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KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud berhasil menyelesaikan
penyusunan laporan kinerja tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah
mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap
tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta
indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Kurikulum dan
Perbukuan tahun 2020.
Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada tahun 2020 menetapkan sasaran kegiatan untuk
mencapai sasaran strategis (SS) kementerian “meningkatnya kualitas pembelajaran dan
relevansi pendidikan di seluruh jenjang” dengan dua sasaran program (SP), yaitu
meningkatnya kualitas perangkat kurikulum dan terwujudnya sistem perbukuan nasional.
Untuk mencapai sasaran program tersebut, ditetapkan 8 indikator kinerja kegiatan (IKK).
Secara umum Pusat Kurikulum dan Perbukuan telah berhasil merealisasikan target kinerja
yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Namun, terdapat IKK jumlah lembaga perbukuan
yang terakreditasi belum tercapai karena kebijakan akreditasi lembaga perbukuan baru
dalam tahap untuk dikembangkan. Hambatan dalam pencapaian target kinerja lainnya
adalah lemahnya koordinasi dengan mitra kerja dalam melaksanakan pertemuan untuk
mencapai output; terbatasnya sumber daya yang berkualifikasi dan kompeten dari tenaga
internal dan eksternal. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,
diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.
Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja
yang dihasilkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada tahun 2020. Semoga laporan kinerja
ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran,
perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun
mendatang.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya laporan kinerja Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada tahun 2020.

Jakarta,31 Desember 2020,
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan,

Maman Fathurrohman, S.Pd.Si, M.Si, Ph.D
NIP 198209252006041001
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud tahun 2020
menyajikan tingkat pencapaian 2 sasaran kegiatan(SK) dengan 8 indikator kinerja kegiatan
(IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Tingkat ketercapaian
dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum,
capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.
IKK 9.1.1.1: Jumlah model kurikulum yang
dikembangkan
untuk
peningkatan
mutu
pendidikan.

IKK 9.1.1.1
9

IKK 9.2.1.1: Jumlah buku pendidikan yang disusun

IKK 9.2.1.1

9

251
75

1
TARGET

2
REALISASI

IKK 9.1.1.2: Jumlah satuan pendidikan yang
berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum
satuan pendidikan

IKK 9.1.1.2
124

1
TARGET

2
REALISASI

IKK 9.2.1.2: Jumlah buku pendidikan yang
dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar

IKK 9.2.1.2
2000
1701

50
TARGET
1

2
REALISASI

IKK 9.1.1.3: Jumlah hasil penelitian, kajian dan
evaluasi yang digunakan sebagai acuan dalam
pengembangan kurikulum secara berkelanjutan
pada pendidikan umum, khusus dan vokasi

IKK 9.1.1.3

TARGET
1

IKK 9.2.2.2:
tersertifikasi

2
REALISASI

Jumlah

SDM

perbukuan

yang

IKK 9.2.2.2

13

250

250

2
REALISASI

TARGET
1

2
REALISASI

6
TARGET
1

iv

IKK 9.2. 2.1: Jumlah lembaga perbukuan yang
terakreditasi

IKK 9.2.2.1

IKK 9.2.2.4: Jumlah produk perbukuan yang
terhimpun dalam database sistem informasi

IKK 9.2.2.4
20
0
1
TARGET

9352

2
REALISASI
2000
1
TARGET

2
REALISASI

IKK 9.2.2.3: Jumlah profesi pelaku perbukuan yang
terhimpun dalam database sistem informasi

IKK 9.2.2.3
2

1
TARGET

2

2
REALISASI

Kinerja keuangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada tahun 2020 sebesar 81.11%.
Beberapa kendala/hambatan dalam upaya pencapaian target antara lain adalah koordinasi
kesediaan waktu berbagai tenaga ahli dalam melaksanakan pertemuan untuk mencapai
output; terbatasnya sumber daya yang berkualifikasi dan kompeten dari tenaga internal dan
eksternal (ahli, narasumber, praktisi dan tenaga teknis lainnya), terbatasnya tenaga ahli,
narasumber, teknis, dan profesional yang sesuai dengan kualifikasi, persyaratan, ketentuan,
pengalaman, keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan dari internal
maupun dari eksternal.
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara
lain membuat jadwal setiap tahapan kegiatan secara ketat; melakukan seleksi tenaga ahli
(seperti pemilihan calon penulis buku dsb) secara terbuka; melibatkan berbagai pihak seperti
perguruan tinggi yang relevan, praktisi, guru profesional dan berpengalaman, maupun mitra
kerja lainnya; mengontrol, mempercepat dan memprioritaskan penyelesaian pekerjaanpekerjaan yang menjadi prasyarat bagi pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan agar tidak
tidak terganggu dan tidak tertunda;
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Pusat Kurikulum dan Perbukuan merupakan satker dan unit pelaksana tenis di bawah pembinaan
Balitbang dan Perbukuan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan pertama kali dibentuk tahun 2010
sesuai dengan Peraturan Mendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kemdiknas. Sejak tahun 2020, Pusat Kurikulum dan Perbukuan dipimpin oleh Maman
Fathurrohman, S.Pd.Si, M.Si, Ph.D. Jumlah SDM sebanyak 99 pegawai.
Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan pengembangan
kurikulum dan perbukuan sebagai pelaksanaan strategis organisasi yang dirinci ke dalam
beberapa subkegiatan, klasifikasi rincian output serta rincian output atau keluaran, yaitu:

Pengembangan kurikulum dalam
mendukung peningkatan mutu
Pendidikan

Penilaian dan/atau penelaahan
buku Pendidikan terbitan
masyarakat/Lembaga lainnya dan
pengawasan tata kelola/system
perbukuan oleh para pelaku
perbukuan

Peningkatan profesi pelaku
perbukuan melalui pembinaan,
bantuan teknis, pendampingan,
pelatihan serta fasilitasi
pelaksanaan sertifikasi dan
akreditasi bagi para tenaga, calon
maupun yang telah menjalani
profesi sebagai pelaku perbukuan

Pelaksanaan layanan Sistem
Informasi Perbukuan dalam rangka
membangun, mengembangkan dan
menyediakan wadah/platform yang
berisi tentang data dan informasi
publik yang terkait dengan pelaku
perbukuan dan pengembangan
kurikulum yang ada di Indonesia

Pelaksanaan penelitian yang
dilaksanakan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis
untuk memperoleh informasi, data,
dan keterangan yang berkaitan
dengan pemahaman dan
pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis serta menarik
kesimpulan ilmiah bagi keperluan
kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, terutama terkait dengan
kurikulum dan perbukuan

Pelaksanaan dukungan manajemen
dan layanan perkantoran dalam
rangka mendukung tersedianya gaji
dan tunjangan, operasional kantor,
pelaksanaan tugas perencanaan
dan anggaran, kepegawaian,
keuangan dan kerumahtanggaan
organisasi

