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WARNA UTAMA

Merujuk hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 
Tingkat Nasional Tahun 2021, secara nasional 

angka stunting mengalami penurunan sebesar 
1,6% per tahun. Dari 27,7% pada tahun 2019, 
menjadi 24,4% di tahun 2021.

Berdasarkan hasil studi tersebut, hampir 
sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami 
penurunan angka stunting. Bahkan jika 
dibandingkan dengan tahun 2019, hanya ada 5 
provinsi yang menunjukkan kenaikan di tahun 
2021. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi 
dari kebijakan pemerintah mendorong 
percepatan penurunan stunting di Indonesia 
telah memberi hasil yang cukup baik. Capaian 
prevalensi di beberapa daerah pun sudah 
dibawah 20%.

“Kami menyambut baik peluncuran 
SSGI tingkat Nasional, Provinsi, 
Kabupaten/Kota ini. Oleh karenanya 
saya menyampaikan penghargaan 
telah menyelesaikan status stunting 
di tahun 2021. Upaya ini merupakan 
komitmen dari implementasi 
Peraturan Presiden No. 72 tahun 
2021 tentang Percepatan Penurunan 
Stunting.” kata Tavip, Sestama BKKBN 
saat membuka peluncuran hasil SSGI 
Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/
Kota Tahun 2021 pada Senin, 27 Desember 
2021.

PERAN NYATA GURU PAUD 
TURUNKAN STUNTING
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TURUNKAN ANGKA STUNTING 
HINGGA 14% DI TAHUN 2024

Namun meski demikian penurunan stunting 
masih belum memenuhi target dari RPJMN tahun 
2024 sebesar 14%. Bahkan seandainya penurunan 
stunting tercapai hingga di angka 14% bukan 
berarti Indonesia sudah bebas stunting tetapi 
target selanjutnya adalah menurunkan angka 

stunting sampai kategori rendah atau 
di bawah 2,5%. 

NYALA SEMANGAT GTK PAUD 
IKUTI DIKLAT DI TENGAH 
KETERBATASAN
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cita-cita mulia untuk menghadirkan generasi emas di masa 
mendatang. Tapi kita menyadari, cita-cita tersebut masih 
dibayangi oleh persoalan stunting. 

Kemendikbudristek mempunyai tugas mulia untuk 
menyiapkan tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta 
pendidikan dan pelatihan stimulasi penanganan stunting 
bagi guru PAUD minimal 20 orang di tiap Kabupaten/
Kota. Tenaga pelatih ini akan melatih guru  PAUD terkait 
pengasuhan dan stimulasi penanganan stunting di wilayah 
masing-masing.

Upaya pelatihan GTK PAUD untuk menurunkan angka 
stunting ini terus dilakukan. Kali ini dalam bentuk  Bimtek 
Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Percepatan Penurunan 
Stunting (PPS) yang diharapkan semakin mempercepat 
upaya penurunan angka stunting di seluruh daerah.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
atas peran aktif dari seluruh pihak dalam rangka terus 
meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD guna 
menyongsong hadirnya generasi emas Indonesia.

Jakarta,      Maret 2022
Direktur Guru PAUD dan Dikmas

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed

Kita patut bersyukur bahwa 
pandemi Covid-19 mulai 

berangsur-angsur menurun. 
Berbagai usaha pemerintah 
untuk mengendalikan 
virus korona akhirnya 
membuahkan hasil positif. 

Hal ini merupakan kabar 
yang sangat baik bagi dunia 

pendidikan khususnya untuk 
pendidikan anak usia dini. 

Dengan kondisi yang semakin baik ini, pembelajaran tatap 
muka yang sudah sangat dinanti-nanti oleh peserta didik akan 
kembali dilaksanakan. Kami terus melanjutkan tugas untuk 
melakukan pembinaan terhadap guru PAUD dan Dikmas. Antara 
lain, kami  melaksanakan diklat berjenjang tingkat dasar, lanjut, 
dan mahir bagi guru PAUD. Tahun 2022, kami akan melakukan 
inovasi dengan menambahkan moda pembelajaran. Diklat 
tidak hanya dilakukan secara konvensional di luar jaringan 
(luring) namun bisa juga dilaksanakan dalam moda daring 
kombinasi dengan menggunakan Learning Management 
System. Kami mengharapkan Diklat Berjenjang Tingkat 
Dasar, Lanjut dan Mahir Moda Luring Tersistem dan Daring 
Kombinasi bagi Guru PAUD akan semakin berkualitas dan bisa 
berjalan secara efektif dan efisien.

Selain pembenahan dalam proses pembelajaran, kami 
juga terus menjalankan dan menyebarluaskan program 
pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Kita memiliki 
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Apa kabar sahabat Guru PAUD dan 
Dikmas yang budiman? Semoga sehat 

selalu. Mudah-mudahan di tahun 2022 pandemi 
Covid-19 segera berakhir sehingga semua bisa 
seperti sedia kala.

Buletin Warna Warni kembali menyapa para 
pembaca di awal tahun 2022. Edisi pertama 
Maret tahun 2022 ini kami mengangkat dua 
tema. Pada Warna Utama kami membahas 
tentang Percepatan Penurunan Stunting, mulai 
dari Peluncuran Guru Belajar dan Guru Berbagi 
: Diklat Teknis Perkembangan Otak Anak (POA) 
dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang 
telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) 
hingga pelaksanaan Bimtek PCP Stunting Guru 
PAUD yang dilaksanakan oleh Direktorat Guru 
PAUD dan Dikmas. Ada pula tanya jawab seputar 
stunting bersama Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK., 
Ph.D., yang merupakan pakar stunting sekaligus 
Rektor Universitas Yarsi, Jakarta.

Salam Warna

3

4-15 WARNA UTAMA

• Bekal Bagi Pendidik PAUD
• Peran Nyata Guru PAUD 

Turunkan Angka Stunting
• Targetkan Stunting Turun 

Menjadi 14% di Tahun 2024
• Tanya Jawab Seputar 

Stunting

24-25 NUANSA
• Berikan Wawasan Stunting 

Kepada Orang Tua

16-23 WARNA SPEKTA
• Pengembangan Moda Diklat 

Berjenjang
• Nyala Semangan GTK 

PAUD Ikuti Diklat di Tengah 
Keterbatasan

32 PERNIK

Daftar Isi

28-31 KATA MEREKA

26-27 ADICITA
• Atasi Stunting dengan PAUD HI 

dan Tradisi

Pada Warna Spekta, kami hadirkan 
pembahasan tentang inovasi Diklat Berjenjang 
yang telah dilakukan Direktorat Guru PAUD dan 
Dikmas, terutama dalam pelaksanaan Diklat 
Berjenjang selama pandemi Covid-19 ini. Salah 
satunya memasukkan Diklat Berjenjang dalam 
Learning Management System (LMS).

Melengkapi kedua tema tersebut kami 
ketengahkan pula pendapat beberapa peserta 
yang pernah mengikuti Bimtek PCP stunting 
dan Diklat Berjenjang. Sehingga diharapkan 
apa yang mereka tulis dapat menjadi pemicu 
semangat bagi para guru PAUD dan Dikmas 
untuk terus meningkatkan kompetensi diri.

Kami berharap Buletin Warna Warni 
mampu menjadi sajian menarik untuk dibaca, 
menambah wawasan, menjadi inspirasi serta 
melahirkan gagasan kreatif bagi Sahabat Guru 
PAUD dan Dikmas.

Selamat Membaca!
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Dalam rangka meningkatkan kompetensi 
guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) terus melakukan 
serangkaian inovasi. Satu di antaranya dengan 
melakukan pengembangan Program Guru 
Belajar dan Berbagi. 

“Program Guru Belajar dan Berbagi yang 
merupakan sebuah terobosan gagasan inovasi 
untuk menghadirkan layanan terhadap guru-
guru seluruh Indonesia. Diharapkan guru mengisi 
kemampuan dan kompetensi dalam kondisi yang 
penuh keterbatasan ini,” ujar Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Iwan Syahril. 
Ph.D., saat membuka Peluncuran Program 
Guru Belajar dan Berbagi seri Diklat Teknis 
Perkembangan Otak Anak (POA) dan Diklat 

Teknis Percepatan Penurunan Stunting (PPS), 
pada Rabu, 22 Desember 2021.

Melalui peluncuran ini, Iwan menyadari bahwa 
teknologi sudah menjadi sebuah kebiasaan 
baru. Semua orang saat ini sudah akrab dengan 
teknologi, termasuk untuk pembelajaran para 
guru yang terus digalakan. “Proses belajar 
dengan menggunakan teknologi menghadirkan 
berbagai macam terobosan-terobosan dan 
harapan-harapan baru,” kata Iwan. 

Saat ini melalui platform Guru Belajar dan 
Berbagi sudah ada banyak sekali bahan belajar 
yag bisa dimanfaatkan oleh para guru maupun 
kepala sekolah. Mulai dari beragam RPP, seri 
belajar, video, dan materi diklat. Semua data 
tersebut terus dimanfaatkan oleh para guru 
untuk meningkatkan kompetensinya. 

BEKAL BAGI 
PENDIDIK PAUD

PELUNCURAN GURU BELAJAR DAN BERBAGI SERI PAUD

WARNA UTAMA
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“Saya bisa sampaikan bahwa sudah ada hampir 200 ribu 
RPP. Laman guru berbagi sudah diakses lebih dari 108 juta 
kali, dan RPP sudah diunduh lebih dari 28 juta kali. Lebih 
dari 12 ribu artikel dan video belajar, dan juga hampir 
100 ribu aksi kolaborasi yang dilakukan oleh guru-guru di 
seluruh Indonesia,” terang Iwan.

pada usia emas 0-6 tahun (golden age). 
Pada masa ini semua pondasi pertumbuhan 
fisik, sosial, emosional, dan kepribadian 
anak dibentuk. Di masa ini perkembangan 
kematangan otak, kesehatan fisik dan psikis 
pun berjalan saling beriringan. Sementara 
stunting mempengaruhi kesempurnaan 
perkembangan otak anak. 

Oleh sebab itu, kondisi stunting dan 
perkembangan otak anak sangat erat kaitannya. 
Hal ini  karena dampak stunting selain 
menyebabkan pertumbuhan anak terlambat 
seperti postur tubuh yang lebih pendek 
ketimbang orang yang seusianya saat dewasa, 
juga dapat menghambat perkembangan 
kognitif motorik dan verbal sehingga tidak 
berjalan secara optimal.

Kedua kondisi ini sangat berpengaruh 
terhadap tumbuh kembang anak di masa 
depan. “Jadi kita membayangkan SDM unggul 
untuk Indonesia maju, ini adalah sebuah 
bahaya yang harus kita hindari bersama-sama 
dan harus kita perjuangkan supaya tidak 
terjadi,” harap Iwan.

Menurut data  status gizi balita Indonesia 
tahun 2019, angka prevalensi stunting di 
Indonesia sebesar 27,7%. Artinya sekitar 
1 hingga 3 balita di Indonesia mengalami 
stunting. Padahal pada periode usia 0-6 tahun 
merupakan masa penting untuk tumbuh 
kembang otak anak. Pada masa ini otak anak 
berkembang sebanyak 90%, di mana terdapat 
milyaran sel saraf otak saling menyambung 
untuk membentuk kecerdasan.

Untuk itu, stimulasi yang tepat pada anak 
usia dini akan berpengaruh positif kepada 
tumbuh kembangnya. Baik secara fisik, kognitif, 
bahasa, dan sosioemosional. Optimalnya 
tumbuh kembang anak sangat membantu pada 
kesiapan bersekolah anak dan memberikan 
dampak positif hingga dewasa. 

Iwan menyebut, meski kondisi stunting tidak 
dapat disembuhkan, tetapi dapat dicegah. 
Oleh karenanya peran orangtua, keluarga, 
dan para guru PAUD dalam pencegahan dan 
penanganan stunting menjadi sangat strategis. 
“Maka dari itu setiap guru PAUD penting untuk 
memiliki pengetahuan dan pemahaman 
tentang stunting dan perkembangan otak anak 
agar dapat memberikan stimulasi yang tepat 
dan berkualitas,” jelas Iwan.

#PAUDituPenting

Khusus utuk seri guru belajar dan berbagi, lanjut Iwan, 
saat ini sudah masuk pada seri ke-13. Prlatform belajar 
ini sudah menjangkau 73% sekolah di Indonesia. Jumlah 
pengakasesnya sudah menjangkau sebanyak 1,1 juta guru 
dan kepala sekolah, termasuk 40% guru di wilayah 3T.

“Kami berkeyakinan pandemi ini justru menunjukkan 
resiliensi guru-guru di Indonesia. Sekarang belajar untuk 
para guru bukan lagi masalah kesempatan. Tidak perlu 
menunggu surat tugas dari kepala sekolah, surat tugas 
dari dinas. Belajar itu sekarang adalah tentang kemauan, 
karena kesempatan yang ada sangat besar. Pembelajaran 
bisa hadir dengan cara yang sangat fleksibel. Di mana 
ada kemauan di situ ada jalan untuk terus meningkatkan 
kompetensi,” ujarnya.

