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PMMPMM
Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan
untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam
mengajar, belajar, dan berkarya.
Platform Merdeka Mengajar dibangun untuk menunjang penerapan
Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan
referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan Kurikulum
Merdeka

Pengertian



PMMPMM
Teman Penggerak (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
Memudahkan guru untuk menemukan contoh perangkat ajar berdasarkan
pembelajaran dengan paradigma baru
Guru dapat menerapkan teaching at the right level (TaRL)
Guru memiliki wadah untuk mendokumentasikan hasil-hasil karyanya dan
mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat.
Memperkenalkan dan mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila sebagai dasar
pembelajaran dengan paradigma baru
Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman penggerak lainnya 
Laman komunikasi yang menghubungkan Kemdikbud dengan GTK.

Manfaat
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PMMPMM
Cara Akses

Install Aplikasi PMM 
di Playstore

Akun belajar.id (contoh: namaakun@guru.smp.belajar.id) bagi guru dan kepala
sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek dan terdata di
Dapodik. 
Akun madrasah (contoh: namaakun@madrasah.kemenag.go.id) bagi guru
madrasah yang berada di bawah naungan Kemenag.

Akses Login hanya dengan akun belajar yang berlisensi :

Akses melalui laman :
www.guru.kemdikbud.go.id
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PMMPMM
Cara Keluar

Klik Akun di kanan atas

Pilih Keluar
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4 Fitur Utama PMM
Fitur Konsep Kurikulum
merdeka termasuk
update-an regulasi-
regulasi terbaru terkait
perbaikan kurikulum
merdeka

Guru dapat menemukan
inspirasi dari praktik
baik rekan lainnya dan
berkarya melalui PMM. 

Fitur ini terdapat 2 menu,
merupakan tempat guru
mengembangkan diri untuk
meningkatkan
kompetensinya dan
berkolaborasi dengan rekan
guru lain

Fitur ini merupakan
fasilitas kebutuhan
pembelajaran dari
perencanaan dan asesmen
(Guru dapat menemukan
berbagai contoh
perangkat ajar dan bahan
ajar)
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Tentang Kurikulum Merdeka
Tentang Profil Pelajar Pancasila
Tentang Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran
Tentang perangkat ajar
Tentang asesmen

Dapatkan Dimensi dan Elemen Profil Pelajar Pancasila

Pengertian Capaian Pembelajaran (CP)
Konsep tujuan pembelajaran
Konsep Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

Pada Fitur ini, kita akan diarahkan ke Google Drive untuk
dapatkan Dokumen Kurikulum Merdeka

Fitur ini berupa Informasi Dokumen Kurikulum merdeka yang
disajikan. Guru dengan mudah dapat mempelajari :

A. Prinsip Dasar Kurikulum Merdeka

B. Profil Pelajar Pancasila

C. CP & ATP

D. Juknis atau Panduan IKM

A. Fitur Belajar Kurikulum Merdeka
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Asesmen 
Murid

B. Fitur Kegiatan Belajar Mengajar

Mari kita mengenal Asesmen pada PMM !
Kesenjangan pemahaman antara satu murid dengan murid lainnya
seringkali terjadi di suatu kelas. Hal tersebut bisa terjadi karena
beberapa faktor, salah satunya adalah level murid tersebut belum
tepat dengan level atau capaian belajar yang ditetapkan. 
Metode Teaching at the Right Level (Tarl) dapat menjadi jawaban
dari permasalahan tersebut. Sebab, TarL merupakan pendekatan
belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan pada
tingkat kemampuan murid.
Berikut hal-hal yang perlu disiapkan dan dilakukan guru dalam
menerapkan metode TaRL:
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Melalukan asesmen kepada murid-murid di awal pembelajaran. 
Asesmen ini berfungsi untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan murid, agar
guru tahu sampai mana tahap perkembangan dan capaian belajar murid.

Perencanaan pembelajaran 
Setelah mengetahui hasil dari asesmen murid-murid, guru dapat menyusun perencanaan
proses pembelajaran yang sesuai, seperti perangkat ajar apa yang digunakan, metode,
hingga pengelompokan murid sesuai tingkat kemampuan.

Tahap pembelajaran  
Pada tahap pembelajaran, guru juga perlu melakukan asesmen secara berkala dalam
rangka mengetahui proses perkembangan yang terjadi pada murid. Selain itu, evaluasi
pembelajaran di akhir juga merupakan hal yang penting. Hal ini berfungsi untuk
mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan membantu merancang pembelajaran
berikutnya.

