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SAMBUTAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa bangsa
yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang
melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Bangsa yang besar ditandai
dengan masyarakatnya yang literat, yang memiliki peradaban tinggi, dan
aktif memajukan masyarakat dunia. Keberliterasian dalam konteks ini bukan
hanya masalah bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, melainkan
juga yang lebih penting, bagaimana warga bangsa memiliki kecakapan hidup
agar mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk menciptakan
kesejahteraan dunia. Dengan kata lain, bangsa dengan budaya literasi tinggi
menunjukkan kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi, berpikir kritis,
kreatif, komunikatif sehingga dapat memenangi persaingan global.
Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu mengembangkan
budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui
pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan
masyarakat. Penguasaan enam literasi dasar yang disepakati oleh World
Economic Forum pada tahun 2015 menjadi sangat penting tidak hanya bagi
peserta didik, tetapi juga bagi orang tua dan seluruh warga masyarakat. Enam
literasi dasar tersebut mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi
sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan.
Pintu masuk untuk mengembangkan budaya literasi bangsa adalah
melalui penyediaan bahan bacaan dan peningkatan minat baca anak.
Sebagai bagian penting dari penumbuhan budi pekerti, minat baca anak
perlu dipupuk sejak usia dini mulai dari lingkungan keluarga. Minat baca
yang tinggi, didukung dengan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu
dan terjangkau, akan mendorong pembiasaan membaca dan menulis, baik
di sekolah maupun di masyarakat. Dengan kemampuan membaca ini pula
literasi dasar berikutnya (numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan
kewargaan) dapat ditumbuhkembangkan.

v

Untuk membangun budaya literasi pada seluruh ranah pendidikan
(keluarga, sekolah, dan masyarakat), sejak tahun 2016 Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian
dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Layaknya suatu gerakan,
pelaku GLN tidak didominasi oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, tetapi digiatkan pula oleh para pemangku kepentingan, seperti
pegiat literasi, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, dan kementerian/
lembaga lain. Pelibatan ekosistem pendidikan sejak penyusunan konsep,
kebijakan, penyediaan materi pendukung, sampai pada kampanye literasi
sangat penting agar kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan
dan kebutuhan masyarakat. GLN diharapkan menjadi pendukung keluarga,
sekolah, dan masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke wilayah terjauh
untuk berperan aktif dalam menumbuhkan budaya literasi.
Buku Peta Jalan, Panduan, Modul dan Pedoman Pelatihan Fasilitator,
Pedoman Penilaian dan Evaluasi, dan Materi Pendukung Gerakan Literasi
Nasional ini diterbitkan sebagai rujukan untuk mewujudkan ekosistem yang
kaya literasi di seluruh wilayah Indonesia. Penghargaan yang tinggi saya
sampaikan kepada tim GLN dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan
buku ini. Semoga buku ini tidak hanya bermanfaat bagi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan selaku penggerak dan pelakunya, tetapi juga bagi
masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya membangun
budaya literasi.
						

Jakarta, September 2017

         Muhadjir Effendy
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1

PENDAHULUAN

1.1 Rasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015–2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas yang dikenal
dengan Nawacita berlandaskan ideologi Trisakti yang mencakup berdaulat
di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan. Kesembilan Nawacita tersebut meliputi (1) menghadirkan
kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu
hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan tepercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan tepercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8)
melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebinekaan
dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Pembangunan pendidikan dan kebudayaan diarahkan untuk
mewujudkan Nawacita tersebut, khususnya nomor 5, 6, 8, dan 9,
yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan
produktivitas dan daya saing, melakukan revolusi karakter bangsa,
serta memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia. Untuk mencapai itu, pengembangan dan penguatan karakter
melalui kegiatan-kegiatan literasi merupakan upaya menyeluruh yang
dilaksanakan melalui pembangunan ekosistem pendidikan, baik di
lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
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Pengembangan dan penguatan karakter serta kegiatan literasi
menjadi salah satu unsur penting dalam kemajuan sebuah negara dalam
menjalani kehidupan di era globalisasi. Forum Ekonomi Dunia 2015 telah
memberikan gambaran tentang keterampilan abad ke-21 yang sebaiknya
dimiliki oleh seluruh bangsa di dunia. Keterampilan tersebut meliputi
literasi dasar, kompetensi, dan karakter.
Demi menyukseskan pembangunan Indonesia di abad ke-21,
menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia untuk menguasai enam
literasi dasar, yaitu (1) literasi bahasa, (2) literasi numerasi, (3) literasi
sains, (4) literasi digital, (5) literasi finansial, serta (6) literasi budaya
dan kewargaan. Kemampuan literasi ini juga harus diimbangi dengan
menumbuhkembangkan kompetensi yang meliputi kemampuan berpikir
kritis/memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.
Untuk meningkatan kualitas hidup, daya saing, pengembangan
karakter bangsa, serta melihat perkembangan keterampilan dan
kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi untuk
meningkatkan indeks literasi nasional melalui Gerakan Literasi Nasional.
Gerakan Literasi Nasional (GLN) lahir dari sinkronisasi semua program
literasi yang sudah berjalan pada setiap unit utama yang ada di dalam
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GLN merupakan upaya untuk
menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik
dalam pengembangan budaya literasi. Gerakan Literasi Nasional harus
dilaksanakan secara masif, baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah,
maupun masyarakat.

