
3

Tahun 2020, dunia masih berada dalam pusaran pandemi 
Covid-19. Semua sendi kehidupan tak tertinggal pendidikan 
bak tumbuhan yang layu seketika. Bapak Ibu GTK PAUD berada 

digaris terdepan mengawal penjagaan kesehatan bagi generasi emas 
selain orangtua. Kami harapkan semua GTK PAUD di manapun bera-
da, di perkotaan maupun di pedalaman selalu menerapkan protokol 
kesehatan sebagaimana dianjurkan pemerintah. Jangan pernah len-
gah sedikitpun, karena virus Corona selalu mengincar, akibatnya bisa 
berkepanjangan dan melibatkan banyak orang di sekitar. 

Penting untuk saya sampaikan, bahwa Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan telah meluncurkan Program Guru Penggerak. Pro-
gram tersebut menjai episode kelima kebijakan Kemendikbud. Pro-
gram Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan 
bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program Guru 
Penggerak akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan daring, loka-
karya, konferensi, dan pendampingan selama sembilan bulan bagi 
mereka yang terpilih sebagai calon Guru Penggerak. Selama program 
berjalan, guru tidak bisa meninggalkan tugas dan kewajibannya, ia 
akan tetap mengajar sebagaimana biasanya.

Dalam kurun 2020-2024, Kemendikbud menargetkan terjaring se-
banyak 405.000 guru penggerak. Dan target tahun 2020 ini sebanyak 
2.800 guru penggerak pada semua jenjang. Program Guru Penggerak 
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adalah kesempatan bagi teman-teman GTK PAUD untuk mengambil 
peran. Peluang telah disediakan oleh Kemendikbud tinggal kemauan 
dari Bapak Ibu untuk mengambilnya. 

Bapak Ibu jangan bingung dan risau dengan beragam kebijakan 
baru Kemendikbud. Yang perlu dilakukan adalah mencermati dan 
menelaah kebijakan demi kebijakan. Pada dasarnya kebijakan baru 
tersebut mirip denga kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sebagai con-
toh, Guru Penggerak mirip dengan Guru Inti yang selama ini dicip-
takan. Hanya saja, terdapat penguatan-penguatan kompetensi yang 
lebih dipertajam pada Guru Penggerak. Demikian juga dengan Se-
kolah Penggerak, tak jauh berbeda dengan Sekolah Unggulan yang 
dibentuk di tiap kabupaten/kota. Akan tetapi Sekolah Penggerak ti-
dak boleh memperkuat kualitas untuk dirinya sendiri, melainkan ha-
rus bisa mendongkrak mutu sekolah-sekolah di sekitarnya. 

Selama masa pandemi, Bapak Ibu GTK PAUD saya harap makin 
sering bergaul dengan digital. Direktorat GTK PAUD telah meluncur-
kan serial webinar dengan berbagai tema. Melalui media yang salah 
satunya berupa webinar seperti itulah kita bisa berjumpa untuk saat 
ini. Semoga virus corona segera berlalu, kareana Bapak Ibu GTK PAUD 
menjadi komponen terpenting mengawal tumbuh kembang generasi 
emas. Dan semoga Bapak Ibu senantiasa dalam kesehatan lahir dan 
batin. Marilah kita bersama bergerak menuju Indonesia lebih maju.

Pesan Direktur

misi
I n s p i r a s i  G T K  P A U D
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Pembaca yang budiman, salam hangat dari tim redaksi majalah MISI. 
Edisi Juli 2020 sedikit mengalami keterlambatan dikarenakan adanya 
reorganisasi di Kemendikbud. Juga dikarenakan pandemi Covid-19 yang 

tak kunjung reda. Hadirnya pandemi Covid-19 memaksa semua pihak merombak 
semua rencana yang sudah matang. Namun demikian, kami bersyukur, majalah 
MISI masih bisa kami hadir, sebagai jembatan informasi dan inspirasi untuk 
kawan-kawan GTK PAUD di manapun berada. 

Perubahan nomenklatur di Kemendikbud juga terjadi di ingkungan Ditjen 
GTK khususnya di Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD 
dan Dikmas (Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas). Sejak Kemendikbud dipimpin 
oleh Mas Nadiem Makarim, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas di rubah menjadi 
Direktorat GTK PAUD. Nomenklatur yang hilang adalah kata Pembinaan dan kata 
Dikmas. 

Semua jenis pembinaan GTK kini dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Profesi 
dan Pembinaan GTK (Direktorat P3GTK), sedangkan Pendidikan Masyarakat 
(Dikmas) dialihkan ke Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). 
Kami informasikan pula bahwa kini Direktorat Jenderal GTK juga telah memiliki 
Dirjen baru, beliau adalah Bapak Iwan Syahril, Ph.D. Sedangkan Direktorat GTK 
PAUD masih dipercayakan kepada Bapak Dr. Abdoellah M.Pd denga status 
pelaksana tugas. 

