa materi diklat yang paling banyak dikuasai adalah
pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus (73,19%). Materi lain yang juga banyak
dikuasai adalah perencanaan pembelajaran dalam kondisi khusus (14,61%). Adapun materi
terkait moda pembelajaran jarak jauh: daring dan luring (6,33%). Merancang dan membuat
media pembelajaran digital untuk anak usia dini 3,92%. Materi tentang strategi
pendampingan pembelajaran anak oleh orang tua saat belajar di rumah 1,05%, dan materi
tentang komunikasi dan dukungan kepada peserta didik beserta orang tua 0,90%. Dari hasil
di atas dapat dilihat bahwa materi-materi yang relatif kurang dikuasai dan perlu diperkuat di
masa yang akan datang yaitu materi terkait pendampingan pembelajaran anak oleh orang
tua saat belajar di rumah dan materi terkait komunikasi dan dukungan kepada peserta didik
beserta orang tua
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Penguasaan Materi Diklat Teknis Inobel 

Untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan diklat teknis Inobel, kami melakukan evaluasi
dengan pendekatan Kirkpatrick level 1-3. 

1) Level Reaksi     

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur kepuasan peserta terhadap
proses diklat. Program pelatihan akan efektif apabila peserta merasa senang dan puas
dengan proses pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berlatih.

Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa
secara umum kegiatan Diklat Teknis INOBEL
telah dapat memuaskan peserta. Hal ini terlihat
dari skor median pada angka yang mendekati
3,5 pada skala 4. Peserta menunjukkan reaksi
positif, yang pada akhirnya memotivasi peserta
untuk terus mengikuti diklat teknis ini.Kirkpatrick Reaksi Diklat Teknis Inobel

Diklat Teknis Layanan PAUD HI

Diklat teknis layanan PAUDHI merupakan bentuk dukungan Direktorat 

Guru PAUD dan Dikmas dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 

60 Tahun 2013. Sebagai bagian dari program prioritas nasional, mulai 

tahun 2021 Ditjen GTK melalui Direktorat Guru PAUD dan Dikmas turut 

serta bertanggungjawab dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik 

Integratif. Hal Ini merupakan strategi pembangunan manusia sejak usia 

dini yang dicanangkan menjadi Aksi Bersama untuk mewujudkan anak 

Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, dalam rangka 

mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan 

Generasi Emas Tahun 2045.

Program Peningkatan Kapasitas Pendidik (PKP)

PAUD Formal (KA < TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)

Aplikasi Guru Belajar

Materi Pembeljaran PAUD HI meliputi: kesehatan, gizi, pendidikan, 

perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan

Meningkatkan pemahaman Pendidik PAUD terhadap konsep (PAUD 

HI),

Meningkatkan kompetensi Pendidik PAUD dalam 

mengimplementasikan PAUD HI pada Satuan PAUD,

Meningkatkan sinergi Pendidik PAUD dengan keluarga dalam 

implementasi PAUD HI di rumah, dan

Meningkatkan sinergi dan kerjasama Pendidik PAUD dengan lintas 

lembaga dalam implementasi PAUD HI.

Tujuan PKP PAUD HITujuan PKP PAUD HI
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Untuk mengukur pencapaian tujuan dari kegiatan diklat teknis PAUDHI, 

evaluasi yang kami gunakan adalah dengan pendekatan Kirkpatrick level 

1-3

1) Level Reaksi

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur 

kepuasan peserta terhadap proses diklat. Program pelatihan akan 

efektif apabila peserta merasa senang dan puas dengan proses 

pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan 

berlatih.

2) Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat 

adanya perubahan sikap atau pengetahuan setelah proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini idealnya 

dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. 

Pelatihan dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan 

yang signifikan jika dibandingkan hasil pre test. Namun karena pada 

Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa secara umum kegiatan 

Diklat Teknis PAUD HI telah dapat memuaskan peserta. Hal ini 

terlihat dari rata-rata skor pada angka yang mendekati 3,5 pada 

skala 4. Peserta menunjukkan reaksi yang positif yang pada 

akhirnya memotivasi peserta untuk terus mengikuti diklat teknis ini.
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Diklat Teknis Layanan PAUD HI
Diklat teknis layanan PAUDHI merupakan bentuk dukungan Direktorat Guru PAUD dan
Dikmas dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Sebagai bagian
dari program prioritas nasional, mulai tahun 2021 Ditjen GTK melalui Direktorat Guru PAUD
dan Dikmas turut serta bertanggungjawab dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif. Hal Ini merupakan strategi pembangunan manusia sejak usia dini yang
dicanangkan menjadi Aksi Bersama untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas,
ceria dan berakhlak mulia, dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tahun 2030 dan Generasi Emas Tahun 2045.

Meningkatkan pemahaman Pendidik PAUD terhadap konsep (PAUD HI), 
Meningkatkan kompetensi Pendidik PAUD dalam mengimplementasikan PAUD HI
pada Satuan PAUD, 
Meningkatkan sinergi Pendidik PAUD dengan keluarga dalam implementasi PAUD HI
di rumah, dan 
Meningkatkan sinergi dan kerjasama Pendidik PAUD dengan lintas lembaga dalam
implementasi PAUD HI. 

Tujuan PKP PAUD HI
 

Untuk mengukur pencapaian tujuan dari kegiatan diklat teknis PAUDHI, evaluasi yang kami
gunakan adalah dengan pendekatan Kirkpatrick level 1-3

1)  Level Reaksi     

Evaluasi pada level reaksi pada hakekatnya untuk mengukur kepuasan peserta terhadap
proses diklat. Program pelatihan akan efektif apabila peserta merasa senang dan puas
dengan proses pelatihan sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berlatih. 

Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa
secara umum kegiatan Diklat Teknis PAUD HI
telah dapat memuaskan peserta. Hal ini
terlihat dari rata-rata skor pada angka yang
mendekati 3,5 pada skala 4. Peserta
menunjukkan reaksi yang positif yang pada
akhirnya memotivasi peserta untuk terus
mengikuti diklat teknis ini.

Kickpatrick Reaksi Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Program Peningkatan Kapasitas Pendidik (PKP)

PAUD Formal (KA < TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)

Aplikasi  Guru Belajar

Materi Pembeljaran PAUD HI meliputi: kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan,
pengasuhan, dan kesejahteraan
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3) Level Perilaku

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di bawah, dapat
dilihat bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh
selama diklat. Walau demikian, skor median pada level ini lebih rendah dari level hasil
belajar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil
yang didapatkan selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah
kurangnya kemampuan peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait
dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari diklat.

Kesimpulan
Diklat teknis INOBEL telah dinilai positif oleh responden. Hal ini terlihat dari skor yang
diperoleh untuk semua indikator.
Diklat teknis INOBEL menggunakan aplikasi yang terdapat dalam platform GBB. Aplikasi
yang digunakan dinilai mudah untuk diakses, mudah digunakan dan responden juga
dapat menyelesaikan tugas dengan mudah melalui aplikasi ini.
Melalui pendekatan TAM, aplikasi diklat teknis dapat diterima. Tingkat keberterimaan ini
lebih dipengaruhi oleh variable kemudahan menggunakan. 
Dari pendekatan Kirkpatrick, kegiatan diklat teknis ini juga telah dipersepsikan positif,
baik pada level reaksi, hasil belajar maupun perilaku. Walau demikian, masih perlu
perbaikan pada indikator penerapan hasil diklat atau pada level perilaku. Selain karena
kurangnya kemampuan untuk menjalin kemitraan dengan pihak terkait, kendala lain yang
dihadapi dalam penerapan hasil diklat ini adalah keterbatasan anggaran dan sarana,
kurangnya dukungan dari pimpinan/Lembaga, serta kondisi lingkungan yang belum
mendukung.
Pelaksanaan kegiatan diklat secara daring dinilai memberikan aspek positif, di antaranya
adalah waktu dan tempat yang fleksibel serta jadi lebih paham IT. Namun juga memiliki
aspek negatif yaitu peserta menjadi kurang bersosialisasi, kurang adanya komunikasi
serta adanya gangguan sinyal internet. 
Kendala utama yang dihadapi peserta dalam mengikuti kegiatan diklat secara daring
adalah jaringan internet yang kurang stabil.
Responden berharap kegiatan secara daring masih tetap diperlukan dan terus
dikembangkan, baik dari sisi materi maupun aplikasi.
Beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para guru adalah
peningkatan kompetensi di bidang IT, pembuatan alat peraga edukasi, penyusunan
kurikulum muatan lokal, dan lain-lain.
Terkait diklat teknis INOBEL di masa depan, responden menyarankan agar ada diklat
lanjutan pengembangan kompetensi guru, waktu kegiatan diklat diperpanjang, dan
sosialisasi kegiatan diklat yang lebih intens
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Kirkpatrick Prilaku Peserta Diklat Teknis Inobel

saat diklat tidak dilakukan pre test dan post test, maka pengukuran 

level 2 ini dilakukan melalui persepsi peserta terkait ada tidaknya 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti 

diktal teknis PAUD HI.

Dari Gambar 3.14 dapat dilihat bahwa diklat teknis PAUD HI ini 

dinilai telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. 

Walaupun skornya relatif lebih rendah dibandingkan level reaksi

2)  Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan
hasil pre test. Namun karena pada saat diklat tidak dilakukan pre test dan post test, maka
pengukuran level 2 ini dilakukan melalui persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis PAUD HI.

Kickpatrick Hasil Belajar Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Dari Gambar 3.25  dapat dilihat bahwa
diklat teknis PAUD HI ini dinilai telah
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Walaupun
skornya relatif lebih rendah
dibandingkan level reaksi

3)  Level Perilaku

 Kickpatrick Perilaku Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat
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Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat
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Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat
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Gambar 3.15 Kirkpatrick Hasil Belajar Peserta Diklat Teknis PAUD HI



3) Level Perilaku

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di bawah, dapat
dilihat bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh
selama diklat. Walau demikian, skor median pada level ini lebih rendah dari level hasil
belajar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil
yang didapatkan selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah
kurangnya kemampuan peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait
dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari diklat.

Kesimpulan
Diklat teknis INOBEL telah dinilai positif oleh responden. Hal ini terlihat dari skor yang
diperoleh untuk semua indikator.
Diklat teknis INOBEL menggunakan aplikasi yang terdapat dalam platform GBB. Aplikasi
yang digunakan dinilai mudah untuk diakses, mudah digunakan dan responden juga
dapat menyelesaikan tugas dengan mudah melalui aplikasi ini.
Melalui pendekatan TAM, aplikasi diklat teknis dapat diterima. Tingkat keberterimaan ini
lebih dipengaruhi oleh variable kemudahan menggunakan. 
Dari pendekatan Kirkpatrick, kegiatan diklat teknis ini juga telah dipersepsikan positif,
baik pada level reaksi, hasil belajar maupun perilaku. Walau demikian, masih perlu
perbaikan pada indikator penerapan hasil diklat atau pada level perilaku. Selain karena
kurangnya kemampuan untuk menjalin kemitraan dengan pihak terkait, kendala lain yang
dihadapi dalam penerapan hasil diklat ini adalah keterbatasan anggaran dan sarana,
kurangnya dukungan dari pimpinan/Lembaga, serta kondisi lingkungan yang belum
mendukung.
Pelaksanaan kegiatan diklat secara daring dinilai memberikan aspek positif, di antaranya
adalah waktu dan tempat yang fleksibel serta jadi lebih paham IT. Namun juga memiliki
aspek negatif yaitu peserta menjadi kurang bersosialisasi, kurang adanya komunikasi
serta adanya gangguan sinyal internet. 
Kendala utama yang dihadapi peserta dalam mengikuti kegiatan diklat secara daring
adalah jaringan internet yang kurang stabil.
Responden berharap kegiatan secara daring masih tetap diperlukan dan terus
dikembangkan, baik dari sisi materi maupun aplikasi.
Beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para guru adalah
peningkatan kompetensi di bidang IT, pembuatan alat peraga edukasi, penyusunan
kurikulum muatan lokal, dan lain-lain.
Terkait diklat teknis INOBEL di masa depan, responden menyarankan agar ada diklat
lanjutan pengembangan kompetensi guru, waktu kegiatan diklat diperpanjang, dan
sosialisasi kegiatan diklat yang lebih intens
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Kirkpatrick Prilaku Peserta Diklat Teknis Inobel

2)  Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan
hasil pre test. Namun karena pada saat diklat tidak dilakukan pre test dan post test, maka
pengukuran level 2 ini dilakukan melalui persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis PAUD HI.