1.2 Situasi Saat Ini
Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah dan
jumlah penduduk banyak, Indonesia harus mampu memanfaatkan kedua
sumber daya tersebut agar bisa merebut kemenangan dalam persaingan
antarbangsa yang semakin sengit. Tidak hanya itu, pembangunan
yang kita laksanakan pun tidak hanya terpumpun pada pemanfaatan
sumber daya alam dan manusia, tetapi juga tertuju pada pembangunan
karakter yang kuat, pembudayaan literasi yang merata, dan kompetensi
masyarakat yang tinggi. Semua itu dapat tumbuh dan berkembang
melalui pendidikan yang menyenangkan, berkesinambungan, dan
lingkungan yang menerapkan nilai-nilai baik dalam seluruh sendi
2
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dunia pendidikan
harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang sehat, baik di sekolah
maupun di masyarakat melalui pengembangan tempat belajar, jumlah
dan potensi siswa, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan,
dan revitalisasi seluruh satuan pendidikan yang tersebar di seluruh
Indonesia. Untuk mencapai itu, penguatan sinergi antara pemerintah,
orang tua, dan masyarakat tidak dapat ditawar-tawar lagi. Keterbatasan
sarana belajar dan infrastruktur serta globalisasi menjadi tantangan yang
jika tidak dikelola dengan cermat dapat melunturkan nilai-nilai luhur dan
kearifan lokal bangsa Indonesia.
Kondisi pendidikan Indonesia lebih kurang tersebar di hampir
300 ribu sekolah di seluruh Indonesia, dengan jumlah guru sebanyak
3,4 juta, dan 49 juta siswa memperlihatkan keberagaman yang sangat
nyata dan tantangan yang sangat serius dalam meningkatkan indeks
pembangunan manusia Indonesia yang saat ini berada pada peringkat
113 dari 188 negara. Tantangan lain dapat kita lihat dari indeks daya saing
global yang menduduki peringkat 41 dari 138 negara, indeks persepsi
korupsi yang berada pada peringkat 88 dari 176 negara, pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,04%--5,18%, indeks kebahagiaan masyarakat
Indonesia yang menempati peringkat 79 dari 157 negara, serta berbagai
kasus kekerasan, intoleransi, radikalisme, terorisme, narkoba, pornografi,
kejahatan dunia maya, penyimpangan seksual, dan krisis kepribadian
yang melanda bangsa Indonesia. Semua itu menjadi pekerjaan dan tugas
kita bersama, yang tentu harus kita atasi bersama juga.
Revolusi digital telah memberikan kemudahan dan kenyamanan
bagi kehidupan manusia sehingga mampu mengubah sendi-sendi
kehidupan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Hal itu ditandai dengan
lahirnya fenomena abad kreatif (abad ke-21) yang menempatkan
informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber
daya strategis yang tidak hanya berpotensi positif, tetapi juga negatif.
Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia tahun 2016 merilis data
bahwa 65% dari 132,7 juta pengguna internet berada di Pulau Jawa dan
69,8% pengguna internet adalah pelajar yang juga berpotensi mengakses
isi dan fitur-fitur negatif. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 40%
pengguna internet mengakses internet lebih dari tiga jam per hari. Data
tersebut mengidikasikan bahwa mengakses internet sudah menjadi
kebutuhan pokok yang hampir sama pentingnya dengan makan dan
minum.
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Data minat baca dan tingkat buta aksara berpengaruh terhadap
posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) /Human Development Index
(HDI) Indonesia, yang diukur dari usia harapan hidup (tingkat kesehatan),
pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan. Berdasarkan data BPS
tahun 2014, nilai IPM mengalami kenaikan tipis menjadi 68,90 dari
68,40 pada tahun 2013. Data yang dirilis Badan Program Pembangunan
PBB/United Nations Development Program (UNDP), IPM Indonesia
pada tahun 2013 berada di peringkat 108 dari 187 negara. Angka IPM
ini menunjukkan bahwa Indonesia berada jauh di bawah negara ASEAN
lainnya. Survei lain tentang literasi yang dilakukan Central Connecticut
State University pada tahun 2016 di New Britain, Conn, Amerika Serikat,
misalnya, menempatkan Indonesia dalam posisi cukup memprihatinkan,
yaitu urutan ke-60 dari 61 negara.
Sementara itu, hasil survei Progamme for International Student
Assessment (PISA) 2015 yang diumumkan pada awal Desember 2016
menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Indonesia berada di urutan
ke-64 dari 72 negara. Selama kurun waktu 2012--2015, skor PISA untuk
membaca hanya naik 1 poin dari 396 menjadi 397, sedangkan untuk sains
naik dari 382 menjadi 403, dan skor matematika naik dari 375 menjadi
386. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami
dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan, khususnya teks
dokumen, pada anak-anak Indonesia usia 9--14 tahun berada di peringkat
sepuluh terbawah. Hasil skor Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
(AKSI)/Indonesia National Assessment Programme (INAP) yang mengukur
kemampuan membaca, matematika, dan sains bagi anak sekolah dasar
juga menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Secara nasional, yang
masuk kategori kurang untuk kemampuan matematika sebanyak 77,13%,
kemampuan membaca 46,83%, dan kemampuan sains 73,61%.
Hasil survei tersebut mengisyaratkan bahwa minat baca dan
literasi bangsa Indonesia merupakan persoalan yang harus ditangani
dengan serius. Minat baca dan literasi bangsa kita harus menyamai dan
bahkan lebih tinggi daripada bangsa lain yang sudah maju agar bangsa
Indonesia juga berperan dalam percaturan di era global. Setakat ini literasi
tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi
juga dipahami sebagai kemampuan memanfaatkan hasil bacaan tersebut
untuk kecakapan hidup pembacanya. Oleh karena itu, literasi dalam
konteks baca-tulis menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi
dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.
4
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Pemerintah sudah mulai bergerak untuk mengatasi persoalan
minat baca dan literasi tersebut. Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2015 yang merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 memperlihatkan jumlah
penduduk dengan buta aksara di Indonesia tinggal 5.629.943 orang atau
3,49%. Sementara itu, data BPS dan PDSPK tahun 2015 memperlihatkan
tingkat melek aksara masyarakat Indonesia usia 15—59 tahun sebesar
96,51%. Dengan berbagai program pemberantasan buta aksara yang
dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),
angka buta aksara ini mengalami penurunan yang sangat signifikan jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun berbagai
upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat baca
dan literasi tersebut sudah menampakkan hasil, usaha dalam bentuk
kegiatan-kegiatan nyata tersebut perlu dikembangkan, dipertajam, dan
diperkuat terus-menerus.
Demi
mendukung
upaya
tersebut,
Kemendikbud
menyelenggarakan berbagai program Gerakan Literasi Nasional (GLN)
melalui program Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Indonesia Masyarakat,
dan gerekan Litrasi Keluarga, serta kegiatan turunan dari ketiga program
tersebut. Gerakan ini merupakan upaya untuk menyinergikan semua
potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan,
mengembangkan, dan membudayakan literasi di Indonesia. GLN akan
dilaksanakan secara masif, baik dalam ranah keluarga, sekolah, maupun
masyarakat di seluruh Indonesia.

1.3 Tujuan GLN
Tujuan umum Gerakan Literasi Nasional adalah untuk
menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan
mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran
sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.
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1.4 Prinsip Gerakan Literasi Nasional
Gerakan literasi dilaksanakan dengan mengacu pada prinsipprinsip sebagai berikut.
a. Berkesinambungan
Sebagai suatu gerakan, literasi harus dilaksanakan secara
terus-menerus dan berkesinambungan, tidak bergantung pada
pergantian pemerintahan. Literasi harus menjadi program
prioritas pemerintah yang selalu dikampanyekan kepada
seluruh lapisan masyarakat, pemimpin, tokoh masyarakat,
tokoh agama, cendekia, remaja, orang tua, dan warga
masyarakat sehingga budaya literasi terbentuk di lingkungan
sekolah, keluarga, dan masyarakat.
b. Terintegrasi
Pelaksanaan literasi harus terintegrasi dengan program yang
dilaksanakan oleh Kemendikbud dan kementerian dan/atau
lembaga lain, termasuk nonpemerintah. Dengan demikian,
literasi menjadi bagian yang saling menguatkan dengan
program lain.
c. Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan
Sebagai suatu gerakan, literasi harus memberikan kesempatan
dan peluang untuk keterlibatan semua pemangku kepentingan,
baik secara individual maupun kelembagaan. Literasi
harus menjadi milik bersama, menyenangkan, dan mudah
dilaksanakan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun
masyarakat, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masingmasing.

1.5 Dimensi Literasi
a. Literasi Baca dan Tulis
Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan
untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah,
dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi,
dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan,
mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk
berpartisipasi di lingkungan sosial.
6
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b. Literasi Numerasi
Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk
(a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan,
dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol
matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam
berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; (b) bisa
menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai
bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.
c. Literasi Sains
Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah
untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh
pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta
mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami
karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains
dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan
budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan
peduli dalam isu-isu yang terkait sains.
d. Literasi Digital
Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk
menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan
dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat
informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas,
cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina
komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
e. Literasi Finansial
Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk
mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko,
(b) keterampilan, dan (c) motivasi dan pemahaman agar dapat
membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk
meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun
sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
f. Literasi Budaya dan Kewargaan
Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam
memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia
sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan
adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak
dan kewajiban sebagai warga masyarakat.
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1.6 Ranah GLN
a. Gerakan Literasi Sekolah
Gerakan
literasi
sekolah
dilaksanakan
dengan
mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler
dan ektrakurikuler. Pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam
kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan
masyarakat.
b. Gerakan Literasi Keluarga
Gerakan literasi keluarga dilaksanakan dalam bentuk
penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman
tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan
kegiatan literasi bersama keluarga. Semua anggota keluarga
bisa saling memberikan tauladan dalam melakukan literasi di
dalam keluarga dengan berbagai macam variasi kegiatan.
c. Gerakan Literasi Masyarakat
Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan dalam bentuk
penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik,
penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses
terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik
dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.

8
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2

TATA KELOLA DAN DAYA
DUKUNG

2.1 Tata Kelola GLN
Gerakan Literasi Nasional tumbuh berdasarkan berbagai kegiatan
literasi yang sudah dikelola unit-unit utama di dalam Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. GLN ini adalah upaya untuk memperkuat
sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dalam menetapkan
kebijakan GLN, menghimpun semua potensi, serta memperluas
keterlibatan publik untuk menumbuhkembangkan dan membudayakan
literasi di Indonesia.
Pengorganisasian dan pengelolaan Gerakan Literasi Nasonal ini
merupakan koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem
pendidikan yang terkait dengan penyelenggarakan GLN. Seluruh pelaku
membentuk jejaring dan kolaborasi secara terintegrasi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan Gerakan
Literasi Nasional.

