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APA PTP  ITU?

• Salah satu Jabatan Fungsional yang ditetapkan Kemenpan RB (260-an)

• Salah satu Tenaga Kependidikan yang memiliki tugas keahlian di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran

• Seperti Instructional Designer yang ada di dunia tugasnya mendesain
pembelajaran, termasuk menyiapkan konten dan medianya (kolaborasi)

• Tugas JF Pengembang Teknologi Pembelajaran yaitu melaksanakan kegiatan
analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, 
pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran.



PTP, Memenuhi Syarat Profesi?

• Ada Bidang Garapan (Menjadi

pekerjaan yang ditekuni orang)

• Ada sekolahnya

• Ada organisasi

• Ada kode etik

• Ada pengakuan resmi
pemerintah

Adapun syarat dari profesi sebagai
berikut :
1. Mempelajari suatu bidang khusus.
2. Melibatkan kegiatan intelektual.
3. Membutuhkan persiapan profesional, 

bukan hanya sekedar latihan.
4. Membutuhkan latihan secara

berkesinambungan.
5. Mementingkan pelayanan masyarakat

dibandingkan kepentingan pribadi.
6. Memiliki organisasi sesuai bidang

tersebut.
7. Menjanjikan karir yang permanen.

Apakah PTP itu? Profesi yang termasuk dalam Tenaga Kependidikan, mitra Pendidik



PTP lahir dengan
Permenpan tahun 2009

JF Keahlian:
Pertama, Muda, Madya, Utama
III/a s.d. IV/e

Disempurnakan
dgn Permenpan No 
28 Th 2017 hingga
jenjang Ahli Utama

Instansi Pembina: 
Kemendikbud

Pembina Teknis: 
Pustekkom/Pusdatin

Terbuka untuk K&L 
dan Pemda

Rumpun Pendidikan

Apakah PTP itu? Profesi yang telah ditetapkan/diakui oleh Pemerintah sebagai JF.
Saat ini ada lebih dari 250 Jabatan Fungsional (JF) di Indonesia



Tugas PTP

• tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk
melakukan kegiatan pengembangan teknologi
pembelajaran

• proses analisis dan pengkajian, perancangan, 
produksi, implementasi, pengendalian dan 
evaluasi model teknologi pembelajaran

• teknologi pembelajaran adalah studi dan etika
praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan 
meningkatkan kinerja dengan menciptakan, 
menggunakan, dan mengelola proses teknologi
dan sumber daya yang tepat.

• mengatasi masalah pembelajaran



Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku seorang Pegawai ASN yang dapat diamati, 
diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas
jabatannya

MASALAH PEMBELAJARAN

Terampil
Siap kerja

…



Bidang Garapan PTP

• Mengembangkan Model 

Pembelajaran untuk semua jenjang

jenis dan jalur

• Mengembangkan media 

pembelajaran

• Mendayagunakan teknologi

pembelajaran

PAUD, sekolah, luar sekolah, dikti, Diklat

Fahami Teorinya, Kenali

Teknologinya dan  Kuasai Integrasi 

Penerapannya.

Soft: Teori
Belajar

Hard: Media

PTP itu yang mendesain PJJ dan model2 pembelajaran berTIK



BAGAIMANA MENJADI PTP

Masuk melalui jalur: Penyetaraan?  
Inpassing? Perpindahan? 
Pengangkatan pertama?





TEKNOLOGI TERMUTAKHIR
• IoT (Internet of Things) and Smart Home Tech

• Teknologi augmented reality (AR) and virtual reality (VR)

• Automation and Machine Learning with artificial 

intelligence

• Humanized Big Data, more visualized, more accessible

• Further integrations between physical and digital realities

• Everything On-Demand via phone application

IoT

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_OER.png


TEKNOLOGI 
DI KELAS

PRIMITIF:

• Radio, tahun
1920an

• OHP th 1930, 
diikuti ballpoint 
pen th1940 dan
headphones th
1950

• Videotape th
1951

• Fotokopi 1959, 
kalkulator 1972

PERSONAL 
COMPUTER:

• Laptop, tahun 1985 

• WWW – HTML, th
1990

• Internet, th 1993

• PDA,  th 1993

• Diikuti Whiteboard 
Interactive, Digital 
Camera dan
Smartphone, serta
media sosial; MySpace
2003, Facebook 2004, 
Twitter 2007

MASA DEPAN:

• Biometrics, teknologi yg

mengenali orang berdasarkan

sifat fisik atau tingkah laku

tertentu. Ilmu pengetahuan akan digunakan

untuk mengenali disposisi fisik dan emosional siswa di 

kelas, mengubah materi pelajaran untuk disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing individu

berdasarkan sinyal biometrik.

• AR Glasses, cendekiawan diajari

lewat mata. Misalnya, siswa memakai AR 

Glasses duduk di mejanya dan bercakap-cakap

dgn Thomas Edison tentang penemuan/inovasi

• Permukaan multisentuh (multi-

touch surfaces)



ADA KEBUTUHAN ADA FORMASI?