Asesmen 
Murid

Fitur Lengkapnya dapat di akses pada : https://guru.kemdikbud.go.id/assessment

8

https://guru.kemdikbud.go.id/assessment


Pada Menu asesmen murid terdapat 2 poin penting yang
membantu para guru untuk mempelajari serta melihat contoh-
contoh terkait tentang assessment pembelajaran. Yaitu
assessment kelas dan asesmen pembelajaran. 
Kita dapat mempelajari perbedaan 2 assessment ini pada
Pelatihan mandiri tentang asesmen pembelajaran.
Asesmen pembelajaran terdapat beberapa pilihan contoh yang
telah disajikan di setiap fase dan setiap mata pelajaran.
Sedangkan pada assesment kelas terdapat dua fokus utama yaitu
literasi dan numerasi.
Guru dapat menjadikan contoh-contoh soal yang ada sebagai
bahan latihan penguatan asesmen kompetensi minimum di tingkat
kelas berdasarkan fase yang dipilih.

Asesmen 
Murid

Fitur Lengkapnya dapat di akses pada : https://guru.kemdikbud.go.id/assessment/litnum
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Pengertian
Perangkat Ajar

Perangkat
Ajar

Menu Perangkat Ajar pada platform Merdeka Mengajar berisi
kumpulan perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka yang dapat
digunakan guru untuk mencari referensi atau inspirasi materi
pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
muridnya. Perangkat ajar bisa berupa bahan ajar, modul ajar/RPP+,
modul projek, atau buku teks.
Melalui Perangkat Ajar, guru dapat dengan mudah menemukan
inspirasi materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase
di mana Guru mengajar. Setiap perangkat ajar juga dilengkapi
dengan alur dan capaian pembelajaran yang memudahkan Guru
dalam menavigasi proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip
Kurikulum Merdeka.

10



Perangkat
Ajar

Dokumen yang berisi tujuan,
langkah, dan media pembelajaran,

serta asesmen yang dibutuhkan
dalam satu unit/topik berdasarkan
Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). 

Contoh :
https://guru.kemdikbud.go.id/perang

kat-ajar/toolkits/46lJdPJ3o5 

Contoh :
https://guru.kemdikbud.go.id/perang

kat-ajar/books/BOvWX3OZ2j

Contoh :
https://guru.kemdikbud.go.id/perangkat

-ajar/toolkits/anbZ3e0Jqr?index=0

Materi pembelajaran untuk
membahas satu pokok bahasan,

dapat berupa cetak (artikel, komik,
infografis) maupun noncetak (audio

dan video). 

Dokumen yang berisi tujuan,
langkah, media pembelajaran dan
asesmen yang dibutuhkan untuk

melaksanakan suatu projek
penguatan Profil Pelajar Pancasila. 

Pahami perbedaan Modul Ajar, Bahan Ajar, dan Modul Projek !

Modul Ajar Bahan Ajar Modul Projek 
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Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan kita, 

jika kita ingin mencari contoh modul atau RPP 

maka pilihlah 

Jika kita ingin menjcari bahan ajar berupa video 

atau buku guru dan buku murid maka pilihlah :

Atau jika kita ingin meliat contoh modul Projek 

P5 maka pilihlah

Perangkat
Ajar
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Cara mencari perangkat ajar
Pilih jenjang dan Fase

Tentukan mata pelajaran yang hendak di cari

Agar pencarian lebih mudah, kita dapat memanfaatkan

pilihan cari materi spesifik (Ketik Judul Materi terkait Mapel

dan kelas yang dipilih)

Klik tombol cari perangkat ajar

Guru bisa mengunggah perangkat ajar yang telah dibuat

untuk menjadi contoh bagi guru lain juga (Kontributor),

Pelajari panduannya.

1.

2.

3.

4.

5.

Untuk dapat digunakan secara Offline, Guru perlu mendownload
perangkat ajar ke drive penyimpanan.

Perangkat
Ajar
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Pilih Tingkatan/kelas berdasarkan Fase yang
dipilih

Pilik Filter agar pencarian lebih spesifik pada
Elemen CP dan jenis Buku Murid ataukah
Buku Guru.

Baca dan pahami deskripsi dari perangkat ajar
yang disajikan oleh kontributornya.

Setiap perangkat ajar terdapat beberapa file
pendukung,

Jika Tertarik, Unduh/Download

Cara mencari perangkat ajar

Perangkat
Ajar
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C. Fitur Pengembangan Diri

Pelatihan Mandiri, yang memuat berbagai materi pelatihan yang
dibuat singkat, agar Guru bisa melakukan pelatihan secara mandiri,
kapan pun dan di mana pun. Informasi lebih lanjut tentang Pelatihan
Mandiri dapat dilihat di di sini. https://guru.kemdikbud.go.id/pelatihan-
mandiri

Komunitas, yang berisi berbagai macam komunitas belajar di seluruh
Indonesia dan dapat digunakan guru untuk berbagi praktik baik dan
sarana belajar juga diskusi bersama dengan guru lainnya. Informasi
lebih lanjut tentang Komunitas dapat dilihat : 

Pada bagian Pengembangan Diri, Guru bisa menemukan menu:

https://guru.kemdikbud.go.id/komunitas/komunitas?
source=COMMUNITY_UNTUK_Guru_TAB
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Materi dirancang oleh para ahli agar relevan dan dapat diterapkan
dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari
Materi dirancang singkat untuk memudahkan Guru dalam
melakukan pelatihan secara mandiri, kapan pun dan di mana pun.

