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Merdeka  
Belajar
Melalui; MenteriPendidikan  
dan Kebudayaan Republik  
Indonesia

MERDEKA BELAJAR



Apa itu Merdeka Belajar?



Merdeka belajar adalah  
kemerdekaan berpikir. Di  
mana esensi  
kemerdekaan berpikir ini  
harus ada di guru dulu.
Tanpa terjadi di guru,  
tidak mungkin bisa terjadi  
dimurid.



USBN 2020
hanya  

diselenggarakan  
oleh sekolah. Dan  
dilakukan dalam  

bentuk tes tertulis  
atau bentuk  

penilaian yang  
komprehensif

Empat Program MerdekaBelajar

RPP
Dipersingkat

Penyederhanaan  
RPP guna  
membuat  

efektifitas guru  
dalam  

mengevaluasi  
proses  

pembelajaran itu  
sendiri

Zonasi PPDB  
LebihFleksibel

Komposisi PPDB  
jalur zonasi dapat  
menerima siswa  

minimal 50 persen,
jalur afirmasi 15  

persen, jalur  
perpindahan 5  

persen dan jalur  
prestasi 30persen

4321

2021 UNDiganti

UN 2021 akan  
diubah menjadi  

Assesmen  
Kompetensi  

Minimum dan  
Survei  Karakter

PenilaianUSBN  
Komprehensif



Peran Strategis Provinsi &
Kab/Kota

Pemerintah memegang peranan  
penting dalam meningkatkan  
kualitas pendidikan anak-anak  
Indonesia, utamanya mulai dari  
ketersediaan sarana dan  prasarana

Pemerintah harus menyadari  
bahwasannya anak-anak  
merupakan investasi masa  
depan sebuahbangsa

01

02

03

05
04

Pemerintah daerah hadir sebagaipelaksana  
kebijakan dari realisasi pasal 31 ayat3 UUD 

1945 yangmengamantkanbahwa pemerintah 
mengusahakandan

menyelenggarakan satusistem pendidikan  
nasional yang meningktkankeimanandan  

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka  
mencerdaskan kehidupanbangsa.

UU No. 20 Tahun2003 tentang  
Sistem PendidikanNasional.  

PemerintahDaerahwajib memberikan
layanan, kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya pendidikan 
berkualitas bagi setiap  warga negara –

tanpa diskriminasi.

keterlibatan pemerintah dalam pendidikan  
adalah mencakup aspek mutu danpemerataan



Pada dasarnya pemerintah pusat dan  

daerah mempunyai hubungan kewenanganyang saling  

melengkapi satu sama lain. Hubunganfungsional

menyangkut atas pembagian tugasdan kewenangan yang 

mesti dijalankan oleh pemerintahan

pusat serta daerah dalam rangka  

penyelenggaraan pemerintahan yangbaik

Sebagai hubungan fungsional hubungan yang  didasarkan 

pada fungsi masing-masingpemerintahan  yang saling 

mempengaruhi serta saling bergantung  antara satu 

dengan yang lain

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah



IMPLEMENTASI

M E R D E K A
B E L A J A R

Apa aja ya kira-kira?



Langkah-langkah yang dapat dilakukan  

Provinsi Kab/Kota Dari Merdeka

Belajar

Melakukan revitalisasi musyawarah antara  
Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan  
LembagaPendidikan

Menyiapkan sarana dan prasarana demi  
menunjung proses pendiidikan yang  
berkualitas

Menjalin sinergitas antara Pemerintah
Daerah, Kab/Kota dengan pembuat
kebijakan(Mendikbud)danlembaga

pendidikan

PengoptimalisasianperanPemerintah 
Daerah Kab/Kotahinggamenyentuh 

pendidik dan tenagapendidik

Memberikan pengawasan dan
pendampingan dari Pemerintah Daerah
Kab/KotaterhadapLembagaPendidikan



Apa yang harus disiapkan oleh masing-

masing Pemerintah Daerah,Kab/Kota ?

Fasilitasi Transportasi para Guru 

dan Siswa ke Sekolah.

Menyiapkan sarana dan prasarana demi  
menunjung proses pendiidikan yang  
berkualitas

Sarana dan prasarana Sekolah yang
memadai dalam mendukung
kebijakanmerdekabelajar

Mensejahterakan Guru Honorer 

Pemda bekerjasama dengan
Perusahaan ternama untuk memfasilitasi
SiswapadasaatPraktikKerjaLapangan.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi 
telah mengamanatkan kepada 

pemerintah untuk mewujudkan 
keterjangkauan dan pemerataan 

yang berkeadilan dalam 
memperoleh pendidikan tinggi 

yang bermutu dan relevan dengan 
kepentingan masyarakat bagi 
kemajuan, kemandirian, dan 

kesejahteraan. 



PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2020 

TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR

PIP diperuntukkan bagi 
mahasiswa yang diterima di 
Perguruan Tinggi termasuk 

penyandang disabilitas dengan 
prioritas sasaran mahasiswa 

pemegang KIP, mahasiswa dari 
keluarga miskin/rentan miskin 

dan/atau dengan pertimbangan 
khusus, mahasiswa afirmasi 

(papua dan papua barat serta 
3T dan TKI) serta mahasiswa 

terkena bencana atau kondisi 
khusus. 

@ Kemendikbud 2020



Melalui PIP di tahun 2020,
pemerintah memberikan
bantuan pendidikan bagi
mahasiswa yang diterima
di perguruan tinggi
termasuk penyandang
disabilitas dalam bentuk
Kartu Indonesia Pintar
Kuliah atau KIP Kuliah
sebagai bukti kehadiran
negara untuk membantu
warganya memperoleh
hak pendidikan tinggi.

@ Kemendikbud 2020



KIP 
KULIAH

MEMBERIKAN 
BANTUAN BIAYA HIDUP 

BULANAN BAGI 
MAHASISWA YANG 

MEMENUHI 
PERSYARATAN EKONOMI 

DAN AKADEMIK

MEMBERIKAN 
BIAYA KULIAH 

DI PERGURUAN 
TINGGI 

@ Kemendikbud 2020



@ Kemendikbud 2020



@ Kemendikbud 2020



PENDAFTARAN KIP KULIAH

Tata cara pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk 
(SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, UMPN dan Mandiri) dilakukan secara 
online melalui laman KIP Kuliah yaitu kip-kuliah.kemdikbud.go.id. 

Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih 
dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah Mobile 

Apps berbasis android di Play Store

@ Kemendikbud 2020



@ Kemendikbud 2020

@ Kemendikbud 2020