Pengembangan perangkat
pembelajaran yang dapat
memberikan model atau
menginspirasi satuan pendidikan
dalam mendesain dan
mengimplementasikan
pembelajaran kritis, inovatif dan
kreatif, membangun komunikasi
yang efektif, budaya bernalar,
berkolaborasi dan bekerjasama
bagi peserta didik

Pengembangan buku pendidikan
melalui menyusun sendiri
(penulisan), penerjemahan,
penyaduran atau pengalihan hak
cipta agar mendapat ragam buku
yang bervariasi dan menjadikan
mutu buku semakin tinggi

Tema penelitian adalah penyediaan
buku pendidikan dan pengendalian
mutu perbukuan dalam
mendukung kebijakan dan tata
kelola buku pendidikan yang
murah, merata dan bermutu sesuai
kebijakan dan muatan kurikulum

Di samping itu, Satker Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang juga merumuskan terobosan
ide, gagasan, dan aksi di bidang kurikulum dan perbukuan.
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Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi organisasi

keterbatasan tenaga ahli, narasumber, teknis, dan profesional yang sesuai dengan
kualifikasi, persyaratan, ketentuan, pengalaman, keahlian dan kompetensi yang
dibutuhkan dalam suatu kegiatan

terjadinya keragaman dan tingkat kepentingan, kebutuhan, kondisi sosial,
ekonomi, budaya, kapasitas dan karakteristik di antara unsur masyarakat yang
berdampak pada diperlukannya partispasi publik yang luas dan intensif dalam
merumuskan muatan dan kebijakan kurikulum dan perbukuan secara nasional,
lokal dan berimbang

diperlukannya kepastian muatan dan kebijakan kurikulum operasional dan
perbukuan pada tingkat satuan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan dengan
sikap dan karakter, kualifikasi, keahlian, keterampilan, pengetahuan dan
kompetensi yang mampu berkompetisi, berdaya saing, dan keunggulan global

diperlukannya komitmen dan penguatan penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif,
dan kontinu ke dalam praktek pembelajaran aktif yang efektif dan berkualitas dengan
memperkuat kerja sama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan
masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum

Dasar Hukum
Dasar hukum yang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
menjadi acuan
Instansi Pemerintah
antara lain
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
PemenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Pusat
PemenPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Pemerintah Pusat
PemenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Permendikbud Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud
sebagaimana terakhir diubah dengan Permendikbud Nomor 9 tahun 2020
Peraturan Mendikbud No. 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemdikbud tahun 2020-2024
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C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kemdikbud sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mendikbud Nomor 9 tahun 2020,
dibentuk Pusat Kurikulum dan Perbukuan di bawah Balitbang dan Perbukuan.

Satker Pusat Kurikulum dan
Perbukuan menjalankan tugas

Pusat Kurikulum dan
Perbukuan menyelenggarakan
fungsi

•melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan kurikulum serta pengembangan,
pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan
urusan ketatausahaan Pusat.

•penyiapan kebijakan teknis pengembangan kurikulum serta
pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
•pelaksanaan pengembangan kurikulum;
•pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan
sistem perbukuan;
•koordinasi dan fasilitasi pengembangan kurikulum serta
pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
•pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan kurikulum serta pengembangan, pembinaan, dan
pengawasan sistem perbukuan; dan
•pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat

Struktur Organisasi
PUSAT KURIKULUM
DAN PERBUKUAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

D. Isu-isu Strategis/Permasalahan
Kurikulum dan Perbukuan untuk satuan pendidikan telah beberapa kali mengalami perubahan
dalam rangka memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dan pertumbuhan
masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni-budaya. Pengembangan
dan pengendalian sistem perbukuan untuk satuan pendidikan telah beberapa kali mengalami
perubahan dalam rangka mendukung penyediaan buku bermutu, murah dan merata untuk setiap
peserta didik diseluruh wilayah Indonesia yang beragam kondisi geografis dan budaya.
Begitu pula ketika memasuki abad ke-21, Banyak unsur baru yang perlu dipertimbangkan dalam
pengembangan sistem perbukuan seperti:
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pengembangan kurikulum operasional satuan
pendidikan (KTSP) yang memiliki karakteristik
khusus

pengembangan muatan kurikulum berdasarkan
kebutuhan, potensi, prospek dan keunggulan
ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial
dan seni budaya pada tiap daerah sebagai bentuk
diversifikasi dari kurikulum nasional dalam
rangka meningkatkan potensi daerah

fasilitasi penyediaan ragam buku bermutu melalui
penulisan/penyusunan, penerjemahan,
penyaduran, dan pengalihan hak cipta;
pengendalian mutu buku terbitan masyarakat
melalui penilaian/penelaahan; pelaksanaan
kerjasama dengan pelaku perbukuan dalam
menetapkan harga eceran tertinggi/HET buku
terbitan masyarakat dan pemerintah; dan
kerjasama penyediaan buku elektronik

fasilitasi pengembangan Kurikulum dan
Perbukuan melalui seminar, sosialisasi,
diseminasi, lokakarya, diskusi panel, FGD,
simposium, sarasehan, konferensi, workshop
dan pendampingan/penguatan implementasi
kurikulum

pengembangan dan pengendalian sistem
perbukuan untuk muatan nasional dan universal,
muatan kewilayahan dan muatan peminatan

Bekerjasama dengan berbagai pelaku perbukuan
di pusat dan daerah dalam pengembangan dan
pengendalian sistem perbukuan untuk muatan
daerah

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:
keterbatasan tenaga ahli, narasumber, teknis,
dan profesional dari berbagai pihak yang sesuai
dengan kualifikasi, persyaratan, pengalaman,
keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan
untuk berpartisipasi secara aktif dalam
membantu tugas dan fungsi organisasi untuk
menghasilkan keluaran yang berkualitas sesuai
kebutuhan pengguna

terjadinya keragaman tingkat kepentingan,
kebutuhan, kondisi sosial, ekonomi, budaya,
kapasitas dan karakteristik di antara unsur
masyarakat sebagai sebagai sasaran sekaligus
pengguna/penerima manfaat kebijakan yang
perlu diharmonisasi, disinkronisasi, disinergikan
dalam mewarnai perumusan muatan dan
kebijakan kurikulum dan perbukuan secara
nasional

diperlukannya muatan dan kebijakan kurikulum
operasional dan perbukuan pada tingkat satuan
pendidikan untuk menghasilkan lulusan dengan
sikap dan karakter, kualifikasi, keahlian,
keterampilan, pengetahuan dan kompetensi
yang mampu berkompetisi, berdaya saing, dan
memiliki keunggulan global

diperlukannya komitmen dan penguatan
penerapan kurikulum secara ketat,
komprehensif, dan kontinu ke dalam praktek
pembelajaran aktif yang efektif dan berkualitas
dengan memperkuat kerja sama antara
pemerintah, pendidik/guru, orangtua, kepala
sekolah, pengawas, tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh pendidikan, pemerhati, tenaga
kependidikan lainnya dan masyarakat dalam
mengawal penerapan kurikulum

anggaran kegiatan yang selalu fluktuatif dari
tahun ke tahun menjadi faktor utama yang
mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan
operasional kegiatan
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Program Pusat Kurikulum dan Perbukuan adalah menjadi institusi layanan profesional penelitian
dan pengembangan kurikulum dan perbukuan yang unggul dan kompetetif. Untuk mencapai
program tersebut, Pusat Kurikulum dan Perbukuan mengemban layanan:
Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan layanan profesional penelitian dan pengembangan kurikulum dan perbukuan.
Melaksanakan kajian dan penyusunan kajian kebijakan teknis pengembangan, pembinaan, dan pengawasan
sistem perbukuan
Melakukan pengembangan system dan model-model kurikulum
Meningkatkan sistem manajemen organisasi dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan layanan
professional pengkajian kebijakan, penelitian dan pengembangan kurikulum dan perbukuan
Melakukan pengembangan sistem informasi kurikulum dan perbukuan