FASE PENTING UNTUK ANAK

Menurut Iwan diluncurkannya Diklat Teknis POA dan 
PPS merupakan salah satu kebijakan dari Program Merdeka 
Belajar. Program ini dirancang untuk guru PAUD agar bisa 
belajar secara mandiri.

Selain itu, program ini diluncurkan karena realisasi 
perkembangan otak pada awal kehidupan merupakan fase 
yang sangat penting. Fase ini juga merupakan periode untuk 
menggapai tingkat kecerdasan. Bukan saja kecerdasan 
secara akademik, tapi juga untuk menghasilkan kecerdasan 
secara seimbang. Sehingga optimal dapat berfungsi untuk 
koordinasi, ekspresi, gerak, keputusan, dan juga secara 
sosial serta emosional.

Oleh karena itu, PAUD sangat penting karena berbagai 
dasar perkembangan kematangan pribadi anak ditentukan 
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LEBIH FLEKSIBEL

Pada peluncuran Guru Belajar dan Berbagi seri 
PAUD kali ini terdapat beberapa kemudahan dan 
keunggulan. Pertama, lebih fleksibel. Guru, kepala 
sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan pamong 
belajar yang memiliki akun SIMPKB dapat mengatur 
sendiri waktunya untuk belajar. Sehingga waktu 
belajar bisa disesuaikan dengan kesiapan dan 
kesibukan masing-masing. 

Kedua, lebih mudah. Guru, kepala sekolah, 
pengawas sekolah, penilik dan pamong belajar 
dapat lebih mudah mempelajari konten materi 
pembelajaran karena telah dipecah menjadi 
beberapa bagian yang ditambah dengan video-
video pembelajaran. Ketiga, lebih kolaboratif. Para 
guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan 
pamong pembelajar dapat belajar bersama-sama 
dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan 
semua tahapan program. 

KUNCI SUKSES PENDIDIKAN

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed., Direktur Guru PAUD 
dan Dikmas menyampaikan bahwa salah satu kunci 
sukses pendidikan anak ada di tangan guru yang 
berkualitas. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal 
GTK telah melakukan berbagai upaya untuk 
meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru 
pada semua jenjang pendidikan. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 
diluncurkannya Program Guru Belajar dan Berbagi. 
Program ini merupakan wadah belajar guru yang 
berbasis teknologi digital. Dalam platform ini 
terdapat bahan-bahan materi belajar guru yang 
terbagi dalam beberapa seri. Bahkan laman ini 
sudah diakses oleh jutaan guru termasuk guru dan 
pendidik PAUD di seluruh Indonesia.

Menurut Santi, peluncuran ini merupakan tindak 
lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 
tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain 
itu, penyiapan materi diklat ini dilakukan karena 
pendidikan anak usia dini merupaka jenjang yang 
sangat penting. Sehingga diperlukan guru PAUD 
yang berkualitas untuk menyiapkan sumber daya 
manusia yang tangguh di masa depan.

Melalui peluncuran ini, materi Diklat Teknis POA 
dan PPS bagi guru dan pendidik PAUD telah tersedia 
dalam laman Guru Belajar dan Berbagi seri PAUD. 
Santi menyebut, materi Diklat Teknis POA dan PPS 
disiapkan untuk memberikan tambahan wawasan 
dan pengetahuan kepada guru. Terutama dalam 

hal stimulasi dan kesehatan gizi yang erat kaitannya 
dengan proses perkembangan otak anak. 

“Anak yang kekurangan gizi akan cenderung 
mengalami stunting dan akan berdampak pada 
perkembangan dan pertumbuhan sehingga kurang 
baik untuk masa depan anak tersebut,” ungkap 
Santi. 

Secara garis besar materi yang disiapkan dalam 
dua diklat tersebut adalah materi tentang kesehatan 
dan gizi, pertumbuhan dan perkembangan anak, 
pengasuhan dan stimulasi anak usia dini, serta peran 
guru dalam penurunan stunting. Ada pula materi 
tentang pengetahuan perkembangan otak anak, 
analisa perkembangan otak anak melalui deteksi 
dini tumbuh kembang anak dan implementasi profil 
otaknya. 

Santi menjelaskan bahwa diklat ini dapat diikuti 
oleh semua guru dan pendidik PAUD, kepala 
satuan PAUD, dan tenaga kependidikan lainnya. 
Pendaftaran untuk mengikuti program ini dibuka 
mulai bulan Januari tahun 2022. 

Namun demikian, Santi meminta kepada 
pemangku kepentingan agar dapat mendorong 
guru dan pendidik PAUD di wilayahnya. Hal ini agar 
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dapat 
mengikuti diklat yang sangat penting ini untuk masa 
depan anak Indonesia.

HADIRKAN DIKLAT LAINNYA

Sebelumnya Direktorat Guru PAUD dan Dikmas 
juga telah meluncurkan Program Guru Belajar 
dan Berbagi seri PAUD pada Mei 2021. Peluncuran 
tersebut  menyediakan dua jenis diklat, yaitu Diklat 
Inovasi Pembelajaran di Masa Pandemi dan Diklat 
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 
(PAUD HI).

WARNA UTAMA
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Kedua diklat guru PAUD tersebut telah 
berlangsung dan diikuti oleh guru dan pendidik 
PAUD di seluruh Indonesia. Diklat tersebut telah 
sukses memberikan wawasan pengetahuan 
guru dan pendidik PAUD sebagai bekal untuk 
melaksanakan pembelajaran selama pandemi 
Covid-19.

“Untuk melengkapi lagi bahan belajar guru 
dan pendidik PAUD pada laman Guru Belajar 
dan Berbagi, saat ini kami sedang dan telah 
mengembangkan beberapa materi diklat lainnya 
yang mendukung pengembangan keprofesian guru 
dan pendidik PAUD,” tutur Santi.  

PROGRAM NASIONAL

Melalui Peluncuran Diklat Teknis POA dan PPS 
ini, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P., Deputi Bidang 
DKPMPP Setwapres RI menyambut baik program 
yang dilakukan Direktorat Jenderal GTK. Terlebih 
dalam program penanganan stunting telah 
banyak kolaborasi yang telah dilakukan bersama 
Kemendikbudristek. Khususnya dalam pelatihan 
dan pendidikan guru dan tenaga kependidikan 
PAUD.

“Termasuk pengembangan modul, 
pengembangan learning management system dan 
juga beberapa online training yang selama ini juga 
kita lakukan secara kolaborasi,” kata Suprayoga.

Menurut Suprayoga, program percepatan 
penurunan stunting merupakan salah satu program 
nasional yang didorong secara lebih khusus. 
Sehingga harus dikoordinasikan dengan berbagai 
kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah, 
baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan 
stunting pada anak dan salah satunya konteks 
pendidikan yang erat kaitannya dengan 
praktik pengasuhan. “Jadi ini yang 
saya pikir kita akan coba untuk 
benahi ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut Suprayoga menjelaskan bahwa sejak 
tahun 2018 pemerintah telah menerapkan lima 
pilar dalam usaha penurunan stunting. Kelima pilar 
stunting tersebut adalah :

• Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan 
Daerah.

• Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan 
Perilaku.

• Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi 
Program Pusat, Daerah, dan Desa.

• Ketahanan Pangan dan Gizi.

• Pemantauan dan Evaluasi.

Melalui kelima pilar stunting tersebut, Suprayoga 
menyampaikan bahwa peran guru PAUD sangat 
penting dalam penanganan stunting. “Stunting 
ini dimulai dengan 1.000 hari pertama kehidupan, 
dan itu akan bersinggungan dengan konteks PAUD 
walaupun kita bicara 0-2 tahun,” tuturnya. 

#PAUDituPenting
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Cita-cita bangsa  Indonesia untuk  
menghadirkan generasi emas masih 
dibayangi oleh persoalan stunting. Stunting 

adalah kekurangan gizi pada bayi di 1.000 hari 
pertama kehidupan dan berlangsung lama sehingga 
menyebabkan terhambatnya perkembangan otak 
dan tumbuh kembang anak. 

Namun, pemerintah berhasil menurunkan 
angka stunting secara bertahap. Berdasarkan hasil 
Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 
2021, angka stunting secara nasional mengalami 
penurunan sebesar 1,6% per tahun, dari 27,7% 
tahun 2019 menjadi 24,4% tahun 2021. 

Angka ini masih relatif lebih  tinggi jika 
dibandingkan dengan negara tetangga di Asia 
Tenggara. Angka ini juga masih lebih tinggi dari 
standar WHO, yang menetapkan maksimal 20%. 
Pemerintah menargetkan penurunan angka 
prevalensi stunting menjadi sekitar 14% pada 
akhir 2024. Langkah ini membutuhkan komitmen 
tinggi dan upaya bersama dari semua pihak secara 
konvergen. Bukan saja dukungan dari pemerintah 
di tingkat pusat, daerah, maupun desa, tetapi juga 
peran aktif seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, 
dan industri. 

Pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting menjadi payung hukum bagi 
pihak terkait dalam upaya penurunan stunting. 
Berdasar Peraturan Presiden tersebut, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) mengemban amanah untuk 
menyiapkan tenaga pelatih berjenjang tingkat 
dasar serta pendidikan dan pelatihan stimulasi 
penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak 
Usia Dini minimal 20 orang di tiap Kabupaten/
Kota. Tenaga pelatih ini kemudian bertugas melatih 
guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terkait 
Pengasuhan dan Stimulasi Penanganan Stunting di 
wilayah masing-masing.

Kemendikbudristek sendiri sebenarnya sudah 
memiliki pola pelatihan bagi guru pada jenjang 
PAUD yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012, 
yakni Diklat Berjenjang Tingkat Dasar. Pada tahun 
2018, Diklat Berjenjang mengalami penyesuaian 
materi mengikuti standar Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) dan diperkaya dengan 
materi gizi sensitif. Selanjutnya, Diklat Berjenjang 
Tingkat Dasar ini berubah menjadi Bimtek Pelatihan 
Calon Pelatih (PCP) Percepatan Penurunan Stunting 
(PPS). Tujuannya agar mampu mempercepat upaya 
penurunan angka stunting.

Ketika Bimtek versi baru ini diluncurkan, terjadilah 
pandemi Covid-19 di Indonesia. Bimtek 
PCP Percepatan Penurunan Stunting 

(PPS) kemudian dilaksanakan 
dengan sistem Hybrid Learning, 
yakni melalui pelatihan dalam 
jaringan (daring) dan tatap muka 
atau luar jaringan (luring). 

Diklat teknis Percepatan 
Penurunan Stunting juga 

telah memanfaatkan platform 
Guru Belajar dan Berbagi. Dengan 
adanya dua jenis diklat tersebut, 

diharapkan akan meningkatnya 
kompetensi guru PAUD dalam 

percepatan penurunan stunting. 

WARNA UTAMA

PERAN NYATA GURU PAUD 
TURUNKAN ANGKA STUNTING

BIMTEK PCP PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
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Hasil yang ingin dicapai pada pelaksanaan 
kegiatan, adalah sebagai berikut; 

• Terlatihnya Tenaga Pelatih Diklat Berjenjang 
Tingkat Dasar Program Percepatan Pencegahan 
Stunting khususnya  di 100 Kabupaten/Kota; 

• Adanya persamaan persepsi dan peningkatan 
pemahaman materi Diklat Berjenjang Tingkat 
Dasar terkait gizi sensitif bagi calon pelatih; 

• Dipahaminya strategi pembinaan peningkatan 
kompetensi GTK PAUD; dan 

• Meningkatnya pemahaman peserta mengenai 
materi substansi (materi keahlian) dan materi 
kepelatihan yang sebelumnya telah disusun dan 
disiapkan oleh Tim dari Direktorat Guru PAUD 
dan Dikmas.

MELEBIHI TARGET

Kegiatan diklat yang berlangsung secara Hybrid 
Learning  mengkombinasikan pelatihan dalam 
jaringan dengan pelatihan tatap muka langsung. 
Metode yang digunakan yaitu narasumber memberi 
materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik 
secara langsung pada saat pelatihan ataupun 
melalui Whatsapp Group. Sesi ini dinamakan sesi 
tatap muka (pembelajaran langsung) dan berjumlah 
60 jam pelajaran. Setelah sesi tatap muka, peserta 
wajib mengerjakan dan menuntaskan proses 
pelatihan melalui sesi tugas mandiri. Kegiatan tugas 
mandiri setara dengan 80 jam pelajaran.

Metode diklat lainnya adalah melalui platform 
Guru Belajar dan Berbagi yang berlangsung secara 
daring. Mereka yang bisa mengikuti acara ini adalah 
GTK PAUD yang memiliki akun SIMPKB. Terdapat 
lima bahan ajar yang harus diselesaikan oleh 
peserta, untuk mendapatkan sertifikat kelulusannya. 
Dalam tiap bahan ajar, disertakan pre dan post test, 

tes formatif, ruang kolaborasi yang menggantikan 
posisi pembimbing dalam diklat, serta rencana 
tindak lanjut. Selain kelima bahan ajar, peserta juga 
menerima materi Kebijakan Direktorat Guru PAUD 
dan Dikmas khususnya dalam Program Percepatan 
Penurunan Stunting. Keseluruhan materi setara 
dengan 32 jam pelajaran.

Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program 
Percepatan Penurunan Stunting telah dilaksanakan 
13  tahap selama 2021. Secara umum pelaksanaan 
kegiatan bimtek yang telah dilaksanakan oleh 
Direktorat Guru PAUD dan Dikmas berjalan dengan 
baik dan lancar. GTK PAUD sangat antusias untuk 
mengikuti diklat. Buktinya, peserta bimtek mencapai 
2.084 orang di tengah banyaknya kendala akibat 
adanya pandemi Covid-19. Ini melampaui target 
yang telah ditetapkan yaitu 2.000 orang GTK PAUD 
setiap tahunnya.

Disadari, hingga akhir Desember tahun 
2021 masih terdapat 6 kabupaten yang belum 
menuntaskan target capaian 20 orang GTK PAUD 
untuk mengikuti kegiatan Bimtek PCP Diksar 
Stunting. Hal ini terjadi karena waktu pelatihan 
yang sudah mendekati Natal dan Tahun Baru 2022. 
Para peserta mengalami kesulitan untuk mencari 
moda transportasi baik darat, laut, maupun 
udara. Solusinya adalah kabupaten yang belum 
menuntaskan target capaian 20 orang GTK PAUD  
akan mengikuti kegiatan baik secara daring maupun 
luring.

Melalui kegiatan ini diharapkan ketersediaan 
pelatih di tingkat Kabupaten/Kota memadai 
sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 
72 Tahun 2021. Diharapkan pula Pemerintah Daerah 
dapat melanjutkan pelatihan bagi guru-guru PAUD 
di tingkat desa. Selain itu  semua pihak diminta tetap 
menjaga semangat untuk melaksanakan diklat yang 
sangat mulia ini. 

#PAUDituPenting
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Mempersiapkan diri menjadi negara yang 
maju di tahun 2045 diperlukan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. 

Namun dalam perjalanannya, Indonesia harus 
menghadapi tantangan untuk mewujudkannya. 
Salah satu pekerjaan rumah (PR) besar yang harus 
dilakukan adalah mengatasi masalah stunting. 

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita 
Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting 
di Indonesia saat ini masih berada pada angka 
24,4% atau mencakup 5,33 juta balita. Meski angka 
stunting di Indonesia terus mengalami penurunan 
dari tahun-tahun sebelumnya, Presiden RI Joko 
Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 
14% di tahun 2024.

Mengutip dari laman Kemenko PMK, 
Menteri  Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy 
mengatakan, untuk mencapai target 14 persen, 
maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan 
sekitar 3 persen. 

“Kita masih perlu upaya inovasi, agar terjadi 
penurunan sekitar 3 sampai 3.5% per tahun. 
Sehingga tercapai target 14% tahun 2024 sesuai 
dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa 
tercapai,” ujar Muhadjir, dalam Rapat Tingkat 
Menteri Konvergensi Anggaran dalam Percepatan 
Penurunan Stunting, secara daring, pada Kamis, 20 
Januari 2022.

LAKUKAN LANGKAH INTERVENSI

Melalui rapat tersebut Muhadjir menyampaikan 
bahwa untuk memperkuat percepatan penurunan 
stunting pemerintah akan melakukan beragam 
langkah intervensi. Satu di antaranya intervensi 
melalui Puskesmas dan Posyandu.

Menurut Muhadjir, pemerintah akan memastikan 
intervensi pencegahan stunting pada perempuan 
sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. 
Sebelum kelahiran akan dilakukan program 
pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk 
remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk 
ibu hamil kurang gizi kronik, melengkapi puskesmas 
dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu 
hamil.

WARNA UTAMA

TARGETKAN 
STUNTING 
TURUN 
MENJADI 14% 
DI TAHUN 
2024
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Sementara untuk program sesudah kelahiran 
pemerintah akan melaksanakan program untuk 
mendukung pemenuhan konsumsi protein 
hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita 
weight faltering dan stunting ke puskesmas dari 
rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, dan 
mendigitalisasi alat ukur di seluruh posyandu. 
“Jadi nanti Pak Menkes akan mendistribusikan alat 
ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia yang 
jumlahnya sekitar 240 ribu,” ujarnya.

Selain itu juga dilakukan revitalisasi proses 
rujukan balita weight faltering dan stunting ke 
puskesmas dari rumah sakit. Penambahan dana 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas 
untuk terapi gizi, perubahan aturan BPJS mengenai 
stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan  
imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.

PERLU SINERGI ANGGARAN

Agar capaian target penurunan stunting di bawah 
14%, kata Muhadjir, diperlukan sinergi anggaran 
antar kementerian atau lembaga, APBD Provinsi/
Kabupaten/Kota sesuai indikator target yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting.

Selain itu, kata Menko PMK, Presiden memberikan 
arahan agar anggaran penurunan stunting di 
kementerian atau lembaga lain dapat ditangani 
secara baik. “Ada pembukaan dan penguncian 
anggaran sesuai maksud dari penanganan stunting 
ini sehingga bisa diketahui maksud dan tujuan 
penggunaannya.” Muhadjir menjelaskan.

Kemudian, lanjut Muhadjir, apabila pergeseran 
anggaran sulit dilakukan, maka dapat dilakukan 
dengan cara dikunci. “Kunci dapat dibuka dengan 
panduan dari Kementerian Keuangan dengan 
mempertimbangkan analisis data dan Tim 
Sekretariat Bersama di Kemenko PMK,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa penanganan stunting 
akan diintegrasikan dengan penanganan persoalan 
prioritas lain seperti masalah kemiskinan, 
kemiskinan ekstrem, perbaikan lingkungan, serta 
sanitasi air bersih. “Ini membutuhkan integrasi data 
dari Kemensos, Kemendes, Kemenkes dan BKKBN, 
serta data lain yang dianggap perlu,” ujarnya.

SIAPKAN 25 TRILIUN

Dalam upaya penurunan stunting pemerintah 
mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 triliun 
pada 2022. Nilai anggaran tersebut lebih rendah 
dibandingkan dengan anggara tahun 2021 lalu yang 
mencapai Rp35 triliun.

Menurut Muhadjir, penurunan anggaran ini 
terjadi karena saat ini pemerintah tengah melakukan 
refocusing anggaran. Di mana banyak dialihkan 
untuk penanganan Covid-19. “Disampaikan 
anggaran 2022 lebih rendah secara nominal, 
tapi yang perlu dicatat, anggaran kemarin kena 
refocusing karena Covid-19. Jadi praktis mengalami 
penyusutan,” terang Muhadjir.

#PAUDituPenting

Namun demikian, kata Muhadjir, penurunan 
anggaran tidak berpengaruh terhadap target 
penurunan stunting secara tahunan. Ia menjelaskan 
bahwa BKKBN sebagai pelaksana dari penanganan 
permasalahan stunting akan meningkatkan kinerja 
meski di sisi lain terjadi penurunan dari sisi anggaran. 

“Penanganan stunting tidak budget oriented, tapi 
lebih ke kinerja dan performa. Salah satu langkah 
Presiden mendelegasikan wewenang penanganan 
stunting secara khusus ke Kepala BKKBN lewat 
Perpres Nomor 72 tahun 2021,” jelas Muhadjir. “Jadi 
lebih kepada aspek penanganan, meningkatkan 
performance, penanganan bukan budgeting 
perbankan. Budget diefisiensikan, diefektifkan, tapi 
lebih nendang,” paparnya. 

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pun mengatakan 
optimis bisa mencapai target penurunan stunting 
sebesar 3% tersebut dengan alokasi anggaran yang 
sebesar Rp 25 triliun. “Kami tetap optimis dengan 
anggaran Rp 25 triliun ini dengan refocusing, lebih 
fokus, lebih tepat sasaran,” jelas Hasto. 
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TANYA JAWAB 
SEPUTAR 
STUNTING
BERSAMA Prof. dr. FASLI JALAL, Sp.GK., Ph.D.
REKTOR UNIVERSITAS YARSI

WARNA UTAMA

? Apa saja penyebab anak stunting?

Jawaban :

Stunting ini sudah dibuktikan ternyata 
penyebabnya itu banyak. Walaupun penyebab 
langsungnya adalah makanan yang tidak cukup, 
di  mana secara kronik anak tidak mendapatkan 
asupan makanan yang cukup merupakan salah satu 
faktornya. Namun secara langsung stunting juga bisa 
disebabkan oleh infeksi yang berulang meskipun 
makanannya cukup. Hal ini terjadi bisa karena 
beberapa hal, seperti tidak imunisasi, lingkungan 
yang jelek, atau perawatan yang diberikan kepada 
anak kurang bagus. 

Faktor penyebab stunting secara tidak langsung 
terbilang banyak, mulai dari kualitas pengasuhan, 
kelengkapan sarana kesehatan, air bersih yang 
cukup, sanitasi yang memadai, dan makanan yang 
tersedia di keluarga. Oleh karena itu, diperlukan 
pengasuhan orang tua yang mengerti bagaimana 
membesarkan anak. 

Faktor lainnya, jangan sangan sampai melahirkan 
anak dengan jarak waktu terlalu dekat dan terlalu 
sering. Akibatnya akan berpengaruh kepada anak 

karena mereka tidak sempat tumbuh dengan baik 
di dalam rahim ibu. Hal ini karena rahim ibu belum 
siap menerima anak atau kehamilan baru tapi sudah 
hamil lagi. 

? Mengapa mengatasi stunting harus 
dilakukan secara konvergen?

Jawaban :

Dari banyak faktor tersebut cara kita mengatasi 
stunting ini harus multi sektor dan konvergen. 
Mengatasi stunting tidak bisa dilakukan oleh satu 
lembaga, tetapi harus berjalan bersamaan agar bisa 
selesai. 

10 tahun kita mencoba dengan segala cara tapi 
karena konvergensinya kurang maka dampaknya 
tidak banyak. Sekarang kita lakukan bersama secara 
konvergen  dari berbagai unsur untuk mencegah 
lahirnya anak stunting baru, bahkan memperbaiki 
anak stunting agar kembali ke jalur tumbuh 
kembang normal. 

Jadi itulah pentingnya konvergensi antar 
program supaya anak bisa dicegah dari stunting. 
Anak dengan stunting pun bisa dikembalikan 

?
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dengan normal. Kalau sudah lewat 2 tahun bisa 
dijadikan SDM yang unggul dengan kesabaran kita 
dengan terus memberikan perhatian yang besar 
kepada mereka. 

Akan tetapi dengan ditemukannya dia stunting 
tadi di umur berapa pun, kita harus berikan perhatian 
stimulasi yang lebih kuat serta gizi yang lebih bagus. 
Karena gizi yang bagus menjamin berapapun sel 
otak yang ada di kepala anak itu tetap bisa berfungsi 
dengan baik karena neuron transmitter yang 
dibutuhkan untuk berfungsinya otak itu dicukupi 
oleh kebutuhan gizi. Ditambah dengan stimulasi 
yang kaya membuat otaknya berkembang dengan 
baik, dan kemudian kita berikan pendidikan yang 
memadai. 

Jadi artinya sebagai orangtua kita tidak boleh 
lalai dan tidak boleh menyerah dalam menyiapkan 
diri untuk anak mulai dari sebelum hamil. Semua 
pihak dalam keluarga harus turut serta memberikan 
perhatian kepada ibu yang sedang merencanakan 
kehamilan, dan ketika hamil. 

Selanjutnya penting sekali menjaga kehamilan 
dan menjaga waktu hari pertama menyusui, serta 
kemudian ASI eksklusif sampai usia dua tahun. 
Kalaupun lewat dua tahun kita masih bisa tetap 
memberikan yang terbaik bagi anak walaupun dia 
stunting.

#PAUDituPenting

? Apa yang harus orang tua lakukan 
untuk menghindari bahaya stunting, 
baik sebelum anak ada dalam 
kandungan maupun setelah 1000 
HPK?

Jawaban :

Karena stunting ini menentukan kualitas sumber 
daya manusia di masa depan. Maka kita tidak boleh 
lengah mengatasinya, sehingga jangan adalagi aak-
anak stunting di Indonesia   

Pertama, sebagai orangtua yang akan hamil harus 
memperhatikan syarat-syarat minimal untuk hamil, 
seperti menjaga jangan sampai kurang energi kronik 
(KEK) atau kurang energi dan protein. Kemudian 
jangan pula sampai terjadi anemia, karena kalau 
anemia sebelum hamil maka akan bertambah 
berat sewaktu hamil sehingga akan menyebabkan 
terjadinya anak stunting.

Selanjutnya penting sekali untuk menjaga 
pertumbuhan berat badan ibu selama hamil. 
Pertumbuhan berat badan merupakan refleksi 
dari pertumbuhan dan berkembangnya anak. 
Kalau perkembangannya baik, maka kemungkinan 
melahirkan anak stunting itu akan sangat kecil, 
malah bisa dicegah. 