Pelatihan Mandiri memuat berbagai materi pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi Guru sebagai pendidik. Materi dibuat
singkat untuk memudahkan Guru dalam melakukan pelatihan secara
mandiri, kapan pun dan di mana pun melalui gawai Android yang
terkoneksi dengan internet.

Manfaat Belajar Melalui Pelatihan Mandiri 
Melalui Pelatihan Mandiri, Guru dapat mempelajari beragam materi
untuk meningkatkan kompetensi profesional Guru sebagai
pendidik. Keunggulan materi pada Pelatihan Mandiri adalah sebagai
berikut:

1.

2.

Pelatihan 
Mandiri
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Pelajari dan selesaikan semua modul yang ada dalam topik
tersebut. Setiap modul memiliki materi, aktivitas, serta Post Test
yang perlu dipelajari dan dikerjakan.
Laksanakan Aksi Nyata untuk mendemonstrasikan pemahaman
dari semua modul yang Guru pelajari dalam satu topik. Kemudian,
tuangkan Aksi Nyata ke dalam dokumen tertulis dalam format PDF
(maksimal 10 MB) dan unggah ke platform Merdeka Mengajar.

Tahapan dalam Mengerjakan Pelatihan Mandiri

Untuk menyelesaikan satu topik Pelatihan Mandiri, ada beberapa
tahapan yang harus Guru lakukan:

1.

2.

Pelatihan 
Mandiri
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Pelatihan 
Mandiri

Terdapat tiga menu utama pada fitur ini, yaitu :

UNTUK Guru : Tampilan beberapa informasi untuk guru terkait
dengan Seri Pelatihan Mandiri dan informasi Webinar yang telah
terdaftar atau sedang dijadwalkan di komunitas.

TOPIK : Rangkaian topik pelatihan mandiri yang perlu dipelajari
oleh guru untuk memahami pembelajaran merdeka belajar.

AKSI NYATA : Informasi beberapa aksi nyata yang telah
dilakukan dan dunggah oleh rekan-rekan guru di seluruh
Indonesia untuk dapat diadaptasikan sebagai praktik baik.
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Kenali dan pahami fitur tampilan 
Pelatihan Mandiri sebelum belajar

Tampilan di Menu Topik
Tampilan setelah topik diakses

1.
2.

Judul Topik

Deskripsi
Topik

Jumlah Modul

Pelatihan 
Mandiri

Materi dari tipa modul yang perlu dipelajari

Kolom aksi nyata
(Menu ini terkunci atau tidak bisa di akses
jika guru belum menyelesaiakan tahapan
pada Jumlah Modul)
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Kenali dan pahami fitur tampilan 
Pelatihan Mandiri sebelum belajar

Pelatihan telah
diselesaikan (Tersedia
Sertifikat untuk diunduh)

Pelatihan belum selesai
(Periksa Aksi nyata yang

belum sesuai panduan)

Pelatihan belum selesai
(Belum menyelesaikan

aksi nyata)

Belum   menyelesaikan
tahapan pelatihan

Pelatihan 
Mandiri
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Pelajari Materi disetiap
modul sampai selesai

Kerjakan Post Test

Pilih dan kerjakan aksi nyata
(Jika aksi nyata kita disetujui,
tombol Sertifikat akan tersedia

akses) atau jika aksi nyata
diperbaiki.

Ikuti alur Aktivitas, dan
Tulis Cerita Refleksi

Pilih Topik yang hendak
dipelajari

Alur Mempelajari Topik Pelatihan Mandiri

Pelatihan 
Mandiri
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Cara mempelajari Materi pada Topik
Pelatihan Mandiri

Masuk ke Pelatihan
Mandiri, lalu pilih topik
sesuai minat atau
kebutuhan Guru. Dalam
setiap topik, Guru dapat
melihat jumlah modul yang
harus dikerjakan.

Pelajari Daftar Materi.
Jumlah materi pada tiap
Modul bisa berbeda- beda.
Pastikan Guru mempelajari
semua materi agar dapat
mengerjakan Post Test. 

Masuk ke halaman detail
topik pelatihan, lalu pilih
mulai dari modul yang
pertama karena modul
harus dikerjakan secara
berurutan.

Pelatihan 
Mandiri

Setiap judul materi,
terdapat aktivitas dan
cerita reflektif. Aktivitas
dapat berupa teks, video
atau gambar. Materi
aktivitas yang sudah
dipelajari akan bertguru
centang hijau.
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Aksi Nyata pada Pelatihan Mandiri