2.2 Pelaksana dan Peran Pemangku Kepentingan GLN
Gerakan Literasi Nasional memiliki prinsip berkesinambungan,
terintegrasi, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Secara
sederhana, Gerakan Literasi Nasional ini adalah gerakan milik masyarakat
Indonesia. Pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional yang diimplementasikan
di tiga ranah, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat melibatkan
berbagai pelaksana dan pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan
kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing. Fungsi dan peranan
masing-masing pihak dideskripsikan sebagai berikut.
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a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(1) Membuat peraturan tentang pelaksanaan GLN;
(2) Menyusun kebijakan pelaksanaan GLN;
(3) Melakukan sinergi dan implementasi kebijakan GLN
dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia
usaha dan industri, media massa, komunitas, dll.;
(4) Menyusun dan mengembangkan materi GLN;
(5) Melakukan sosialisasi dan menumbuhkan inisiasi
pelaksanaan GLN;
(6) Membuat penyaluran donasi buku melalui http://
donasibuku.kemdikbud.go.id;
(7) Membuat laman berisi informasi dan konten tentang
GLN;
(8) Melaksanakan pengembangan SDM GLN;
(9) Memberikan dukungan sarana dan prasarana GLN;
(10)Memberikan pendampingan pelaksanaan GLN; dan
(11)Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
GLN.
b. Kementerian/Lembaga Lain
(1) Membuat peraturan, kebijakan, serta program literasi
untuk mendukung GLN sesuai dengan kapasitas dan
ruang lingkup kementerian/lembaga masing-masing;
(2) Menjadi mitra dalam pelaksanaan program GLN sesuai
dengan kapasitas dan ruang lingkup kementerian/
lembaga masing-masing;
(3) Membuat dan mengembangkan materi GLN sesuai
dengan kapasitas dan ruang lingkup kementerian/
lembaga masing-masing; dan
(4) Mendukung pengembangan implementasi GLN dalam
bentuk penyediaan bahan bacaan bermutu, penyediaan
sarana dan prasarana, kampanye/sosialisasi, penguataan
kapasitas fasilitator literasi, dll.

10
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c. Pemerintah Daerah
(1) Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh
warga daerah;
(2) Membuat dan mengembangkan peraturan, kebijakan
GLN di daerah;
(3) Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan GLN
di daerah;
(4) Mengembangkan materi GLN pada setiap ranah yang
disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti
mempertimbangkan aspek sosial, budaya, mata
pencaharian, lingkungan geografis, dll.;
(5) Membangun sarana dan prasarana penunjang GLN di
daerah;
(6) Menyediakan bahan bacaan yang bermutu pada
satuan pendidikan, fasilitas publik, dan perpustakaan
masyarakat;
(7) Melakukan sinergi dan implementasi GLN dengan para
pemangku kepentingan di daerah;
(8) Memberikan
dukungan
dalam
pendampingan
pelaksanaan GLN pada ranah sekolah, keluarga, dan
masyarakat; dan
(9) Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap
implementasi GLN di daerah.
d. Kelurahan/Desa
(1) Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh
warga desa;
(2) Membuat dan mengembangkan peraturan dan
kebijakan GLN di desa;
(3) Membangun sarana dan prasarana penunjang GLN di
desa;
(4) Melakukan sinergi dan implementasi GLN dengan satuan
pendidikan, komunitas literasi serta tokoh msyarakat;
dan
(5) Mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan GLN
di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
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e. Kepala Sekolah
(1) Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh
warga sekolah;
(2) Melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
(3) Menyusun RKS dan RKAS yang mengakomodasi
program GLN;
(4) Mewujudkan budaya sekolah yang mendukung
pelaksanaan program GLN;
(5) Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam
mengimplementasikan program GLN di sekolah;
(6) Mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam
mengimplementasikan program GLN;
(7) Mendukung terbentuknya relasi yang baik
antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas
sekolah di dalam kelas dan di luar kelas dalam
berliterasi;
(8) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung
kegiatan literasi di sekolah;
(9) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
program GLN di sekolah;
(10)Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan
dan evaluasi; dan
(11) Membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan GLN.
f. Pengawas pendidikan
(1) Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh
komunitas sekolah;
(2) Mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi/
keunggulan sekolah binaan dalam implementasi GLN;
(3) Memetakan praktik baik implementasi GLN di sekolahsekolah binaan untuk dijadikan rujukan bagi sekolah
binaan lain;
(4) Mendampingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan
peserta didik untuk mengimplementasikan GLN sesuai
dengan karakteristik sekolah;
(5) Mengevaluasi implementasi GLN di sekolah binaan;
12
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(6) Mendampingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi
implementasi GLN di sekolah binaan;
(7) Membantu menjelaskan secara komprehensif kepada
pihak terkait/komunitas sekolah tentang konsep, tujuan,
dan manfaat GLN;
(8) Memastikan GLN diterapkan secara utuh dan menyeluruh
melalui implementasi praktik literasi pada kurikulum dan
metode pembelajaran di sekolah binaan; dan
(9) Membantu kepala sekolah dalam pengawasan kegiatan
literasi di sekolah binaan.
g. Guru Tutor/Pamong Pendidikan Nonformal
(1) Memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan
sekolah terutama pada peserta didik;
(2) Menyusun RPP serta melaksanakan pembelajaran dan
penilaian yang mengintegrasikan kegiatan GLN;
(3) Menggunakan
metode
pembelajaran
yang
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif,
komunikatif, dan kolaboratif;
(4) Membangun lingkungan belajar yang mendorong
peserta didik memiliki semangat berliterasi;
(5) Mengoptimalkan fungsi KKG dan MGMP untuk
pengembangan program GLN;
(6) Mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis GLN;
(7) Melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis GLN;
(8) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
program GLN; dan
(9) Membuat dokumentasi praktik baik pelaksanaan
kegiatan GLN di sekolah.
h. Komite Sekolah/Masyarakat
(1) Memberikan keteladanan dalam berliterasi di
lingkungan sekolah dan masyarakat;
(2) Mendukung pelaksanaan program GLN secara mandiri
dan bergotong royong;
(3) Mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis GLN;
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(4) Membantu terbentuknya kolaborasi pengembangan
literasi antara sekolah dan wali murid serta masyarakat;
(5) Menciptakan suasana rumah yang meningkatkan
budaya literasi; dan
(6) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
program GLN.
i. Tenaga Kependidikan
(1) Memberikan keteladanan dalam berliterasi kepada
seluruh warga sekolah;
(2) Mendukung terbentuknya relasi yang baik antartenaga
kependidikan, pendidik, peserta didik, dan seluruh
komunitas sekolah di dalam mengembangkan literasi di
lingkungan sekolah; dan
(3) Mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis GLN.
j. Komunitas Literasi dan Komunitas Masyarakat
(1) Memberikan keteladanan dalam berliterasi di
lingkungan masyarakat;
(2) Mendukung pelaksanaan program GLN secara mandiri
dan bergotong royong;
(3) Memberikan dukungan pada satuan pendidikan dalam
pelaksanaan program GLN;
(4) Menggerakakkan anggota masyarakat untuk ikut
terlibat dalam mendukung GLN;
(5) Mendorong terbentuknya kolaborasi pengembangan
literasi antara sekolah dan orang tua serta masyarakat;
dan
(6) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
program GLN.
k. Perguruan Tinggi
(1) Membuat peraturan, kebijakan, serta program literasi
untuk mendukung GLN sesuai dengan kapasitas dan
ruang lingkup kementerian/lembaga masing-masing;
14

PANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONAL
GERAKAN LITERASI NASIONAL

(2) Memberikan keteladanan dalam berliterasi kepada
seluruh komunitas sekolah, perguruan tinggi, dan
masyarakat;
(3) Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi terutama
melalui program pengabdian masyarakat yang berbasis
GLN;
(4) Memberikan dukungan pada satuan pendidikan dan
masyarakat terkait dengan pengembangan GLN sesuai
dengan kompetensi masing-masing perguruan tinggi;
dan
(5) Menjalin kerja sama dengan satuan pendidikan dan
masyarakat untuk peningkatan kualitas dan kapasitas
fasilitator literasi dalam program GLN.
l. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
(1) Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas
DUDI, sekolah, dan masyarakat sebagai perwujudan
dari pelaksanaan program GLN;
(2) Mendukung pelaksanaan GLN di sekolah dan
masyarakat melalui program CSR (Corporate Social
Responsibility);
(3) Menjadi mitra dan/atau relawan sekolah dan
masyarakat dalam pelaksanaan program GLN sesuai
dengan kapasitas dan ruang lingkup DUDI masingmasing; dan
(4) Memberikan kesempatan kepada peserta didik dan
masyarakat untuk mengenal dunia kerja dalam rangka
menumbuhkan jiwa kemandirian.
m. Media Massa
(1) Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas
sekolah dan masyarakat sebagai perwujudan dari
dukungan pelaksanaan program GLN;
(2) Sosialisasi dan informasi yang mendukung pelaksanaan
program GLN; dan
(3) Mendukung kegiatan dan menyebarluaskan praktikpraktik baik GLN kepada masyarakat.
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2.3 Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung program GLN diperlukan sarana dan
prasarana, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekolah
menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka
mendukung dan mengembangankan GLN, seperti ruang perpustakaan,
pojok baca dalam kelas, majalah dinding, ruang komputer dan akses
internet, ruang kesenian, ruang laboratorium, fasilitas olahraga, papan
informasi konvensional dan digital, serta peralatan pendidikan lainnya.
Keluarga menyediakan sarana dan prasarana, seperti pojok baca dan
perpustakaan keluarga. Masyarakat secara mandiri dan bergotong
royong dapat menyediakan perpustakaan masyarakat, taman bacaan
masyarakat, pojok baca pada faslititas-fasilitas publik, museum, fasilitas
untuk mengakses internet di ruang publik, dan lain-lain. Penyediaan
dan peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan
kapasitas masing-masing.