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan profesi pengembang kurikulum dan pelaku perbukuan

Melaksanakan penilaian, penelaahan dan pengawasan buku pendidikan

Tujuan strategis dirumuskan untuk mendukung program Kurikulum dan Perbukuan sesuai
dengan visi Kemdikbud 2024, yaitu: “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi
dan Misi Presiden untuk 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
berkebinekaan global”. Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud melalui Pusat
Kurikulum dan Perbukuan sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang
dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu melaksanakan program pencapaian misi nomor (1) yaitu
Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Untuk itu, kegiatan Pusat Kurikulum dan Perbukuan
untuk mencapai misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua yang utama adalah
mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan,
didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
Pengembangan dan penguatan implementasi kurikulum berbasis kompetensi, yang mengacu
pada standar nasional pendidikan, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan
masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional,
serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Arah pengembangan kurikulum adalah
penyempurnaan kurikulum pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
yang lebih sederhana, fleksibel, adaptif dan kontekstual agar siswa lebih merdeka untuk memilih
strategi belajar
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melakukan kerja sama
dengan berbagai pihak,
termasuk DU/DI, untuk
melakukan penguatan
dan pendampingan pada
satuan pendidikan
dalam pengembangan
dan implementasi
kurikulum di tingkat
satuan pendidikan

Mengembangkan
kurikulum yang memiliki
relevansi dan
implementasi yang
optimal untuk mencapai
tujuan terutama yang
terkait dengan
pemenuhan capaian
sustainable
development goals/SDG

Strategi yang dilakukan Pusat
Kurikulum dan Perbukuan
dalam rangka mendukung
peningkatan mutu layanan
pendidikan, penguatan
pembelajaran dan
optimalisasi sistem perbukuan
adalah

pengkajian, penelitian
dan evaluasi dalam
rangka pengembangan
kurikulum dan
perbukuan secara
berkelanjutan
mendorong
ketersediaan buku
pendidikan yang
beragam, bermutu,
murah dan merata
untuk mendukung
sistem perbukuan yang
sehat

mengembangkan
kurikulum di semua
jenjang dan jalur
pendidikan yang dapat
didiversifikasi melalui
adopsi, adaptasi atau
disesuaikan oleh satuan
pendidikan dan
pemerintah daerah yang
didasarkan atas
kebutuhan, konteks dan
karakteristik daerah

mengembangkan
perangkat kurikulum
dan perbukuan dalam
memperkuat
pengembangan
kompetensi dasar
terutama literasi dan
numerasi seperti
pengembangan modelmodel kurikulum satuan
pendidikan, buku-buku
pendidikan

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran kegiatan pengembangan
kurikulum dan perbukuan adalah sebagai berikut.
1.

Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun. Sasaran kegiatan ini untuk
mendukung capaian indikator kinerja program/IKP “Perangkat kurikulum yang dievaluasi
dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan”. Indikator kinerja
kegiatan/IKK dari sasaran ini adalah.
a. Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan
Model kurikulum meliputi regulasi dan kebijakan, muatan serta kerangka kurikulum dan
contoh kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan sebagai
bentuk diversifikasi dan sumber inspirasi dan/atau referensi bagi satuan pendidikan.
Bentuk dan langkah pengembangan model kurikulum mencakup siklus berikut:
(1) Perencanaan kurikulum,
(2) Penyusunan kurikulum,
(3) Implementasi kurikulum,
(4) Evaluasi kurikulum,
b. Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan
pendidikan
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Bentuk kontribusi satuan pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga sekolah yang
berkomitmen dan menyusun secara mandiri perangkat kurikulum sehingga model
kurikulum satuan pendidikan secara konteks menjadi beragam sesuai latar belakang,
kondisi, kemampuan, kebutuhan dan karakteristik tiap sekolah.
c. Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi yang digunakan sebagai acuan dalam
pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan
vokasi
Hasil kajian kurikulum meliputi hasil pengkajian akademik regulasi, kebijakan, muatan dan
perangkat kurikulum yang pernah berlaku maupun konsep kurikulum yang akan
diberlakukan, penulisan artikel opini dan hasil penelitian yang diterbitkan/tidak
diterbitkan, dan sejenis. Hasil evaluasi kurikulum meliputi hasil survei tentang
perencanaan dan pelaksanaan atau implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan
dan daerah
2.

Tersedianya sistem perbukuan nasional yang sehat. Sasaran kegiatan memiliki indikator kinerja
program/IKP sebagai berikut.
a. Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas.
Buku pendidikan mencakup buku terbitan pemerintah atau masyarakat. Buku pendidikan
yang terstandar dan berkualitas adalah :
 tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA;
tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian
 memenuhi standar mutu yang mencakup isi/materi, penyajian, desain, dan grafika,
yaitu:

Kelayakan isi: kebenaran dari segi keilmuan;
kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan
kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
kesesuaian dengan konteks dan lingkungan;
kesatupaduan antarbagian isi Buku

Penyajian: sesuai dengan tingkat perkembangan
peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat
dan komunikatif

Desain: penggunaan ilustrasi, desain halaman isi,
dan desain cover buku sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik

Grafika : kualitas hasil cetak dan hasil tampilan
elektronik yang ramah pengguna, aman, dan
nyaman