Kedua, setelah melahirkan dua tahun pertama 
merupakan waktu yang sangat krusial. Hal ini karena 
di dua tahun pertama ini jika menemukan anak 
stunting baik sejak lahir maupun dalam bulan awal 
selama dua tahun kelahirannya. Kalau kita temukan 
lebih awal bisa kita intervensi dengan makanan, 
dengan stimulasi, dengan pengasuhan yang lebih 
baik, imunisasi dan ASI eksklusif.

Kalau itu semua kita lakukan maka anak akan 
kembali ke jalur pertumbuhan normal. Sehingga 
pada tahun berikutnya, dia akan sama dengan 
anak-anak yang waktu lahir tidak stunting. Tapi 
kalau memang sudah lewat usia dua tahun anaknya 
masih stunting tidak apa-apa. Meski secara fisik dia 
memang akan tertinggal dari teman-temannya, 
tingginya tidak akan setinggi temannya yang normal 
dari awal. 

Jawaban :

Anak yang sudah lewat 1000 hari itu bisa stunting 
karena pertumbuhannya memang menurun. 
Kondisi tersebut bisa saja terjadi karena infeksi 
yang berulang atau karena cakupan gizinya yang 
tidak memadai. Jadi walaupun dia normal sampai 
umur dua tahun masih ada kemungkinan dia 
mendapatkan stunting hingga usia balita. 

Kalau stunting ini terjadi di usia tersebut, dia 
akan membawa stunting sampai dewasa. Namun 
kita bisa mengatasi ketertinggalan fisiknya dengan 
beberapa upaya. 

Artinya dimungkinkan bahwa anak-anak sesudah 
umur dua tahun itu bisa mengalami stunting. Di sisi 
lain, anak yang stunting sebelum usia dua tahun jika 
kita tidak kendalikan ke jalur pertumbuhan normal 
dan melewati usia dua tahun, dia tetap stunting dan 
fisiknya akan tetap tertinggal dibandingkan anak 
normal karena sudah melewati usia dua tahun.

Meski demikian, bukan berarti tumbuh kembang 
anak yang lain seperti fungsi sel saraf dan stimulasi 

? Bisakah anak stunting setelah 1000 
hari pertama kehidupan?
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tidak akan bisa mendapatkan yang terbaik. Dia 
tetap bisa berpotensi untuk menjadi sumber daya 
manusia yang unggul. 

Jadi ini yang harus kita lakukan yakni jangan 
ada stigma pada stunting. Jangan ada orangtua 
yang menyerah. Stunting ini hanya tanda untuk kita 
memberikan perhatian pada anak agar lebih baik 
daripada ketika kita menganggap anak itu biasa. 
Sehingga nanti di ujungnya anak akan sama atau 
malah akan bisa lebih pintar dari anak-anak yang 
waktu lahirnya dia dalam kondisi yang lebih baik. 

Oleh karena itu orangtua, guru PAUD, atau 
siapapun yang bersentuhan dengan anak, begitu 
tahu ada anak yang memliki tanda-tanda stunting 
berikan perhatian yang lebih besar. Jika tidak 
tercukupi di makanan kita bisa memberikan vitamin 
A dan ketika terlihat tanda-tanda anemia bisa kita 
berikan tambahan tablet besi kepada anak balita. 
Sekolah juga bisa bekerja sama dengan petugas 
kesehatan, baik dengan bidan desa maupun 
petugas gizi atau dokter dari Puskesmas.  

Guru PAUD juga bisa memberikan perhatian 
kepada anak yang tumbuh kembang, tinggi badan 
dan berat badannya tidak sesuai. Kemudian 
membicaraan perkembangan anak bersama 
orang tua guna melihat kesehariannya. Baik terkait 
imunisasi, stimulasi, maupun masalah lain yang 
menyebabkan anak gagal tumbuh seperti kondisi 
jamban yang tidak baik yang menyebabkan anak 
diare. Dengan demikian kita bisa melakukan 
pencegahan bersama.

Selanjutnya kalau memang sekolah memiliki 
anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
(BOP) yang bisa dipakai atau kontribusi dari orang 
tua, berikan makanan tambahan untuk anak. 
Terutama bagi anak yang mengalami pertumbuhan 
tinggi badan dan berat badan tidak baik karena  
perlu diintervensi. Kalaupun tidak bisa dilakukan 
setiap hari, pemberian makanan ini bisa menjadi 
cara untuk mendidik orang tua. Sehingga orang tua 
paham akan bahan makanan yang perlu disiapkan 
untuk anaknya. 

? Apa saja peran yang bisa guru 
lakukan untuk mencegah stunting?

Jawaban :

Peran guru PAUD di sekolah kita harapkan dapat 
melaksanakan PAUD holistik integratif. Salah satu 
yang bisa dilakukan di bidang kesehatan di satuan 
PAUD adalah dengan melaksanakan pengukuran 
berat badan anak setiap bulannya melalui Kartu 
Menuju Sehat (KMS). 

Dengan begitu kita tahu perkembangan anak, 
apakah dia di jalur normal atau berat badannya 
tidak bertambah. Kalau selama tiga bulan berat 
anak tidak bertambah, maka itu sudah masuk kasus 
serius dan harus dikonsultasikan ke dokter atau 
puskesmas atau rumah sakit. Jadi berat badan itu 
perlu diukur setiap bulan di sekolah-sekolah kita. 

Kemudian setiap 3 bulan atau paling tidak 
setiap 6 bulan anak harus diukur tinggi badannya. 
Kemudian kita tuliskan dalam KMS. Agar nantinya 
kita tahu apakah tinggi badan anak berjalan normal 
atau tinggi badannya mulai melemah atau mulai 
menurun atau sudah menunjukkan tanda-tanda 
berbahaya. Sehingga harus kita konsultasikan ke 
dokter, baik dokter anak atau dokter Puskesmas.

? Apakah stunting ini disebabkan oleh 
gizi buruk dan juga faktor genetik 
dari orangtua?

Jawaban :

Banyak pertanyaan apakah stunting itu karena 
keturunan atau genetik atau karena hal lain. Hal 
ini sudah jadi pertanyaan hampir 50 tahun yang 
lalu dan sudah dibuktikan dari berbagai studi 
bahwa stunting ini lebih besar peranan lingkungan 
kehidupan anak, bukan faktor genetik. 

Faktor genetik hanya 10% saja, 90% adalah 
lingkungan hidup anak. Apakah karena lingkungan 
tidak bersih, tidak sehat, stimulasi yang kurang, dan 
berbagai hal tadi yang membuat anak stunting lebih 
daripada faktor genetik. 

Orangtua yang sama-sama pendek tapi kalau dia 
berikan perhatian, anaknya bisa tumbuh dengan 
baik dan tidak jadi anak stunting. Tapi  sebaliknya 
kedua orang tua yang tinggi badannya bagus 
dan normal belum tentu anaknya tinggi juga. Ini 
terjadi apabila lingkungan anak dibesarkan kurang 
diperhatikan oleh orang tua sehingga anak akan 
terkendala stunting.

?
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Artinya faktor lingkungan yaitu kesehatan, 
makanan, kebersihan, infeksi, dan segala macam 
itu lebih penting dari faktor genetik. Jangan 
karena genetik orang tua yang pendek seakan-
akan menerima saja anggapan tersebut. Padahal 
kenyataannya 90% kemungkinan anak tumbuh 
kembang itu ditentukan oleh perawatan kita. 
Bagaimana kita menyiapkan lingkungan yang baik 
kepada anak-anak kita.

Jadi mari berikan perhatian terhadap stunting 
dengan meningkatkan ilmu kita. Agara kita bisa 
menjangkau mulai dari keluarga inti, keluarga besar, 
dan kemudian keluarga dari anak-anak kita. 

Terakhir mari kita bahu-membahu karena 
program-program penuntasan stunting ini sudah 
banyak tetapi tidak konvergen. Tidak jatuh kepada 
orang yang paling membutuhkan secara serentak, 
sehingga data menjadi penting.

Mudah-mudahan guru PAUD bisa ikut bersama 
dengan bidan desa, pendamping desa, maupun 
kader PKK untuk bahu membahu memastikan 
bahwa satu data bisa dipakai. Dengan begitu kita 
bisa mengetahui siapa yang berisiko stunting. 
Kemudian membuat program yang dibutuhkan 
oleh mereka. Selanjutnya kita pastikan program  
yang dilakukan dibiayai secara serentak kepada 
kelompok yang paling membutuhkan. Jika nilai 
konvergensi terjadi, percepatan penurunan stunting 
bisa kita dapatkan. 

?
Mengapa guru PAUD harus turut 
serta dalam penuntasan stunting?

Jawaban :

Saya menyarankan kepada guru PAUD untuk 
menambah pengetahuan mengenai stunting. Hal ini 
karena guru merupakan teladan dan pendapatnya 
sangat didengar oleh masyarakat. Selain itu, 
stunting ini sangat penting tak hanya bagi anak-
anak didik di satuan pendidikan, tetapi juga untuk 
para guru secara pribadi, baik keluarganya maupun 
untuk orang terdekatnya. Dengan pengetahuan 
akan stunting guru bisa menjangkau para orang 
tua yang mungkin belum masuk PAUD tapi dalam 
periode rawan stunting. 

#PAUDituPenting
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Sederet tantangan sudah menghadang dunia 
pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD). Kini dunia telah memasuki era 

Revolusi industri 4.0 dan globalisasi yang menuntut 
pendekatan baru dalam bidang pendidikan.  Di 
dalam negeri sektor pendidikan juga menghadapi 
tantangan yang tidak ringan. 

Sebut saja misalnya akses pendidikan yang 
belum merata, perlunya peningkatan mutu 
pendidikan, pengembangan pendidikan vokasional 
dan perubahan pasar ketenagakerjaan Indonesia 

mengikuti perkembangan zaman. Semua ini 
perlu disikapi dengan mengkaji ulang sistem 
pembelajaran yang telah ada di sekolah-sekolah 
termasuk di PAUD. 

Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat (Direktorat Guru PAUD dan 
Dikmas) sebagai institusi memiliki tugas pembinaan 
terhadap guru PAUD dan Dikmas melalui diklat 
berjenjang tingkat dasar, lanjut, dan mahir bagi guru 
PAUD. 

"Dalam pelaksanaannya, Direktorat Guru PAUD 
dan Dikmas terus melakukan inovasi dengan 

menambahkan moda pembelajaran. Diklat tidak 
hanya dilakukan secara konvensional di luar jaringan 
(luring) namun bisa juga dilaksanakan dalam moda 
daring kombinasi dengan menggunakan Learning 
Management System," kata Direktur Guru PAUD dan 
Dikmas Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.

Untuk mengantisipasi berbagai perubahan 
zaman tersebut, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas 
telah membuat Pedoman Penyelenggaraan Diklat 
Berjenjang Tingkat Dasar, Lanjut, dan Mahir Moda 
Luring Tersistem dan Daring Kombinasi bagi Guru 

PAUD yang berlaku untuk tahun 2022. Pedoman ini 
menjadi acuan penyelenggaraan Diklat Berjenjang 
di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan 
kompetensi serta mempersiapkan pendidik PAUD 
agar profesional dalam menjalankan tugas dan 
berorientasi kepada anak.

"Dengan demikian, pedoman ini akan 
menciptakan kesamaan persepsi dari semua 
pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Diklat 
Berjenjang Tingkat Dasar, Lanjut dan Mahir Moda 
Luring Tersistem dan Daring Kombinasi bagi Guru 
PAUD," kata Santi Ambarrukmi lebih lanjut.
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Santi mengharapkan Diklat Berjenjang Tingkat 
Dasar, Lanjut, dan Mahir Moda Luring Tersistem dan 
Daring Kombinasi bagi Guru PAUD akan semakin 
berkualitas dan bisa berjalan secara efektif dan 
efisien.

 Kegiatan diklat berjenjang guru PAUD moda 
luring tersistem dan daring kombinasi bertujuan 
untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD 
secara berjenjang dan berkesinambungan. Dalam 
hal ini meliputi guru, pendamping muda, guru 
pendamping, dan guru PAUD.

Tujuan umum dari diklat berjenjang ini adalah 
untuk meningkatkan kemampuan guru PAUD secara 
teoritis dan praktis dalam upaya meningkatkan 
mutu layanan di satuan atau lembaga PAUD sebagai 
wujud kinerja profesional. Sementara secara 
khusus, diklat ini bertujuan agar peserta mampu 
memahami, menguasai dan menerapkan seluruh 
materi diklat yang meliputi: 9 mata diklat pada 
tingkat dasar, 10 mata diklat pada tingkat lanjut, dan 
11 mata diklat pada tingkat mahir.

Sedangkan sasaran dari diklat berjenjang ini 
adalah para pendidik mengajar di Taman Kanak-
Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal 
(BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan 
Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan SD kelas 
bawah.

Tenaga pengajar yang dilibatkan dalam Diklat 
Berjenjang adalah orang-orang yang dipandang 
layak dan profesional, di antaranya telah 
berkualifikasi minimal S1/DIV, memiliki kompetensi 
bidang PAUD, serta bersertifikat PCP Diklat 

Berjenjang. Penyelenggaraan Diklat Berjenjang 
dilaksanakan oleh lembaga/instansi pemerintah/
non pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi 
meningkatkan mutu PTK/SDM. Selain hal tersebut, 
syarat lembaga juga harus memiliki SDM yang 
handal serta harus berkoordinasi dengan dinas 
pendidikan setempat. 