2.3 Pembiayaan
Pengembangan Gerakan Literasi Nasional perlu didukung
dengan pembiayaan yang baik dalam rangka penguatan kapasitas
fasilitator literasi, penyediaan sarana dan prasarana literasi, penyediaan
sumber belajar yang bermutu, perluasan akses sumber belajar, pelibatan
publik, serta penguatan tata kelola. Pembiayaan Gerakan Literasi Nasional
dapat melibatkan seluruh pemangku kepantingan secara mandiri dan
bergotong royong. Pembiayaan Gerakan Literasi Nasional menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
satuan pendidikan, komite sekolah, dan swadaya dari masyarakat.
Pemerintah pusat dan masyarakat juga dapat bermitra langsung dengan
perguruan tinggi, asosiasi profesi, komunitas masyarakat, media massa,
serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR). Selain itu, sumber-sumber lain, baik melalui
donasi perseorangan maupun kelompok, juga bisa dikembangkan dengan
memperhatikan transparansi dan akuntabilitas serta memperhatikan
peraturan-peratuan yang ada.
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3

IMPLEMENTASI GERAKAN
LITERASI NASIONAL

3.1 Strategi Gerakan Literasi Nasional
Untuk mewujudkan Gerakan Literasi Nasional, baik di ranah
sekolah, keluarga, maupun masyarakat, diperlukan strategi yang
komprehensif dan terencana. Ada lima komponen strategi yang dapat
mendukung terlaksananya Gerakan Literasi Nasional, yaitu kapasitas
fasilitator, jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, akses terhadap
sumber belajar dan cakupan peserta belajar, pelibatan publik, serta
tata kelola. Kelima strategi ini diterapkan di setiap ranah literasi dengan
kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
1. Penguatan Kapasitas Fasilitator
Fasilitator literasi merupakan ujung tombak gerakan literasi
yang membantu dan mendorong masyarakat Indonesia dalam
menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem
pendidikan. Pada ranah keluarga, fasilitator literasi terdiri atas
orang tua dan atau anggota keluarga. Pada ranah sekolah,
fasilitator literasi terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga
kependidikan, pengawas, serta komite sekolah. Pada ranah
masyarakat, fasilitator literasi terdiri atas pegiat literasi dan
pengelola perpustakaan publik atau taman baca. Peran fasilitator
literasi sangat strategis dalam meningkatkan budaya literasi.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas fasilitator menjadi salah
satu upaya yang harus dilakukan.
2. Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu
Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu menjadi
syarat penting ketika GLN dilaksanakan. Hingga saat ini, sumber
belajar bermutu yang berupa bahan bacaan masih kurang, baik
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dari segi jumlah, subjek dan jenis bacaan, maupun kualitas bacaan.
Bahan bacaan yang tersedia tidak banyak pilihan, monoton pada
tema-tema tertentu saja, dan tidak sesuai pula dengan jenjang
kebutuhan pembaca. Sumber belajar yang berkualitas dan
memadai masih dipandang kurang mengingat luas wilayah dan
jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan
bahan bacaan literasi dalam bentuk digital merupakan pilihan
yang tepat. Sumber belajar yang kaya dan beragam memberikan
keleluasaan bagi pelaku literasi untuk mengakses, memanfaatkan,
dan mengembangkan kegiatan literasi.
3. Perluasan Akses terhadap Sumber Belajar dan Cakupan Peserta
Belajar
Selain ketersediaan sumber belajar, keberhasilan kegiatan literasi
pun perlu didukung dengan adanya kemudahan untuk mengakses
sumber belajar tersebut. Agar masyarakat dapat menjangkau
sumber-sumber belajar dengan mudah, perlu ada sarana dan
prasarana yang mendukung, seperti layanan taman bacaan dan
pojok baca di tempat umum. Kemudahan akses terhadap sumber
belajar berkorelasi dengan perluasan cakupan peserta belajar.
Semakin banyak sumber pembelajaran literasi yang mudah
diakses oleh masyarakat, semakin meningkat pula ketertarikan
masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan literasi.
4. Peningkatan Pelibatan Publik
Kesuksesan gerakan literasi membutuhkan partisipasi aktif
semua pihak. Pelaksanaan gerakan literasi di semua satuan
pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan yang
meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/
kota. Pada lingkup eksternal Kemendikbud, pihak-pihak yang
dapat terlibat adalah perguruan tinggi, Perpusnas, Ikapi,
lembaga donor, dan lain-lain. Gerakan Literasi Nasioanal juga
memerlukan keterlibatan unsur masyarakat, seperti lembaga
masyarakat di bidang pendidikan, perpustakaan masyarakat,
taman bacaan masyarakat, dan para tokoh masyarakat. Selain
itu, dunia industri pun dapat dilibatkan dalam gerakan ini
melalui pengimplementasian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsibility). Kesuksesan Gerakan Literasi
18
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Nasional dapat dicapai apabila tiap-tiap pemangku kepentingan
memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program
literasi sesuai dengan perannya masing-masing.
5. Penguatan Tata Kelola
Mekanisme pengelolaan ekosistem pada ranah sekolah,
keluarga, dan masyarakat menjadi salah satu strategi penopang
kesuksesan GLN. Penguatan tata kelola yang dilakukan oleh
pelaku literasi di berbagai ranah merupakan bentuk komitmen
dan keseriusan semua pihak untuk mewujudkan kesuksesan
gerakan ini. Penguatan tata kelola GLN dimaksudkan agar
sinergitas para perumus kebijakan, pendanaan, dan pelaksana di
tingkat lapangan tetap terjamin. Untuk itu diperlukan kejelasan
tugas dan fungsi masing-masing.

3.2 Gerakan Literasi Sekolah
Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan gerakan literasi
yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa,
pendidikan dan tenaga kependidikan, serta orang tua. GLS dilakukan
dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya
sebagai kebiasaan serta budaya di lingkungan sekolah. Literasi juga dapat
diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga
menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa
dan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas. Pendidik dan tenaga
kependidikan tentu memiliki kewajiban moral sebagai teladan dalam hal
berliterasi. Agar lebih masif, program GLS melibatkan partisipasi publik,
seperti pegiat literasi, orang tua, tokoh masyarakat, dan profesional.
Keberhasilan berliterasi di sekolah perlu diupayakan melalui kegiatankegiatan yang menumbuhkan budaya literasi. Kegiatan-kegiatan tersebut
mengacu pada lima aspek strategi yang sudah ditetapkan.
1. Penguatan Kapasitas Fasilitator
a. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan
literasi pada pembelajaran;
b. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan
mainan edukatif berbasis literasi; dan
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c. Forum diskusi bagi warga sekolah untuk mengembangkan
kegiatan literasi dan menigkatkan kemampuan berliterasi.
2. Penigkatan Jumlah dan Ragam Sumber Bacaan Bermutu
a. Penyediaan bahan bacaan nonpelajaran yang beragam;
b. Penyediaan alat peraga dan mainan edukatif yang
mendukung kegiatan literasi;
c. Penyediaan bahan belajar literasi dalam bentuk digital; dan
d. Program menulis buku bagi siswa, guru, dan tenaga
kependidikan.
3. Perluasan Akses terhadap Sumber Belajar dan Cakupan Peserta
Belajar
a. Pengembangan sarana penunjang yang membentuk
ekosistem kaya literasi;
b. Penyediaan laboratorium yang berkaitan dengan literasi,
misalnya, laboratorium bahasa, sains, finansial, dan digital;
c. Penyediaan pojok baca, baik di tiap kelas maupun di
tempat-tempat strategis di sekolah;
d. Pengoptimalan perpustakaan sekolah;
e. Penyelenggaraan open house oleh sekolah yang sudah
mengembangkan literasi;
f. Program pengimbasan sekolah; dan
g. Pelaksanaan kampanye literasi.
4. Peningkatan Pelibatan Publik
a. Pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh atau pegiat berbagai
bidang literasi mengenai pengalaman dan pengetahuan
mereka terkait dengan bidang yang mereka kuasai;
b. Pelaksanaan festival atau bulan literasi yang melibatkan
pakar, pegiat literasi, dan masyarakat umum; dan
c. Pelibatan BUMN dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan
dan kegiatan literasi di sekolah.
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5. Penguatan Tata Kelola
a. Pengalokasian waktu atau jadwal khusus untuk melakukan
berbagai kegiatan literasi di sekolah;
b. Pengalokasian anggaran untuk mendukung literasi di
sekolah;
c. Pembentukan tim literasi sekolah yang terdiri atas kepala
sekolah, pengawas, guru, dan wakil orang tua peserta didik
dengan tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan
literasi di sekolah;
d. Pembuatan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di
sekolah sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan semua
warga sekolah; dan
e. Penguatan peran komite sekolah untuk membangun relasi
kerja sama dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan
literasi.