Kickpatrick Hasil Belajar Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Dari Gambar 3.25  dapat dilihat bahwa
diklat teknis PAUD HI ini dinilai telah
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Walaupun
skornya relatif lebih rendah
dibandingkan level reaksi

3)  Level Perilaku

 Kickpatrick Perilaku Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat
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Kesimpulan

Diklat teknis PAUDHI telah dinilai positif oleh responden. Hal ini terlihat 

dari skor yang diperoleh untuk semua indikator.

Diklat teknis PAUD HI menggunakan aplikasi yang terdapat dalam 

platform GBB. Aplikasi yang digunakan dinilai mudah untuk diakses, 

mudah digunakan dan responden juga dapat menyelesaikan tugas 

dengan mudah melalui aplikasi ini.

Melalui pendekatan TAM, aplikasi juga dinilai mudah untuk digunakan 

dan memberikan kemanfaatan dalam proses pembelajaran sehingga 

menimbulkan sikap untuk mau menerima dan menggunakan aplikasi

Dari pendekatan Kirkpatrick, kegiatan diklat teknis ini juga telah 

dipersepsikan positif, baik pada level reaksi, hasil belajar maupun 

perilaku.

Walau demikian, masih perlu perbaikan pada indikator penerapan hasil 

diklat atau pada level perilaku. Selain karena kurangnya kemampuan 

untuk menjalin kemitraan dengan pihak terkait, kendala lain yang 

dihadapi dalam penerapan hasil diklat ini adalah keterbatasan 

anggaran dan sarana, kurangnya dukungan dari pimpinan/Lembaga, 

serta kondisi lingkungan yang belum mendukung.
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Gambar 3.16 Kickpatrick Perilaku Peserta Diklat Teknis PAUD HI
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Pelaksanaan kegiatan diklat secara daring dinilai memberikan aspek 

positif, di antaranya adalah waktu dan tempat yang fleksibel serta lebih 

efisien. Namun juga memiliki aspek negatif yaitu peserta mejadi 

kurang fokus dan konsentrasi, selain diklat yang monoton, kurang 

interaktif, kurang sosialisasi dan berdampak negatif terhadap 

kesehatan mata.

Kendala utama yang dihadapi peserta dalam mengikuti kegiatan diklat 

secara daring adalah jaringan internet yang kurang stabil.

Responden berharap kegiatan secara daring masih tetap diperlukan 

terutama untuk menjangkau guru-guru yang berada di tempat yang 

jauh. Namun perlu pengembangan, baik dari sisi materi maupun 

aplikasi.

Beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para 

guru adalah peningkatan kompetensi di bidang paedagogik, 

perkembangan anak usia dini, pembelajaran menggunakan teknologi 

informasi dan pembuatan alat peraga edukasi.

Terkait diklat teknis PAUD HI di masa depan, responden menyarankan 

agar waktu kegiatan diperpanjang, materi yang mudah dipahami, 

sertifikat yang lebih cepat diterbitkan, materi yang dapat langsung 

diunduh dan adanya pengingat agar peserta tidak lupa dengan jadwal 

diklat.
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Rekomendasi

Metode Pelaksanaan:

Aplikasi pembelajaran yang terdapat dalam platform GBB dinilai 

mudah digunakan dan bermanfaat dalam proses pembalajaran. 

Oleh karena itu, pembelajaran melalui aplikasi dapat 

dipertahankan

Namun pembalajaran mandiri melalui aplikasi ini akan efektif jika 

materi yang disajikan dalam aplikasi mudah diunduh dan mudah 

dipahami. Oleh karena itu, perlu disusun materi-materi yang 

menarik dan mudah dipahami.

Mengingat pembelajaran mandiri ini memerlukan kesiplinan, maka 

perlu adanya reminder atau pengingat kepada para peserta 

misalnya melalui Grup WA

Agar memberi kesempatan para peserta untuk bertanya dan 

menggali lebih dalam materi dari narasumber, akan lebih baik jika 

dikombinasikan dengan metode tatap maya

Monitoring Tindak Lanjut

Diklat teknis PAUD HI termasuk program yang memerlukan tindak 

lanjut sebagai hasil diklat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan 

monitoring. Monitoring dapat dilakukan oleh kementerian 

misalnya melalui pelaporan yang disampaikan melalui aplikasi. 

Untuk memotivasi para peserta menyampaikan laporan, perlu 

disiapkan mekanisme pemberian reward. Monitoring juga dapat 

dilakukan oleh dinas pendidikan setempat, sekaligus untuk 

membantu fasilitasi guru-guru yang menghadapi kendala dalam 

menerapkan hasil-hasil diklat.
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Perlu dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi penerapan dan 

dampak dari program PAUD HI dari berbagai daerah. Dari kegiatan 

ini dapat dipilih satuan pendidikan yang telah menerapkan PAUD 

HI, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung penerapan 

hasil-hasil diklat, memberikan penghargaan kepada satuan 

pendidikan yang telah berhasil dengan baik menerapkan PAUD HI 

dan menjadikannya sebagai best practice atau contoh bagi satuan 

Pendidikan lainnya
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Meningkatkan kemampuan GTK PAUD secara konseptual dan praktis 

dalam upaya meningkatkan mutu layanan di satuan atau lembaga PAUD 

sebagai wujud kinerja profesional.

2)  Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
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Diklat Berjenjang Tingkat Dasar melalui
Learning Management System (LMS)
Moda Daring Kombinasi

Tujuan Tujuan 

Dikoordinasikan oleh Direktorat 

GTK PAUD Ditjen GTK 

dengan melibatkan UPT, LPD, 

dan Asosiasi Profesi Guru 

PAUD.

Sasaran guru Taman 

Kanak-kanak (TK), Kelompok 

Bermain (KB), Tempat 

Penitipan Anak (TPA), serta 

Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Dirancang untuk menjawab 

kebutuhan peningkatan kapasitas 

dan kinerja guru masa 

pandemi.

Memberikan pengetahuan 

dan/atau penguasaan keterampilan 

dasar dalam pengasuhan dan 

pendidikan anak usia dini 

yang dilakukan dengan 

mengoptimalkan penggunaan 

Menerapkan konsep pendidikan 

anak usia dini

Menjelaskan pertumbuhan dan

perkembangan anak usia dini

Mengenal karakteristik anak 

yang berkebutuhan khusus

Menerapkan cara belajar anak 

usia dini

Menyusun perencanaan 

pembelajaran

Melakukan penilaian perkembangan

anak usia dini

Melakukan pemeliharaan 

kesehatan dan gizi anak usia 

dini

Memiliki etika dan karakter 

sebagai guru dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak 

Target = 2.000

Capaian = 2.084
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Target capaian Peserta PCP Stunting Tahun 2021
melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 2.000
orang GTK PAUD di setiap tahunnya, hal ini terjadi
karena sejumlah 84 orang GTK PAUD kekurangan di
tahun 2019 dan 2020 (yang belum memenuhi target
capaian @20 orang di Kab./Kota Sasaran Stunting)
kembali dilatih di tahun 2021.

Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan
Stunting Melalui Daring (daring dan luring)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar
Program Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 dimasa pandemik Covid-19
dilaksanakan dengan sistem Hybrid Learing yaitu Pelatihan dalam jaringan (Daring) dengan
memanfaatkan aplikasi pertemuaan virtual dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring).

Bentuk pelatihan yang digunakan yaitu dengan cara pemberian materi dari narasumber
yang relevan disertai pemberdayaan potensi peserta dalam bentuk praktek langsung atas
penjelasan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik secara langsung ataupun
melalui aplikasi berbalas pesan/Whatsapp. Sesi ini dinamakan sesi tatap muka
(pembelajaran langsung) dan berjumlah 60 jam pelajaran. 
Pasca sesi tatap muka, calon pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar program percepatan
pencegahan stunting wajib mengerjakan dan menuntaskan proses pelatihan melalui sesi
tugas mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh peserta di wilayahnya masing masing.
Kegiatan tugas mandiri dengan setara dengan 80 jam pelajaran

Pelaksanaan kegiatan Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program
Percepatan Pencegahan stunting dimasa pandemik covid-19
Menggunakan 2 pola pelatihan atau dikenal dengan istilah Hybrid Learning melalui
pelatihan dalam jaringan (Daring) dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring). 
Kegiatan Pelatihan melalui Daring diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki
sinyal internet yang baik, dan untuk Kabupaten/Kota yang terkendala dengan
keterbatasan sinyal internet maka dibuat pelatihan secara tatap muka langsung
(Luring). Hal ini bertujuan agar target capaian sebanyak 2.000 orang pelatih yang
tertuang dalam Matriks Agreed Action dalam capaian Disbursement Linked Indicator
(DLI) poin 4 Percepatan Pencegahan Stunting dapat dituntaskan

Tantangan 

Target = 2.000

Capaian = 2.084
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Target capaian Peserta PCP Stunting Tahun 2021
melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 2.000
orang GTK PAUD di setiap tahunnya, hal ini terjadi
karena sejumlah 84 orang GTK PAUD kekurangan di
tahun 2019 dan 2020 (yang belum memenuhi target
capaian @20 orang di Kab./Kota Sasaran Stunting)
kembali dilatih di tahun 2021.

Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan
Stunting Melalui Daring (daring dan luring)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar
Program Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 dimasa pandemik Covid-19
dilaksanakan dengan sistem Hybrid Learing yaitu Pelatihan dalam jaringan (Daring) dengan
memanfaatkan aplikasi pertemuaan virtual dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring).

Bentuk pelatihan yang digunakan yaitu dengan cara pemberian materi dari narasumber
yang relevan disertai pemberdayaan potensi peserta dalam bentuk praktek langsung atas
penjelasan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik secara langsung ataupun
melalui aplikasi berbalas pesan/Whatsapp. Sesi ini dinamakan sesi tatap muka
(pembelajaran langsung) dan berjumlah 60 jam pelajaran. 
Pasca sesi tatap muka, calon pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar program percepatan
pencegahan stunting wajib mengerjakan dan menuntaskan proses pelatihan melalui sesi
tugas mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh peserta di wilayahnya masing masing.
Kegiatan tugas mandiri dengan setara dengan 80 jam pelajaran

Pelaksanaan kegiatan Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program
Percepatan Pencegahan stunting dimasa pandemik covid-19
Menggunakan 2 pola pelatihan atau dikenal dengan istilah Hybrid Learning melalui
pelatihan dalam jaringan (Daring) dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring). 
Kegiatan Pelatihan melalui Daring diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki
sinyal internet yang baik, dan untuk Kabupaten/Kota yang terkendala dengan
keterbatasan sinyal internet maka dibuat pelatihan secara tatap muka langsung
(Luring). Hal ini bertujuan agar target capaian sebanyak 2.000 orang pelatih yang
tertuang dalam Matriks Agreed Action dalam capaian Disbursement Linked Indicator
(DLI) poin 4 Percepatan Pencegahan Stunting dapat dituntaskan

Tantangan 
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2)  Level Hasil Belajar

Penilaian pada level 2 atau hasil belajar difokuskan untuk melihat adanya perubahan sikap
atau pengetahuan setelah proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran level 2 ini
idealnya dilakukan dengan membandingkan hasil post test terhadap pre test. Pelatihan
dinilai efektif jika hasil post test menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan
hasil pre test. Namun karena pada saat diklat tidak dilakukan pre test dan post test, maka
pengukuran level 2 ini dilakukan melalui persepsi peserta terkait ada tidaknya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diktal teknis PAUD HI.