Aksi Nyata merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik Pelatihan Mandiri. Aksi Nyata
juga merupakan bentuk praktik pemahaman guru terhadap topik yang dipelajari dalam Pelatihan mandiri.
Melalui Aksi Nyata, guru bisa mencoba mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam Pelatihan
Mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi.
Perlu diketahui, Aksi Nyata wajib dituangkan dalam dokumen tertulis dalam bentuk PDF maksimal 10 MB,
lalu diunggah ke platform Merdeka Mengajar.
Perlu diketahui!
Aksi Nyata wajib dituangkan dalam dokumen tertulis dalam bentuk PDF maksimal 10 MB, lalu diunggah
ke platform Merdeka Mengajar. Melalui Aksi Nyata, guru bisa mencoba mengimplementasikan teori yang
telah dipelajari dalam Pelatihan Mandiri. guru bisa mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan
materi, dan dengan demikian, bisa menyelesaikan satu topik Pelatihan Mandiri.
Pilihlah Aksi Nyata yang guru yakini dapat menunjukkan pemahaman terhadap topik tersebut, lalu
praktikkan dengan mengikuti instruksi yang ada. Perlu diingat, guru dapat memodifikasi instruksi sesuai
dengan kebutuhan. Lihat syarat lulus Aksi Nyata di sini. 

Pelatihan 
Mandiri

23

https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/7348991704089


Tahapan
dalam
menyelesaikan
aksi nyata

Pelatihan 
Mandiri
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Syarat Kelulusan Aksi Nyata

Bagi guru yang telah menyelesaikan satu topik Pelatihan Mandiri hingga Aksi nyata
yang telah dinyatakan lulus validasi, berhak mendapatkan sertifikat yang memuat
nilai sekitar 30 JP. Perlu diketahui, perhitungan angka kredit yang didapat dari
sertifikat Pelatihan Mandiri tidak mengikuti aturan pelatihan luring, yaitu satu hari 8
JP. Pelatihan Mandiri adalah pelatihan daring yang dilakukan secara mandiri,
dengan waktu dan tempat yang dapat disesuaikan oleh masing-masing guru.
Sehingga, angka kredit yang diterima dari sertifikat Pelatihan Mandiri sedikit
berbeda dari pelatihan luring yang selama ini dilakukan para guru. 

Pelatihan 
Mandiri
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Alur untuk mendapatkan sertifikat Pelatihan Mandiri: 

Kerjakan satu topik Pelatihan Mandiri mulai dari mempelajari materi modul, mengerjakan post
test dengan hasil penguasaan pemahaman sangat baik, hingga mengunggah Aksi Nyata. 
Aksi Nyata akan divalidasi oleh tim platform Merdeka Mengajar. Silakan pantau hasil validasi
secara mandiri melalui status sertifikat pada halaman Topik Pelatihan Mandiri. 
guru akan menerima hasil validasi Aksi Nyata:

Jika Aksi Nyata guru dinyatakan lulus validasi, guru bisa mendapatkan sertifikat Pelatihan
Mandiri. Sertifikat berupa e-certificate yang bisa diunduh langsung dari halaman
Pelatihan Mandiri.
Jika Aksi Nyata guru tidak lulus validasi, jangan khawatir karena guru dapat merevisi Aksi
Nyata guru dan mengunggah kembali ke platform Merdeka Mengajar untuk divalidasi. 

1.

2.

3.

Pelatihan 
Mandiri
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Tips agar lulus validasi Aksi Nyata

Pastikan Aksi Nyata guru tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi
laporan, deskripsi, dan refleksi dengan Aksi Nyata milik rekan guru lain. Kerja sama dengan
rekan sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang guru lakukan dan tuliskan
refleksi pembelajaran secara personal karena merupakan hal yang penting dalam
pembelajaran.
Pastikan Aksi Nyata guru sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik Aksi Nyata
yang guru pilih. Panduan tersebut bisa guru lihat saat akan memilih topik Aksi Nyata. Klik
Baca Rincian, maka panduan akan muncul.
Pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik Aksi Nyata yang dipilih.
Pastikan guru memuat dokumentasi dalam melakukan Aksi Nyata.
Menerima minimal satu umpan balik dari objek Aksi Nyata, sesuai dengan Aksi Nyata yang
dilakukan dan mencantumkannya di dalam dokumen Aksi Nyata,

1.

2.

3.
4.
5.

Pelatihan 
Mandiri
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Telaah dengan baik panduan penyelesaian aksi nyata

Pelatihan 
Mandiri
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Saling terkoneksi dengan guru lain se-Indonesia dalam sebuah Komunitas
Belajar
Saling berbagi praktik baik dan menjadi teman belajar juga berdiskusi
terkait hal-hal baru
Belajar langsung kepada Narasumber yang dapat diundang ke sekolah
atau komunitas, guna membantu proses Implementasi Kurikulum
Merdeka.

Komunitas pada platform Merdeka Mengajar adalah sebuah wadah yang
dapat digunakan oleh guru untuk berbagi praktik baik dan sarana belajar, juga
diskusi bersama guru lain di seluruh Indonesia. Komunitas belajar yang
terdaftar di platform Merdeka Mengajar sudah dikurasi oleh tim
Kemendikbudristek. Guru dapat mengikuti kegiatan daring dari komunitas
yang diikuti, baik komunitas di dalam satu daerah maupun dari daerah lain.
Melalui Komunitas, guru dapat:

1.

2.

3.