Penilaian buku yang terstandar dan berkualitas dilakukan melalui proses penilaian
kelayakan buku yang dilakukan oleh komite penilai yang ditunjuk oleh Pusat Kurikulum
dan Perbukuan. Indikator kinerja kegiatan/IKK ini adalah:
(1) Jumlah buku pendidikan yang disusun. Buku pendidikan meliputi buku yang disusun
dan dikembangkan secara inovatif dari berbagai atau ragam buku yang sesuai
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kurikulum; layak digunakan dalam proses pembelajaran; dan disusun sesuai kaidah,
standar dan kode etik pengembangan buku.
Pemerolehan naskah buku yang disusun melalui penulisan, penerjemahan,
penyaduran, dan/atau pengalihan hak cipta, untuk buku teks utama/buku paket dan
buku pendidikan lainnya dengan karakteristik tertentu seperti penyediaannya tidak
diminati masyarakat atau pangsa pasarnya masih rendah. Penyusun buku dapat dari
penulis profesional, guru/dosen, dan praktisi lainnya yang ditunjuk/diseleksi oleh
Pemerintah.
Pemenuhan buku sebagai buku yang terstandar dan bermutu adalah melalui proses
penelaahan kelayakan buku. Penelaah buku dalam proses penyusunan ditetapkan oleh
Pusat Kuriukulum dan Perbukuan atas nama Kementerian.
(2) Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar. Buku
yang memenuhi standar adalah buku bermutu yaitu memenuhi kaidah atau standar
kebenaran dan kelayakan isi, penyajian, desain dan kegrafikaan untuk digunakan
dalam proses pembelajaran.
b. Persentase pelaku perbukuan yang dibina. Pelaku perbukuan adalah penulis, penerjemah,
penyadur, editor, desainer, dan ilustrator, serta pencetak, pengembang buku elektronik,
penerbit, dan toko buku.
Penulis adalah setiap orang yang menulis atau menyusun naskah buku yang selanjutnya
akan diterbitkan dalam bentuk buku. Penerjemah merupakan setiap orang yang
melakukan penerjemahan atau pengalih bahasaan buku dari bahasa sumber ke dalam
bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks. Penyadur adalah setiap orang yang
melakukan penyaduran atau penggubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak
penggubahnya seperti mengganti nama pelaku, tempat, waktu dan suasana dalam
sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
Editor atau penyunting adalah setiap orang yang mengedit naskah buku hingga siap cetak.
Ilustrator adalah setiap orang yang bertugas membuat ilustrasi untuk bagian isi buku dan
kover buku. Desainer atau perancang buku bertugas membuat rancangan tata letak isi
buku dan kover buku. Pencetak atau perusahaan printing merupakan lembaga
pemerintah atau masyarakat yang melakukan kegiatan pencetakan buku mulai dari
proses cetak uji coba hingga pencetakan menjadi buku.
Pengembang buku elektronik bertugas mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik
dan/atau membuat buku elektronik dengan konten berbasis multimedia (teks, gambar,
audio, video, animasi, simulasi, augmented reality, atau bentuk lainnya) serta fitur-fitur
interaktif untuk memudahkan pembelajaran. Penerbit atau publisher adalah lembaga
pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan penerbitan buku mulai dari
pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku. Toko buku adalah tempat untuk
memperjualbelikan buku secara offline maupun online.
Pembinaan pelaku perbukuan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan profesi dari para
pelaku perbukuan seperti fasilitasi sertifikasi, akreditasi, peningkatan profesi/diklat,
dan/atau pengawasan penyelenggaraan sistem perbukuan, pemberian kesempatan pada
buku-buku terbitannya untuk dinilai serta pelaksanaan layanan pengembangan dan
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penggunaan sistem informasi perbukuan dan kurikulum agar dapat diakses secara cepat,
akurat, tepat, faktual, aktual dan terkini oleh setiap pihak/masyarakat. Indikator kinerja
kegiatan/IKK ini adalah:
(1) Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi. Lembaga perbukuan adalah pelaku
perbukuan berbentuk lembaga/badan hukum yang meliputi pencetak/percetakan,
pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku dan organisasi perbukuan
lainnya seperti asosiasi penulis/ penerbit, editor dan sejenisnya. Akreditasi adalah
bentuk pengakuan oleh pemerintah/organisasi berwenang lainnya yang dilakukan
melalui proses penilaian kepada lembaga perbukuan sesuai bidang pekerjaannya.
Fungsi akreditasi adalah untuk pembinaan dan pemetaan performa pelaku
perbukuan sehingga target akreditasi adalah jumlah yang diakreditasi bukan pada
kriteria minimal nilai akreditasi. Pembinaan lembaga perbukuan melalui koordinasi;
pelatihan/peningkatan peran dan kompetensi SDM lembaga agar sistem perbukuan
berjalan dengan baik. Bentuk pembinaan dapat fasilitasi akreditasi, peningkatan
profesi/diklat, dan/atau pengawasan penyelenggaraan sistem perbukuan serta
pemberian kesempatan pada buku-buku terbitannya untuk dinilai
(2) Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi. SDM pelaku perbukuan perorangan
adalah penulis, penerjemah,penyadur, editor, desainer, dan ilustrator, termasuk juga
pengembang buku elektronik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Sertifikasi
adalah bentuk pengakuan oleh pemerintah/lembaga sertifikasi profesi
(LSP)/organisasi lainnya yang dilakukan melalui proses penilaian kepada pelaku
perbukuan perorangan sesuai bidang pekerjaannya.
Untuk menghasilkan buku bermutu, diperlukan pelaku perbukuan yang
berkualifikasi, berkompeten, memiliki keahlian, spesialisasi, dan pengalaman di
masing-masing bidang.
(3) Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi.
Pelaku perbukuan adalah penulis, penerjemah,penyadur, editor, desainer, dan
ilustrator, serta pencetak,pengembang buku elektronik, penerbit, toko buku dan
tenaga perbukuan lainnya di pemerintah dan masyarakat.
Sistem informasi perbukuan adalah sistem yang dapat memberikan data dan
informasi secara lengkap dan berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan sistem
perbukuan oleh pelaku perbukuan dalam bentuk teks, gambar, video dan audio
secara interaktif, online atau offline. Sistem perbukuan adalah tata kelola perbukuan
yang dapat dipertanggungiawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup
pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik,
pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku
Database sistem informasi perbukuan merupakan data berisi informasi berbagai
penyelenggaraan sistem perbukuan, pelaku perbukuan dan tenaga perbukuan
lainnya di pusat dan daerah. Sistem informasi yang dikembangkan sesuai kriteria
untuk mendukung penyelenggaraan sistem perbukuan seperti pelaku
perbukuan/pengentri data dapat melakukan register dan login serta meng-upload
dan meng-update profilenya pada sistem setelah diverifikasi data otoritas dan
otentifikasinya melalui sistem dan admin, teruji dengan tingkat reliabilitas dan
validitas memadai serta memberikan kepuasan baik atau sangat baik. Masyarakat
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dapat mengakses informasi secara terbuka sesuai ketentuan perundangan yang
berlaku
(4) Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi. Produk
perbukuan meliputi buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan terdiri atas
buku teks utama, buku teks pendamping dan buku nonteks pelajaran (buku
pengayaan, buku panduan guru, buku pedoman, buku referensi, kamus, ensiklopedi
dan sejenisnya)dan buku pendidikan lainnya.
Buku pendidikan lainnya meliputi buku umum yang dinyatakan sebagai buku
pendidikan, buku modul, buku kerja siswa, dan bahan ajar lainnya berbentuk buku
yang digunakan dalam proses pembelajaran. Database sistem informasi produk
perbukuan merupakan data berisi informasi berbagai produk perbukuan di pusat dan
daerah baik produk perorangan, masyarakat dan lembaga di pusat dan daerah.
Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Satker Pusat Kurikulum dan Perbukuan menetapkan
target tahunan yang akan dicapai melalui melalui perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Kurikulum
dan Perbukuan dengan Kepala Balitbang dan Perbukuan tahun 2020, sebagai berikut.
SASARAN
KEGIATAN
Terimplementasinya perangkat
kurikulum yang
sudah disusun