Kickpatrick Hasil Belajar Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Dari Gambar 3.25  dapat dilihat bahwa
diklat teknis PAUD HI ini dinilai telah
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta. Walaupun
skornya relatif lebih rendah
dibandingkan level reaksi

3)  Level Perilaku

 Kickpatrick Perilaku Peserta Diklat Teknis PAUD HI

Level perilaku menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti diklat.
Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan peserta untuk menerapkan hasil diklat dan
melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama
diklat. Walau demikian, skor pada level ini lebih rendah dari level hasil belajar. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua peserta mampu menerapkan hasil-hasil yang didapatkan
selama diklat. Kendala yang utama dihadapi para peserta adalah kurangnya kemampuan
peserta untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan
pengetahuan yang diperoleh dari diklat
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teknologi informasi berbasis 

internet dengan moda 

kombinasi antara daring dan 

luring.

usia dini

Melakukan komunikasi dalam

pengasuhan.

Tahun 2021, merupakan edisi perdana implementasi Diklat Berjenjang 

Tingkat Dasar bagi Guru PAUD Moda Daring Kombinasi dengan 183 orang 

lulus, atau 15,08 % dari jumlah peserta yang mengikuti 1.213 orang

Target = 2.000

Capaian = 2.084
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Target capaian Peserta PCP Stunting Tahun 2021
melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 2.000
orang GTK PAUD di setiap tahunnya, hal ini terjadi
karena sejumlah 84 orang GTK PAUD kekurangan di
tahun 2019 dan 2020 (yang belum memenuhi target
capaian @20 orang di Kab./Kota Sasaran Stunting)
kembali dilatih di tahun 2021.

Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan
Stunting Melalui Daring (daring dan luring)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar
Program Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 dimasa pandemik Covid-19
dilaksanakan dengan sistem Hybrid Learing yaitu Pelatihan dalam jaringan (Daring) dengan
memanfaatkan aplikasi pertemuaan virtual dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring).

Bentuk pelatihan yang digunakan yaitu dengan cara pemberian materi dari narasumber
yang relevan disertai pemberdayaan potensi peserta dalam bentuk praktek langsung atas
penjelasan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik secara langsung ataupun
melalui aplikasi berbalas pesan/Whatsapp. Sesi ini dinamakan sesi tatap muka
(pembelajaran langsung) dan berjumlah 60 jam pelajaran. 
Pasca sesi tatap muka, calon pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar program percepatan
pencegahan stunting wajib mengerjakan dan menuntaskan proses pelatihan melalui sesi
tugas mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh peserta di wilayahnya masing masing.
Kegiatan tugas mandiri dengan setara dengan 80 jam pelajaran

Pelaksanaan kegiatan Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program
Percepatan Pencegahan stunting dimasa pandemik covid-19
Menggunakan 2 pola pelatihan atau dikenal dengan istilah Hybrid Learning melalui
pelatihan dalam jaringan (Daring) dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring). 
Kegiatan Pelatihan melalui Daring diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki
sinyal internet yang baik, dan untuk Kabupaten/Kota yang terkendala dengan
keterbatasan sinyal internet maka dibuat pelatihan secara tatap muka langsung
(Luring). Hal ini bertujuan agar target capaian sebanyak 2.000 orang pelatih yang
tertuang dalam Matriks Agreed Action dalam capaian Disbursement Linked Indicator
(DLI) poin 4 Percepatan Pencegahan Stunting dapat dituntaskan

Tantangan 
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Gambar 3.17 Bagan Alur Pelaksanaan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar



Bimbingan Teknis Master of Trainer
Diklat Perkembangan Otak Anak

Diklat yang memberikan keterampilan untuk mengenali kematangan 

fungsi kerja otak pada upaya capaian perkembangan di usia anak 

menuju kesiapan belajar yang mempengaruhi bukan hanya faktor 

pendidikan saja namun pengasuhan memiliki peran besar membentuk 

fundamen atau dasar ketangguhan belajar.

Kelemahan faktor pengasuhan dapat mengganggu kendali emosi, 

perilaku, dan pembentukan atensi atau konsentrasi sehingga 

menampilkan perilaku tak terkendali.

Diklat teknis perkembangan sel otak anak dilaksanakan paling lama 8 

hari dengan 32 JP.

Pemahaman guru terkait pengetahuan perkembangan kematangan 

kerja otak dan keterampilan dalam pengamatannya merupakan proses 

yang penting untuk memberikan penjelasan akan hasil yang didapat 

baik kepada orang tua maupun pihak-pihak yang berkepentingan. 

Karena itulah, Diklat Teknis Perkembangan Otak Anak akan 

disampaikan dalam bentuk Diklat berseri dan saling memiliki 

keterkaitan seperti halnya Diklat Berjenjang, diawali oleh Diklat dasar,
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Diklat lanjut, dan Diklat mahir yang telah ada terlebih dahulu. Dengan 

serangkaian Diklat tersebut diharapkan Profil Pembelajar Pancasila 

dapat terwujud.

Sasaran program Diklat Teknis Perkembangan Otak Anak adalah para 

Pendidik di Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat 

Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Raudhatul Athfal 

(RA) dan Guru SD kelas awal (kelas 1-3). Demikian juga Tenaga 

Kependidikan, Praktisi, Akademisi dan Umum yang memiliki atau 

memberikan bimbingan dan interaksi dalam pelayanan PAUD.

Penyelenggara Program Diklat Teknis Perkembangan Otak Anak 

adalah Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Penyelenggaraan Diklat 

secara Daring. Dapat pula diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten Kota, LPD, Organisasi Mitra (HIMPAUDI, IGTKI, IGRA) 

dalam bentuk penyelenggaraan Luring.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah lulusan diklat teknis 

Perkembangan Otak Anak mampu melakukan aktivitas pembelajaran 

di lembaga PAUD sesuai dengan potensi fungsi otak anak yang 

dikembangkan untuk mencapai standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia dini dan pencapaian Profil Pelajar Pancasila
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Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar
Penanganan Stunting Melalui Daring
(daring dan luring)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat 

Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Pencegahan Stunting 

Tahun 2021 dimasa pandemik Covid-19 dilaksanakan dengan sistem 

Hybrid Learing yaitu Pelatihan dalam jaringan (Daring) dengan 

memanfaatkan aplikasi pertemuaan virtual dan juga pelatihan tatap muka 

langsung (Luring).

Bentuk pelatihan yang digunakan yaitu dengan cara pemberian materi 

dari narasumber yang relevan disertai pemberdayaan potensi peserta 

dalam bentuk praktek langsung atas penjelasan materi dan dilanjutkan 

dengan sesi tanya jawab baik secara langsung ataupun melalui aplikasi 

berbalas pesan/Whatsapp. Sesi ini dinamakan sesi tatap muka 

(pembelajaran langsung) dan berjumlah 60 jam pelajaran.

Pasca sesi tatap muka, calon pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar 

program percepatan pencegahan stunting wajib mengerjakan dan 

menuntaskan proses pelatihan melalui sesi tugas mandiri yang 

dilaksanakan oleh seluruh peserta di wilayahnya masing masing. 

Kegiatan tugas mandiri dengan setara dengan 80 jam pelajaran

Target capaian Peserta PCP Stunting 

Tahun 2021 melampaui target yang telah 

ditetapkan yaitu 2.000 orang GTK PAUD 

di setiap tahunnya, hal ini terjadi karena 

sejumlah 84 orang GTK PAUD kekurangan 

di tahun 2019 dan 2020 (yang belum 

memenuhi target capaian @20 orang di 

Kab./Kota Sasaran Stunting) kembali 

dilatih di tahun 2021.

Target:
2.000

Capaian:
2.040
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Tantangan

Pelaksanaan kegiatan Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar 

Program Percepatan Pencegahan stunting dimasa pandemik 

covid-19

Menggunakan 2 pola pelatihan atau dikenal dengan istilah Hybrid 

Learning melalui pelatihan dalam jaringan (Daring) dan juga 

pelatihan tatap muka langsung (Luring).

Kegiatan Pelatihan melalui Daring diprioritaskan bagi 

Kabupaten/Kota yang memiliki sinyal internet yang baik, dan 

untuk Kabupaten/Kota yang terkendala dengan keterbatasan 

sinyal internet maka dibuat pelatihan secara tatap muka langsung

(Luring). Hal ini bertujuan agar target capaian sebanyak 2.000 

orang pelatih yang tertuang dalam Matriks Agreed Action dalam 

capaian Disbursement Linked Indicator (DLI) poin 4 Percepatan 

Pencegahan Stunting dapat dituntaskan

Target = 2.000

Capaian = 2.084
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Target capaian Peserta PCP Stunting Tahun 2021
melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 2.000
orang GTK PAUD di setiap tahunnya, hal ini terjadi
karena sejumlah 84 orang GTK PAUD kekurangan di
tahun 2019 dan 2020 (yang belum memenuhi target
capaian @20 orang di Kab./Kota Sasaran Stunting)
kembali dilatih di tahun 2021.

Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan
Stunting Melalui Daring (daring dan luring)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar
Program Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 dimasa pandemik Covid-19
dilaksanakan dengan sistem Hybrid Learing yaitu Pelatihan dalam jaringan (Daring) dengan
memanfaatkan aplikasi pertemuaan virtual dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring).

Bentuk pelatihan yang digunakan yaitu dengan cara pemberian materi dari narasumber
yang relevan disertai pemberdayaan potensi peserta dalam bentuk praktek langsung atas
penjelasan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik secara langsung ataupun
melalui aplikasi berbalas pesan/Whatsapp. Sesi ini dinamakan sesi tatap muka
(pembelajaran langsung) dan berjumlah 60 jam pelajaran. 
Pasca sesi tatap muka, calon pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar program percepatan
pencegahan stunting wajib mengerjakan dan menuntaskan proses pelatihan melalui sesi
tugas mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh peserta di wilayahnya masing masing.
Kegiatan tugas mandiri dengan setara dengan 80 jam pelajaran

Pelaksanaan kegiatan Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program
Percepatan Pencegahan stunting dimasa pandemik covid-19
Menggunakan 2 pola pelatihan atau dikenal dengan istilah Hybrid Learning melalui
pelatihan dalam jaringan (Daring) dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring). 
Kegiatan Pelatihan melalui Daring diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki
sinyal internet yang baik, dan untuk Kabupaten/Kota yang terkendala dengan
keterbatasan sinyal internet maka dibuat pelatihan secara tatap muka langsung
(Luring). Hal ini bertujuan agar target capaian sebanyak 2.000 orang pelatih yang
tertuang dalam Matriks Agreed Action dalam capaian Disbursement Linked Indicator
(DLI) poin 4 Percepatan Pencegahan Stunting dapat dituntaskan

Tantangan 

Target = 2.000

Capaian = 2.084
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Target capaian Peserta PCP Stunting Tahun 2021
melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 2.000
orang GTK PAUD di setiap tahunnya, hal ini terjadi
karena sejumlah 84 orang GTK PAUD kekurangan di
tahun 2019 dan 2020 (yang belum memenuhi target
capaian @20 orang di Kab./Kota Sasaran Stunting)
kembali dilatih di tahun 2021.

Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan
Stunting Melalui Daring (daring dan luring)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar
Program Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 dimasa pandemik Covid-19
dilaksanakan dengan sistem Hybrid Learing yaitu Pelatihan dalam jaringan (Daring) dengan
memanfaatkan aplikasi pertemuaan virtual dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring).