Komunitas
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Perlu diketahui, untuk mengakses menu Komunitas, guru perlu masuk/login
menggunakan akun belajar.id atau madrasah.kemenag.go.id.  Mari kita kenali menu
komunitas sebelum berselancar.

UNTUK guru :
Adalah tampilan komunitas yang kita
kelola dan kita ikuti.

WEBINAR :
Kumpulan kegiatan Webinar yang
terjadwal dari seluruh komunitas di PMM.

KOMUNITAS :
Fitur tempat untuk melihat seluruh
komunitas di Indonesia yang terdaftar di
PMM.

NARASUMBER :
Kumpulan Narasumber berbagi praktik
baik yang telah lulus yang dapat dihubungi
(Biasanya berasal dari guru di sekolah
penggerak)

Komunitas
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Perlu diketahui, untuk mengakses menu Komunitas, guru perlu masuk/login
menggunakan akun belajar.id atau madrasah.kemenag.go.id.  Mari kita kenali menu
komunitas sebelum berselancar.

UNTUK guru :
Adalah tampilan komunitas yang kita
kelola dan kita ikuti.

WEBINAR :
Kumpulan kegiatan Webinar yang
terjadwal dari seluruh komunitas di PMM.

KOMUNITAS :
Fitur tempat untuk melihat seluruh
komunitas di Indonesia yang terdaftar di
PMM.

NARASUMBER :
Kumpulan Narasumber berbagi praktik
baik yang telah lulus yang dapat dihubungi
(Biasanya berasal dari guru di sekolah
penggerak)

Komunitas
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Pendaftaran Komunitas Belajar
Komunitas Belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan
pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap
transformasi pembelajaran, terutama dalam Implementasi Kurikulum Merdeka
(IKM). guru dapat mendaftarkan komunitas guru ke platform Merdeka
Mengajar dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

Memiliki penggerak atau pengurus komunitas yang aktif
Memiliki pertemuan rutin, dapat secara daring atau luring untuk
mendiskusikan isu-isu pembelajaran dan atau pengembangan diri guru
Memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan Kurikulum Merdeka.

1.
2.

3.

Komunitas
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Pendaftaran Komunitas Belajar

Aktif menjadi bagian dari komunitas
Aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar dalam
komunitas
Memiliki akun belajar.id yang sudah terdaftar
Sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar
Berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar rekan sejawat tentang
Implementasi Kurikulum Merdeka
Mengerjakan Pelatihan Mandiri pada topik Kurikulum Merdeka (hingga Aksi
Nyata) sebagai syarat mendaftarkan komunitas
Mengerjakan Pelatihan Mandiri pada topik Perencanaan Pembelajaran
sebagai syarat membuat webinar.

Setiap komunitas dapat diwakili paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga)
penggerak komunitas. Pendaftaran dilakukan oleh Pengurus atau Penggerak
Komunitas Belajar dengan kriteria sebagai berikut:

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Komunitas
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Pilih Fitur Komunitas1.

2. Pada halaman untuk guru, pilih tombol hitam
Lihat info lengkap

3. Pilih isi Formulir (Kita akan di arahkan untuk
penginputan Data Komunitas)
4. Masukan nama Komunitas Belajar.

5. Masukan Lokasi dan Deskripsi (maksimal
2000 karakter) komunitas guru.

Cara Mendaftarkan Komunitas ke
Platform Merdeka Mengajar

Komunitas

34



Jenjang
Mata pelajaran 
Jenis komunitas 
Profesi yang ingin disasar (boleh pilih lebih dari satu)

Tautan Facebook
Tautan Telegram 
Tautan Whatsapp 
Kemudian, klik Selanjutny

6. Masukan detail komunitas di antaranya:
Wajib:

Tidak wajib:

Cara Mendaftarkan Komunitas ke
Platform Merdeka Mengajar

Komunitas
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Jenjang
Mata pelajaran 
Jenis komunitas 
Profesi yang ingin disasar (boleh pilih
lebih dari satu)

Tautan Facebook
Tautan Telegram 
Tautan Whatsapp 
Kemudian, klik Selanjutnya

6. Masukan detail komunitas di antaranya:
Wajib:

Tidak wajib:

Cara Mendaftarkan Komunitas ke
Platform Merdeka Mengajar

Komunitas
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7. Masukan Jabatan guru. Klik Tambah
Penggerak lain untuk memasukan data
penggerak. guru bisa memasukan
maksimal 2 penggerak lainnya (total 3
penggerak dalam 1 komunitas). 
Klik Selanjutnya.

Cara Mendaftarkan Komunitas ke
Platform Merdeka Mengajar

Komunitas
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Mudah 
bukan ?

8. Periksa kembali detail komunitas yang telah
dimasukan, jika sudah benar, 
klik Daftarkan Komunitas, maka komunitas guru berhasil
terdaftar di platform Merdeka Mengajar.

