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Situasi:  

Kondisi yang menjadi latar b

elakang masalah, mengapa p

raktik ini penting untuk diba

gikan, apa yang menjadi pera

n dan tanggung jawab anda 

dalam praktik ini.  

 

 

Kepala Sekolah adalah Pemimpin Manajemen Sekol

ah yang harus mampu memimpin dan mengelola pr

ogram sekolah yang berdampak pada murid 

 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi tanta

ngan untuk mencapai tujuan 

tersebut? Siapa saja yang terl

ibat? 

 

 

 

 

 

 

Tantangan sebagai Kepala Sekolah Penggerak untuk 

Mampu Mewujudkan Visi Sekolah Penggerak yakni 

Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan SDM U

nggul terutama di bidang literasi, numerasi, dan kar

akter 

 

Kondisi guru di sekolah yang belum memahami GLS 

sehingga sekolah belum memiliki program GLS, kegi

atan pembiasaan literasi dalam pembelajaran di kela

s terlihat asal-asalan, minat baca murid juga masih r

endah, target membaca jarang sekali tercapai 

 



Yang dilibatkan untuk menjawab tantangan dimasu

d adalah Nyalanesia yakni Pengembang Program Ba

ntuan Pengembangan Literasi Sekolah (BANPELIS, N

yalanesia Indonesia merupakan ekosistem yang dib

angun dengan teknologi terintegrasi yang didesain 

untuk mampu menciptakan akselerasi bagi tercapai

nya visi literasi melalui program literasi yang inovatif 

dan progresif bagi mitranya. 

 

Aksi :  

Langkah-langkah apa yang d

ilakukan untuk menghadapi t

antangan tersebut? Strategi 

apa yang digunakan? Bagaim

ana prosesnya? Siapa saja ya

ng terlibat? Apa saja sumber 

daya atau materi yang diperl

ukan untuk melaksanakan str

ategi ini ? 

 

 

Langkah-langkah Kepala Sekolah untuk menjawab t

antangan dimaksud 

1. Mendaftarkan sekolah menjadi mitra Nyalanesia 

melalui Program BANPELIS 

2. Melakukan MoU dengan menandatangani kese

pakatan yang tertuang di dalamnya. Kesepakata

n tersebut antara lain: 

Sekolah harus mentransfer Rp1.000.000, untuk 

menjadi mitra Nyalanesia selama 5 tahun dan a

kan mendapatkan fasilitas berikut: 

 Penerbitan 30 buku ber-ISBN secara gratis d

alam 3 tahun 

 Cetak buku gratis 10 ekssemplar  

 Warga sekolah mendapat pelatihan terpadu 

 Mendapatkan sertifikat sesuai dengan pelati

han yang diikuti 

 Mendapat royalty 20% penjualan buku  

 Penghargaan bagi guru dan siswa berprestas

i 

 Terfasilitasi kolaborasi dan eksplorasi Tim Lit



erasi Sekolah dengan pihak lain 

3. Melaksanakan Program GLS melalui BANPELIS 

Nyalanesia mulai dari: 

 KS, Guru, dan TLS mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan Nyalanesia dengan mitrany

a 

 Sekolah membentuk Tim Literasi Sekolah 

 TLS melakukan RAKER menyusun Program Li

terasi Sekolah dari pembiasaan sampai peng

embangannya 

 Pelaksanaan Program Literasi Sekolah didam

pingi secara internal oleh Kepala Sekolah da

n eksternal dari Nyalanesia 

 

Refleksi Hasil dan dampak  

 

Bagaimana dampak dari aksi

? Langkah-langkah yang dila

kukan? Apakah hasilnya efekt

if atau tidak efektif?  Mengap

a? Bagaimana respon orang l

ain terkait dengan strategi ya

ng dilakukan? Apa yang men

jadi faktor keberhasilan atau 

ketidakberhasilan dari strate

gi yang dilakukan? Apa pem

belajaran dari keseluruhan pr

oses tersebut? 

 

Dampak dari berbagai kegiatan yang dilakukan den

gan mitra adalah: 

1. Meningkatnya kompetensi guru dalam melaksan

akan Gerakan Literasi Sekolah  

2. Terbentuknya Tim Literasi Sekolah yang melibatk

an mitra eksternal 

3. Tersedianya Program Literasi Sekolah sesuai ting

katan dari pembiasaan sampai pengembangan 

4. Meningkatnya minat membaca, menulis, dan dig

italisasi pada murid 

 

Hasil dari peningkatan kompetensi guru dalam mela

ksanakan GLS dalah: 

1. Terpilihnya 1 guru motivator literasi guru Indone

sia 



 

 

 

 

2. Lolosnya 1 guru ke level 4 Pembatik 

3. Pengintegrasian gerakan literasi ke dalam pemb

elajaran dari pembiasaan sampai pengembanga

n 

4. Munculnya karya-karya murid dalam bentuk digi

tal seperti infografis, buku sederhana, dan konte

n-konten anak-anak 

5. Lahirnya buku antologi berISBN kepala sekolah, 

guru, dan murid 
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