3.3 Gerakan Literasi Keluarga
Gerakan Literasi Keluarga bertitik tolak pada keinginan untuk
meningkatkan kemampuan literasi anggota keluarga. Oleh karena
itu, pemahaman literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi
kebutuhan informasi, mencari, memperoleh, mengolah, dan
menginformasikan kembali informasi perlu ditingkatkan di ranah keluarga.
Untuk meningkatkan kemampuan literasi tersebut, peran keluarga sangat
penting. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dalam konteks
pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi
anak-anak. Untuk meningkatkan kemampuan literasi seluruh anggota
keluarga diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung berdasarkan
lima fokus strategi.
1. Penguatan Kapasitas Fasilitator
a. Penyuluhan untuk orang tua atau asisten rumah tangga
mengenai kompetensi berbagai bidang literasi dalam
kegiatan sehari-hari; dan
b. Pelatihan orang dewasa (misalnya, orang tua, asisten rumah
tangga, atau orang dewasa lainnya yang mengasuh anak
tersebut) untuk membuat alat yang dapat dimainkan di
rumah.
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2. Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Bacaan Bermutu
a. Penyediaan bahan bacaan di dalam keluarga;
b. Penyediaan mainan edukatif yang dapat meningkatkan
kecakapan anggota keluarga dalam berliterasi;
c. Pemanfaatan fasilitas di rumah untuk tampilan-tampilan
literasi;
d. Pemanfaatan media teknologi informasi (gawai) dalam
kegiatan baca tulis dengan bimbingan orang tua; dan
e. Penyediaan bahan bacaan dengan berlangganan koran atau
majalah.
3. Perluasan Akses terhadap Sumber Bacaan dan Cakupan Peserta
Belajar
a. Perluasan akses dengan mendorong anggota keluarga untuk
mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan literasi;
b. Pengondisian lingkungan literasi dalam lingkungan rumah
dan sekitarnya, misalnya pemajangan buku di berbagai
tempat di rumah, gambar atau informasi ditempel pada
sudut rumah.
c. Pengoptimalan penggunaan jaringan internet untuk
mengakses sumber-sumber belajar dari dalam jaringan.
4. Penguatan Pelibatan Publik
a. Penyelenggaraan kegiatan literasi dalam keluarga bersama
masyarakat; dan
b. Pelibatan orang tua dalam kegiatan literasi di sekolah.
5. Penguatan Tata Kelola
a. Pengalokasian waktu tertentu dalam keluarga untuk
melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang berkaitan
dengan literasi; dan
b. Pengalokasian dana untuk melakukan aktivitas-aktivitas
bersama yang berkaitan dengan literasi.
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3.4 Gerakan Literasi Masyarakat
Gerakan Literasi Masyarakat merupakan gerakan berupa
kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa
memandang usia. Sebagai poros pendidikan sepanjang hayat bagi
masyarakat, program-program literasi di masyarakat bertujuan untuk
menjaga agar kegiatan membangun pengetahuan dan belajar bersama
di masyarakat terus berdenyut dan berkelanjutan. Gerakan Literasi
Masyarakat yang sejalan dengan Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan
Literasi Keluarga diharapkan dapat melahirkan dan menumbuhkan
simpul-simpul masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi
tingkat tinggi. Berikut ini adalah strategi yang dapat diterapkan untuk
mengimplementasikan literasi di masyarakat.
1. Peningkatan Kapasitas Fasilitator
a. Penyediaan modul-modul pelatihan dan penyuluhan untuk
berbagai kalangan profesi dan elemen masyarakat; dan
b. Pelatihan oleh komunitas penulis, penerbit, dan perguruan
tinggi untuk pegiat literasi dalam membuat bahan bacaan
dan menciptakan kegiatan-kegiatan berbasis literasi untuk
anggota masyarakat yang didampingi.
2. Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Bacaan Bermutu
a. Pengoptimalan sumber belajar yang tersedia untuk
masyarakat umum agar dapat digunakan oleh semua
kalangan, seperti museum, perpustakaan umum, galeri seni
dan budaya, dan lain-lain;
b. Penyediaan koleksi bahan bacaan dengan berbagai jenis
tema di perpustakaan umum atau daerah;
c. Pemanfaatan akses internet untuk menjangkau bahan
belajar daring; dan
d. Penerjemahan bahan belajar yang berkaitan dengan literasi.
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3. Perluasan Akses terhadap Sumber Bacaan dan Cakupan Peserta
Belajar
a. Penyediaan pojok baca di ruang publik, seperti terimal,
halte, stasiun, bandara; di kantor pelayanan masyarakat,
seperti bank, kantor pajak, rumah sakit, dan lain-lain;
b. Pelaksanaan kampanye literasi untuk menyebarluaskan
informasi dan kegiatan literasi kepada masyarakat;
c. Pengondisian fasilitas umum yang kaya literasi; dan
d. Penyebarluasan informasi mengenai sumber belajar daring.
4. Peningkatan Pelibatan Publik
a. Pembentukan komunitas literasi yang melibatkan
masyarakat luas; dan
b. Pelibatan BUMN dan DUDI pada kegiatan literasi.
5. Penguatan Tata Kelola
a. Pengintegrasian kegiatan literasi dalam berbagai kegiatan
masyarakat;
b. Pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa/daerah
untuk menjalankan kegiatan literasi; dan
c. Penguatan kerja sama antarpusat belajar di masyarakat,
seperti TBM dan PKBM.
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4

PENDAMPINGAN LITERASI

Akses dan minat pada bahan bacaan dan juga kemampuan literasi
berdampak dalam kehidupan masyarakat. Semakin baik kemampuan literasi
seseorang, akan semakin baik juga kehidupannya. Secara konseptual,
pengertian literasi yang diadopsi dan disosialisasikan Kemdikbud bukanlah
sekadar kegiatan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi dipahami
sebagai kemampuan mengakses, mencerna, dan memanfaatkan informasi
secara cerdas. Penumbuhan budaya baca menjadi sarana untuk mewujudkan
warga sekolah, masyarakat, dan keluarga yang literat, dekat dengan buku,
dan terbiasa menggunakan bahan bacaan dalam memecahkan beragam
persoalan kehidupan. Selain itu, masyarakat yang literat diyakini memiliki
karakter kuat dan menjadi salah satu tujuan Nawacita Presiden Joko Widodo.
Harapannya, dengan adanya Gerakan Literasi Nasional, penyatuan kegiatan
dan fokus dari seluruh kegiatan literasi di Indonesia agar dapat tersebar di
lingkungan masyarakat.
Sebagai upaya dalam mengoptimalisasi Gerakan Literasi Nasional ini kita
memerlukan pelibatan para pihak yang paham hakikat literasi dan beraktivitas
mengembangkan program-program literasi yang kemudian diharapkan
dilakukan secara masif di seluruh lapisan masyarakat. Ini tidak hanya menjadi
tugas Pokja Gerakan Literasi Nasional dan Kemdikbud sebagai pelaksaana
GLN, tetapi juga menjadi tugas seluruh lapisan masyarakat dan pemangku
kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan sejumlah aktivitas pendampingan
literasi (literacy coaching) dan pendamping literasi. Pendamping literasi
mengambil peran sebagai fasilitator yang memiliki kemampuan untuk
menyebarluaskan Gerakan Literasi Nasional dan menerapkannya di sekolah,
masyarakat, dan keluarga. Pendamping literasi harus memiliki bekal
pemahaman yang cukup agar seluruh konsep GLN dapat dipahami secara
utuh. Diperlukan pelaksanaan beragam program yang efektif dan tepat
sehingga pesan GLN juga dapat disampaikan secara tepat kepada kelompok
yang didampingi .
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Aktivitas literasi saat ini telah populer di masyarakat dan di sekolah.
Seorang pendamping literasi bermitra dengan guru, tenaga kependidikan,
pegiat literasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pembelajaran literasi
yang tertanam dalam aktivitas pekerjaan. Penanaman literasi dalam aktivitas
pekerjaan akan meningkatkan refleksi guru/pendidik/pegiat terhadap siswa/
anak/masyarakat, silabus, materi, program, dan pedagogi untuk tujuan
pengambilan keputusan dalam mengelola pengetahuan dan informasi yang
lebih efektif, efisien, dan tepat.
Pendampingan literasi dilakukan di ranah sekolah, masyarakat, dan
keluarga dan mencakup konsep dan implementasi enam dimensi literasi.
Program-program pendamping literasi harus dipahami tidak hanya untuk
meningkatkan kapasitas diri mereka sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan
kapasitas orang lain berdasarkan jenis dan sifat pekerjaan mereka.