Tutorial lengkap
dapat dilihat di
sini :

https://youtu.be/9SkFgJuCJ8Y

Cara Mendaftarkan Komunitas ke
Platform Merdeka Mengajar

Komunitas
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Komunitas

Komponen Komunitas Belajar

Penggerak 
Komunitas

Bahan
Belajar

Anggota 
Komunitas

Pemangku
Kepentingan

Pengikut 
Komunitas

Media Refleksi
dan Berbagi

Setiap komunitas yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar memiliki penggerak yang berperan
sebagai pengelola/pengurus kegiatan komunitas, seperti mengadakan webinar untuk diskusi terkait
isu-isu pembelajaran dan/atau pengembangan diri guru. Untuk menjadi penggerak komunitas di
platform Merdeka Mengajar, penggerak wajib menyelesaikan topik Kurikulum pada Pelatihan
Mandiri hingga Aksi Nyata. Penggerak yang telah terdaftar di platform Merdeka Mengajar, profilnya
akan tampil di bagian bawah halaman Detail Komunitas (maksimal 3 penggerak dalam satu
komunitas).
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Komunitas

Mengelola halaman detail komunitas.

Penggerak komunitas dapat mengelola halaman detail komunitas, seperti: Mengubah informasi
komunitas dan Mengubah grup komunikasi. Berikut langkah-langkahnya

 Klik Ubah Informasi pada halaman
Detail Komunitas 

1.
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Foto profil komunitas 
Nama komunitas 
Informasi/deskripsi
tentang komunitas 
Gropu Komunitas 
Menambahkan 

Penggerak dapat mengubah
informasi komunitas berikut : 

       Penggerak

Komunitas

Mengelola halaman detail komunitas.
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Membuat jadwal
webinar 
Edit webinar 
Menghapus webinar

Penggerak komunitas
dapat mengelola webinar
komunitas, seperti:

Input Judul Webinar

Jelaskan isi Webinar

Masukan Link
Meeting yang
digunakan

Masukan Narasumber
dan Pekerjaannya

Tetukan tanggal dan
jam (Waktu Tidak
dapat diedit jika sudah
simpan, maka teliti
sebaik mungkin.

Komunitas

Cara Membuat Webinar
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Menambah penggerak
Lainnya (maksimal 3
penggerak dalam satu
komunitas)
Menghapus penggerak
(termasuk berhenti
menjadi penggerak)

Penggerak komunitas
dapat mengelola informasi
penggerak, seperti:

Pilih Tambah
Penggerak

Pilih Tambah sebagai
penggerak.

Masukan Akun belajar
penggerak (Akun
tersebut harus sudah
menyelesaikan
pelatihan mandiri pada
topik kurikulum
merdeka)

Komunitas

Mengelola Penggerak
Komunitas
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Mencari Guru Narasumber
Menghubungi Guru Narasumber

Jika sekolah kita ingin belajar praktik baik IKM
dari Narasumber, kita bisa mengundang
Narasumber melalui platform Merdeka
Mengajar pada menu Komunitas.
Narasumber yang terdaftar di platform
Merdeka Mengajar adalah guru yang terdaftar
di Sekolah Penggerak dan dipilih oleh Komite
Seleksi di Sekolah Penggerak.
Untuk mengundang Narasumber kita bisa :

1.
2.

Komunitas

Mengundang Narasumber
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Masuk di menu komunitas pada tab
Narasumber
Pilih Filter untuk menyeleksi
Narasumber yang sesuai kebutuhan.
Filterkan sesuai Kebutuhan
Setelah difilter, kita akan temukan
kontak Narasumber, silahkan
diubungi untuk mendapat kesediaan.

Narasumber pada PMM adalah mereka
yang bersedia berbagi praktik baik terkait
IKM dan bersedia juga untuk tidak
dibayar jasanya. Berikut langkah-
langkah untuk menghubungi guru
narasumber dan mengundangnya ke
sekolah baik secara daring maupun
luring.  :

1.

2.

3.
4.

Komunitas

Menghubungi Guru Narasumber
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VIDEO INSPIRASI : yaitu bagian dari platform Merdeka
Mengajar, yang berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat
oleh Kemendikbudristek dan para ahli. Beragam video
dengan berbagai tema ini sudah dikurasi dan dapat
digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi
guru sebagai tenaga pendidik, baik dalam aspek profesional
maupun personal.
BUKTI KARYA : Yaitu tempat mendokumentasikan karya
Guru dan Kepala Sekolah. Karya yang dibuat
menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang
dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala
sekolah. Karya yang telah disimpan ke Bukti Karya dapat
diakses oleh rekan sejawat melalui tautan yang guru bagikan.

Pada fitur mencari dan berbagi informasi  terdapat dua menu
yaitu :

1.

2.