Tersedianya sistem
perbukuan nasional
yang sehat

INDIKATOR KINERJA
Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk
peningkatan mutu pendidikan
 Kurikulum yang dikembangkan
 Model Kurikulum yang dikembangkan
Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada
penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan
 Kurikulum yang dikembangkan
 Kerangka Kurikulum dikembangkan
 Kurasi Model Kurikulum
 Satuan pendidikan terfasilitasi dalam
pengembangan kurikulum
 Perangkat pembelajaran yang dikembangkan
Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi yang digunakan
sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara
berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi
 Penelitian
Jumlah buku pendidikan yang disusun
 Buku Umum dan Buku Pendidikan yang Dikembangkan

TARGET KINERJA

ANGGARAN

9 model

9 model

6.203.251.000

50 satuan pendidikan
106 model
100 satpend
24 satpend

3.735.708.000
5.654.480.000
3.777.839.000

60 model
6 penelitian

364.000.000
1.350.886.000

6 penelitian
75 judul
291 judul

20.944.565.000

Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan
memenuhi standar
 Buku yang dinilai dan diawasi

2000 judul

5.986.000.000

Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi
Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi
 SDM perbukuan yang disertifikasi
Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam
database sistem informasi
Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database
sistem informasi
 Layanan Sistem Informasi Perbukuan

20 lembaga
250 pelaku perbukuan
110 pelaku perbukuan
2 pelaku perbukuan

2000 judul
1.600.000.000

1.980.000.000

2000 judul
Buku
2 layanan

Jumlah alokasi anggaran kegiatan Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan
Perbukuan sebesar Rp. 79.544.403.000 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh
empat juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp.
51.596.729.000
dan untuk kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar Rp.
27.947.674.000
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Mengacu pada renstra Kemdikbud untuk tahun 2020-2024, dengan sasaran program:
Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum dan Terwujudnya sistem perbukuan nasional dan
indikator kinerja program: (1) Perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk
mendukung peningkatan mutu pendidikan; (2) Persentase buku pendidikan yang terstandar dan
berkualitas; dan (3) Persentase pelaku perbukuan yang dibina, maka kegiatan engembangan
kurikulum dan perbukuan meliputi pengembangan kebijakan dan perangkat kurikulum dan
perbukuan; fasilitasi dan koordinasi pengembangan kurikulum, dan pengendalian mutu
perbukuan; serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum dan
pendayagunaan buku pelajaran.
Hasil dari pengembangan kurikukulum dan perbukuan adalah perangkat kurikulum dan model
kurikulum satuan pendidikan; buku pendidikan (buku teks utama, buku teks pendamping dan
buku nonteks pelajaran) yang memenuhi standar mutu; serta hasil penelitian, kajian dan
evaluasi implementasi kurikulum dan pendayagunaan buku pelajaran untuk seluruh mata
pelajaran atau tema pembelajaran pada tiap kelas, jenjang, jenis, jalur, dan satuan pendidikan,
sehingga dapat memberikan manfaat bagi satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum
serta mendayagunakan buku pelajaran sesuai kebutuhan dan konteks daerah maupun sebagai
bahan penyempurnaan kurikulum dan perbukuan secara berkelanjutan.
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Satker Pusat Kurikulum dan Perbukuan mendukung
pencapaian sasaran strategis (SS) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi
pendidikan di seluruh jenjang, dengan 2 sasaran program dan 9 indikator kinerja kegiatan (IKK).
Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2020.
Sasaran #1: Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun
Indikator kinerja #1.1: Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu
pendidikan. Indikator ini diukur dari bahan Kerangka Kurikulum yang meliputi kebijakan,
muatan dan kurikulum yang dikembangkan dan model Kurikulum yang dikembangkan.
Output kegiatan untuk mendukung pencapaian ini adalah Model kurikulum yang dikembangkan
yang berupa produk hasil pengembangan model kurikulum sesuai konteks dan keragaman daerah
sebagai acuan dan sumber inspirasi bagi satuan pendidikan dan daerah dalam mengembangkan
atau menerapkan kurikulum secara fleksibel, adaptif, dan kontekstual sesuai kondisi, kebutuhan,
kapasitas dan kapabilitas satuan pendidikan. Model kurikulum merupakan strategi dalam
melakukan diversifikasi dari kebijakan dan muatan kurikulum yang bersifat nasional, muatan
tertentu lainnya maupun yang bersifat konteks daerah ke dalam bentuk kurikulum secara
operasional di tingkat satuan pendidikan (siklus pengembangan dan implementasi). Diversifikasi
dapat berbentuk terintegrasi ke dalam muatan yang ada; sebagai muatan/pelajaran baru; atau
sebagai program, budaya, keteladanan dan pembiasaan yang perlu diterapkan di satuan
pendidikan, di keluarga/rumah, dan di masyarakat. Diversifikasi dilakukan dengan tetap
mengacu pada standar nasional pendidikan yang berlaku. Cakupan produk kurikulum meliputi
kompetensi dan muatan/materi khusus kurikulum; muatan khusus kurikulum kontekstual;
acuan/pedoman implementasi kurikulum; dan model lainnya
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Tahun 2020 capaiannya secara keseluruhan telah mencapai 100% yang meliputi Profil Pelajar
Pancasila; Prinsip pembelajaran dan penilaian; Struktur kurikulum, capaian pembelajaran/CP,
alur dan tujuan pembelajaran di PAUD; Struktur kurikulum, capaian pembelajaran/CP
Pendidikan dasar dan menengah; capaian pembelajaran/CP dan panduan implementasi di
Pendidikan khusus; konsep penyederhanaan Kurikulum Kesetaraan dan Keaksaraan; dan model
Kontekstualisasi kurikulum (Model Kur SD Konteks Masyarakat Pertanian Daerah Tandus,
Model Kur SMP Konteks Masyarakat Urban, Model Kur SMA Konteks Masyarakat Pertanian)
Indikator kinerja #1.2: Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh
kurikulum satuan pendidikan. Indikator ini diukur dari capaian keluaran/subkeluaran berikut.
a.

bahan Kerangka Kurikulum yang meliputi kebijakan, muatan dan kurikulum yang
dikembangkan berupa produk hasil pengembangan konsep evaluasi dan penyempurnaan K13 (penguatan, penyederhanaan, dan revisi substansi), kurikulum sebelumnya, kurikulum
berbagai negara dan kurikulum ke depan (siklus evaluasi dan perencanaan) yang mencakup
ide, desain, dokumen, model implementasi, serta hasil dan dampak kurikulum umum serta
muatan dan kebijakan pengelolaan kurikulumnya dalam konteks nasional, daerah dan satuan
Pendidikan sebagai dasar pengembangan kerangka kurikulum. Jenjang pendidikan
mencakup PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Jalur pendidikan mencakup
jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Jenis pendidikan mencakup pendidikan
umum, vokasi, dan muatan lainnya (keagamaan, kedinasan, dsb). Jenis layanan meliputi
pendidikan khusus, layanan khusus dan layanan lainnya. Cakupan produk kurikulum
pendidikan meliputi pengelolaan struktur kurikulum; kompetensi dan muatan/materi
kurikulum nasional; acuan/pedoman implementasi kurikulum; kontekstualisasi kurikulum;
dan model lainnya.

b.