4.1 Konsep dan Tujuan Pendampingan
4.1.1 Konsep Pendampingan
Pendampingan merupakan kemitraan dan kolaborasi yang
sederajat. Ketika seorang guru menjadi pendamping literasi, dia
tidak berperan untuk memberikan pelatihan kepada guru lainnya,
tetapi berperan sebagai fasilitator. Pelaksanaan pendampingan
dilaksanakan secara bersama dalam sinkronisasi, mengarahkan
proses dan upaya saling mendukung. Pendampingan bermuatan
beragam program literasi dengan topik dan praktik literasi yang
efektif dan tepat. Saat pendampingan, tidak lagi dibicarakan
tentang “pengembangan profesional” karena pengembangan
terdengar seperti sesuatu yang hanya dilakukan dalam peningkatan
kemampuan personal guru/pendidik/pegiat.
Pendampingan mendukung refleksi tentang siswa,
kurikulum, dan pedagogi. Proses pendampingan yang sering
terjadi hanya menekankan pada satu aspek pembelajaran
dan pengajaran, misalnya, ketika pendamping literasi hanya
membahas tentang praktik terbaik atau hanya menyajikan data
siswa. Pendamping literasi berhasil ketika rekan guru/pendidik/
pegiat yang didampinginya berhasil membuat keputusan yang
dapat meningkatkan pembelajaran literasi. Pendampingan literasi
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dapat dilaksanakan secara langsung bersama dengan para guru/
pendidik/pegiat dalam bentuk pertemuan individu dan kelompok
kecil.

4.1.2 Tujuan Pendampingan
a. Mendukung pendamping literasi dalam membangun budaya
literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat;
a. Memberikan pelatihan dan instruksi langsung kepada para
pendamping literasi dalam implementasi program-program
literasi;
a. Memberikan materi pelaksanaan program literasi, penilaian,
dan evaluasi kepada pendamping literasi untuk mendukung
pengambilan keputusan instruksional; dan
a. Memahami pelaksanaan dan pengembangan programprogram literasi dengan guru/pendidik/pegiat dan juga dalam
menanggapi dukungan dan kebutuhan di lapangan.

4.2 Kebutuhan Materi dan Silabus Konten Pendampingan
Selain kemampuan dasar literasi, yaitu membaca dan menulis
sebagai inti program, pendampingan literasi juga menempatkan
kecakapan literasi lain dalam silabus pendampingan literasi secara
nasional. Program membaca dan menulis sebagai inti di setiap ranah juga
diikuti dengan ketersediaan panduan, modul, dan bahan bacaan. Terdapat
materi utama sebagai dasar pendampingan dan materi pendukung
yang disesuaikan dengan target pendampingan, kondisi sosial, kondisi
geografis, dan perkembangan teknologi yang ada di tingkat lokal.
Pendamping literasi bertugas untuk mendukung para guru/
pendidik/pegiat dalam menerapkan inisiatif dan mengimplementasikan
program literasi sepenuhnya serta menjadi mitra kunci dalam
meningkatkan keberhasilan guru/pendidik/pegiat dengan siswa/anak/
masyarakat yang diidentifikasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan.
Pendampingan literasi sangat dibutuhkan di seluruh Indonesia, di semua
tingkat jenjang pendidikan, dan pada berbagai latar belakang pendidikan.
Pendampingan dipandang sebagai metode penting untuk meningkatkan
kemampuan literasi. Pendampingan yang efektif dapat mengakomodasi
karakteristik peserta didik, mempromosikan kolaborasi, dan melibatkan
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sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Pendampingan dilakukan
dengan baik diharapkan dapat menghasilkan prestasi siswa/anak/
masyarakat yang lebih besar. Usulan silabus pendampingan literasi dibagi
atas beberapa tingkatan input, proses, output,dan mencakup metodologi;
aspek pembelajaran; bahan bacaan; teknologi pendukung; partisipasi,
kolaborasi yang bisa diberikan kepada guru, kepala sekolah, pustakawan,
pengawas/penilik, pegiat literasi/komunitas literasi, pengelola TBM/
Perpustakaan Komunitas, budayawan/sastrawan, wartawan, relawan
orang tua, dan sebagainya.

4.3 Sasaran Pendampingan
4.3.1 Target dan Kualifikasi Pendamping Literasi
a. Pendamping literasi memiliki pengalaman dalam penelitian,
teori, dan praktik pengajaran literasi, serta memiliki
pemahaman yang baik tentang pengajaran, pembelajaran, dan
perkembangan anak;
b. Pendamping literasi memiliki pengetahuan tentang
pembelajaran orang dewasa, khususnya pembelajaran
profesional dan kemampuan membaca menulis;
c. Pendamping bliterasi memiliki keterampilan interpersonal yang
kuat dalam bidang komunikasi dan empati serta keterampilan
yang baik dalam perencanaan dan pengorganisasian;
d. Pendamping literasi harus dapat dipercaya sehingga guru/
pendidik/pegiat merasa nyaman berkolaborasi dengan mereka
bahkan ketika para guru/pendidik/pegiat sedang berjuang atau
telah gagal;
e. Pendamping literasi mampu berperan sebagai pemimpin
bangunan dalam pengajaran literasi dan mendukung tujuan
peningkatan prestasi belajar siswa/anak/masyarakat; dan
f. Pendamping literasi lebih banyak memusatkan perhatian
mereka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan prestasi
belajar siswa/anak/masyarakat dengan bekerja langsung
dengan guru/pendidik/pegiat.
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4.3.2 Pelaku Pendamping Literasi
Individu
a. Guru dan Tenaga
Kependidikan
b. Kepala Sekolah

f. Pegiat literasi/ Komunitas
Literasi
g. Wartawan

c. Pengawas/Penilik

h. Budayawan/Sastrawan

d. Pustakawan

i. Relawan

e. Pengelola TBM/
Perpustakaan Komunitas

j. Tokoh Masyarakat/Orang
Tua

Lembaga Mitra
a. Lembaga Pendidikan
Masyarakat
b. Lembaga Kursus

f. LSM/NGO Literasi

c. Perguruan Tinggi/LPTK

h. Dunia Usaha dan Dunia
Industri
i. dan lain-lain

d. Perangkat Desa

g. Media Massa

4.4 Pola dan Target Pendampingan
4.4.1 Pola Pendampingan
a. Pendampingan literasi membantu guru/pendidik/pegiat
dan siswa/anak/masyarakat mengelola pengetahuan serta
memanfaatkan teknologi informasi, keterampilan, dan juga
perilaku/sikap menjadi lebih baik;
b. Pendampingan literasi menghargai siswa/anak/masyarakat
yang ingin memiliki peran dalam pembelajaran mereka dan
agar proses belajar merespons secara langsung kebutuhan
mereka;
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c. Pendampingan literasi menghormati cara orang dewasa belajar
dengan menanggapi kebutuhan guru/pendidik/pegiat dan
mendukung mereka saat mereka belajar tentang topik dan isu
yang telah mereka pilih; dan
d. Pendampingan literasi memungkinkan guru/pendidik/pegiat
untuk menerapkan dan menguji apa yang mereka pelajari
dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kegiatan yang mereka
lakukan.