Bentuk pelatihan yang digunakan yaitu dengan cara pemberian materi dari narasumber
yang relevan disertai pemberdayaan potensi peserta dalam bentuk praktek langsung atas
penjelasan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik secara langsung ataupun
melalui aplikasi berbalas pesan/Whatsapp. Sesi ini dinamakan sesi tatap muka
(pembelajaran langsung) dan berjumlah 60 jam pelajaran. 
Pasca sesi tatap muka, calon pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar program percepatan
pencegahan stunting wajib mengerjakan dan menuntaskan proses pelatihan melalui sesi
tugas mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh peserta di wilayahnya masing masing.
Kegiatan tugas mandiri dengan setara dengan 80 jam pelajaran

Pelaksanaan kegiatan Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program
Percepatan Pencegahan stunting dimasa pandemik covid-19
Menggunakan 2 pola pelatihan atau dikenal dengan istilah Hybrid Learning melalui
pelatihan dalam jaringan (Daring) dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring). 
Kegiatan Pelatihan melalui Daring diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki
sinyal internet yang baik, dan untuk Kabupaten/Kota yang terkendala dengan
keterbatasan sinyal internet maka dibuat pelatihan secara tatap muka langsung
(Luring). Hal ini bertujuan agar target capaian sebanyak 2.000 orang pelatih yang
tertuang dalam Matriks Agreed Action dalam capaian Disbursement Linked Indicator
(DLI) poin 4 Percepatan Pencegahan Stunting dapat dituntaskan

Tantangan 

Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas

42

Gambar 3.18 Pelaksanaan Diklat



Target = 2.000

Capaian = 2.084
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Target capaian Peserta PCP Stunting Tahun 2021
melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 2.000
orang GTK PAUD di setiap tahunnya, hal ini terjadi
karena sejumlah 84 orang GTK PAUD kekurangan di
tahun 2019 dan 2020 (yang belum memenuhi target
capaian @20 orang di Kab./Kota Sasaran Stunting)
kembali dilatih di tahun 2021.

Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan
Stunting Melalui Daring (daring dan luring)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar
Program Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 dimasa pandemik Covid-19
dilaksanakan dengan sistem Hybrid Learing yaitu Pelatihan dalam jaringan (Daring) dengan
memanfaatkan aplikasi pertemuaan virtual dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring).

Bentuk pelatihan yang digunakan yaitu dengan cara pemberian materi dari narasumber
yang relevan disertai pemberdayaan potensi peserta dalam bentuk praktek langsung atas
penjelasan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik secara langsung ataupun
melalui aplikasi berbalas pesan/Whatsapp. Sesi ini dinamakan sesi tatap muka
(pembelajaran langsung) dan berjumlah 60 jam pelajaran. 
Pasca sesi tatap muka, calon pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar program percepatan
pencegahan stunting wajib mengerjakan dan menuntaskan proses pelatihan melalui sesi
tugas mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh peserta di wilayahnya masing masing.
Kegiatan tugas mandiri dengan setara dengan 80 jam pelajaran

Pelaksanaan kegiatan Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program
Percepatan Pencegahan stunting dimasa pandemik covid-19
Menggunakan 2 pola pelatihan atau dikenal dengan istilah Hybrid Learning melalui
pelatihan dalam jaringan (Daring) dan juga pelatihan tatap muka langsung (Luring). 
Kegiatan Pelatihan melalui Daring diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki
sinyal internet yang baik, dan untuk Kabupaten/Kota yang terkendala dengan
keterbatasan sinyal internet maka dibuat pelatihan secara tatap muka langsung
(Luring). Hal ini bertujuan agar target capaian sebanyak 2.000 orang pelatih yang
tertuang dalam Matriks Agreed Action dalam capaian Disbursement Linked Indicator
(DLI) poin 4 Percepatan Pencegahan Stunting dapat dituntaskan

Tantangan 

Kendala:

Kendala yang dihadapi sampai dengan akhir bulan Desember tahun 

2021 yaitu masih terdapat 6 Kabupaten yang belum menuntaskan 

target capaian 20 orang GTK PAUD untuk mengikuti kegiatan 

Bimtek PCP Diksar Stunting, hal ini dikarekanakan waktu pelatihan 

yang sudah mendekati natal dan tahun baru sehingga peserta 

kesulitan untuk mencari moda transportasi baik darat, laut, ataupun 

udara. Kabupaten yang belum menuntaskan target capaian 20 

orang GTK PAUD mengikuti PCP Diksar Stunting (Sasaran Tahun 

2019 dan 2020).

Solusi:

Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengundang kembali 

Kabupaten yang belum memenuhi target capaian 20 orang GTK 

PAUD di tahun anggaran 2022, dengan terlebih dahulu 

mengirimkan surat edaran dari Direktur Guru PAUD dan Dikmas, 

untuk meminta informasi lebih lanjut terkait kendala yang dihadapi 

oleh Dinas Pendidikan di 6 kabupten karena belum bisa 

menuntaskan target sasaran 20 orang pendidik PAUD dan kembali 

meminta Dinas Pendidikan untuk segera merekomendasikan GTK 

PAUD yang nantinya akan mengikuti kegiatan dimaksud baik secara 

daring maupun luring.
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Solusi 
Solusi yang dapat dilakukan yaitu
dengan mengundang kembali
Kabupaten yang belum memenuhi target
capaian 20 orang GTK PAUD di tahun
anggaran 2022, dengan terlebih dahulu
mengirimkan surat edaran dari Direktur
Guru PAUD dan Dikmas, untuk meminta
informasi lebih lanjut terkait kendala
yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan di
6 kabupten karena belum bisa
menuntaskan target sasaran 20 orang
pendidik PAUD dan kembali meminta
Dinas Pendidikan untuk segera
merekomendasikan GTK PAUD yang
nantinya akan mengikuti kegiatan
dimaksud baik secara daring maupun
luring.

Kendala
Kendala yang dihadapi sampai dengan
akhir bulan Desember tahun 2021 yaitu
masih terdapat 6 Kabupaten yang
belum menuntaskan target capaian 20
orang GTK PAUD untuk mengikuti
kegiatan Bimtek PCP Diksar Stunting,
hal ini dikarekanakan waktu pelatihan
yang sudah mendekati natal dan tahun
baru sehingga peserta kesulitan untuk
mencari moda transportasi baik darat,
laut, ataupun udara. Kabupaten yang
belum menuntaskan target capaian 20
orang GTK PAUD mengikuti PCP
Diksar Stunting (Sasaran Tahun 2019
dan 2020).
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Solusi 
Solusi yang dapat dilakukan yaitu
dengan mengundang kembali
Kabupaten yang belum memenuhi target
capaian 20 orang GTK PAUD di tahun
anggaran 2022, dengan terlebih dahulu
mengirimkan surat edaran dari Direktur
Guru PAUD dan Dikmas, untuk meminta
informasi lebih lanjut terkait kendala
yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan di
6 kabupten karena belum bisa
menuntaskan target sasaran 20 orang
pendidik PAUD dan kembali meminta
Dinas Pendidikan untuk segera
merekomendasikan GTK PAUD yang
nantinya akan mengikuti kegiatan
dimaksud baik secara daring maupun
luring.

Kendala
Kendala yang dihadapi sampai dengan
akhir bulan Desember tahun 2021 yaitu
masih terdapat 6 Kabupaten yang
belum menuntaskan target capaian 20
orang GTK PAUD untuk mengikuti
kegiatan Bimtek PCP Diksar Stunting,
hal ini dikarekanakan waktu pelatihan
yang sudah mendekati natal dan tahun
baru sehingga peserta kesulitan untuk
mencari moda transportasi baik darat,
laut, ataupun udara. Kabupaten yang
belum menuntaskan target capaian 20
orang GTK PAUD mengikuti PCP
Diksar Stunting (Sasaran Tahun 2019
dan 2020).
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Gambar 3.19 Foto Pelaksanaan Bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Daring



Program Peningkatan dan Pemerataan Mutu
GTK PAUD melalui Kemitraan

Program Peningkatan dan Pemerataan Mutu GTK PAUD melalui 

Kemitraan ini dilaksanakan dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 

2022. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kemitraan pada 

tahun 2020 diperoleh beberapa catatan penting. Pertama dari segi 

efektivitas, pelaksanaan program kemitraan dipandang sangat efektif 

dalam upaya peningkatan dan pemerataan mutu GTK PAUD. Indikator 

efektivitas bisa dilihat dari interaksi yang terjalin antara GTK inti dan 

mitra, adopsi inovasi pembelajaran, serta best practice yang dihasilkan 

sebagai dampak dari kegiatan On The Job Learning (OJL) yang 

dilaksanakan. Selain hal tersebut, keberadaan aplikasi program kemitraan 

(Si Mitra) menjadi sarana yang cukup efektif selama pelaksanaan program 

kemitraan karena menjadi acuan bagi GTK inti dan mitra dalam 

melaksanakan kegiatan

Catatan:

Semua kegiatan penguatan kompetensi dan kinerja dilaksanakan di 

daerah Mitra dan Imbas. Orientasi kemitraan adalah transformasi 

budaya mutu dari GTK Mitra dan Imbas melalui komunitas belajar 

professional GTK PAUUD pada tingkat Kabupaten/Kota atau GTK 

PAUD di tingkat kecamatan.
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Gambar 3.20 Tahapan Program Kemitraan Tahun 2021



Berdasarkan hasil evaluasi program kemitraan pada tahun 2020 tersebut, 

maka pelaksanaan desain kemitraan GTK PAUD tahun 2020-2022 harus 

dituntaskan agar pemerataan mutu dapat terealisasi sesuai dengan target 

program. Desain program kemitraan GTK PAUD tahun 2021 merupakan 

rancangan program lanjutan tahun ke-1 (2020). Artinya harus ada 

keberlanjutan dan peningkatan sasaran kemitraan GTK PAUD dari tahun 

sebelumnya.

Target peserta Program Kemitraan GTK PAUD tahun 2021 adalah 

komunitas belajar yang tergabung dalam PKG di lingkungan GTK Mitra 

dan Imbas. Adapun sasaran peserta meliputi PKG di lingkungan GTK Mitra 

dan Imbas serta PKG di lingkungan GTK Inti yang berada di 120 

kabupaten/kota GTK Mitra dan 40 kabupaten/kota GTK Inti.

Tahun 2021 proses pendampingan GTK Inti (39) dan GTK Mitra (120) 

kepada GTK Imbas (1197) untuk mengimplementasikan 6 modul dengan 

pengayaan materi fasilitasi dan materi merdeka bermain. Pelibatan GTK 

PAUD baru mencakup 19 provinsi, 138 kab/kota untuk itu perlu 

pengimbasan ke wilayah lainnya.

Kegiatan implementasi RTL yang dilakukan daring karena masih kondisi 

pendemi Covid-19. Hal ini, tidak menyurutkan semangat GTK PAUD 

untuk melaksanakan pengimbasan dan transformasi pengalaman 

praktik baik.

Pengimbasan program kemitraan ini telah ditindaklanjuti oleh sebagian 

GTK Inti dan Mitra secara mandiri dengan melaksanakan perluasan 

program kemitraan 2021 ini kepada rekan sejawat dengan dukungan 

Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Pengawas, Pengurus PKG.

Koordinasi dan konsultasi dilakukan secara intens antara Direktorat 

Guru PAUD dan Dikmas dengan Tim Fasilitator, Tim IT Si Mitra dan GTK 

Inti serta GTK Mitra sangat membantu dalam menyukseskan program 

kemitraan ini. Berikut jumlah peserta yang terlibat.
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Gambar 3.21 Peserta Program Kemitraan
Guru PAUD dan Dikmas
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Peningkatan Kinerja melalui Webinar Seri
GTK PAUD

Peningkatan kinerja melalui Webinar Seri Guru PAUD dan Dikmas tahun 

2021 terbagi 3 besar, yakni PTMT, Gebyar Dongeng dan Selasa Seru. 

Jumlah peserta yang terlibat dari sebanyak 29.069 orang, dari unsur 

Guru, Kepala Satuan, Penilik, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan 

Pengelola Satuan. AdapunTerobosan baru di tahun kedua pandemi, 

Direktorat Guru PAUD dan Dikmas melaksanakan Seri Webinar Selasa 

Seru selain Gebyar Dongeng.
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Penilaian Angka Kredit 

Program/kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru TK, Pamong Belajar,
Penilik dan Pengawas Sekolah merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap Guru TK,
Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat/jabatan. Tim penilai
berasal dari unsur akademisi dan praktisi yang bertugas menilai berkas/dokumen (DUPAK)
yang diajukan oleh Guru TK, Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah yang akan naik
pangkat/jabatan.