Kurasi Model yang dihasilkan dari pengembangan model kurikulum dari
kontributor/stakeholder yang telah yang dikembangkan berbagai pihak (satuan pendidikan,
daerah, organisasi profesi) dan telah dilakukan kurasi kurikulum melalui telaah dan validasi
dalam mencapai tujuan Pendidikan.

c.

Satuan pendidikan terfasilitasi dalam pengembangan kurikulum merupakan pengembangan
model pengelolaan dan pelaksanaan kurikulum tingkat daerah dan sekolah dalam rangka
menerapkan ide, desain, dan dokumen kurikulum baru ataupun yang telah menjadi kebijakan
sebagai bagian dari proses litbang kurikulum, pembelajaran dan sumber belajar lainnya.
Sosialisasi model implementasi kurikulum menekankan pada pengembangan ruang kreatif
bagi guru, satuan pendidikan dan daerah dalam menerapkan kebijakan kurikulum
Model implementasi dimulai dengan sosialisasi, diseminasi, seminar/workshop/FGD
dengan berbagai pihak termasuk pengembangan model pengelolaan kurikulum, proses
pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, penilaian pembelajaran,
budaya sekolah dan masyarakat sehingga memberikan perubahan hasil dan dampak
kurikulum secara nyata (siklus implementasi). Daerah dan Sekolah model nantinya dapat
dijadikan sebagai praktek baik implementasi kurikulum yang dapat memberikan inspirasi,
model, dan panutan baik untuk sekolah dan satuan pendidikan di daerahnya dalam
mengembangkan dan menerapkan kurikulum ke dalam proses pembelajaran aktif dan
menyenangkan yang bermutu, efektif, efisien, hemat dan murah, serta sesuai kearifan lokal
di setiap daerah. Cakupan produk adalah inovasi/inspirasi strategi dalam mengimplementasi
kurikulum ke dalam kurikulum operasional konteks daeran/satuan Pendidikan untuk
pengelolaan struktur kurikulum; kompetensi dan muatan/materi kurikulum nasional;
acuan/pedoman implementasi kurikulum; dan model lainnya
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d.

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa produk desain dan model implementasi
perangkat pembelajaran dan penilaian pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku serta
pengembangan desain model pembelajaran untuk kebutuhan kurikulum ke depan.
Pengembangan pembelajaran untuk penguatan kurikulum ditekankan pada pengembangan
model pembelajaran mandiri dan pembelajaran melalui bimbingan yang inovatif dan
inspiratif pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengembangan
desain pembelajaran untuk penyempurnaan kurikulum dirancang untuk memastikan
kesesuaian model pembelajaran dengan substansi kurikulum ke depan. Muatan, tema dan
konsteks model pembelajaran yang dikembangkan didasarkan pada kriteria fleksibilitas,
fisibilitas, adaptable, praksis dan kepraktisan, serta kontekstualitas agar peserta didik
berkecakapan hidup sesuai dengan kondisi kehidupannya saat ini dan masa depan untuk
hidup berkelanjutan (sustainable) dengan segala tantangan di abad 21.
Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis subjek, tematik, ataupun lainnya dapat
berbentuk model pengelolaan pembelajaran (acuan, panduan, referensi); model rancangan
pembelajaran (silabus, RPP); model bahan ajar (buku ajar, modul, suplemen); model sarana
pembelajaran (alat peraga, alat bantu belajar, perangkat teknologi); serta model sumber
belajar dan bentuk lainnya. Model sistem deliverynya dapat berbasis lingkungan (dengan
sumber belajar yang tersedia), teknologi (animasi, audio visual dan lainnya). Pengembangan
perangkat penilaian pembelajaran berbasis subjek, tematik, ataupun lainnya dapat berbentuk
model pengelolaan penilaian pembelajaran (acuan, panduan, referensi); model rancangan
penilaian pembelajaran (silabus, RPP); model pengembangan alat penilaian pembelajaran;
dan model sarana penilaian pembelajaran. Model sistem deliverynya dapat berupa penilaian
pembelajaran berbasis lingkungan (dengansumber belajar yang tersedia), penilaian
pembelajaran berbasis teknologi (animasi, audio visual dan lainnya).