• Ada Pembelajaran? Ada Masalah Pembelajaran?

• Ada kesesuaian dengan tugas organisasi/Lembaga?

• Ada yang dilayani, yang membutuhkan?

• Ada dukungan kebijakan?

• Ada yang memenuhi syarat?

Instansi Pengguna (K & L atau Pemda) menghitung formasi pada satker yang 
memiliki kesesuaian tugas dgn JF PTP misalnya Perguruan Tinggi Badan 
diklat, Pusat atau Kantor diklat melakukan analisis beban kerja dan 
menghitung formasi PTP.
Hasilnya sampaikan kepada Kemenpan, BKN dan BKD.



Pembinaan Teknis PTP

• Uji Kompetensi

• Diklat

• PAK 

• Formasi

• Dll

Berbasis TIK

Tahun 2019 yg lalu kami mendapatkan Penghargaan dari Menpan sebagai
instansi pembina teknis terbnaik (The Most Collaborative)





Top Tools for Learning 2021
Results of the 15th Annual Survey published 1 September 2021

Tools for Education 2021

https://www.toptools4learning.com/


MENGAPA PTP

• Perubahan kebijakan tentang ASN: UU ASN, Arahan Presiden, 
Permenpan RB

• Perubahan Kebijakan di bidang Pendidikan; Merdeka Belajar, Kampus
Merdeka, dll

• Perubahan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT)

• Pandemi Covid-19 yang mengubah cara kita bekerja dan cara Belajar

• Perubahan paradigma pembelajaran abad ke 21 & revolusi industri

• Permasalahan Pendidikan khususnya pembelajaran selalu
berkembang dan memerlukan solusi dan inovasi



Unit organisasi di PT yg tugasnya bersesuaian
dengan tugas PTP

• Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri 

Jakarta

• Pusat peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau
Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI)

• Pusat Pengembangan Kurikulum, Instruksional dan Sumber Belajar (P2KIS) UNY

• Lembaga Pengembangan dan Panjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) ada di UT, 

UNS, dan 

• Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

• dll



Contoh
Kedudukan PTP di PT



PT Menyelenggarakan Pembelajaran Blended 
(Hybrid), atau PJJ atau Online Learning

• UU No 20 ttg Sisdiknas pasal 31 SEBAGAI DASAR

• Microlearning (mikro kredensial) sampai degree

• Menggunakan modul dan layanan e-learning

• Mengembangkan konten digital (digital learning object)

• Membentuk konsorsium (seperti ICE di UT)

• Berkolaborasi mengembangkan OER dan MOOC

• Berkontribusi memperluas akses pembelajaran berkualitas



Self Determined Learning

• Self-Determined Learning - adalah proses di mana peserta didik

mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi kebutuhan

pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, 

mengidentifikasi sumber belajar, menerapkan strategi 

pemecahan masalah, dan merefleksikan proses pembelajaran

untuk menantang asumsi yang ada dan meningkatkan

kemampuan belajar.

Ini Kebutuhan Sekarang







Self Determined Learning; Startup



Role of Learner & Role of PTP

• Prinsip Student Learning  centered menuntut learner 

aktif melakukan koneksi dan eksplorasi, sharing dan 

kolaborasi, refleksi dan berkreasi

• Dengan heutagogy (self determined learning) bisa

terjadi deep learning dan learner memperoleh

pengalaman belajar yang mampu mendorong

berkembangnya daya kreasi (kreativitas)

• PTP tugasnya melakukan facilitating learning agar 

learner dapat melakukan hal-hal tersebut di atas

dengan mengembangkan lingkungan belajar atau

ekosistem belajar yang kondusif dan 

mengembangkan aneka sumber belajar serta model-

model pembelajaran



JADI:  Apa, Bagaimana dan Mengapa PTP

• PTP adalah Jabatan Fungsional Rumpun Pendidikan jenjang Ahli, kategori Tenaga Kependidikan
atau mitra Pendidik

• Menjadi PTP bisa melalui beberapa jalur, Inpassing, Penyetaraan, Perpindahan

• PTP bekerja mandiri dan berkolaborasi dengan mitra pendidik; widiaiswara, dosen, guru, pamong
Belajar

• Perubahan memicu diperlukannya peran PTP dalam mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan

• Tugas PTP BERSESUAIAN dengan Tugas Perguruan Tinggi



TERIMAKASIH

SILAKAN AJUKAN PERTANYAAN

PTP DITAKDIRKAN LAHIR UNTUK PEMBELAJARAN, 
MESKIPUN PTP MUNGKIN TIDAK BISA MENGUASAI 

SEMUA TEKNOLOGI DAN  MEMPERBAIKI
SEMUA JENIS PEMBELAJARAN

(PURWANTO) 
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