Pelaksanaan penilaian DUPAK bagi jabfung Guru TK dan Pengawas TK berbasis online dan
diverifikasi oleh operator LPMP untuk Guru TK sedangkan untuk pengawas TK langsung
diverifikasi oleh Tim Direktorat. Operator dari masing masing LPMP melakukan input dan
verval data usulan pengajuan melalui aplikasi SIM PAK, dan operator akan menyampaikan
rekap laporan data via google form dan senantiasa dapat pantau oleh Direktorat agar dapat
dilakukan penilaian.

Tabel Jumlah GTK PAUD dan Dikmas yang Terfasilitasi Peningkatan Karirnya

Jumlah PAK GTK PAUD dan Dikmas
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Tabel 3.3 Peserta Webinar Seri GTK PAUD dan Dikmas Tahun 2021

Gambar 3.22 Peserta Webinar Tahun 2020-2021
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Solusi 
Solusi yang dapat dilakukan yaitu
dengan mengundang kembali
Kabupaten yang belum memenuhi target
capaian 20 orang GTK PAUD di tahun
anggaran 2022, dengan terlebih dahulu
mengirimkan surat edaran dari Direktur
Guru PAUD dan Dikmas, untuk meminta
informasi lebih lanjut terkait kendala
yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan di
6 kabupten karena belum bisa
menuntaskan target sasaran 20 orang
pendidik PAUD dan kembali meminta
Dinas Pendidikan untuk segera
merekomendasikan GTK PAUD yang
nantinya akan mengikuti kegiatan
dimaksud baik secara daring maupun
luring.

Kendala
Kendala yang dihadapi sampai dengan
akhir bulan Desember tahun 2021 yaitu
masih terdapat 6 Kabupaten yang
belum menuntaskan target capaian 20
orang GTK PAUD untuk mengikuti
kegiatan Bimtek PCP Diksar Stunting,
hal ini dikarekanakan waktu pelatihan
yang sudah mendekati natal dan tahun
baru sehingga peserta kesulitan untuk
mencari moda transportasi baik darat,
laut, ataupun udara. Kabupaten yang
belum menuntaskan target capaian 20
orang GTK PAUD mengikuti PCP
Diksar Stunting (Sasaran Tahun 2019
dan 2020).

Penilaian Angka Kredit
Program/kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru TK, 

Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah merupakan suatu bentuk 

pelayanan terhadap Guru TK, Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas 

Sekolah yang akan naik pangkat/jabatan. Tim penilai berasal dari unsur 

akademisi dan praktisi yang bertugas menilai berkas/dokumen (DUPAK) 

yang diajukan oleh Guru TK, Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas 

Sekolah yang akan naik pangkat/jabatan.

Pelaksanaan penilaian DUPAK bagi jabfung Guru TK dan Pengawas TK 

berbasis online dan diverifikasi oleh operator LPMP untuk Guru TK 

sedangkan untuk pengawas TK langsung diverifikasi oleh Tim Direktorat. 

Operator dari masing masing LPMP melakukan input dan verval data 

usulan pengajuan melalui aplikasi SIM PAK, dan operator akan 

menyampaikan rekap laporan data via google form dan senantiasa dapat 

pantau oleh Direktorat agar dapat dilakukan penilaian.
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Penilaian Angka Kredit 

Program/kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru TK, Pamong Belajar,
Penilik dan Pengawas Sekolah merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap Guru TK,
Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat/jabatan. Tim penilai
berasal dari unsur akademisi dan praktisi yang bertugas menilai berkas/dokumen (DUPAK)
yang diajukan oleh Guru TK, Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah yang akan naik
pangkat/jabatan.

Pelaksanaan penilaian DUPAK bagi jabfung Guru TK dan Pengawas TK berbasis online dan
diverifikasi oleh operator LPMP untuk Guru TK sedangkan untuk pengawas TK langsung
diverifikasi oleh Tim Direktorat. Operator dari masing masing LPMP melakukan input dan
verval data usulan pengajuan melalui aplikasi SIM PAK, dan operator akan menyampaikan
rekap laporan data via google form dan senantiasa dapat pantau oleh Direktorat agar dapat
dilakukan penilaian.

Tabel Jumlah GTK PAUD dan Dikmas yang Terfasilitasi Peningkatan Karirnya

Jumlah PAK GTK PAUD dan Dikmas
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Tabel 3.4 Capaian IKK 2.1 Jumlah GTK PAUD dan Dikmas yang
Terfasilitasi Peningkatan Karirnya
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Gambar 3.23 Jumlah PAK GTK PAUD dan
Dikmas

Target Realisasi % Target Realisasi %

Jumlah GTK PAUD dan Dikmas yang 
terfasilitasi peningkatan karirnya 5.600 5.819 103,91 1920 1.935 100,78

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tahun 2020 Tahun 2021

Gambar 3.24 Penilaian Angka Kredit Guru PAUD,
Pamong Belajar dan Penilik



Penilaian Angka Kredit nampak, persentase kelulusan rata rata 50,70%, 

artinya ada kenaikan 2,65% dari tahun sebelumnya. Meski demikian 

sejumlah kendala tahun sebelumnya masih ditemui di tahun 2021 ini.

Kendala:

Ketidaksesuaian berkas dengan DUPAK yang diusulkan sehingga 

proses entri data terhambat.

Masih ditemukan ketidak sesuaian nilai angka kredit yang 

tercantum di SK dengan PAK.

Tidak lengkapnya berkas pendukung penilaian DUPAK.

Masih ditemukan pengusul yang telah melakukan penilaian DUPAK 

pada periode sebelumnya dan dinyatakan tidak lulus tidak 

melampirkan surat hasil penilaian (periode sebelumnya) ketika 

mengusulkan DUPAK kembali.

Pengusul tidak melampirkan PAK terakhir.

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan penilaian belum update 

sehingga ada beberapa hal yang harus di input manual.

Solusi:

Melakukan penilain sesuai berkas yang diusulkan/dikirim saja.

Mengkonfirmasi kepada yang bersangkuatan untuk melakukan 

penyesuaian nilai angka kredit PAK dan nilai angka kredit di SK.

Menghubungi yang bersangkutan untuk melengkapi berkas yang 

kurang.

Menghubungi pembuat aplikasi penilaian.

Aplikasi yang pada tahun sebelumnya belum online, tahun ini

sudah online dan dapat diakses terbatas oleh tim sekretariat.

2021
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Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan
Fungsional Pamong Belajar

Merupakan upaya mengukur kompetensi yang dimiliki oleh Penilik 

dan Pamong Belajar sehingga menjadi dasar dalam pengembangan 

karir yaitu untuk kenaikan jenjang jabatan.tahun 2021 ini.

Pada tahun 2021 Direktorat Guru PAUD dan Dikmas menyiapkan 750 soal 

uji kompetensi kenaikan jenjang JF Pamong Belajar serta memfasilitasi 

proses pelaksanaan uji kompetensi bagi Penilik dan Pamong Belajar yang 

akan naik jenjang jabatan. Proses penyusun soal/pembahas melibatkan 

akademisi, praktisi, widyaprada, penilik, pusdatin, dan pusmenjar. 

Sedangkan untuk telaah bahasa melibatkan widyaiswara dari pusat 

Bahasa.

Penyusun soal adalah pakar dalam uraian tugas JF Penilik dan Pamong 

Belajar, sementara telah Bahasa melibatkan widyaiswasra dari pusat 

Bahasa. Tahapan penyusunan soal mengikuti standar tahapan 

penyusunan soal yang ditetapkan Biro SDM sehingga menghasilkan soal 

yang valid dan reliabel.

Kondisi masih pandemi, sosialisasi dilakukan dalam bentuk webinar, 

penyusunan soal dilaksanakan mandiri oleh penyusun soal dan 

pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara daring. Kondisi tersebut 

menjadi bagian dari efisien sumber daya yang dilakukan dirketorat. 

Strategi penyelesaian diawali dengan penyusunan kisi-kisi oleh 

pengampu jabatan (Penilik dan Pamong Belajar), sedangkan
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Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
Pamong Belajar 

Merupakan upaya mengukur kompetensi yang dimiliki oleh Penilik dan Pamong Belajar
sehingga menjadi dasar dalam pengembangan karir yaitu untuk kenaikan jenjang
jabatan.

Pada tahun 2021 Direktorat Guru PAUD dan Dikmas menyiapkan 750 soal uji kompetensi
kenaikan jenjang JF Pamong Belajar serta memfasilitasi proses pelaksanaan uji kompetensi
bagi Penilik dan Pamong Belajar yang akan naik jenjang jabatan. Proses penyusun
soal/pembahas melibatkan akademisi, praktisi, widyaprada, penilik, pusdatin, dan pusmenjar.
Sedangkan untuk telaah bahasa melibatkan widyaiswara dari pusat Bahasa. 

Kondisi masih pandemi, sosialisasi dilakukan dalam bentuk webinar, penyusunan soal
dilaksanakan mandiri oleh penyusun soal dan pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara
daring. Kondisi tersebut menjadi bagian dari efisien sumber daya yang dilakukan dirketorat. 
 Strategi penyelesaian diawali dengan penyusunan kisi-kisi oleh pengampu jabatan (Penilik
dan Pamong Belajar), sedangkan

Penyusun soal adalah pakar dalam uraian tugas JF Penilik dan Pamong Belajar, sementara 
 telaah Bahasa melibatkan widyaiswasra dari pusat Bahasa. Tahapan penyusunan soal
mengikuti standar tahapan penyusunan soal yang ditetapkan Biro SDM sehingga
menghasilkan soal yang valid dan reliabel.

Penilaian Angka Kredit

Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pamong dan Penilik Tahun 2021
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Tabel 3.5 Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Pamong dan Penilik Tahun 2021
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Gambar 3.25 Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Pamong Belajar dan Penilik
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Penilaian Angka Kredit 

Program/kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru TK, Pamong Belajar,
Penilik dan Pengawas Sekolah merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap Guru TK,
Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat/jabatan. Tim penilai
berasal dari unsur akademisi dan praktisi yang bertugas menilai berkas/dokumen (DUPAK)
yang diajukan oleh Guru TK, Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah yang akan naik
pangkat/jabatan.

Pelaksanaan penilaian DUPAK bagi jabfung Guru TK dan Pengawas TK berbasis online dan
diverifikasi oleh operator LPMP untuk Guru TK sedangkan untuk pengawas TK langsung
diverifikasi oleh Tim Direktorat. Operator dari masing masing LPMP melakukan input dan
verval data usulan pengajuan melalui aplikasi SIM PAK, dan operator akan menyampaikan
rekap laporan data via google form dan senantiasa dapat pantau oleh Direktorat agar dapat
dilakukan penilaian.

Tabel Jumlah GTK PAUD dan Dikmas yang Terfasilitasi Peningkatan Karirnya

Jumlah PAK GTK PAUD dan Dikmas

Soal-soal yang disusun oleh beberapa penyusun soal tidak 

sesuai dengan kisi-kisinya sehingga melakukan perbaikan 

berulang kali,

Beberapa Penyusun soal tidak bisa hadir secara luring 

sehingga proses telaah materi terhambat,

Pendaftar uji kompetensi seringkali salah menginput data 

dalam aplikas, dan

Pada saat pelaksanaan uji kompetensi, pendaftar seringkali

mengalami trouble lupa username, koneksi internet 

bermasalah, dst.

H
A

M
B

A
T

A
N

Mengikuti arahan Pusmenjar, dimana perbaikan soal serta 

dibantu oleh Penyusun soal lainnya,

Bagi Peserta yang tidak bisa hadir difasilitasi dengan Zoom 

meeting dan menyediakan google spreadsheet online 

sehingga penyusun soal dapat mengetahui langsung 

masukan dari pusmenjar, dilakukan verifikasi data berulang 

oleh tim direktorat, dan

Mengusulkan akan perlunya pengawasan dalam pelaksanaan 

uji kompetensi.

S
O

L
U

S
I

Perlu dilakukan analisis butir soal terhadap soal-soal yang 

telah digunakan pada uji kompetensi kenaikan jenjang 

jabatan Penilik dan Pamong Belajar tahun 2021.

