
PETUNJUK TEKNIS TENTANG 

PENYELENGGARAAN SATU KARYA SATU GURU (TUKAR TUGU) 

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Membaca adalah jendela dunia merupakan pepatah lama yang masih relevan 

digunakan sampai dengan saat ini. Segala ilmu pengetahuan dapat dipelajari dengan 

membaca, sehingga berbagai macam permasalahan dapat dipecahkan. Ironisnya 

berdasarkan penelitian dari UNESCO, Indonesia merupakan negara dengan minat baca 

yang rendah. Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya minat baca di Indonesia, salah 

satunya adalah kurangnya budaya literasi di Indonesia. 

Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Budaya 

literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti proses membaca 

menulis, yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam proses kegiatan tersebut 

menciptakan karya. Berkembangnya teknologi informasi seharusnya dapat mendorong 

budaya literasi semakin terbentuk, namun sayangnya perkembangan teknologi informasi 

dengan hadirnya berbagai media sosial lebih banyak berdampak kurang baik dan menyulut 

permasalahan sosial. Rendahnya budaya literasi di Indonesia niscaya akan menjerumuskan 

generasi mendatang kepada keterbelakangan diberbagai bidang, oleh karena itu perlu 

adanya komitmen bersama agar permasalahan rendahnya literasi dapat teratasi. 

Pendidik di satuan pendidikan berbagai jenjang merupakan agen terdepan yang 

sangat strategis dalam membentuk budaya literasi di Indonesia. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya Pendidik memiliki budaya literasi yang tinggi. Dalam rangka menumbuhkan 

budaya literasi di kalangan pendidik maka perlu adanya suatu wadah yang dapat 

menyalurkan minat literasi para pendidik.  

Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah terluas di Jawa Timur dengan potensi sumber 

daya yang sangat besar, sedang berbenah dalam membangun sumber daya manusia di 

Kabupaten Banyuwangi. Festival Menulis telah menjadi salah satu agenda Banyuwangi 

festival setiap tahun. Melihat urgensi dari budaya literasi khususnya di kalangan pendidik, 

maka ditemukan inovasi dalam memberdayakan para pendidik untuk berkontribusi 

membangun budaya literasi yaitu Satu Karya Satu Guru (TUKAR TUGU). Pelaksanaan 

TUKAR TUGU diharapkan dapat memperluas khasanah literasi di Kabupaten Banyuwangi 

dan berkontribusi dalam membangun budaya literasi secara luas. 

 

 

 

 

 



B. DASAR HUKUM  

 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

6. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 

nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. 

 

C. TUJUAN  

1. Menumbuhkan budaya literasi di kalangan Pendidik. 

2. Memberdayakan para Pendidik agar dapat berkontribusi di bidang literasi. 

3. Meningkatkan kompetensi Pendidik. 

 

D. SASARAN 

Sasaran kegiatan TUKAR TUGU adalah para pendidik di semua jenjang satuan 

pendidikan dan masyarakat umum untuk mengakses literasi karya pendidik. 

 

BAB II 
PENGERTIAN, PERSYARATAN, WAKTU PELAKSANAAN DAN BENTUK 

PELAKSANAAN 

 

A. PENGERTIAN 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banyuwangi. 

5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 

6. Buku adalah karya tulis danjatau karya gambar yang diterbitkan berupa 

cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak 

berkala. 

7. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga 

setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya 

dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

8. Penulis adalah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan 

dalam bentuk Buku. 

9. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang 

menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku. 

 



B. PERSARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1.  

 

C. BENTUK PELAKSANAAN 

 
Bentuk pelaksanaan program Hybird Learning adalah sistem pembelajaran 

gabungan tatap muka dan tatap maya secara bersamaan, dengan menggunakan 

video conference yaitu google meet salah satu fitur dari akun pembelajaran. 

Pendidik juga bisa mengunggah video pembelajarannya di channel Youtube, 

sehingga peserta didik bisa mengulang Kembali jika nanti ada materi yang masih 

belum dipahami. 

 
BAB IV 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

1. Tenaga pendidik yang bertugas melaporkan pelaksanaan kegiatan Hybrid Learning 

kepada Kepala Satuan Pendidikan. 

2. Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan kegiatan Hybird Learning secara 

berkala dan berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

 

 

BAB V 

MONITORING EVALUASI 

 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan Pendidikan 

Pelaksana kegiatan Hybird Learning yang dilaporkan berjenjang kepada Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi secara luring dan/atau daring. 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Program Hybird Learning di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar dan berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Banyuwangi.  

 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan 

 Kabupaten Banyuwangi 
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