Struktur program Diklat Berjenjang Tingkat PAUD 
terdiri dari Tingkat Dasar, Tingkat Lanjut, dan Tingkat 
Mahir. Masing-masing tingkat memiliki materi yang 
berbeda-beda. 

Tingkat Dasar

Diklat Tingkat Dasar dilaksanakan selama 258 
jam pelajaran (jpl). Diklat jenjang ini terdiri dari 
Pendalaman Materi (PM)  selama 48 jpl dan 
ditambah tes mandiri selama 210 jpl. Pada diklat 
ini peserta akan melaksanakan pendalaman materi 
yang terdiri dari :

• Kebijakan dan  program pembinaan guru PAUD 
dan Dikmas (2 jpl)

• Konsep dasar PAUD (5 jpl)

• Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini 
(4 jpl)

• Pengenalan anak berkebutuhan khusus (ABK) (4 
jpl)

• Cara belajar anak usia dini (6 jpl)

• Perencanaan pembelajaran anak usia dini (6 jpl)

• Penilaian perkembangan anak usia dini (5 jpl)

• Kesehatan dan gizi anak usia dini (8 jpl)

• Komunikasi dalam pengasuhan (4 jpl)

#PAUDituPenting
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• Etika dan karakter Guru PAUD (4 jpl).

Sedangkan untuk tugas mandiri di satuan PAUD 
berlangsung selama 133 jpl. Para peserta diminta 
untuk melakukan beberapa tugas yakni; 

• Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
harian atau RPPH (28 jpl);

• Melaksanakan KBM (35 jpl)

• Melaksanakan pendidikan AUD (21 jpl)

• Melaksanakan PHBS (28 jpl) 

• Melaksanakan identifikasi perkembangan AUD 
(21 jpl)

• Melaksanakan  Kunjungan Belajar Lokal (KBL) (21 
jpl)

•  Pengimbasan di gugus/pusat kerja gugus (21 jpl); 
dan menyusun laporan (35 jpl).

Tingkat Lanjut 

Diklat Tingkat Lanjut berlangsung 274 jpl terdiri 
dari Pendalaman Materi sebanyak 64 jpl dan Tes 
Mandiri selama 210 jpl. Di Tingkat Lanjut ini, peserta 
mendapatkan materi sebagai berikut; 

• Kebijakan dan Program Pembinaan Guru PAUD-
Dikmas (2 jpl)

• Etos Kerja dan etika pendidik PAUD (4 jpl)

• Pengembangan aspek perkembangan anak (6 jpl)

• Deteksi dini tumbuh kembang anak (8 jpl)

• Pelayanan pembelajaran anak berkebutuhan 
khusus (ABK) (5 jpl)

• Penyelenggaraan  program pemberdayaan 
orangtua di satuan pendidikan PAUD (5 jpl)

• Strategi pembelajaran (7 jpl)

• Pengembangan media digital dalam 
pembelajaran PAUD (60 jpl)

• Pengembangan kurikulum di satuan pendidikan 
PAUD (6 jpl)

• Pengembangan perencanaan pembelajaran (8 
jpl)

• Pendalaman penilaian perkembangan AUD (7 
jpl). 

Untuk Tugas Mandiri di satuan pendidikan 
berlangsung selama 133 jpl. Mereka melaksanakan 
berbagai tugas yakni; 

• Menyusun Kurikulum pada Satuan Pendidikan 
(77 jpl)

• Menyusun Program Deteksi Dini Tumbuh 
Kembang (DDTK) (35 jpl)

• Menyusun Program Pelibatan Orangtua di Satuan 
Pendidikan (21 jpl). 

• Melakukan kunjungan belajar lokal (KBL) (21 jpl)

• Pengimbasan di gugus/pusat kerja gugus (PKG) 
(21 jpl)

• Menyusun Laporan (35 jpl).

Tingkat Mahir

Diklat Tingkat Mahir dilaksanakan dengan memakan 
waktu sebanyak 290 jpl, yang terdiri pendalaman 
materi 80 jpl, dan tugas mandiri 210 jpl. Pendalaman 
materi di tingkat Mahir ini terdiri dari; 

• Kebijakan dan program pembinaan guru PAUD 
dan Dikmas (2 jpl)

• Pengelolaan kurikulum PAUD (8 jpl)

• Teori belajar dan prinsip pembelajaran AUD (5 jpl)

• Pengembangan kreativitas seni untuk 
pembelajaran AUD (8 jpl)

• Pendidikan inklusi di satuan PAUD (8 jpl)

• Pengelolaan sumber dan media pembelajaran 
PAUD berbasisi TIK (7 jpl)

• Intervensi dini tumbuh kembang anak (6 jpl)

• Pengembangan Kepribadian Multikultural (6 jpl)

• Pengembangan rencana pembelajaran inovatif (8 
jpl)

• Refleksi pembelajaran dan penelitian tindakan 
kelas (PTK) di satuan PAUD (10 jpl)

• PAUD Holistik Integratif (HI) (6 jpl)

• Pengembangan PAUD berbasisi budaya lokal (6 
jpl).

Sementara untuk tugas mandiri pada Diklat Tingkat 
Mahir ini meliputi TM di Satuan Pendidikan sebanyak 
133 jpl. Kegiatan tersebut berupa; 

• Refleksi Pembelajaran dan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) di satuan pendidikan (77 jpl)

• Melaksanakan PAUD HI (35 jpl)

• Melaksanakan Pembentukan Karakter Siswa 
(PKS) di PAUD (21 jpl).

• Melaksanakan KBL (21 jpl)

• Pengimbasan di gugus atau PKG (21 jpl)

• Penyusunan laporan tes mandiri (35 jpl).

DIKLAT BERBASIS E-LEARNING

Proses pembelajaran diklat berjenjang GTK 
PAUD juga dilaksanakan dalam bentuk e-learning. 
Mereka akan melaksanakan tiga tahap penting 
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yakni mendalami pengetahuan profesional, 
pengembangan profesi, dan praktik pembelajaran 
profesional.

Dalam hal ini peserta akan belajar mengenai 
kompetensi inti yakni pedagogik, kepribadian, sosial, 
dan profesional. Mereka juga harus mendalami 
beberapa materi yang sangat penting, yaitu konsep 
dasar PAUD, pertumbuhan dan perkembangan AUD, 
pengenalan ABK, cara belajar AUD, perencanaan 
pembelajaran AUD, penilaian perkembangan 
AUD, kesehatan dan gizi AUD, komunikasi dalam 
pengasuhan, dan etika serta karakter GTK PAUD.

TAHAP PENDALAMAN MATERI 

Tahap ini terdiri dari 48 jpl. Peserta melakukan 
pendalaman dengan pola belajar mandiri dengan 
menggunakan perangkat pembelajaran yang terdiri 
tiga macam, yaitu materi pembelajaran dalam 
bentuk PDF atau paparan, video pembelajaran, dan 
soal formatif.

Tahap berikutnya, peserta masuk ke tahap ruang 
kolaborasi dengan pemantik berupa pertanyaan, 
video pembelajaran, dan kasus. Kemudian peserta 
mengikuti web meeting untuk proses penguatan 
dengan pendampingan fasilitator. Dalam 
kesempatan ini, peserta melakukan penguatan 
materi, diskusi terbimbing, tanya-jawab, dan 
problem-solving.

Selanjutnya para peserta mengerjakan 
penugasan terbimbing. Mereka mendapat 
bimbingan dari para fasilitator. Dalam proses ini, 
peserta menggunakan lembar kerja pembelajaran. 
Peserta juga melaksanakan review pembelajaran 
berupa tes pemahaman materi. Mereka mengerjakan 
soal-soal latihan pembelajaran. Sebagai tahap akhir 
mereka melakukan refleksi pembelajaran, jurnal 
pembelajaran, dan jumlah fasilitasi.

TAHAP TUGAS MANDIRI 

Tes Mandiri terdiri 210 jpl. Tugas mandiri di satuan 
peserta  berlangsung selama proses pembelajaran 
terdiri dari beberapa kegiatan. Yakni  menyusun 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 
(20 jpl), melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
(KBM) (35 jpl), melaksanakan pendidikan AUD (21 
jpl), melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) (28 jpl), dan melaksanakan identifikasi 
perkembangan AUD (21 jpl).  

Kemudian peserta melakukan KBL ke satuan 
PAUD yang lain selama 21 jam pelajaran. Dalam hal 
ini mereka melakukan kunjungan lapangan untuk 
praktik pembelajaran profesional dan berbagi 
pengalaman. 

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan 
pengimbasan yang berlangsung di gugus atau PKG 
selama 21 jam pelajaran. Aktivitas ini dilakukan di 
pusat kegiatan gugus dalam rangka pengembangan 
profesi secara bergotong-royong. Sementara pada 
bagian terakhir adalah penyelesaian laporan dengan 
waktu 35 jam pelajaran. Para peserta membuat 
laporan tugas mandiri  dalam bentuk softcopy.

PENGEMBANGAN DIKLAT BERJENJANG GURU 
PAUD

Diklat berjenjang guru PAUD selalu diadakan 
perbaikan terus-menerus agar sesuai dengan 
perkembangan situasi terkini. Berdasarkan refleksi 
diklat berjenjang guru PAUD 2011 sampai 2022, 
berbagai pengembangan sudah dilakukan. 

Pada pelaksanaan Diklat berjenjang tahun 2022 
ini, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas melakukan 
pengembangan dan perluasan moda, yakni 
melalui Moda Luring Tersistem dan Moda Daring 
Kombinasi. Moda luring kombinasi berupa proses 
pembelajarannya melalui PM (TML/TMV), sedangkan 
moda daring kombinasi proses pembelajarannya 
berupa PM (LMS). 

Selain itu juga dilakukan peninjauan dan 
pengembangan konten. Peninjauan ini dilakukan 
terhadap konten yang berupa pedoman dan modul, 
serta PPT. Selain itu juga dilakukan pengembangan 
konten lainnya berupa pembuatan video dan bahan 
lainnya. 

Pengembangan diklat lainnya  berupa penataan 
sumber daya manusia dengan penataan kuantitas 
meliputi LPD, PTM, PPT, dan Admin. Selanjutnya 
juga dilakukan pengembangan SIM pendataan 
diklat berjenjang berupa moda daring kombinasi 
berbasis SIM PKB dan moda luring murni berbasis 
SIM PKB.

Dengan perbaikan diklat berjenjang guru 
PAUD diharapkan akan menciptakan kualitas 
pembelajaran satuan PAUD. 

#PAUDituPenting
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Semangat untuk menyelenggarakan  Diklat 
Berjenjang Tingkat Dasar, Lanjut, dan Mahir 
pada tahun 2022 tetap menyala di seluruh 

daerah. Di tengah keterbatasan karena adanya 
pandemi yang masih berlangsung, para guru 
PAUD di seluruh Indonesia tetap semangat untuk 
mengikuti diklat. Berikut beberapa diantaranya: 

BELTIM: TINGKATKAN KUALITAS GURU NON 
FORMAL

Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia 
(Himpaudi) Belitung Timur (Beltim), Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung, mengadakan diklat 
berjenjang untuk para guru PAUD yang berlangsung 
di Gedung Auditorium Zahari Mz, pada Senin, 14 
Februari 2022. Diklat berjenjang ini diperuntukkan 
bagi para guru PAUD nonformal yang ada di Belitung 
Timur.

Acara ini mendapat dukungan dari Bupati Beltim, 
Burhanuddin. Burhanuddin menyatakan bahwa 
pelaksanaan diklat berjenjang untuk guru PAUD ini 
sangat bermanfaat dan hendaknya dilaksanakan 
setiap tahun. Burhanudin menyatakan masih 
banyak tantangan yang dihadapi para pengelola 
PAUD di wilayahnya. 

Saat ini, Kabupaten Beltim tengah menghadapi 
berbagai persoalan terkait anak dimulai dengan 
tingginya angka putus sekolah, tingginya angka 
kenakalan remaja hingga tingginya angka 
pernikahan dini. “Dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan anak di Beltim, khususnya anak usia 
dini tentu dibutuhkan dukungan dan peran serta 
semua lapisan masyarakat yang ada di Beltim,” 
katanya dikutip dari laman Diskominfo, Beltim.

Dalam hal ini dibutuhkan peran aktif dari 
pemerintah daerah, stakeholder, hingga Bunda 
PAUD baik dari tingkat kabupaten hingga tingkat 
kecamatan. Tak lupa juga peran serta Himpaudi 
Belitung Timur selaku wadah pengampu para guru 
PAUD.