D. Fitur Mencari dan Berbagi Informasi
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VIDEO INSPIRASI : yaitu bagian dari platform Merdeka
Mengajar, yang berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat
oleh Kemendikbudristek dan para ahli. Beragam video
dengan berbagai tema ini sudah dikurasi dan dapat
digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi
guru sebagai tenaga pendidik, baik dalam aspek profesional
maupun personal.
BUKTI KARYA : Yaitu tempat mendokumentasikan karya
Guru dan Kepala Sekolah. Karya yang dibuat
menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang
dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala
sekolah. Karya yang telah disimpan ke Bukti Karya dapat
diakses oleh rekan sejawat melalui tautan yang guru bagikan.

Pada fitur mencari dan berbagi informasi  terdapat dua menu
yaitu :

1.

2.

D. Fitur Mencari dan Berbagi Informasi
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Pada menu Home PMM, pilih
Video Inspirasi
Berbagai topik video akan
muncul. Silakan pilih topik yang
guru inginkan.
Setelah masuk ke Video
Inspirasi, pilih topik video yang
guru minati 
Klik Baca Selengkapnya untuk
melihat informasi mengenai
topik video
Detail topik Video Inspirasi
akan muncul. Klik ikon X untuk
kembali ke laman sebelumnya

1.

2.

3.

4.

5.

Mengakses Video Inspirasi

Video Inspirasi
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Pada menu Home PMM, pilih
Video Inspirasi
Berbagai topik video akan
muncul. Silakan pilih topik yang
guru inginkan.
Setelah masuk ke Video
Inspirasi, pilih topik video yang
guru minati 
Klik Baca Selengkapnya untuk
melihat informasi mengenai
topik video
Detail topik Video Inspirasi
akan muncul. Klik ikon X untuk
kembali ke laman sebelumnya

1.

2.

3.

4.

5.

Mengakses Video Inspirasi

Video Inspirasi
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Menyimpan dan mengelola rekam jejak dalam melaksanakan tugas
utama, sebagai penunjang dalam pengembangan diri dan karier.
Berbagi karya dengan rekan sejawat agar saling belajar dan
menginspirasi.
Memberi dan menerima umpan balik agar dapat saling belajar
praktik baik, serta bertukar ide atau pikiran.
Menemukan berbagai karya rekan pendidik dari seluruh Indonesia
yang dapat dijadikan inspirasi untuk meningkatkan kompetensi.

Bukti Karya merupakan tempat mendokumentasikan karya Guru dan
Kepala Sekolah. Karya yang dibuat menggambarkan kinerja, kompetensi,
serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun
kepala sekolah. Karya yang telah disimpan ke Bukti Karya dapat diakses
oleh rekan sejawat melalui tautan yang guru bagikan.
Melalui Bukti Karya, guru dapat:

1.

2.

3.

4.

Mengenal Bukti Karya

Bukti Karya
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Melihat karya dari rekan guru di halaman Eksplorasi.
Tidak dapat menggunakan fitur Filter dan Urutkan
Tidak dapat mengunggah karya.

Perlu diketahui, pengguna yang belum masuk/login bisa mengakses menu
Bukti Karya secara terbatas. Maksudnya adalah aktifitas guru di Bukti
Karya hanya terbatas pada:

Oleh karena itu, disarankan untuk masuk/login menggunakan akun
belajar.id atau madrasah.kemenag.go.id, agar bisa mengakses semua
fitur di Bukti Karya. 
Untuk mengakses menu Bukti Karya, silakan perhatikan langkah-langkah
di berikut ini. 

Mengenal Fitur Bukti Karya

Bukti Karya
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Buka menu Bukti Karya pada laman
Berguru aplikasi Merdeka Mengajar
di Android. Kemudian pilih Bukti
karya di fitur Mencari dan berbagi
informasi

Mengakses Bukti Karya

Bukti Karya
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Eksplorasi (Karya)
Karya Saya
Ditgurui

Di dalam menu Bukti Karya, terdapat
tiga halaman berikut:

1.
2.
3.

Mengakses Bukti Karya

Bukti Karya
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Eksplorasi (Karya)
Karya Saya
Ditgurui

Di dalam menu Bukti Karya, terdapat
tiga halaman berikut:

1.
2.
3.

Berikut adalah keterangan dari ketiga
halaman tersebut.

Mengakses Bukti Karya

Bukti Karya
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Inspirasi untuk guru. Kumpulan video yang telah mendapatkan umpan balik dari
rekan sejawat.
Butuh Masukan guru. Kumpulan video yang belum mendapatkan umpan balik dari
siapa pun. guru dapat memberikan umpan balik terhadap video-video tersebut. Cara
memberikan umpan balik dapat dilihat di sini.

Eksplorasi (Karya)
Guru dapat menemukan berbagai karya video dari rekan pendidik dari seluruh Indonesia
yang dapat dijadikan inspirasi untuk meningkatkan kompetensi. Karya-karya tersebut
juga dapat diberikan umpan balik agar guru dapat saling bertumbuh dan belajar bersama
rekan sejawat. 
Pada halaman Eksplorasi, terdapat dua kelompok kumpulan video dengan kriteria
berikut:

Guru dapat mencari karya dengan menggunakan Filter dan Urutkan. Namun, untuk
menggunakan dua fitur tersebut perlu masuk/login ke platform Merdeka Mengajar.
Penggunaan filter dan urutkan dapat dilihat di sini.