Perlu dilakukan penyusunan soal baru unruk kepentingan 

bank soal pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang 

jabatan.R
E

K
O

M
E

N
D

A
S

I
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Penilaian Angka Kredit 

Program/kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru TK, Pamong Belajar,
Penilik dan Pengawas Sekolah merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap Guru TK,
Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat/jabatan. Tim penilai
berasal dari unsur akademisi dan praktisi yang bertugas menilai berkas/dokumen (DUPAK)
yang diajukan oleh Guru TK, Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah yang akan naik
pangkat/jabatan.

Pelaksanaan penilaian DUPAK bagi jabfung Guru TK dan Pengawas TK berbasis online dan
diverifikasi oleh operator LPMP untuk Guru TK sedangkan untuk pengawas TK langsung
diverifikasi oleh Tim Direktorat. Operator dari masing masing LPMP melakukan input dan
verval data usulan pengajuan melalui aplikasi SIM PAK, dan operator akan menyampaikan
rekap laporan data via google form dan senantiasa dapat pantau oleh Direktorat agar dapat
dilakukan penilaian.

Tabel Jumlah GTK PAUD dan Dikmas yang Terfasilitasi Peningkatan Karirnya

Jumlah PAK GTK PAUD dan Dikmas

Perlu penyempurnaan aplikasi uji kompetensi kenaikan 

jenjang jabatan Penilik dan Pamong Belajar sehingga dapat 

dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun.

Perlu dilakukan sosialisasi yang masif kepada para 

pemangku kepentingan terkait mekanisme pelaksanaan uji 

kompetensi kenaikan jenjang jabatan Penilik dan Pamong 

Belajar
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Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik

Program/kegiatan Bimtek Fungsional Penilik dan Pamong Belajar 

merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap Pamong Belajar dan Penilik. 

Dilakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman Penilik dan Pamong 

Belajar terkait uraian tugas dan fungsi jabatannya. Pamong Belajar dan 

Penilik harus mengikuti bimtek fungsional Pamong Belajar dan Penilik 

paling lambat 2 tahun setelah diangkat (Permenpan 14 dan 15 tahun 

2010).

Capaian pelaksanaan Bimtek tahun 2021 lebih tinggi 4 kali dari tahun 

sebelumnya karena mekanisme pelaksanaan full daring. Sehingga kuota 

lebih besar, akses peserta lebih luas dibanding tahun sebelumnya yang 

terbatas Jabodetabek.

Tujuan:
Pamong Belajar dan Pemilik 

dapat memahami tugas 

pokoknya dengan baik.

Target = 600

Realisasi = 597

Capaian = 99%

Pemanggilan Peserta

Minggu ke-2 Agustus

2021 dan minggu

ke-2 September 2021

Peneribitan Sertifikat

Minggu Ke-3

September dan

Minggu Ke-1 November

Pelaksanaan Bimtek

Minggu Ke-4 Agustus

s.d. Minggu Ke-2

September 2021 dan

Minggu Ke-4

September s.d. Minggu

Ke-3 Oktober 2021
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Gambar 3.26 Bimtek Jabatan Fungsional
Pamong Belajar dan Penilik
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Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
Pamong Belajar 

Merupakan upaya mengukur kompetensi yang dimiliki oleh Penilik dan Pamong Belajar
sehingga menjadi dasar dalam pengembangan karir yaitu untuk kenaikan jenjang
jabatan.

Pada tahun 2021 Direktorat Guru PAUD dan Dikmas menyiapkan 750 soal uji kompetensi
kenaikan jenjang JF Pamong Belajar serta memfasilitasi proses pelaksanaan uji kompetensi
bagi Penilik dan Pamong Belajar yang akan naik jenjang jabatan. Proses penyusun
soal/pembahas melibatkan akademisi, praktisi, widyaprada, penilik, pusdatin, dan pusmenjar.
Sedangkan untuk telaah bahasa melibatkan widyaiswara dari pusat Bahasa. 

Kondisi masih pandemi, sosialisasi dilakukan dalam bentuk webinar, penyusunan soal
dilaksanakan mandiri oleh penyusun soal dan pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara
daring. Kondisi tersebut menjadi bagian dari efisien sumber daya yang dilakukan dirketorat. 
 Strategi penyelesaian diawali dengan penyusunan kisi-kisi oleh pengampu jabatan (Penilik
dan Pamong Belajar), sedangkan

Penyusun soal adalah pakar dalam uraian tugas JF Penilik dan Pamong Belajar, sementara 
 telaah Bahasa melibatkan widyaiswasra dari pusat Bahasa. Tahapan penyusunan soal
mengikuti standar tahapan penyusunan soal yang ditetapkan Biro SDM sehingga
menghasilkan soal yang valid dan reliabel.

Penilaian Angka Kredit

Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pamong dan Penilik Tahun 2021

Bimtek dilaksanakan secara daring sehingga beberapa 

peserta mengalami kesulitan

sinyal.
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secara daring.
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Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bimtek 

fungsional Penilik dan Pamong Belajar secara daring yang 

telah dilaksanakan.

Perlu penyempurnaan terhadap mekanisme pelaksanaan 

bimtek fungsional Penilik dan Pamong Belajar secara daring.

Perlu penyempurnaan modul dan video materi pembelajaran 

bimtek fungsional Penilik dan Pamong Belajar secara daring.

Perlu adanya aplikasi yang dapat mendata Penilik dan 

Pamong Belajar yang memerlukan penanganan bimtek 

fungsional serta pengendalian pelaksanaan bimtek oleh 
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instansi terkait. Intensitas pelaksanaan bimtek fungsional 

Penilik dan Pamong Belajar secara daring perlu ditingkatkan.

Perlu penyempurnaan pedoman pelaksanaan bimtek 

fungsional Penilik dan Pamong Belajar yang dilaksanakan 

oleh instansi terkait (seperti: Dinas Pendidikan atau 

organisasi profesi).
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IKK 2.2
Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima 

penghargaan dan pelindungan.

Upaya pemerintah melakukan serangkaian program pembinaan guru, pendidik lainya dan
tenaga kependidikan termasuk dalam pemberian penghargaan didasari atas amanat Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan
bahwa ”Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus
berhak memperoleh penghargaan”. Demikan pula tercantum dalam tugas dan fungi direktorat
yang termaktum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi.

Guru TK Inspiratif
Kepala TK Inspiratif
Pendidikan KB/TPA/SPS Inspiratif
Pengelola KB/TPA/SPS Inspiratif
Penilik Inspiratif
 Pamong Belajar inspiratif. 

Kategori Lomba: 

Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang mengikuti proses seleksi penerimaan
penghargaan tahun 2021 sejumlah 698 orang atau 64,2% dari pendaftar yang berjumlah 876. 
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IKK 2.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang
menerima penghargaan dan pelindungan.

Upaya pemerintah melakukan serangkaian program pembinaan guru, 

pendidik lainya dan tenaga kependidikan termasuk dalam pemberian 

penghargaan didasari atas amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa 
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tercantum dalam tugas dan fungi direktorat yang termaktum dalam 
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64,2% dari pendaftar yang berjumlah 876.
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Gambar 3.27 Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Tahun 2021



Kategori Lomba:

Guru TK Inspiratif Kepala TK Inspiratif

Pendidikan KB/TPA/
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Penilik Inspiratif Pamong Belajar
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Kendala dan SolusiKendala dan Solusi

Ketidakhadiran beberapa pembahas karena ada tugas lain. Untuk 

mengatasinya panitia mencarikan pembahas pengganti dengan 

kemampuan dan kualifikasi yang sama. Selain itu panitia menyediakan 

fasilitas zoom sehingga yang tidak bisa hadir bisa menyempatkan 

waktunya untuk bergabung mengikuti penyusunan pedoman

Beragam persepsi para pembahas saat pelaksanaan membutuhkan 

waktu lebih, hingga melewati waktu yang tercantum dalam jadwal. 

Oleh karenanya solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah memilih 

persepsi yang paling benar sesuai dengan peraturan yang berlaku 

melalui kesepakatan bersama
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Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya tatakelola satuan kerja di lingkungan
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

IKK 3.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, 

dan transparansi layanan pengelolaan Guru PAUD dan Dikmas baik di 

pusat maupun daerah serta meningkatkan inovasi dalam pengembangan 

GTK melalui pengembangan jejaring dan kerjasama. Berdasarkan evaluasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal (RBI), arah kebijakan penguatan 

tata kelola dan kerjasama dijabarkan melalui strategi dalam hal:

a. Manajemen perubahan

b. Penataan tata laksana

c. Penataan SDM

d. Penguatan pengawasan

e. Penguatan akuntabilitas

f. Peningkatan kualitas layanan publik

g. Fasilitasi dan kerjasama

A
(87,14)

a) Manajemen Perubahan

Identifikasi kebutuhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program 

Direktorat Guru PAUD dan Dikmas

Pelaksanaan Monev program prioritas Guru PAUD dan Dikmas

Penyusunan Intrumen Monev Program Prioritas Guru PAUD dan 

Dikmas
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Uji Coba Instrumen Program Prioritas Guru PAUD dan Dikmas

Penyusunan Laporan kinerja

Peningkatan Keterampilan Kepegawaian

Penghapusan Barang/Arsip

Analisis, Verifikasi dan Validasi data GTK PAUD

Peta jalan GTK PAUD

Penyusunan Manajemen Resiko Program Direktorat Guru PAUD dan 

Dikmas

Peningkatan Pemahaman Peraturan Pengelolaan Keuangan

Penyusunan Naskah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal

Publikasi Kegiatan Direktorat Guru PAUD dan Dikmas

Operasional Peningkatan Kompetensi GTK PAUD

Pencetakan/Penerbitan/Pengadaan/Laminasi

Penyusunan Program Kerja Direktorat

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

b) Penataan Tata Laksana

Pemanfaatan aplikasi e-Government

Review prosedur operasional standar direktorat

Penyiapkan standar pelayanan

Menyiapkan peta proses bisnis

c) Penataan SDM Aparatur

Draft Peta Jabatan

Rotasi pegawai sesuai OTK baru

Menyediakan PBK Direktorat

Menyusun SKP 2021

Penyediaan laporan pelaksanaan tunjangan kinerja

Membuat rekap absensi tahun 2021
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d) Penguatan Pengawasan

Adanya petugas unit pengendali gratifikasi

Laporan penerimaan gratifikasi Direktorat Guru PAUD dan Dikmas

Adanya dokumen manajemen resiko

Tersedianya contoh SPM dengan barcode

Laporan LHKASN & LHKPN,

Media sosialisasi pemberantasan korupsi

e) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Direktorat

Laporan Daya Serap Bulanan 2021

Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Triwulan I dan Triwulan II, dan III

Laporan Kinerja Anggaran

Laporan Kinerja Triwulan

Pemanfaatan aplikasi daya serap

Dalam penguatan akuntabilitas kinerja, capaian yang telah dilakukan oleh 

Direktorat Guru PAUD dan Dikmas adalah tersedianya:

f) Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Serangkaian penyiapan konten

Sosialisas melalui media sosial direktorat berupa laman, IG, Youtube 

dan facebook

Penyediaan sejumlah aplikasi (penilaian angka kredit, aplikasi uji 

kompetensi, aplikasi SiMitra, aplikasi MOm)

Media publikasi cetak berupa majalah “MISI” dan jurnal “Warna 

Warni”

Pelaksanaan Seri Webinar

Workshop tindak lanjut seri webinar

Untuk peningkatan kualitas layanan publik dilakukan:
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Penyiapan Konten

Bahan Publikasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting

Publikasi PAUDHI

Publikasi Diklat Berjenjang dan Diklat Inovasi Pembelajaran PAUD

Produksi Konten Podcast PTM

Pra Produksi Video Pelaksanaan dan Capaian PCP Diklat 

Penanganan

Stunting

Video PTM episode 1

Konten Video PTM episode 3

Sosialisasi

Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 3 Regional Bali 

dan Nusa Tenggara

Pelaksanaan Program Guru Penggerak Angkatan IV

Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Program Guru 

Penggerak

Angkatan IV Regional Kalimantan

Pendampingan/Couching

Pendaftaran Program Pendidikan Guru Penggerak kepada calon 

Guru Penggerak

Pendaftaran Program Sekolah Penggerak

Penyelesaian Pendaftaran Program Guru Penggerak Angkatan 4 

Regional Kalimantan

Penyelesaian Pendaftaran Tahap 2 Pelaksanaan Program Guru 

Penggerak Angkatan IV Regional Kalimantan

Pendaftaran (coaching clinic) Pelatih Ahli Program Sekolah 

Penggerak

Rata-rata Kinerja Anggaran RKA-K/L Satker minimal 93, menjadi salah satu indikator atas
implemantasi arah kebijakan  Ditjen  GTK. Sebagai salah satu satker dibawahnya, Direktorat
Guru PAUD dan Dikmas berupaya meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi
layanan pengelolaan Guru PAUD dan Dikmas semaksimal mungkin. Indikator ini baru diukur
tahun 2021, namun secara nilai pada grafik terlihat ada peningkatan sebesar  2,91.