Ketika menghadiri penutupan diklat, Bunda 
PAUD Kabupaten Beltim yang diwakili Maisinun, 
istri dari Wakil Bupati Beltim, menyampaikan bahwa 
kegiatan dan pelatihan guru PAUD bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi guru PAUD secara 
berkesinambungan. Maisinun  mengungkapkan di 
wilayahnya terdapat beragam kualifikasi guru PAUD 
khususnya di jalur pendidikan nonformal. “Masih 
ada guru PAUD yang berpendidikan SMP, SMA atau 
SMK. dan sedikit sekali yang berpendidikan diploma 
dan sarjana,” katanya
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Untuk itu, diperlukan upaya keras agar 
semua guru PAUD pada jenjang pendidikan 
anak usia dini memiliki kompetensi dan 
kualifikasi sesuai dengan ketentuan.  

KAMPAR: SATU DESA SATU PAUD

Diklat berjenjang untuk para guru PAUD 
juga dilaksanakan di kabupaten Kampar, 
Riau. Diklat  Berjenjang Tingkat Dasar 
ini diikuti 40 orang guru PAUD dengan 
Moda Daring Kombinasi. Acara ini digelar 
oleh Himpaudi Kabupaten Kampar yang 
berlangsung 2 Desember 2021 sampai 26 
Januari 2022.

Saat ini Kampar telah memiliki Satu 
Desa Satu PAUD. Kampar juga sedang 
menuju PAUD yang Holistik Integratif. 
“Diklat Berjenjang Tingkat Dasar ini sangat 
bermanfaat bagi guru PAUD,” kata  Bunda 
PAUD Kabupaten Kampar Hj. Muslimawati 
Catur, dikutip dari  Diskominfo Kampar.

Di antaranya dapat meningkatkan 
kompetensi pendidik, menambah wawasan 
dan pengalaman, memahami karakteristik 
peserta didik, memahami tumbuh kembang 
anak, dan meningkatkan rasa percaya diri 
bagi pendidik PAUD. Dengan adanya diklat 
bagi para guru PAUD maka akan berdampak 
kepada kualitas peserta didik. Di antaranya 
anak semakin berkualitas dan semakin 
berkarakter. “Karena kunci kualitas anak ada 
pada guru yang berkualitas,” katanya lebih 
lanjut. Manfaat diklat juga akan didapat 
oleh lembaga pendidikan. Kepercayaan 
masyarakat akan terus meningkat ketika 
lembaga pendidikan sudah berkualitas. 

Sementara itu, Pokja Bunda PAUD 
Kampar Hj. July Mastuti Yusri menyatakan 
pendidik merupakan tenaga profesional 
yang tugasnya bukan hanya merencanakan 
dan melaksanakan proses pembelajaran 
serta melakukan penilaian, namun juga 
melakukan pembimbingan,  pengasuhan 
dan perlindungan anak didik. “Mengingat  
beban tugas yang tidak mudah  inilah 
maka pendidik PAUD dituntut untuk terus 
maju  meningkatkan kompetensi diri,” kata 
July Mastuti Yusri dikutip dari Diskominfo 
Kampar.

Ia menjelaskan, diklat berjenjang ini secara umum 
bertujuan mempersiapkan pendidik agar menjadi lebih 
profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan 
semakin cakap dalam  merencanakan, melaksanakan 
pembelajaran,  dan mengusahakan tumbuh kembang anak 
usia dini secara optimal.

“Saya harapkan peserta diklat terus bersemangat meskipun 
dengan moda daring. Walau banyak keterbatasan, asal kita 
mau bekerjasama dan kompak, saya yakin Bapak Ibu bisa 
menyelesaikan kegiatan dengan baik dan peserta lulus 100 % 
dengan nilai memuaskan,” kata July Mastuty.

Ketua Panitia Nur Asma Syukri menyampaikan, peserta 
Diklat Berjenjang Tingkat Dasar ini berjumlah 40 orang yang 
berasal dari 9 kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Sahilan, 
Kampar Kiri Tengah, Siak Hulu, Tapung, Tapung Hilir, Kampar, 
Kampar Utara, Kampar Kiri, dan Bangkinang Kota.

Sementara itu, materi pembelajaran terdiri dari 9 modul 
dengan 48 jam tatap muka virtual, dan tugas mandiri dengan 
jumlah 210 jam pelajaran. Peserta didampingi oleh 4 orang 
pembimbing.

GIANYAR: ANGKAT UNSUR BUDAYA LOKAL

Pada Diklat Berjenjang Peningkatan Kompetensi Guru dan 
Tenaga Kependidikan PAUD yang berlangsung di Kabupaten 
Gianyar, Bali, tema kebudayaan menjadi salah satu yang 
yang diangkat dalam acara tersebut. Ketua HIMPAUDI 
Provinsi Bali Dr. Drs. I Nyoman Sarjana menyatakan nilai-nilai 
kebudayaan perlu diajarkan pada peserta didik PAUD. Apalagi 
Kabupaten Gianyar merupakan kota budaya sehingga harus 
mempertahankan nilai-nilai mulia yang dianut masyarakat 
dalam materi pembelajaran. “Pendidikan Anak Usia Dini 
berbasis budaya dan lingkungan,” ujar I Nyoman Sarjana saat 
acara penutupan diklat pada 26 Januari 2022.

Ia menjelaskan, dalam memberikan pendidikan kepada 
anak usia dini harus ada dasar dan pedomannya. Oleh sebab 
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itu, kemampuan dan pengetahuan para pendidik 
harus selalu ditingkatkan agar memiliki pedoman 
dalam bentuk kurikulum PAUD yang sesuai dengan 
perkembangan zaman.

Bunda PAUD Kabupaten Gianyar yang diwakili 
oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Gianyar, 
Dewa Manuaba mengatakan, pendidikan anak 
usia dini bertujuan untuk memberikan konsep 
yang bermakna bagi anak melalui pengalaman 
nyata. “Hindari bentuk pembelajaran yang 
hanya berorientasi kepada kehendak guru yang 
menempatkan anak secara pasif dan guru menjadi 
dominan,” katanya.

Ia menuturkan, pendidikan anak usia dini 
sangat penting bagi anak usia 0-6 tahun karena 
merupakan masa keemasan. PAUD diperlukan 
untuk  meningkatkan kecerdasan anak agar siap 
melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya. 
Melalui diklat berjenjang tingkat dasar yang 
telah diselenggarakan, para pendidik banyak 
mendapatkan ilmu untuk menjadi bekal mendidik 
ke arah yang lebih baik. Guru dan tenaga 
kependidikan diminta terus menerus meningkatkan 
profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-
hari.

Ketua Himpaudi Kabupaten Gianyar, Dwi 
Purwati menyatakan akan terus fokus pada 
peningkatan kompetensi untuk pendidik dan 
tenaga kependidikan baik melalui diklat, workshop, 
seminar maupun lainnya. Di samping itu, pihaknya 
juga mengembangkan kesehatan anak bekerja 
sama dengan Pustu Desa, Puskesmas dan Bunda 
PAUD dari tingkat desa hingga kabupaten.

Ia juga sudah membuat metode pembelajaran 
PAUD berbasis lingkungan. “Kami kembangkan 
PAUD berbasis lingkungan. Artinya, kami melakukan 
kunjungan ke tempat-tempat yang bisa dijadikan 
edukasi untuk anak-anak,” katanya dikutip dari 
laman Lenteraesai.

GUNUNGKIDUL: DIKLAT DIPADATKAN

Sebanyak 140 pendidik yang terdiri dari 70 
pendidik PAUD formal dan 70 pendidik PAUD non 
formal mengikuti Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut 
di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, 
Rabu, 2-11 Februari 2022. Kegiatan tersebut 
diselenggarakan oleh Bidang Pembinaan 
Ketenagaan khususnya Seksi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan 
Ketenagaan Kisworo, M.Pd., yang sekaligus menjadi 
narasumber dalam diklat tersebut. Ia menyatakan 
diklat ini bermanfaat karena output dari kegiatan 
ini setiap pendidik akan mendapat gelar lanjutan. 
Pelaksanaan diklat tidaklah sama dengan tahun-
tahun sebelumnya. Di tengah kasus Covid yang masih 
sangat fluktuatif, pelaksanaannya harus dipadatkan 
dan tidak boleh lepas dari protokol kesehatan. 
Para peserta diminta tetap menjaga kesehatan dan 
melakukan vaksinasi untuk membentuk kekebalan 
tubuh.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Kepala 
Bidang PAUD dan PNF, Irma Madyastuti Rahayu, 
S.ST. Ia mengharapkan diklat  mampu melahirkan 
pendidik PAUD yang semakin berkualitas, 
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kompeten, penuh semangat, bertambah wawasan, 
dan memunculkan inovasi serta ide-ide cemerlang 
di dalam pembelajaran bagi peserta didik. 

Kepala Seksi PTK PAUD, Heru Pranowo, M.Pd, 
menyatakan kegiatan Diklat Berjenjang Tingkat 
Lanjut dilaksanakan di dua tempat. Bagi Pendidik 
PAUD Non Formal yang terdiri dari Kelompok 
Bermain dan SPS berada di Ruang Rapat Handayani 
Lantai III. Sedangkan untuk pendidik PAUD Formal 
(TK) berada di Ruang Rapat Sasana Krida Wiyata 
Lantai II. 

Diklat tersebut terdiri dari 64 JP setara dengan 
8 hari dan 200 JP Tugas Mandiri setara dengan 
25 hari. Totalnya ada 264 JP. Meski demikian, 
pelaksanaannya dipadatkan dari yang semula 45 
menit per JP menjadi 30 menit per JP. Kegiatan 
dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 12.45 
WIB setiap harinya.

Para narasumber terdiri dari beberapa pejabat 
di lingkungan Dinas Pendidikan dan Peserta Training 
of Trainer Tingkat Nasional. Proses evaluasi dari 
kegiatan tersebut akan dilakukan dalam 2 tahap 
yaitu evaluasi selama pelaksanaan dan setelah 
pelatihan. Evaluasi selama pelaksanaan terdiri dari 
90% kehadiran, 75% skor setelah memperoleh teori, 
dan 75% skor praktik. Sedangkan sisanya berupa 
pengumpulan tugas mandiri. 

Kegiatan Diklat Tingkat  Lanjut  diharapkan 
mampu meningkatkan kompetensi pendidik 
dalam memahami kurikulum PAUD, dan 
menyusun Rencana Kegiatan Anak. “Meningkatkan 
kemampuan dalam melakukan penilaian 
perkembangan anak, dan yang tidak kalah penting 
meningkatkan kompetensi dalam memilih dan 
menggunakan media pembelajaran di era pandemi 
seperti saat ini,” kata Heru Pranowo dikutip dari 
laman Dinas Pendidikan Gunung Kidul.

PANGKALPINANG: DIBEKALI 11 MATERI

Sebanyak 150 guru PAUD di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung mengikuti diklat berjenjang dalam 
rangka meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. 
Ketua Himpaudi Kepulauan Babel Djuariningsih 
menjelaskan, diklat berjenjang tingkat lanjut dan 
mahir ini diikuti oleh guru-guru PAUD yang sudah 
mengikuti diklat dasar sebelumnya agar mereka 
dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi 
pendidikannya. “Kami berharap diklat ini dapat 
meningkatkan kompetensi dan mutu guru dan 
lembaga PAUD,” katanya.

Ia mengatakan, selama diklat berjenjang ini, 
semua peserta dibekali 11 materi pokok yang diisi 
oleh narasumber berkompeten dari Himpaudi Pusat 
dan tenaga mahir dari beberapa PAUD yang ada di 
provinsi ini. “Dua materi utama yang wajib diikuti 
yaitu materi kebijakan dan akreditasi, dan diklat 
berlangsung selama 7 hari,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, 
Edison Taher  mendukung kegiatan diklat berjenjang 
guru PAUD sebagai bekal para guru mendidik anak 
usia dini agar tumbuh berkualitas. “Melalui guru-guru 
PAUD inilah kita melukiskan wajah anak Indonesia. 
Cermin diri dan kualitas anak didik tercermin dari 
guru PAUD. Kita sangat mendukung kegiatan ini agar 
anak didik kita tumbuh berkualitas,” katanya dikutip 
dari Antara.

BANGKA BARAT: TINGKATKAN KOMPETENSI

Diklat berjenjang juga berlangsung di Kabupaten 
Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Ketua 
Himpaudi Provinsi Bangka Belitung Jamilah, S.Pd., 
mengatakan diklat berjenjang tingkat lanjut tersebut 
bertujuan untuk menciptakan pendidik PAUD yang 
profesional khususnya di Kabupaten Bangka Barat. 
Ia menyatakan diklat menghadirkan narasumber 
berasal dari unsur Kemendikbudristek, akademisi, 
profesional, tenaga fungsional, atau praktisi yang 
sudah memenuhi ketentuan kualifikasi narasumber 
diklat berjenjang.

Salah satu narasumber, Dr. Sugiyanto, 
S.IP menyampaikan bahwa kegiatan diklat 
ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan 
kompetensi guru dalam memahami kurikulum 
PAUD, meningkatkan kompetensi guru dalam 
menyusun dan melaksanakan perencanaan 
pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru 
dalam menyusun dan melaksanakan evaluasi 
pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru 
dalam menggunakan media pembelajaran, dan 
meningkatkan kompetensi kepribadian guru dalam 
etos kerja.