4.4.2 Target Pendampingan Literasi
a. Pendampingan literasi mendukung kolaborasi;
b. Pendampingan literasi mendorong refleksi dan pengambilan
keputusan;
c. Pendampingan literasi mengarah pada pencapaian siswa yang
lebih besar;
d. Pendampingan literasi dikembangkan secara sistematis,
konsisten, dan menyeluruh; dan
e. Yang terpenting, pendampingan literasi yang efektif
berkontribusi pada peningkatan prestasi belajar siswa.
Mengingat semua alasan pendampingan literasi, kebutuhan
akan pendamping literasi meningkat dengan cepat.

4.4.3. Bentuk-Bentuk Aktivitas Pendampingan Literasi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
30

Program Regular/Rutin Pendamping Literasi GLN;
Program Rekrutmen Pendamping Literasi GLN;
Program Pendidikan Pendamping Literasi GLN;
Program Peningkatan Kapasitas Tematik Pendamping Literasi
GLN;
Pelatihan Calon Fasilitator GLN di Sekolah;
Workshop Pendamping Literasi GLN;
Diskusi Kelompok Terpumpun Pendamping Literasi GLN;
Peer Group Pendamping Literasi GLN;
dan lain-lain.
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4.4.4 Bentuk-Bentuk Produk Pendampingan Literasi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Peta Jalan GLN;
Modul Panduan GLN;
Modul dan Pedoman Pelatihan Calon Fasilitator;
Modul Pedoman dan Evaluasi GLN;
Modul Literasi Baca-Tulis;
Modul Literasi Numerasi;
Modul Literasi Sains;
Modul Literasi Finansial;
Modul Literasi Digital;
Modul Budaya dan Kewargaan;
dll.
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5

PENILAIAN DAN EVALUASI

5.1 Penilaian Gerakan Literasi Nasional
Penilaian pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional (GLN) dilakukan
untuk mengetahui capaian kemampuan literasi yang dilaksanakan, baik
di sekolah melalui Gerakan Literasi Sekolah, di keluarga dengan melalui
Gerakan Literasi Keluarga, maupun di masyarakat melalui Gerakan
Literasi Masyarakat. Penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan,
teratur, terukur, dan komprehensif perlu dilakukan untuk memberikan
bukti bahwa GLN berdampak signifikan. Tujuan kegiatan penilaian adalah
untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan
GLN pada satuan pendidikan sesuai dengan target waktu yang telah
ditetapkan. Pedoman penilaian untuk setiap jenis sasaran tersebut
diuraikan sebagai berikut.

5.1.1 Penilaian Implementasi Gerakan Literasi Sekolah
Implementasi kegiatan literasi di sekolah bisa dalam
berbagai bentuk, yaitu pembelajaran di kelas, budaya sekolah
(pembiasaan), dan pemanfaatan sumber belajar dari masyarakat.
Kegiatan di kelas berupa materi yang diberikan dalam mata
pelajaran, metode pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Kegiatan
pembiasaan (budaya sekolah) merupakan kegiatan yang dilakukan
siswa di luar pembelajaran di kelas, mulai dari masuk sekolah,
sebelum masuk ruang kelas, mengisi waktu istirahat, hingga
menjelang akhir pembelajaran (kegiatan penutup). Contohnya,
gerakan membaca lima belas menit sebelum masuk kelas, upacara
bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional
dan lagu-lagu daerah, kebiasaan menabung, pemanfaatan media
digital dalam pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud
tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Sementara itu, untuk kegiatan
pemanfaatan sumber belajar dari masyarakat bisa dalam bentuk
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pemanfaatan profesi orang tua siswa dalam pembelajaran,
dan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat untuk
pembelajaran, seperti pasar, bank, kantor pos, museum, dsb.
Penilaian Gerakan Literasi Sekolah dimulai dengan mengevaluasi
asesmen awal yang dilakukan oleh sekolah. Asesmen dimaksudkan
untuk mempelajari kondisi awal dan memastikan taraf kesiapan
sekolah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Penilaian
dapat dilakukan dengan berpedoman pada hal-hal berikut.
1. Tujuan
a. Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya pendukung (input)
sekolah dalam meningkatkan kemampuan enam dimensi
literasi (baca-tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan
budaya kewargaan);
b. Memetakan kegiatan-kegiatan (proses) di sekolah yang
mendukung kemampuan enam literasi; dan
c. Mengukur capaian kemampuan siswa (output) dalam enam
dimensi literasi.
2. Metode Penilaian
a. Observasi;
b. Wawancara;
c. Angket; dan
d. Verifikasi data-data dan dokumen yang mendukung proses
penilaian GLN.
3. Instrumen Penilaian
a. Kuesioner, berisi daftar pertanyaan tertutup dan pertanyaan
terbuka dan jawaban yang sudah terkonfirmasi;
b. Lembar observasi yang berisi daftar kegiatan sekolah dalam
berbagai bentuk, seperti gambar, foto, dan video yang
mendukung kegiatan literasi; dan
c. Lembar wawancara yang berisi panduan pertanyaan yang
digunakan untuk menggali hal-hal yang diperlukan dalam
penilaian.
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4. Petugas Penilai
a. Pihak internal sekolah: kepala sekolah, guru, wali murid, dan
komite sekolah. Penilaian oleh pihak internal sekolah dapat
dilakukan oleh tim penjaminan mutu internal; penilaian lebih
bersifat evaluasi diri sekolah.
b. Pihak eksternal sekolah: Pokja GLN Kemendikbud, Direktorat
Teknis Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota. Penilaian oleh pihak eksternal
sekolah lebih bersifat pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan literasi di sekolah.
5. Aspek yang Diukur
Aspek yang diukur dalam penilaian keberhasilan Gerakan
Literasi Sekolah adalah sebagai berikut.
a. Input: ketersediaan sumber daya pendukung kegiatan
literasi, baik di dalam maupun luar sekolah yang meliputi
• lingkungan fisik dan sosial sekolah;
• sarana prasarana;
• tenaga;
• dana; dan
• sistem/tata kelola (regulasi, sistem aplikasi, dll.).
b. Proses: kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan
kemampuan literasi yang dilaksanakan di dalam kelas,
di luar kelas (budaya/pembiasaan), dan pemanfaatan
sumber-sumber belajar di masyarakat. Kegiatan mencakup
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
c. Output: capaian literasi siswa dalam bentuk skor capaian,
hasil karya siswa, prestasi siswa dalam berbagai lomba, dan
lain-lain.
6. Sumber Data
Sumber data bisa berasal dari sumber data primer dan
sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari pihak sekolah,
terutama dari kepala sekolah, guru, wali murid, dan komite
sekolah. Sumber sekunder bisa diperoleh dari berbagai hasil
survei dan kajian tentang capaian literasi, seperti skor PISA, skor
PIRLS, skor TIMSS, skor INAP, nilai Ujian Nasional (UN), skor Uji
Kompetensi Guru (UKG), angka melek huruf, dan lain-lain.
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5.1.2 Penilaian Implementasi Gerakan Literasi Keluarga
Implementasi kegiatan literasi berbasis keluarga merupakan
rangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam
keluarga untuk meningkatkan kemampuan literasi seluruh anggota
keluarga. Struktur keluarga yang paling kecil dan paling umum
biasanya terdiri atas ayah dan ibu sebagai orangtua serta anakanak. Penilaian dapat dilakukan dengan berpedoman pada hal-hal
berikut.
1. Tujuan
a. Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya pendukung
(input) dalam keluarga untuk meningkatkan
kemampuan enam dimensi literasi;
b. Memetakan kegiatan-kegiatan (proses) di keluarga
yang mendukung kemampuan enam literasi; dan
c. Mengukur capaian kemampuan (output) enam
dimensi literasi oleh keluarga.
2. Metode Penilaian
a. Observasi;
b. Wawancara; dan
c. Angket.
3. Instrumen Penilaian
a. Kuesioner yang berisi daftar pertanyaan tertutup
dan pertanyaan terbuka dan jawaban yang sudah
terkonfirmasi;
b. Lembar observasi yang berisi daftar kegiatan di
rumah dalam berbagai bentuk, seperti gambar, foto,
dan video yang mendukung kegiatan literasi; dan
c. Lembar wawancara yang berisi panduan pertanyaan
yang digunakan untuk menggali hal-hal yang
diperlukan dalam penilaian.
4. Petugas Penilai
a. Pihak internal keluarga: orang tua dan anggota
keluarga. Penilaian oleh pihak internal keluarga lebih
bersifat evaluasi diri literasi di tingkat keluarga.
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b. Pihak eksternal sekolah: Pokja GLN Kemendikbud,
Direktorat Teknis Kemendikbud, perangkat desa,
pegiat literasi, dan komite sekolah. Penilaian oleh
pihak eksternal sekolah lebih bersifat pengawasan
pelaksanaan kegiatan literasi di keluarga.
5. Aspek yang Diukur
Aspek yang diukur dalam penilaian keberhasilan Gerakan
Literasi Keluarga adalah sebagai berikut.
a. Input: ketersediaan sumber daya pendukung kegiatan
enam dimensi literasi di keluarga yang meliputi
•

sarana prasarana;

•

kondisi anggota keluarga; dan

• dana.
b. Proses: kegiatan-kegiatan di keluarga yang mendukung
peningkatan kemampuan enam literasi.
c. Output: capaian literasi keluarga dalam bentuk hasil
karya anggota keluarga, perilaku hidup bersih, sehat
dan hemat, dan lain-lain.
6. Sumber Data
Sumber data bisa berasal dari sumber data primer dan
sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari pihak
keluarga, terutama dari orang tua/wali siswa. Sumber
sekunder bisa diperoleh dari berbagai hasil survei dan
kajian tentang capaian literasi di tingkat keluarga.