Tahun 2020 capaiannya secara keseluruhan telah mencapai 100% yang meliputi pengembangan
kerangka kurikulum (106 naskah) yang meliputi hasil evaluasi kurikulum, capaian pembelajaran
seluruh rumpun/mata pelajaran dan bunga rampai pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA serta
pada jalur pendidikan umum, khusus dan non formal; pelaksanaan kurasi kurikulum dan
penguatan implementasi kurikulum di satuan pendidikan sebanyak 124 sekolah; dan
pengembangan konsep dan lingkup perangkat pembelajaran untuk 60 model.
Indikator kinerja #1.3: Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi yang digunakan sebagai
acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan
vokasi. Indikator ini diukur dari capaian hasil penelitian yang berupa pelaksanaan kajian isu
actual strategis dan pelaksanaan riset dan pengembangan yang terkait dengan tema, isu, topik,
atau masalah-masalah kurikulum dan perbukuan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan
menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran
suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik
kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cakupan
penelitian meliputi kajian, evaluasi isu actual; penelitian terapan; dan riset dan pengembangan.
Metode ilmiah litbang setidaknya memuat beberapa hal berikut: melakukan identifikasi
permasalahan berdasarkan metode yang direncanakan; menyusun hipotesis (bila perlu);
menyusun rancangan penelitian dan/atau pengembangan; melaksanakan penelitian dan/atau
pengembangan berdasarkan metode yang direncanakan; melaksanakan pengamatan dan/atau
pengumpulan data dan/atau melakukan percobaan; menganalisis dan menginterpretasi data;
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merumuskan kesimpulan dan/atau teori; melaporkan hasil penelitian serta mengembangkan
model sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian
Tahun 2020 target secara keseluruhan telah tercapai (216%), yaitu sebesar 13 laporan
penelitian dari target 6 laporan penelitian yang ditekankan pada kajian aktual strategis tentang
belajar dari rumah dan riset pengembangan pendayagunaan buku.
Sasaran #2: Tersedianya sistem perbukuan nasional yang sehat
Indikator kinerja #2.1: Jumlah buku pendidikan yang disusun. Indikator ini diukur dari jumlah
atau banyaknya buku pendidikan yang dikembangkan melalui proses penulisan/penyusunan,
pelaksanaan lisensi buku, penerjemahan, penyaduran dan pengalihan hak cipta buku.
Tahun 2020 capaiannya secara keseluruhan telah tercapai 96.91% dari target, yang meliputi
penulisan/penyusunan buku sebanyak 251 judul buku; pelaksanaan pembelian lisensi buku
sebanyak 27 judul buku; serta pengembangan buku audio sebanyak 4 judul buku.
Indikator kinerja #2.2: Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi
standar. Indikator ini diukur dari jumlah buku Pendidikan terbitan masyarakat dan pemerintah
yang didaftarkan untuk dinilai/ditelaah kelayakan penggunaannya untuk digunakan sebagai
sumber belajar bagi peserta didik serta hasil pendayagunaan buku beredar oleh siswa, guru dan
orangtua melalui pengawasan perbukuan. Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan baik
untuk buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran (seperti buku-buku pengayaan,
referensi, dan sejenisnya) wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat,
antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan,
SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya, serta wajib memenuhi
kriteria penilaian sebagai buku bermutu yang layak digunakan oleh satuan pendidikan.
Tahun 2020 capaiannya secara keseluruhan sebesar 85.05% dari target yaitu telah dilaksanakan
penilaian buku sebesar 1701 judul buku untuk jenis buku nonteks pelajaran. Capaian kurang
dari target karena dari 3334 judul buku yang didaftarkan oleh masyarakat, hanya 1765 judul
buku yang dapat diverifikasi untuk dilanjutkan dalam proses penilaian serta 1701 judul buku
yang memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian buku.
Indikator kinerja #2.3: Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi. Indikator ini diukur dari
tingkat capaian jumlah pelaku perbukuan berbentuk Lembaga/badan hukum seperti
pengembang buku elektronik, penerbit, percetakan, dan toko buku yang diakreditasi oleh
pemerintah Bersama mitra kerja terkait pelaksanaannya dalam mendukung system perbukuan.
Tujuan akreditasi adalah sebagai bagian dari program peningkatan profesi pelaku perbukuan
dan tenaga perbukuan lainnya dalam membangun dan menyelenggarakan system perbukuan
yang sehat. Program peningkatan profesi melalui akreditasi dapat berupa penguatan,
pendampingan,
bantuan
teknis,
workshop,
pembinaan
dan
pelaksanaan
pengembangan/penyusunan pedoman atau SOP, pelaksanaan Kerjasama akreditasi dengan
mitra, pengembangan instrument, pelaksanaan ujicoba/pengujian/ simulasi akreditasi dan
pelaksanaan akreditasi Lembaga perbukuan dalam rangka mendorong produktifitas dan
kualitas pelaku perbukuan menghasilkan beragam buku bermutu. Hasil program akreditasi ini
dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman, referensi atau sumber inspirasi, bagi para pelaku
perbukuan dan tenaga perbukuan lainnya dalam melaksanakan menyelenggarakan system
perbukuan yang sehat.
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Tahun 2020 IKK ini belum bisa tercapai sesuai target karena system akreditasi pelaku perbukuan
berbentuk Lembaga/badan hukum baru terselesaikan konsep akreditasi dan draft panduan
akreditasi serta belum pada model pelaksanaan akreditasinya.
Indikator kinerja #2.4: Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi. Indikator ini diukur dari
tingkat capaian jumlah pelaku perbukuan perorangan seperti penulis, penyadur, penerjemah,
editor, desainer, dan pengembang buku elektronik yang disertifikasi oleh Lembaga sertifikasi
profesi/LSP melalui fasilitasi Pusat Kurikulum dan Perbukuan terkait pelaksanaannya dalam
mendukung system perbukuan.
Tujuan sertifikasi adalah sebagai bagian dari program peningkatan profesi pelaku perbukuan
dan tenaga perbukuan lainnya dalam membangun dan menyelenggarakan system perbukuan
yang sehat. Program peningkatan profesi melalui sertifikasi dapat berupa penguatan,
pendampingan, bantuan teknis, workshop, pembinaan dan pelaksanaan akreditasi SDM/pelaku
perbukuan dalam rangka mendorong produktifitas dan kualitas pelaku perbukuan
menghasilkan beragam buku bermutu. Hasil program sertifikasi ini dapat dijadikan sebagai
acuan, pedoman, referensi atau sumber inspirasi, bagi para pelaku perbukuan dan tenaga
perbukuan lainnya dalam melaksanakan menyelenggarakan system perbukuan yang sehat.
Tahun 2020 tercapai 100% sesuai target yaitu sebesar 250 orang penulis dan editor tersertifikasi
oleh LSP.
Indikator kinerja #2.5: Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database
sistem informasi. Indikator ini diukur dari tingkat capaian jumlah pelaku perbukuan terkait
identitas; kualifikasi, kompetensi, pengalaman, keahlian, spesialisasi, dan kapasitas
profesionalitas; dan informasi lainnya dengan ketentuan dan persyaratan system akses data
mengikuti peraturan perundangan.
Tujuan penghimpunan dalam system informasi adalah untuk mempercepat akses interaksi data
dan informasi yang cepat, akurat, factual, actual dan terkini antar pelaku perbukuan dan tenaga
perbukuan lainnya dalam membangun dan menyelenggarakan system perbukuan dan
kurikulum yang sehat.
Tahun 2020 IKK ini belum bisa tercapai 100% sesuai target untuk system SIBI/informasi buku
Indonesia dan system informasi kurikulum.
Indikator kinerja #2.6: Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem
informasi. Indikator ini diukur dari tingkat capaian jumlah pelaku perbukuan terkait identitas;
kualifikasi, kompetensi, pengalaman, keahlian, spesialisasi, dan kapasitas profesionalitas; dan
informasi lainnya dengan ketentuan dan persyaratan system akses data mengikuti peraturan
perundangan.
Tahun 2020 IKK ini belum bisa tercapai 100% sesuai target untuk system SIBI/informasi buku
Indonesia dan system informasi kurikulum.
Ketercapaian indicator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai
berikut.
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1. Partisipasi dan komitmen berbagai sumber daya manusia berbagai pihak yang terlibat dalam mencapai target
2. Persiapan, koordinasi dan sinergi dengan mitra kerja
3. Kontrol/pengendalian, percepatan, dan penajaman prioritas oleh pihak manajemen organisasi dalam penyelesaian
pekerjaan-pekerjaan yang menjadi prasyarat bagi pekerjaan-pekerjaan lain yang
4. Penyiapan dan pengelolaan waktu secara efektif untuk mencapai sasaran dan target kinerja secara maksimal dan
berkualitas
5. Pelaksanaan koordinasi dan sistem perencanaan kebijakan yang cepat dan efektif di tingkat internal dan dengan
eksternal (mitra kerja)