“Kegiatan ini sangatlah penting untuk 
meningkatkan kompetensi guru PAUD, sehingga 
guru lebih siap dan berkompeten dalam mendidik 
peserta didik PAUD dengan menghadirkan 
pendidikan yang berkualitas” katanya. 
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Menyadari pentingnya bahaya stunting pada 
anak, Taman Kanak-kanak Islam Terpadu 
(TKIT) Taamasa, menjadi salah satu sekolah 

yang memberikan perhatian lebih akan bahaya 
stunting. Sekolah yang berlokasi di Kecamatan 
Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa 
Tenggara Barat ini berupaya memberikan wawasan 
tentang tumbuh kembang anak melalui beragam 
kegiatan.

“Hal ini untuk mengetahui apakah anak-anak 
yang mendaftar di sekolah kami itu mengalami 
gangguan atau keterlambatan dalam bidang apa. 
Kemudian kami akan lakukan intervensi khusus 
sesuai dengan kekurangan yang dimiliki anak,” 
tutur Kepala TKIT Taamasa Aryayu Enny W., S.Pd.Gr., 
M.M.Inov.

Namun apabila dirinya 
menemukan anak usia 

dini terindikasi stunting, 
ia akan berupaya 
untuk memberikan 
pemahaman kepada 
orang tua. Terutama 
dalam memberikan 

pengetahuan tentang 
pemberian gizi yang 

sehat dan seimbang 
pada anak, baik di rumah atau 

di sekolah. “Kami sebagai guru PAUD juga akan 
memberikan stimulasi pendidikan yang cukup 
untuk pengembangan otak anak agar berkembang 
dengan baik,” ujarnya.

BIASAKAN HIDUP SEHAT DAN BERSIH

Sekolah, lanjut Aryayu, kerap melakukan kegiatan 
parenting dengan mengundang narasumber yang 
kompeten di bidang kesehatan untuk memberikan 
pengetahuan kepada orang tua dan wali murid 
peserta didik. Kegiatan ini menjadi wahana interaksi 
dan tanya jawab orang tua dengan narasumber 
sehingga pengetahuan yang dibutuhkan oleh wali 
murid tuntas terjawab oleh pakarnya.

Agar bisa mengetahui kandungan gizi yang 
dimakan anak-anak, TKIT Taamasa setiap hari 
melaksanakan program makan bekal sehat. 
Kegiatan yang dipantau para guru ini dilaksanakan di 
sekolah setiap pagi setelah anak sarapan di rumah. 
Sehingga bila ada asupan gizi anak yang kurang 
atau terbatas dari komposisi gizi yang dibawa anak, 
guru akan berkomunikasi dengan orang tua untuk 
memperbaiki komposisi gizi anak agar menjadi 
lengkap. 

Selain itu TKIT Taamasa juga melakukan 
kerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan 
pengecekan tinggi dan berat badan. Secara rutin 
petugas Puskesmas juga mendatangi sekolah untuk 
melakukan imunisasi, pemberian vitamin A, dan 
obat cacing. 

Aryayu menyebut bahwa di sekolah yang 
dipimpinnya ini, sudah melaksanakan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Di antaranya melalui 
beragam kegiatan yang menunjang pembiasaan 
hidup sehat dan menyediakan banyak sekali tempat 
cuci tangan. “harapannya anak-anak terbiasa 
mencuci tangan dengan air mengalir memakai 
sabun setiap berkegiatan dan setelah melakukan 
kegiatan,” tuturnya.

DIDORONG PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, kata 
Aryayu, sangat mendorong program penurunan 
angka stunting. Hal ini didukung dengan terbitnya 
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan 
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang 
PAUD HI. 

Menurut Aryayu kedua Perbup tersebut sangat 
penting. Pasalnya, bukan hanya pendidikan yang 
penting diberikan kepada anak usia dini, tetapi 
juga gizi, kesehatan perawatan, pengasuhan dari 
orangtua, kesejahteraan dan perlindungan juga 
sangat penting.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
juga sudah mengeluarkan SK konvergensi antar 
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instansi yang berisi 15 organisasi perangkat daerah 
(OPD).  Fungsinya untuk menganggarkan dana dari 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-
masing OPD guna penurunan stunting.

“Peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam 
penurunan angka stunting ini sangat luar biasa 
terlihat dari dukungan-dukungan dalam Peraturan 
Bupati dan SK Tim Konvergensi,” kata Aryayu. 

Inovasi dalam pencegahan stunting pun terus 
dilakukan oleh Pemkab Sumbawa. Satu di antaranya 
dengan melakukan penanaman pohon kelor di 
satuan PAUD yang dinisiasi oleh Bunda PAUD 
Kabupaten Sumbawa. Penanaman ini dilakukan 
karena kandungan di dalam daun kelor memiliki 
banyak gizi yang sangat baik untuk anak usia dini.

Selanjutnya Pemkab Sumbawa juga melakukan 
Program Satu Desa Satu PAUD HI. Program 
mengupayakan setiap desa untuk memiliki satu 
PAUD HI guna memudahkan anak-anak untuk 
menerima pendidikan dan juga menerima layanan 
kesehatan gizi, pengasuhan, kesejahteraan, dan 
perlindungan. 

Bahkan baru-baru ini, kata Aryayu, PAUD Provinsi 
sudah melantik Pita Putih Indonesia. Di mana peran 
fokus mereka adalah menurunkan angka kematian 
ibu dan balita, termasuk di dalamnya adalah 
penurunan stunting. 

IKUTI DIKLAT DASAR PAUD HI

Sebagai Kepala TKIT Taamasa, Aryayu juga 
berterimakasih karena mendapatkan kesempatan 
untuk mengikuti pelatihan calon pelatih (trainer) 
PAUD HI yang diselenggarakan oleh Direktorat 
Guru PAUD dan Dikmas pada tahun 2019. “Kami 
mengucapkan banyak terima kasih karena telah 
melatih kami sehingga bisa melakukan pengimbasan 
setelah kembali ke daerah kami,” ucap Aryayu.

Menurut Aryayu, setelah mendapatkan 
pelatihan dan kembali ke daerah ada 63 desa yang 
menganggarkan dana desanya untuk melakukan 
diklat dasar. Setiap desa mengirimkan sebanyak 20 
orang guru PAUD sehingga berjumlah 126 orang. 

“Di situlah ilmu yang telah kami dapat kami 
berikan kembali kepada mereka,” tutur Aryayu 
yang kemudian menjadi narasumber dalam Bimtek 
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PAUD HI 
se-Kabupaten Sumbawa tahun 2020. 

Aryayu sangat bersyukur atas perhatian 
Pemerintah Daerah dalam memberikan akses 
layanan pendidikan. Dukungan terhadap 
peningkatan kapasitas guru-guru PAUD di 
Kabupaten Sumbawa sangat luar biasa. 

“Alhamdulillah melalui kegiatan-kegiatan itulah 
guru-guru PAUD khususnya di Kabupaten Sumbawa 
mendapatkan pengetahuan yang cukup. Terutama 
dalam mengetahui cara menghadapi anak usia dini 
baik dalam bidang layanan pendidikan, kesehatan, 
gizi, perawatan, dan lain sebagainya,” jelas Aryayu. 
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ADICITA

Tidak ada yang meragukan pentingnya 
pendidikan di usia dini. Keyakinan ini melekat 
di sepanjang kehidupan umat manusia. 

Warisan pengetahuan, baik yang bersumber dari 
nilai luhur agama, sosial, adat, dan tradisi yang 
turun temurun dijalani, telah merawat keyakinan 
akan pentingnya pendidikan ini.

Sayangnya, pendidikan yang sentral di usia 
dini tersebut hingga saat ini masih dibayangi 
persoalan stunting. Berdasar Survei Status Gizi 
Balita Kementerian Kesehatan tahun 2021, 
angka prevalensi stunting sebesar 24,4%. Meski 
turun sekitar 3% dibanding 2019, namun masih 
dikategorikan cukup tinggi jika merujuk pada WHO 
yang mengategorikan rendah jika di bawah 20%. 

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi pada 
bayi di seribu hari pertamanya. Kondisi yang 
berlangsung lama ini menyebabkan terganggunya 
perkembangan otak dan tumbuh kembang. Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa sekitar 
20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih 
berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan 
oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi 
dan berkualitas yang mengakibatkan pertumbuhan 
kandungan  terhambat dan berlanjut setelah 
kelahiran. 

STUNTING DAN PAUD HI

Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa 
penanganan serta pencegahan stunting, dapat 
dilakukan melalui dua cara. Secara langsung 
(intervensi spesifik) yang bermuara pada praktik 
hidup sehat dan bersih. Dan penanganan tidak 
langsung (intervensi sensitive) yakni melalui 
peningkatan pemahaman dan keterampilan 
pendidik, orang tua, dan pihak terkait dalam 
menangani stunting. Cara kedua inilah yang 

banyak dilakukan di lapangan PAUD dan orang 
tua. Sekretariat Wakil Presiden melalui Tim 
Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) 
merekomendasikan perlunya penanganan yang 
konvergen, komprehensif, menyeluruh, dan terpadu 
baik dalam bidang PAUD maupun lintas sektor. 

Pada tataran konsep, PAUD merupakan wujud 
keterhubungan antara layanan perawatan (care) 
dan pendidikan (education). Keterhubungan ini 
memengaruhi kebijakan dan praktik PAUD di 
Indonesia. PAUD tidak semata mengurusi hal-hal 
yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran 
dalam arti sempit. PAUD juga memberikan layanan  
kesehatan dan perawatan tubuh anak seperti 
pembiasaan cuci tangan, makan sehat, pengukuran 
tinggi dan berat badan. Di sisi lain, PAUD juga 
memiliki dimensi pengasuhan, perlindungan dan 
juga kesejahteraan. Kesatuan beberapa layanan 
dalam PAUD ini kemudian berkembang menjadi 
konsep Pengembangan Anak Usia Dini Holistik 
Integratif (PAUD HI). 

Istilah “Pengembangan” dalam PAUD HI ini 
memberikan implikasi bahwa layanan bagi anak usia 
dini idealnya dilakukan secara menyeluruh (holistik) 
dan terpadu sebagai satu kesatuan (Formen, 2022). 
Dengan itu, anak dapat berkembang menjadi sosok 
manusia seutuhnya. 

Lagi-lagi, malang pada kenyataannya. Pendidik 
PAUD sebagai garda terdepan sosok pemberi layanan 
PAUD HI masih banyak yang belum memahami 
konsep ini. Studi Kemdikbudristek mengenai 
kapasitas pendidik PAUD dalam implementasi PAUD 
HI menunjukkan masih rendahnya pemahaman 
pendidik PAUD akan PAUD HI dengan rerata skor 58% 
(Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Masyarakat, 
Kemdikbudristek, 2021).  Senada dengan kapasitas 
pendidik, peran orangtua sebagai pendidik pertama 
anak juga masih rendah dalam praktiknya.

ATASI STUNTING DENGAN 
PAUD HI DAN TRADISI
OLEH: SRI LESTARI YUNIARTI
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Temuan tersebut tentu saja sangat layak 
untuk diverifikasi kembali di lapangan. Bisa jadi, 
pendidik PAUD tidak memahami secara konseptual, 
namun telah menerapkan PAUDHI secara faktual. 
Mengapa demikian? Kekayaan sumber daya 
alam Indonesia yang menyediakan penduduknya 
dengan ragam pangan mestinya tidak menjadi 
halangan terbatasnya konsumsi pangan yang sehat. 
Sedangkan pada sisi intervensi sensitif, khususnya 
terkait pendidikan anak dan pengasuhan, 
bukankah praktik dan nilai keagamaan serta tradisi 
pengasuhan yang bernilai luhur juga banyak dimiliki 
Indonesia? 

DI MANAKAH PERAN TRADISI?

Mungkin banyak yang belum pernah tahu tradisi 
pengasuhan Do Da Idi di Aceh. Atau adat suku Bajo 
di Marobo, dan Manjujai di Minangkabau. Do da 
Idi adalah syair pengantar tidur masyarakat Aceh 
yang sarat dengan penumbuhan nilai-nilai karakter, 
kemanusiaan dan religiusitas. Sementara tradisi 
suku Bajo adalah latihan memupuk kekuatan 
fisik, keterampilan sosial dan ekonomi sejak dini 
di Marobo, terutama untuk ketahanan pangan 
keluarga dan masyarakat. 

Sedangkan manjujai atau jujai merupakan tradisi 
turun-temurun masyarakat komunitas Minangkabau 
yang ada di Sumatera Barat. Secara harfiah manjujai 
bisa diartikan sebagai nina bobo. Bentuk manjujai 
pun beragam, mulai dari ungkapan atau idiom, 
pantun, lagu, permainan sederhana hingga salawat 

atau puji-pujian kepada rasul Allah, Muhammad 
SAW yang dilantunkan ketika anak sedang disusui 
atau ditimang. Manjujai biasanya dinyanyikan oleh 
seorang ibu ketika mencoba membuat anaknya 
tidur di ayunan atau di tempat tidur. 