5.1.3 Penilaian Implementasi Gerakan Literasi Nasional Berbasis
Masyarakat
Kegiatan literasi masyarakat diwujudkan melalui membangun
pengetahuan dan belajar bersama di masyarakat dan diharapkan
dapat melahirkan dan menumbuhkan simpul-simpul masyarakat
yang mempunyai kemampuan literasi. Penilaian dapat dilakukan
dengan berpedoman pada hal-hal berikut.
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1. Tujuan
a. Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya
pendukung (input) di lingkungan masyarakat untuk
meningkatkan kemampuan enam dimensi literasi;
b. Memetakan kegiatan-kegiatan (proses) di lingkungan
masyarakat yang mendukung peningkatan
kemampuan enam literasi; dan
c. Mengukur capaian kemampuan (output) enam
dimensi literasi oleh masyarakat.
2. Metode Penilaian
a. Observasi;
b. Wawancara;
c. Angket; dan
d. Verifikasi data-data dan dokumen yang mendukung
proses penilaian GLN.
3. Instrumen Penilaian
a. Kuesioner yang berisi daftar pertanyaan tertutup
dan pertanyaan terbuka dan jawaban yang sudah
terkonfirmasi;
b. Lembar observasi yang berisi daftar kegiatan sekolah
dalam berbagai bentuk, seperti gambar, foto, dan
video yang mendukung kegiatan literasi; dan
c. Lembar wawancara yang berisi panduan pertanyaan
yang digunakan untuk menggali hal-hal yang
diperlukan dalam penilaian.
4. Petugas Penilai
a. Pihak internal masyarakat: pengurus PKBM, taman
baca masyarakat, atau komunitas literasi. Penilaian
oleh pihak pengurus tersebut lebih bersifat evaluasi
diri literasi di tingkat masyarakat.
b. Pihak eksternal masyarakat: Pokja GLN Kemendikbud,
Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota. Penilaian oleh pihak eksternal lebih
bersifat pengawasan proses pelaksanaan kegiatan
literasi di lingkungan masyarakat.
38

PANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONAL
GERAKAN LITERASI NASIONAL

5. Aspek yang Diukur
Aspek yang diukur dalam penilaian keberhasilan Gerakan
Literasi Masyarakat adalah sebagai berikut.
a. Input: ketersediaan sumber daya pendukung kegiatan
enam dimensi literasi di masyarakat yag meliputi
• sarana prasarana;
• kondisi masyarakat; dan
• dana.
b. Proses: kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat
yang mendukung peningkatan kemampuan enam
dimensi literasi.
c. Output: capaian literasi masyarakat dalam bentuk
hasil karya anggota masyarakat dalam kegiatan
literasi, perilaku hidup bersih, sehat dan hemat, dan
lain-lain.
6. Sumber Data
Sumber data bisa berasal dari sumber data primer dan
sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari sampel
anggota masyarakat terpilih. Sumber sekunder bisa
diperoleh dari berbagai hasil survei dan kajian tentang
capaian literasi di masyarakat.
Panduan detail mengenai penilaian GLN dapat dilihat pada
Panduan Penilaian dan Evaluasi Gerakan Literasi Nasional.

5.2 Evaluasi GLN
1. Tujuan
Evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu program
yang telah dilaksanakan, dalam hal ini Gerakan Literasi Nasional.
Evaluasi bisa difokuskan pada dampak (impact) program yang
telah dilaksanakan. Namun, sebenarnya evaluasi bertujuan
untuk mengetahui gambaran menyeluruh dari program yang
sudah dijalankan. Oleh karena itu, evaluasi dapat dilakukan
secara menyeluruh terhadap empat komponen, yaitu a) evaluasi
terhadap masukan (input) meliputi pemanfaatan berbagai
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sumber daya (dana, tenaga, dan sarana prasarana); b) evaluasi
terhadap proses yang dititikberatkan pada pelaksanaan program,
apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak;
c) evaluasi terhadap keluaran (output) adalah penilaian terhadap
hasil yang dicapai; dan d) evaluasi terhadap dampak (impact)
yang mencakup pengaruh yang timbul dari program yang
dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan pada satuan
target waktu yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan secara
berkesinambungan untuk memberikan bahan masukan dalam
meningkatkan efektivitas GLN di masa mendatang. Sasaran
evaluasi GLN dilakukan pada tiga ranah, yaitu sekolah, keluarga,
dan masyarakat.
2. Metode Evaluasi
a) Observasi;
b) Wawancara;
c) Angket;
d) Verifikasi data-data dan dokumen yang mendukung proses
evaluasi GLN; dan
e) Diskusi terpumpun dalam mengevaluasi efektivitas GLN
dengan mengundang pelaksana di lapangan.
3. Instrumen Evaluasi
a) Kuesioner yang berisi daftar pertanyaan tertutup dan
pertanyaan terbuka yang diiisi oleh petugas evaluasi
berdasarkan jawaban yang sudah terkonfirmasi dari
responden/informan objek yang dievaluasi;
b) Lembar observasi yang berisi daftar kegiatan dalam berbagai
bentuk, seperti gambar, foto, dan video yang mendukung
kegiatan literasi; dan
c) Lembar wawancara yang berisi panduan pertanyaan yang
digunakan untuk menggali hal-hal yang diperlukan dalam
evaluasi.
4. Petugas Evaluasi
a) Pihak internal: Pokja GLN bidang penilaian dan evaluasi dan
Direktorat Teknis Kemendikbud. Evaluasi ini lebih bersifat
evaluasi diri terhadap pelaksanaan program GLN dan capaian
literasi.
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b) Pihak eskternal masyarakat: Pokja GLN meminta lembaga
eksternal independen yang memiliki kapasitas dan
berpengalaman dalam melakukan evaluasi program.
5. Aspek
Aspek evaluasi capaian literasi menggunakan data yang tersedia
dari hasil penilaian dan dianalisis berdasarkan perkembangan
capaian dalam beberapa kurun waktu atau membandingkan
kondisi capaian dengan kondisi sebelum dan setelah GLN
dicanangkan.
a. Aspek evaluasi GLN terkait input meliputi
• Tenaga pendukung kegiatan GLN (Pokja);
• Dokumen pendukung untuk pelaksanaan GLN (peta
jalan, panduan, modul, dan materi pendukung);
• Sarana dan prasarana; dan
• Anggaran.
b. Aspek evaluasi GLN terkait proses pelaksanaan meliputi
• Rapat-rapat, DKT, lokakarya, dan kegiatan lain yang
sejenis;
• Pelatihan calon fasilitator dan pendampingan; dan
• Pemantauan pelaksanaan GLN di sekolah, keluarga, dan
masyarakat.
c. Aspek evaluasi GLN terkait hasil pelaksanaan meliputi
• Perkembangan capaian GLN di sekolah, keluarga, dan
masyarakat; dan
• Analisis hasil capaian untuk perbaikan program GLN.
d. Aspek evaluasi GLN terkait dampak pelaksanaan meliputi:
• Dampak terhadap budaya literasi di tingkat sekolah,
keluarga, dan masyarakat; dan
• Dampak secara makro terhadap indikator-indikator
lilterasi di tingkat nasional.
Panduan secara teknis dan rinci bisa dipelajari pada modul penilaian
dan evaluasi Gerakan Literasi Nasional.
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