Target = 93,2

Realisasi  = 90,23

Capaian = 96,81%
2020 2021
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IKK 3.2 Rata-rata Kinerja Anggaran RKA-K/L Satker Minimal 93

Kebutuhan sehari hari perkantoran
Langganan daya dan Jasa
Pemeliharaan kantor
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
Operasional Sehari-hari Penerbitan SPM
Operasional Sehari-hari Bendahara Pengeluaran

Layanan perkantoran --> Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor --> 

Pagu Anggaran Direktorat Guru PAUD dan
Dikmas tahun 2021 sebesar  Rp
113.495.364.000. Pagu tersebut untuk
membiayai pencapaian 3 (tiga) Sasaran
Kegiatan (SK) dengan 6 Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) yang merupakan kegiatan
pendukung program prioritas nasional,
kementerian, Ditjen GTK dan juga prioritas
direktorat.

 Capaian Anggaran1.

 87,32

 90,23

Capaian IKK 3.2

Penyerapan Anggaran 
Tahun Anggaran 2021

B. Realisasi Anggaran

0,69 % 
Rp 784.128.322

Rp 112.711.235.678

99,31%

Sisa Anggaran Realisasi Anggaran

Gambar diagram menunjukan, realisasi anggaran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dari
total anggaran Rp 113.495.364.000, terealisasi SPM sebesar Rp 112.711.235.678 atau
sebesar 99,31 %.  

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan SPASIKITA
diperoleh nilai kinerja anggara (NKA) sebesar 90,23 atau meningkat 2,91 dari tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan pada sejumlah komponen penilaian
SMART dan IKPA. Peningkatan komponen smart khususnya pada konsistensi dan efisiensi. 

Dari Gambar Realisasi Anggaran per KRO, teridentifikasi semua output sudah mencapai
100%. Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan kinerja menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran, namun belum gambaran efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
karena adanya kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis
biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Total Anggaran
113.495.364.000
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Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  
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Pendaftaran Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak

Penyelesaian Pendaftaran Program Guru Penggerak Angkatan 5 

Regional sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung Tahun 2021

Pendaftaran Program PGP Angkatan 3 Regional Bali dan Nusa 

Tenggara.

Pelaksanaan Program Guru Penggerak Angkatan IV

Pelatih Ahli Sekolah Penggerak

Seri Webinar

Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun Ajaran 

2021/2022

Gebyar Dongeng untuk Anak Indonesia

Selasa Seru

Workshop Atas Hasil Webinar Selasa Seru

Pembuatan Media Publikasi Mendongeng GTK PAUD

Penyusunan Strategi Komunikasi Publikasi dilingkungan dirjen 

GTK

Pembuatan Media Publikasi Pembelajaran Berdiferensasi Bagi GTK 

PAUD

Pembuatan Media Publikasi Pengasuhan untuk Ragam karakter 

anak dalam paud Hi.

Pembuatan Media Publikasi "L-STEAM : sekarang untuk Masa 

depan"

Media Publikasi "Praktik Baik dan Pembelajaran Implementasi 

PAUD HI"

Pembuatan Media Publikasi Apresiasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan
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Total Anggaran
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Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  
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Inspiratif Tahun 2021 Direktorat Guru PAUD dan Dikmas

Pembuatan Media Publikasi Peran Guru PAUD dan Praktik Baik 

dalam Program Penurunan Stunting

Peluncuran Program Guru Belajar Dan Berbagi Diklat Teknis 

Perkembangan Otak Anak dan Diklat Teknis Percepatan 

Penurunan Stunting

Pembuatan Media Publikasi Merdeka Bermain Sesuai 

Perkembangan Otak Anak

0,69 % 
Rp 784.128.322

Rp 112.711.235.678

99,31%

Sisa Anggaran Realisasi Anggaran
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Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
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dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  
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Kendala:

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal belum menginternalisasi 

ke seluruh pegawai;

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal masih bersifat parsial 

sehingga kesannya tidak menyatu dalam program dan kegiatan 

Direktorat Guru PAUD dan Dikmas,

Untuk penguatan pengawasan, terutama tugas petugas unit 

gratifikasi belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga 

pengelolaan gratifikasi pada Direktorat Guru PAUD dan Dikmas 

terkesan tidak berjalan,

Untuk kualitas layanan publik terutama melalui media sosial masih 

dirasakan kurang responsif dalam menjawab dan menyampaikan 

solusi untuk permasalahan Guru PAUD dan Dikmas yang 

disampaikan melalui media sosial Direktorat Guru PAUD dan 

Dikmas, dan

Untuk penataan pegawai, masih terkendala dimana banyak 

pegawai tidak berada pada jabatan yang sesuai dengan 

pendidikan dan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari,sementara itu 

belum bisa dilakukan usul mutasi atau perubahan jabatan ke Biro 

SDM Kemendikbudristek untuk menyesuaikan dengan kebutuhan 

Direktorat.

Rekomendasi:

Sosialisasi program RBI secara rutin kepada seluruh pegawai

Menyelaraskan program RBI dengan kegiatan Direktorat sehingga 

pelaksanaan RBI tidak terpisah dengan kegiatan direktorat 

melainkan menjadi satu kesatuan,

Memaksimalkan dan mendorong petugas unit pengelola gratifikasi 

secara aktif melakukan sosialisasi dan melakukan pengelolaan 

gratifikasi
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Gambar 3.30 Capaian IKK 3.2

Mengingatkan petugas laman agar secara aktif menindaklanjuti 

pertanyaan dan masalah

Guru PAUD dan Dikmas yang masuk melalui media sosial 

direktorat kepada pokja terkait, dan

Memberikan himbauan kepada pegawai yang tugas jabatannya 

belum sesuai dengan yang dilaksanakan sehari-hari, diupayakan 

agar tetap ada tugas jabatan yang dilaksanakan dan tugas yang 

dilakukan sehari-hari yang tidak sesuai dengan jabatannya 

dijadikan tugas tambahan

IKK 3.2 Rata-rata Kinerja Anggaran RKA-K/L Satker Minimal 93

Rata-rata Kinerja Anggaran RKA-K/L Satker minimal 93, menjadi salah 

satu indikator atas implemantasi arah kebijakan Ditjen GTK. Sebagai salah 

satu satker dibawahnya, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas berupaya 

meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi layanan 

pengelolaan Guru PAUD dan Dikmas semaksimal mungkin. Indikator ini 

baru diukur tahun 2021, namun secara nilai pada grafik terlihat ada 

peningkatan sebesar 2,91.

Target = 93,2

Realisasi = 90,23

Capaian = 96,81%
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Layanan perkantoran --> Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional 
dan Pemeliharaan Kantor meliputi:

Kebutuhan sehari hari perkantoran

Langganan daya dan Jasa

Pemeliharaan kantor

Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

Operasional Sehari-hari Penerbitan SPM

Operasional Sehari-hari Bendahara Pengeluaran

Pagu Anggaran Direktorat Guru 

PAUD dan Dikmas tahun 2021 

sebesar Rp. 113.495.364.000. 

Pagu tersebut untuk membiayai 

pencapaian 3 (tiga) Sasaran 

Kegiatan (SK) dengan 6 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

yang merupakan kegiatan 

pendukung program prioritas 

nasional, kementerian, Ditjen 

GTK dan juga prioritas 

direktorat.

Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum 

memenuhi target, namun secara umum trendnya meningkat khususnya 

pada triwulan terakhir. Kondisi tersebut selaras dengan alokasi anggaran 

sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan Seleksi Nasional PPPK 

untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan pada 

triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD 

dan Dikmas dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.

B. Realisasi Anggaran
1. Capaian Anggaran

Rata-rata Kinerja Anggaran RKA-K/L Satker minimal 93, menjadi salah satu indikator atas
implemantasi arah kebijakan  Ditjen  GTK. Sebagai salah satu satker dibawahnya, Direktorat
Guru PAUD dan Dikmas berupaya meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi
layanan pengelolaan Guru PAUD dan Dikmas semaksimal mungkin. Indikator ini baru diukur
tahun 2021, namun secara nilai pada grafik terlihat ada peningkatan sebesar  2,91.

Target = 93,2

Realisasi  = 90,23

Capaian = 96,81%
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IKK 3.2 Rata-rata Kinerja Anggaran RKA-K/L Satker Minimal 93

Kebutuhan sehari hari perkantoran
Langganan daya dan Jasa
Pemeliharaan kantor
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
Operasional Sehari-hari Penerbitan SPM
Operasional Sehari-hari Bendahara Pengeluaran

Layanan perkantoran --> Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor --> 

Pagu Anggaran Direktorat Guru PAUD dan
Dikmas tahun 2021 sebesar  Rp
113.495.364.000. Pagu tersebut untuk
membiayai pencapaian 3 (tiga) Sasaran
Kegiatan (SK) dengan 6 Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) yang merupakan kegiatan
pendukung program prioritas nasional,
kementerian, Ditjen GTK dan juga prioritas
direktorat.

 Capaian Anggaran1.

 87,32

 90,23

Capaian IKK 3.2

Penyerapan Anggaran 
Tahun Anggaran 2021

B. Realisasi Anggaran

0,69 % 
Rp 784.128.322

Rp 112.711.235.678

99,31%

Sisa Anggaran Realisasi Anggaran

Gambar diagram menunjukan, realisasi anggaran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dari
total anggaran Rp 113.495.364.000, terealisasi SPM sebesar Rp 112.711.235.678 atau
sebesar 99,31 %.  

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan SPASIKITA
diperoleh nilai kinerja anggara (NKA) sebesar 90,23 atau meningkat 2,91 dari tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan pada sejumlah komponen penilaian
SMART dan IKPA. Peningkatan komponen smart khususnya pada konsistensi dan efisiensi. 

Dari Gambar Realisasi Anggaran per KRO, teridentifikasi semua output sudah mencapai
100%. Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan kinerja menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran, namun belum gambaran efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
karena adanya kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis
biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Total Anggaran
113.495.364.000
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Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  
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Sisa Anggaran Realisasi Anggaran

Gambar diagram menunjukan, realisasi anggaran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dari
total anggaran Rp 113.495.364.000, terealisasi SPM sebesar Rp 112.711.235.678 atau
sebesar 99,31 %.  

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan SPASIKITA
diperoleh nilai kinerja anggara (NKA) sebesar 90,23 atau meningkat 2,91 dari tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan pada sejumlah komponen penilaian
SMART dan IKPA. Peningkatan komponen smart khususnya pada konsistensi dan efisiensi. 

Dari Gambar Realisasi Anggaran per KRO, teridentifikasi semua output sudah mencapai
100%. Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan kinerja menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran, namun belum gambaran efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
karena adanya kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis
biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Total Anggaran
113.495.364.000
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Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  
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Gambar 3.31 Penyerapan Anggaran Tahun

Anggaran 2021
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Gambar diagram menunjukan, realisasi anggaran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dari
total anggaran Rp 113.495.364.000, terealisasi SPM sebesar Rp 112.711.235.678 atau
sebesar 99,31 %.  

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan SPASIKITA
diperoleh nilai kinerja anggara (NKA) sebesar 90,23 atau meningkat 2,91 dari tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan pada sejumlah komponen penilaian
SMART dan IKPA. Peningkatan komponen smart khususnya pada konsistensi dan efisiensi. 