Tradisi manjujai ini telah diteliti manfaatnya 
terhadap peningkatan status gizi dan kesehatan 
anak, serta perkembangannya. Kesimpulannya, 
jika tradisi manjujai dibarengi dengan kebiasaan 
pola makan yang sehat dan bergizi terutama di 
seribu hari pertama bayi, maka terlihat peningkatan 
kemampuan fisik dan aspek perkembangan lainnya 
secara signifikan (Helmizar, et.al., 2019).

Menggali dan menggemakan kembali strategisnya 
peran tradisi dan kearifan lokal, belakangan menjadi 
salah satu pilihan dalam penanganan stunting 
dan masalah kesehatan lain di Indonesia. Di kala 
pendekatan rasional terasa sudah mentok dalam 
menangani masalah kesehatan. Riset etnografi 
mulai banyak dilakukan untuk mengungkap 
berbagai fakta kehidupan sosial masyarakat terkait 
kesehatan. Dengan mempertemukan pandangan 
rasionalis dan kaum humanis diharapkan akan 
menimbulkan kreativitas dan inovasi untuk 
mengembangkan cara-cara pemecahan masalah 
kesehatan masyarakat. “Pertemuan” ini juga dapat 
menimbulkan rasa memiliki (sense of belonging) dan 
rasa kebersamaan (sense of togetherness) dalam 
menyelesaikan masalah untuk meningkatkan status 
kesehatan masyarakat di Indonesia. 

OLEH: SRI LESTARI YUNIARTI



Di masa pandemi Covid-19 ini beragam kegiatan terus 

dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD, 

baik secara daring maupun luring. Di antaranya adalah 

Diklat PCP Stunting dan Diklat Berjenjang. Ada banyak 

pengalaman yang didapatkan para guru ketika mengikuti 

kegiatan, mulai dari materi yang menyenangkan 

hingga pengalaman baru karena bisa merasakan naik 

pesawat. Apa saja kisah yang dialami peserta? Berikut  

rangkumannya.

BANYAK PENGALAMAN DAN
MENAMBAH WAWASAN

RAGAM KESAN PESERTA DIKLAT PELATIHAN CALON PELATIH (PCP) STUNTING 
DAN DIKLAT BERJENJANG

KATA MEREKA

28



Pengalaman selama saya 
mengikuti Diklat PCP 

Stunting ini sangat banyak 
sekali. Saya mendapat ilmu 
serta wawasan tentang 

stunting, seperti penyebabnya, 
faktornya, serta bagaimana cara 

penanggulangannya. Selain itu, saya juga banyak 
mendapatkan materi-materi tentang Ke-PAUD-
an sehingga menjadi bekal bagi saya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan guna menyambut 
generasi emas di tahun 2045.

Kesan yang saya rasakan dalam diklat ini adalah 
mendapatkan banyak teman dan saudara dari 
seluruh Indonesia. Karena seperti kita ketahui diklat 
ini di lakukan secara daring via zoom sehingga 
jalinan silaturahmi kita terjalin dengan baik. Di 
samping itu, pemateri dan panitianya cukup 
berkompeten. Mereka dengan sabar mendampingi 
dan memotivasi kami untuk terus mengerjakan 
tugas agar lulus dalam Diklat PCP Stunting ini. 

Saat mengikuti Diklat PCP 
Stunting  pada tanggal 10-

24 Oktober 2021 lalu, saya 
mendapatkan teman baru dari 
berbagai provinsi. Saya juga 

mengenal narasumber yang 
luar biasa dengan pengetahuan 

dan pengalamanya dalam melatih, sehingga 
memberikan inspirasi bagi saya bagaimana melatih 
dengan baik. 

Materi yang diberikan sangat bermanfaat 
menambah pengetahuan mengenai cara melatih, 
membawa diri sebagai pelatih, strategi mengatur 
kelas, dan hal lain yang tidak dapat saya sebutkan 
satu persatu. Namun satu hal yang tidak lepas dalam 
suksesnya pelaksanaan diklat ini adalah pihak 
panitia yang dengan sabar dan bersahabat untuk 
membantu mendampingi kami dalam mengikuti 
Diklat PCP Stunting ini. 

Selama mengikuti Diklat PCP 
Stunting saya mendapatkan 

tambahan ilmu tentang stunting 
dan mendapat pengalaman 
cara menyusun RP. Pengalaman 

lainnya saya bisa mengimbaskan 
ilmu yang didapatkan sekaligus 

membuat video pengimbasan. Saya juga bisa 
mengenal teman-teman guru PAUD dari provinsi 
lain, serta menambah wawasan bagaimana menjadi 
narasumber yang baik.

Kesannya ketika mengikuti kegiatan ini tentu 
sangat berkesan dan menyenangkan. Terutama 
ketika kita dilatih kecepatan untuk menjawab 
pertanyaan saat diskusi melalui whatsapp grup, 
siapa cepat mengetik dia yang dapat. 

Pengalaman yang didapat 
selama mengikuti Diklat 

PCP Stunting ini saya bisa 
menambah wawasan tentang 
stunting dan peran guru serta 

instansi untuk mengurangi risiko 
stunting. Saya juga bisa bertemu 

dengan narasumber yang hebat serta rekan peserta 
yang semangat dalam mengikuti diklat ini dari pagi 
sampai sore hari meskipun secara online.

Kesan saya selama mengikuti diklat adalah 
melihat semangat dari seluruh peserta dari berbagai 
daerah. Saya juga mendapat narasumber yang 
luar biasa dan panitia penyelenggara yang hebat. 
Diklat ini juga membuat saya bersemangat untuk 
berkembang dan menjadi pendidik yang profesional 
serta memahami betul tentang perkembangan anak 
usia dini. 

Reni Chairina, S.Pd
TK Satu Atap SDN 6 Sawang, Kab. Aceh Utara, Aceh

DIISI PEMATERI YANG KOMPETEN

Nurindah Medina, SH., M.Pd
TK Al Ijtihad Samarinda, Kalimantan Timur

SABAR DAN BERMARTABAT UNTUK 
MEMBANTU

Hamayu Rohani, S.Pd
TKN Pembina Cakranegara Kota Mataram, NTB

DILATIH KECEPATAN UNTUK 
MENJAWAB

Rokhimah Puji Astuti, S.Pd.I
KB 'Aisyiyah Nur'aini, DI Yogyakarta

SEMANGAT UNTUK MENJADI 
PENDIDIK YANG PROFESIONAL

#PAUDituPenting
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“Mengikuti diklat berjenjang adalah 
pengalaman sangat berkesan seumur 

hidup saya. PAUD tempat saya mengajar berada di 
desa yang terisolasi. Ketika saya dihubungi Ibu Iren 
Pariama, pengelola PAUD dimana saya melayani, 
perasaan saya antara kaget, senang, dan takut. 

“Saya senang karena bisa belajar dari orang-
orang hebat. Tapi terus terang saya khawatir karena 
saya pergi sendiri dan naik pesawat ke Jakarta. 

“Setelah minta izin keluarga saya berangkat naik 
ojek kurang lebih 3 jam. Tiba di pesisir, dilanjutkan 
lagi dengan mobil dari kecamatan Elpaputih menuju 
kecamatan Kairatu sekitar 3 jam.

“Selanjutnya saya naik feri menyeberang laut 
sekitar 2 jam untuk ke pulau Ambon. Selanjutnya 
saya naik pesawat ke Jakarta. Di bandara Jakarta 
saya dijemput oleh panitia dan diantar ke hotel.

“Selama diklat tidak ada yang pahit semuanya 
manis. Kami diajarkan menggunakan laptop 
yang didapat setiap peserta, dan juga HP. Mereka 
membimbing dengan sabar. Saya memang buta 
tentang laptop.

“Hasil diklat akhirnya saya terapkan dalam 
kegiatan sehari-hari. Saya jadi lebih ramah, lembut 
dan sabar menghadapi anak-anak. Cara belajar 
sudah tidak klasikal, belajar bisa di alam,” kata 
wanita yang lahir di Hukuanakota pada 9 Agustus 
1980. Pendidikan terakhirnya SMA. Ia menikah 
dengan Markus Niak dan memiliki tiga orang anak. 

"Saya sangat senang mengikuti Diklat Tingkat 
Dasar yang dilaksanakan 13-19 Desember 

2021. Ada banyak ilmu yang saya dapatkan. Selama 
pelatihan, banyak kegiatan pengembangan diri yang 
dilaksanakan. Kami harus bekerjasama dengan 
teman-teman yang baru. 

Materi yang paling berkesan bagi saya adalah 
tentang etika dan karakter guru. Setelah mengikuti 
pelatihan, saya akhirnya sadar diri. Ternyata 
saya jauh dari kategori guru yang beretika dan 
berkarakter.

"Pengalaman manis selama pelatihan, saya dapat 
merasakan makanan yang tidak ada di tempat saya. 
Di samping itu, saya memiliki banyak teman dari 
berbagai provinsi, dan mengenal banyak budaya. 
Saya juga mendapat ilmu dari pemateri yang luar 
biasa. 

Andonice Soriale
Guru PAUD Pelangi Asih Huku Kecil, Desa Hukukecil, 
Kec. Elpaputih, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku

AKHIRNYA BISA MENGGUNAKAN 
LAPTOP

Haslina
Guru KB Kartika, Jl. Dewi Sartika, Desa Tabur Lestari, 
Kec. Seimenggaris, Nunukan, Kalimantan Utara

KINI BERANI BICARA DI DEPAN 
UMUM
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“Pada mulanya, saya dihubungi oleh salah 
satu panitia. Kebetulan saya bulan Agustus 

2021 menerima bantuan Mobil Pintar (Mopi) dari  
Askrindo. Saya berkenalan dengan Ibu Lia Latifah 
sebagai direktur PAUD Institute yang bekerjasama 
dengan PT. Askrindo.

“Kemudian saya berkonsultasi dengan beliau 
terkait kegiatan diklat. Saya ingin sekali mengikuti 
kegiatan tersebut. Akhirnya saya diizinkan oleh 
Ibu Lia Latifah mengikuti diklat tersebut.  Saya 
merupakan perwakilan dari daerah 3T.

“Pengalaman pahitnya, ketika keberangkatan 
menuju Jakarta pesawat delay hingga 8 jam. Saya 
berangkat dari Nias pukul 10:00 WIB sampai pukul 
23:30 WIB, seharusnya saya sampai pukul 16:00 WIB. 
Pengalaman manisnya adalah saya jadi menambah 
kenalan teman, dapat banyak ilmu yang baru. 

“Dengan mengikuti diklat dasar ini, saya 
memahami pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), di mana seorang guru sebelum 
mengajar harus mempersiapkan hal tersebut. 

“Di sekolah, sekarang saya sudah menerapkan 
materi pembelajaran metode Loose Part dan 
STEAM, pembuatan RPP, dan teknik penilaian hasil 
pembelajaran.

“Harapan saya, diklat ini dapat berlanjut ke 
tahap berikutnya sampai diklat tingkat mahir, agar 
kami para pendidik PAUD dapat memahami dalam 
pengajaran di sekolah,” kata Maria yang lahir di 
Pekanbaru, 25 September 1993 dan bergelar S1. 

“Awalnya saya dihubungi panitia diklat dari  LPD 
PAUD Institute. Saat pertama kali dihubungi, 

saya sempat bimbang karena belum pernah naik 
pesawat. Namun berkat dukungan keluarga, saya 
memberanikan diri untuk berangkat ke Jakarta.

"Selama kegiatan, kami mendengarkan materi 
dari narasumber–narasumber yang hebat. Materinya 
sangat berguna bagi guru PAUD. Apalagi bagi saya 
yang hanya lulusan SMA. 

"Selama Diklat, saya memiliki banyak teman 
dan mendapatkan ilmu baru dari narasumber 
dan pendamping yang baik dan tidak pelit 
ilmu. Hanya saja, saat diklat berlangsung teman 
lain menggunakan eskalator, saya lebih memilih 
menggunakan tangga karena takut.   

"Harapan saya, kedepannya sering dilaksanakan 
diklat agar semakin banyak guru yang mengerti 
tentang Pendidikan Anak Usia Dini," kata wanita 
yang lahir di Mbengan,13 April 1995. Pendidikan 
terakhirnya baru SMA. Ia pernah menjadi Finalis 
Askrindo PAUD Institute Award 2021 Kategori Guru 
Heroik. 

Maria Maristella Bago, S.Pd
Guru PAUD Baluse Terpadu, Jl. Imam Bonjol 
Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, 
Sumatera Utara

SUDAH CAKAP MEMBUAT RPP

Paskaliany Hardyanti Purnama Dewi
Guru PAUD Cinta Damai Rajong Koe, Desa Mbengan, 
Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur

SEMPAT TAKUT NAIK PESAWAT 
DAN MENGGUNAKAN ESKALATOR
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"Bapak presiden meminta tahun depan kalau bisa turun 3%. 
Namun, rata-rata memang harus turun sebanyak 2,7% 

kalau ingin mencapai angka 14% di tahun 2024," kata Menteri 
Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Strategi Percepatan 
Penurunan Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa 

(11/1).

PERNIK
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