Hambatan/kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi, kompetensi, keahlian dan pengalaman
2. Keterbatasan waktu dan tempat dalam melakukan koordinasi dan bersinergi kepada berbagai pihak internal dan
eksternal/mitra kerja karena tingkat kesibukan
3. Pada beberapa kegiatan pelaksanaan kontrol/pengendalian, percepatan, dan penajaman prioritas belum bisa dilaksanakan
maksimal
4. Indikator Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi ini belum bisa tercapai sesuai target karena system akreditasi
pelaku perbukuan berbentuk Lembaga/badan hukum baru terselesaikan di tingkat pengembangan konsep akreditasi.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan target indikator kinerja dapat tercapai secara
konsisten, disiplin dan tegas antara lain
(1) melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi yang relevan, praktisi, guru profesional dan berpengalaman, maupun
mitra kerja lainnya;
(2) meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan mitra kerja seperti dinas pendidikan, satuan pendidikan, perguruan tinggi,
penerbit dan percetakan, asosiasi pendidikan, baik di dalam dan luar negeri dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan;
(3) mengontrol, mempercepat dan memprioritaskan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang menjadi prasyarat bagi
pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan agar tidak tidak terganggu dan tidak tertunda;
(4) melakukan persiapan dan pengelolaan waktu secara efektif untuk mencapai sasaran dan target kinerja secara maksimal dan
berkualitas;
(5) mengoptimalkan koordinasi dan sistem perencanaan kebijakan yang cepat dan efektif di tingkat internal dan dengan
eksternal (mitra kerja) sehingga mempermudah dan fleksibel dalam melakukan revisi target kinerja

Selain itu juga dilakukan Penyesuaian Sistem Kerja dengan menerapkan pekerjaan dan kegiatan
dilaksanakan dalam bentuk bekerja di rumah/tempat tinggalnya work from home (WFH) yang
dilaksanakan melalui:
a. bekerja mandiri yang bersifat individual
b. rapat kerja, workshop, pelatihan, FGD, seminar/simposium, sosialisasi, diseminasi dalam
bentuk tele conference/video conference atau bentuk lainnya dengan menggunakan sarana
teknologi informasi;
c. Pengumpulan data dan informasi seperti wawancara (melalui teleconference), observasi
(melalui laporan/dokumentasi elektronik sumber data melaksanakan rekaman gambar, suara
dan gerakan terhadap objek sesuai pedoman yang diberikan), pengisian angket/kuesioner
(melalui email, media sosial, web) oleh sumber data.
d. Meminimalkan biaya-biaya perjalanan dinas seperti transportasi dan penginapan kecuali
untuk perjalanan yang bersifat mendesak dan urgen.
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B. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran Pusat Kurikulum dan Perbukuan dalam DIPA tahun 2020 sebesar Rp
79.544.403.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp
64.522.225.497,- dengan persentase daya serap sebesar 81.11%.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Terimplementasi-nya
perangkat kurikulum
yang sudah disusun

Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk
peningkatan mutu pendidikan
 Kurikulum yang dikembangkan
 Model Kurikulum yang dikembangkan

Tersedianya sistem
perbukuan nasional
yang se hat

Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada
penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan
 Kurikulum yang dikembangkan
 Kerangka Kurikulum dikembangkan
 Kurasi Model Kurikulum
 Satuan pendidikan terfasilitasi dalam
pengembangan kurikulum
 Perangkat pembelajaran yang
dikembangkan
Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi yang
digunakan sebagai acuan dalam pengembangan
kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan
umum, khusus dan vokasi
 Penelitian
Jumlah buku pendidikan yang disusun
 Buku Umum dan Buku Pendidikan yang
Dikembangkan
Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai
dan memenuhi standar
 Buku yang dinilai dan diawasi
Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi
Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi
 SDM perbukuan yang disertifikasi
Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun
dalam database sistem informasi
Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam
database sistem informasi
 Layanan Sistem Informasi Perbukuan

ANGGARAN

REALISASI

%
SERAPAN

6.203.251.000

3.737.321.289

60,25%

3.735.708.000
5.654.480.000
3.777.839.000

3.009.739.550
4.434.786.411
2.743.227.733

80,57%
78,43%
72,61%

364.000.000

244.086.000

67,06%

1.350.886.000

1.290.371.000

95,52%

20.944.565.000

19.438.936.708

92,81%

5.986.000.000

5.190.870.150

86,72%

1.600.000.000

829.517.500

51,84%

1.980.000.000

1.532.114.649

77,38%

Efisiensi Anggaran
Pada tahun 2020, Satker Pusat Kurikulum dan Perbukuan tetap berkomitmen melakukan
efisiensi anggaran dari penghematan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebesar 18.89%
antara lain penghematan belanja jasa profesi dan jasa lainnya, belanja barang non operasional
lainnya, belanja perjalanan dinas, belanja bahan, dan belanja barang lainnya dengan
menerapkan pola kerja di kantor, di luar kantor, WFH dan tugas mandiri serta memaksimalkan
penggunaan teknologi informasi. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk pemenuhan gaji
pada satker-satker di lingkungan Balitbang, termasuk satker Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
Selain itu efisiensi juga diterapkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas
seperti mempertajam dan meningkatkan sasaran pelaksanaan pengendalian mutu buku melalui
penilaian buku Pendidikan terbitan masyarakat dan pemerintah; penyiapan buku melalui
penulisan/penyusunan, penerjemahan, penyaduran dan pengalihan hak cipta untuk buku-buku
dengan karakteristik tertentu; pengembangan dan penguatan model implementasi kurikulum
pada tingkat satuan pendidikan.
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PERNYATAAN TELAH DIREVIEU
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENDIKBUD
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah merevieu Laporan Kinerja Pusat Kuirkulum dan Perbukuan untuk Tahun Anggaran 2020
sesuai pedoman revieu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja
menjadi tanggung jawab manajemen Subbagian Tata Usaha.
Revieu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat,
andal dan valid.
Berdasarkan revieu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam
meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 31 Januari 2021

IK

A

KERTAS KERJA REVIEU LAPORAN KINERJA
NO
I.

PERNYATAAN
Format

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Mekanisme
Penyusunan

1.
2.
3.
4.
5.

III.

Substansi

1.

Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja
Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja
Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang
memadai
Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada
badan laporan
Telah menyajikanupaya perbaikan kedepan
Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
Laporan kinerja disusun oleh tim atau unit kerja yang
memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja
Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah
didukung dengan data yang memadai.
Telah mendapat mekanisme penyampaian data dan informasi
dari unit kerja ke ulm/unit penyusun laporan kinerja
Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/
informasi dari setiap unit kerja
Data/ informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja
telah diyakini keandalannya

Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran
dalam perjanjian kinerja
2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana
strategis
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat
penjelasan yang memadai
4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan
perjanjian kinerja
5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang
memadai
6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun
berjalan, dengan tahun lalu, tahun tahun sebelumnya, dan
target akhir renstra
7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan
pendukung pencapaian indicator kinerja/ hambatan dan
kendala/langkah antisipasi) pada setiap indicator kinerja
8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan
tahun berjalan.
9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran
10. IKSS/IKP/IKK telah SMART
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