Mengakses Bukti Karya

Bukti Karya
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Kepemimpinan Sekolah
Praktik Pembelajaran
Praktik Baik
RPP/Modul Ajar
Bahan Ajar
Lainnya

Anda dapat menambahkan karya pribadi Anda di sini. Anda juga dapat
mengatur apakah karya Anda dapat dilihat oleh rekan sejawat atau oleh
Anda sendiri. Karya yang dapat dilihat rekan sejawat dipilih oleh sistem
untuk ditampilkan pada halaman Eksplorasi dan dapat diberikan umpan
balik oleh rekan sejawat
Pilihan kategori untuk karya video saat ini adalah:

Karya saya

Bukti Karya
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Bahan Ajar. Karya yang berisi topik pembelajaran yang diminati oleh murid
dan/atau sulit dipahami oleh murid. Anda dapat membuat karya ini dalam bentuk
video maupun dokumen (PDF). 
Praktik Pembelajaran. Karya yang mencakup rekaman proses pembelajaran guru
dengan murid di dalam kelas melalui tatap muka maupun jarak jauh. Anda dapat
membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen (PDF).
RPP/Modul Ajar. Karya mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang telah dibuat Pendidik untuk membantu pembelajaran di dalam kelas. Perlu
diketahui, Anda hanya dapat membuat karya ini dalam bentuk dokumen (PDF).
Praktik Baik. Karya yang berisi praktik baik dalam pembelajaran atau
pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi guru lain. Anda dapat
membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen (PDF).
Kepemimpinan Sekolah. Karya yang menampilkan praktik baik dalam
kepemimpinan dan pengembangan sekolah. Perlu diketahui, Anda hanya dapat
membuat karya ini dalam bentuk video.
Karya Lainnya. Karya lain yang kategorinya belum tersedia di Bukti Karya.
Contohnya karya ilmiah, artikel atau buku. Anda dapat membuat karya ini dalam
bentuk video maupun dokumen (PDF).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Enam Kategori Karya pada Bukti Karya

Bukti Karya
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Untuk karya video, pastikan gambar dan suara di dalam video dapat
terlihat dan terdengar dengan jelas.
Video yang menampilkan wajah dan identitas murid WAJIB
mendapatkan surat persetujuan dari wali murid terkait. Prinsip ini
didasarkan pada perlindungan anak dalam media sebagaimana tertulis
di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur SARA,
pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan
Pancasila.
Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Pada karya
video harap cantumkan kredit apabila menggunakan musik atau
gambar karya pihak lain. Pada karya dokumen PDF, cantumkan daftar
pustaka sebagai sumber referensi karya Anda.

Dalam pembuatan karya di Bukti Karya, harap perhatikan kriteria dan
ketentuan berikut: 

1.

2.

3.

4.

Kriteria dan Ketentuan Karya

Bukti Karya
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1. Tentukan Kategori Karya. Pilihan kategori untuk karya video yang bisa Anda buat saat ini adalah:

2. Rekam video pembelajaran. Pastikan video pembelajaran yang akan direkam termasuk dalam kriteria dan
ketentuan video Bukti Karya.
3. Unggah video ke channel YouTube (Karya video di Youtube jangan di Privasi)
4. Hubungkan akun YouTube Anda ke platform Merdeka Mengajar bagi karya yang diunggah di YouTube
5. Simpan video ke Bukti Karya

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam mengunggah bukti karya :

 

Perlu diketahui, Anda tidak dapat mengimpor lebih dari satu video sekaligus. Pastikan Anda melengkapi rincian
video seperti judul, deskripsi, dan lainnya sebelum menyimpan video.

Bahan Ajar
Praktik Pembelajaran 
Praktik Baik 
Kepemimpinan
Sekolah
Karya Lainnya

Tahapan dalam Pembuatan Karya dalam bentuk Video

Bukti Karya
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Bahan Ajar
Praktik Pembelajaran 
RPP/Modul Ajar
Praktik Baik 
Karya Lainnya

1. Tentukan kategori karya
Pilihan kategori untuk karya dokumen (PDF) yang bisa Anda buat saat ini adalah:

2. Kreasikan karya dalam bentuk dokumen tertulis
Anda dapat menuliskan karya menggunakan aplikasi seperti Google Workspace (Google Docs, Google Slide, dll),
aplikasi word-processing (Word, Pages, dll.), atau aplikasi lain di perangkat komputer Anda. Kemudian, pastikan
Anda mengubah dokumen tersebut ke dalam format PDF sebelum mengunggahnya ke Bukti Karya. Selain itu,
pastikan karya yang Anda buat
3. Unggah karya dokumen (PDF) ke Bukti Karya
Silakan unggah karya dokumen (PDF) Anda ke Bukti Karya

Tahapan dalam Pembuatan Karya dalam bentuk Dokumen

Bukti Karya
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Thank's
For Watching

Sumber : PMM Kemdikbud RI