Dari Gambar Realisasi Anggaran per KRO, teridentifikasi semua output sudah mencapai
100%. Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan kinerja menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran, namun belum gambaran efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
karena adanya kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis
biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Total Anggaran
113.495.364.000
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Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  

Gambar 3.31 Diagram Realisasi Anggaran menunjukan, realisasi 

anggaran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dari total anggaran Rp 

113.495.364.000, terealisasi SPM sebesar Rp 112.711.235.678 atau sebesar 

99,31 %.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan 

SPASIKITA diperoleh nilai kinerja anggara (NKA) sebesar 90,23 atau 

meningkat 2,91 dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada 

peningkatan pada sejumlah komponen penilaian SMART dan IKPA. 

Dari Gambar Realisasi Anggaran per KRO, teridentifikasi semua output 

sudah mencapai 100%. Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan kinerja 

menginformasikan realisasi penyerapan anggaran, namun belum 

gambaran efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini karena adanya 
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Gambar diagram menunjukan, realisasi anggaran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dari
total anggaran Rp 113.495.364.000, terealisasi SPM sebesar Rp 112.711.235.678 atau
sebesar 99,31 %.  

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan SPASIKITA
diperoleh nilai kinerja anggara (NKA) sebesar 90,23 atau meningkat 2,91 dari tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan pada sejumlah komponen penilaian
SMART dan IKPA. Peningkatan komponen smart khususnya pada konsistensi dan efisiensi. 

Dari Gambar Realisasi Anggaran per KRO, teridentifikasi semua output sudah mencapai
100%. Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan kinerja menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran, namun belum gambaran efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
karena adanya kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis
biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Total Anggaran
113.495.364.000
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Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas 6 IKK, realisasi anggarannya dapat dilihat pada
Grafik di bawah ini. Seiring dinamika kebijakan yang ada, alokasi anggaran pemenuhan
capaian IKK, masih ditemui penggunaan anggaran lintas KRO. Secara berdasarkan konsep
RSPP hal itu  memungkinkan terjadi selama dalam rangka pemenuhan target capaian
sasasan program strategis.

Realisasi Anggaran per IKK Tahun 2021

Pada tahun 2021 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 913.669.553, dimana  
diperoleh diantaranya dari optimalisasi dukungan managemen, rekofusing penanganan
Covid 19 dan optimalisasi anggaran seleksi P3K tahap 2. Hasil efiensi tersebut di
alokasikan untuk penyelesaian target capaian program penurunan angka stunting melalui
bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan Stunting Tahap 2 (luring), Bimtek
Perkembangan Otak Anak, Finalisasi Pengembangan Core Competency dan Laporan
Hasil Desiminasi Pemetaan Kapasitas Pendidik PAUD, serta Pengembangan Potensi Diri
Pegawai di Lingkungn Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. 

2.  Efisiensi
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Realisasi Anggaran per KRO Tahun 2021
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0,69%
Rp 784.128.322 Total Anggaran

113.495.364.00

99,31%

Rp 112.711.235.678

Realisasi AnggaranSisa Anggaran

Gambar 3.32 Diagram Realisasi Anggaran
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Sisa Anggaran Realisasi Anggaran

Gambar diagram menunjukan, realisasi anggaran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dari
total anggaran Rp 113.495.364.000, terealisasi SPM sebesar Rp 112.711.235.678 atau
sebesar 99,31 %.  

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan SPASIKITA
diperoleh nilai kinerja anggara (NKA) sebesar 90,23 atau meningkat 2,91 dari tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan pada sejumlah komponen penilaian
SMART dan IKPA. Peningkatan komponen smart khususnya pada konsistensi dan efisiensi. 

Dari Gambar Realisasi Anggaran per KRO, teridentifikasi semua output sudah mencapai
100%. Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan kinerja menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran, namun belum gambaran efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
karena adanya kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis
biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Total Anggaran
113.495.364.000
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Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  

kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya 

berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur 

efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi 

yang berwenang.
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dapat dilihat pada Grafik di bawah ini. Seiring dinamika kebijakan yang 

ada, alokasi anggaran pemenuhan capaian IKK, masih ditemui 

penggunaan anggaran lintas KRO. Secara berdasarkan konsep RSPP hal 

itu memungkinkan terjadi selama dalam rangka pemenuhan target 

capaian sasasan program strategis.
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RSPP hal itu  memungkinkan terjadi selama dalam rangka pemenuhan target capaian
sasasan program strategis.
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diperoleh diantaranya dari optimalisasi dukungan managemen, rekofusing penanganan
Covid 19 dan optimalisasi anggaran seleksi P3K tahap 2. Hasil efiensi tersebut di
alokasikan untuk penyelesaian target capaian program penurunan angka stunting melalui
bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan Stunting Tahap 2 (luring), Bimtek
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Realisasi Anggaran per KRO Tahun 2021
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RSPP hal itu  memungkinkan terjadi selama dalam rangka pemenuhan target capaian
sasasan program strategis.
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Realisasi Anggaran per KRO Tahun 2021
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Realisai Anggaran per KRO Tahun 2021

Gambar 3.34 Realisai Anggaran per IKK Tahun 2021

Gambar 3.33 Realisasi Anggaran per KRO Tahun 2021



Pada tahun 2021 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 

913.669.553, dimana diperoleh diantaranya dari optimalisasi dukungan 

managemen, rekofusing penanganan Covid 19 dan optimalisasi 

anggaran seleksi P3K tahap 2. Hasil efiensi tersebut di alokasikan 

untuk penyelesaian target capaian program penurunan angka stunting 

melalui bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan 

Stunting Tahap 2 (luring), Bimtek Perkembangan Otak Anak, Finalisasi 

Pengembangan Core Competency dan Laporan Hasil Desiminasi 

Pemetaan Kapasitas Pendidik PAUD, serta Pengembangan Potensi 

Diri Pegawai di Lingkungn Direktorat Guru PAUD dan Dikmas.

2. Efisiensi
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BAB IV
Penutupan

Capaian keluaran kinerja tahun 2021, 779,96 IKK 1.1, 127,05 IKK 2.1, 

102,95 IKK 2.2, 108,93 IKK 3.1, dan 95,99 IKK 3.2, sehingga rata-rata 

kinerja mencapai 243,14. Tingginya capaian IKK 1.1 tidak lepas dari hasil 

seleksi PPPK jabatan fungsional guru, dan peningkatan peserta 

pelatihan kepala sekolah, serta tambahan sertifikasi baru. Sehingga

angka kecukupkan guru dan 25% sertifkkasi guru TK dan Kepala 

Sekolah pada satuan PAUD tinggi. Formula capaian IKK masih 

menggunakan definisi operasional yang memang belum memasukan 

kriteria guru penggerak.

Berdasarkan evaluasi kinerja anggaran Direktorat GTK PAUD seluruh 

output telah diperoleh capaiannya, dengan penyerapan anggaran 

99.31%, dengan nilai kinerja anggaran 90,23. Secara umum diperoleh 

nilai SAKIP memuaskan atau 87,37, dengan interpretasi memuaskan, 

pemimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

Permasalahan

Perubahan struktur organsisasi di lingkungan Kemendikbudristek

Sejumlah NPK beberapa program prioritas perlu pnyelarasan dengan 

aturan terkait lainya

Dinamika perubahan struktur organisasi dan penyesuaian tugas dan 

fungsi

Kebijakan program penghargaan muncul pada triwulan keempat

Program penurunan angka stunting masih menjadi tanggung jawab 

direktorat hingga tahun 2024

Pemenuhan kelengkapan media pembelajaran berbasis LMS

Penyelesaian tindak lanjut pemetaan Peningkatan Kapasitas Pendidik 

PAUD Holistik Integratif
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0,69 % 
Rp 784.128.322

Rp 112.711.235.678

99,31%

Sisa Anggaran Realisasi Anggaran

Gambar diagram menunjukan, realisasi anggaran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dari
total anggaran Rp 113.495.364.000, terealisasi SPM sebesar Rp 112.711.235.678 atau
sebesar 99,31 %.  

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan SPASIKITA
diperoleh nilai kinerja anggara (NKA) sebesar 90,23 atau meningkat 2,91 dari tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan pada sejumlah komponen penilaian
SMART dan IKPA. Peningkatan komponen smart khususnya pada konsistensi dan efisiensi. 

Dari Gambar Realisasi Anggaran per KRO, teridentifikasi semua output sudah mencapai
100%. Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan kinerja menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran, namun belum gambaran efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
karena adanya kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis
biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Total Anggaran
113.495.364.000

48Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas

Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  
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kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis
biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Total Anggaran
113.495.364.000

48Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas

Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  

Langkah Kerja Kedepan

Penguatan tatakelola manajemen SDM melalui perbaikan pada 

kebijakan, prosedur, dan pendanaan

Peningkatan efektifitas pengelolaan perencanaan program

Koordinasi dan kolaborasi lintas satker untuk pemenuhan target 

capaian program prioritas

Optimalisasi pengembangan LMS untuk peningkatan kapasitas dan 

akses Guru PAUD dan Dikmas

Peningkatan inovasi layanan dan publikasi program prioritas GTK dan

Kemendikbudristek secara umum

Optimalisasi informasi capaian kinerja dan implementasi 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 untuk perbaikan kinerja 

organisasi
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Sisa Anggaran Realisasi Anggaran
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sebesar 99,31 %.  

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan SPASIKITA
diperoleh nilai kinerja anggara (NKA) sebesar 90,23 atau meningkat 2,91 dari tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan pada sejumlah komponen penilaian
SMART dan IKPA. Peningkatan komponen smart khususnya pada konsistensi dan efisiensi. 

Dari Gambar Realisasi Anggaran per KRO, teridentifikasi semua output sudah mencapai
100%. Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan kinerja menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran, namun belum gambaran efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
karena adanya kendala bahwa sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis
biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Total Anggaran
113.495.364.000

48Laporan Kinerja Ditektorat Guru PAUD dan Dikmas

Pada grafik penyerapan anggaran menunjukan bahwa realisasi belum memenuhi target,
namun secara umum trendnya meningkat khususnya pada triwulan terakhir. Kondisi
tersebut selaras dengan alokasi anggaran sekitar 36% untuk program prioritas Pelaksanaan
Seleksi Nasional PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahap I dan II, baru dilaksanakan
pada triwulan keempat. Selain itu kebijakan pelaksanaan apresiasi GTK PAUD dan Dikmas
dan pemberian penghargan pun jelang akhir tahun.  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas 6 IKK, realisasi anggarannya dapat dilihat pada
Grafik di bawah ini. Seiring dinamika kebijakan yang ada, alokasi anggaran pemenuhan
capaian IKK, masih ditemui penggunaan anggaran lintas KRO. Secara berdasarkan konsep
RSPP hal itu  memungkinkan terjadi selama dalam rangka pemenuhan target capaian
sasasan program strategis.

Realisasi Anggaran per IKK Tahun 2021

Pada tahun 2021 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 913.669.553, dimana  
diperoleh diantaranya dari optimalisasi dukungan managemen, rekofusing penanganan
Covid 19 dan optimalisasi anggaran seleksi P3K tahap 2. Hasil efiensi tersebut di
alokasikan untuk penyelesaian target capaian program penurunan angka stunting melalui
bimtek PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan Stunting Tahap 2 (luring), Bimtek
Perkembangan Otak Anak, Finalisasi Pengembangan Core Competency dan Laporan
Hasil Desiminasi Pemetaan Kapasitas Pendidik PAUD, serta Pengembangan Potensi Diri
Pegawai di Lingkungn Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. 
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Pengukuran KInerja
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT GURU PAUD DAN DIKMAS

TAHUN ANGGARAN 2021
 
 

Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. untuk tahun
anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi
yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen .Direktorat
Guru PAUD dan Dikmas.
 
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.
 
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.
 
Jakarta, 29 Januari 2022

Dr. Endang Setiawati, M.Pd
NIP. 197312011998032001
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Penghargaan 2021
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https://gtkpaud.kemdikbud.go.id/

@gurupauddikmas

Guru PAUD Dikmas

Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dan
Pendidikan Masyarakat

Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
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