Pada kesempatan ini, kami telah merangkum berbagai kegiatan di tengah 
pandemi Covid-19. Diawali dari kebijakan Transformasi GTK yang telah 
disampaikan Dirjen GTK dan dilanjutkan dengan pilar-pilar Transformasi 
GTK yang disampaikan Plt Direktur GTK PAUD, Bapak Abdoellah, M.Pd. Juga 
rangkuman espidoe-episode kebijakan Mendikbud dan pelaksanaan upacara 
Hardiknas 2020 dengan tema Belajar dari Covid-19. 

Serial webinar juga meramaikan konten majalah edisi kali ini. Beragam 
webiar telah terangkum, mulai guru penggerak, perencanaan kebutuhan GTK 
PAUD, adaptasi pembelajaran secara online, hingga harmoniasi orangtua, guru 
dan murid dalam Belajar Dari Rumah (BDR). Kami juga menyajikan rubrik digital, 
rubrik yang akan menampilkan beragam pembelajaran secara digital yang kini 
tengah melanda termasuk tahapan membuat video pembelajaran.

Suara guru juga kami rangkum atas suka duka guru PAUD melaksanakan tugas 
selama masa pandemi. Banyak cerita menarik dan mengharukan terutama yang 
dilami guru-guru PAUD di pedalaman. Cerita ini diharapkan menjadi pelajaran 
untuk guru-guru PAUD yang lain. Tidak lupa kami sajikan juga profil GTK teladan, 
mereka adalah peraih prestasi pada kompetisi tingkat nasional tahun 2019. 

Demikian, kilasan isi majalah MISI edisi Juli 2020. Semoga MISI menjadi 
majalah yang dinanti dan menjadi sumber inspirasi GTK PAUD di mana pun 
berada. Selamat membaca..!!!

Salam Redaksi
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menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurut SKB 
4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 
TA 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19, hanya SMP 
dan SMA/SMK di zona hijau yang boleh menyelenggarakan 
tatap muka di sekolah, dengan sejumlah ketentuan. Tahap 
berikutnya, dua bulan kemudian atau pertengahan September 
2020, tatap muka langsung boleh dilakukan di sekolah dasar/
madrasah dan yang setingkat, yang berada di zona hijau. 

Di tahap ketiga, jenjang PAUD formal (TK, RA, 
TKLB) dan non formal baru diperbolehkan 

menyelenggarakan tatap muka, pada 
pertengahan November 2020. “Jadi, 

siswa PAUD akan bisa masuk sekolah 
jika sudah lima bulan dari sekarang. Itu 
juga syaratnya harus berada di zona 
hijau,” kata Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem 
Anwar Makarim, ketika memberikan 

penjelasan tentang Panduan 
Penyelenggaraan Pembelajaran 
pada Tahun Ajaran dan Tahun 

Akademik Baru di Masa Pandemi 
Corona virus disease (Covid-19) 

melalui video konferensi, pada Juni 
2020. 

Penggerak Transformasi Guru 
dan Tenaga Kependidikan

Selamat Datang Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan 
dan Sekretaris Ditjen GTK

Masa pandemi Covid-19 masih belum menampakkan 
tanda surut. Guru dan tenaga kependidikan juga 
tak luput dari tertular virus yang bermula dari 
Wuhan, Tiongkok ini. Awal Juli, seorang guru SMA 

di Ponorogo dikabarkan tertular Covid-19. Pertengahan Juli 
2020, media massa mengabarkan seorang guru dan operator 
sekolah di Kota Pariaman, Sumatera Barat, positif terjangkit 
Covid-19. 

Di penghujung Juli 2020, kabar menyedihkan 
datang dari Kabupaten Madiun. Harian 
Kompas mewartakan seorang guru 
SMPN 1 Dolopo, Madiun meninggal 
terjangkit Covid-19. Sempat 
dilarikan ke RSUD dr Soedono 
Madiun, namun selang sehari 
kemudian, sang guru yang 
punya riwayat penyakit jantung 
ini menghembuskan nafas 
terakhirnya pada 31 Juli 2020. 

Suasana sekolah pun 
masih jauh dari hingar 
bingar keceriaan siswa. 
Sebagian besar sekolah masih 



7

FILOSOFI JEMBATAN ALA DIRJEN 

Di antara keprihatinan masa pandemi, 
keluarga besar Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen 
GTK) kehadiran sosok istimewa. Tak 
lain adalah Dirjen dan Sekretaris Ditjen 
(Sesditjen). Kursi Ditjen GTK sempat 
hanya dijabat pelaksana tugas (Plt) 
selama tujuh bulan sejak era Kabinet 
Indonesia Maju bergulir. 

Dr. Iwan Syahril, Ph.D dilantik 
Mendikbud Nadiem melalui video 
conference pada tanggal 8 Mei 2020. 
Kurang dari sebulan berselang, tepatnya 
pada 4 Juni 2020, Sekretaris Jenderal 
Ainun Na’im melantik 13 pejabat tinggi 
pratama, seorang rektor, dan lima 
pejabat fungsional ahli utama. Satu di 
antara pejabat tinggi pratama adalah 
Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., sebagai 
Sekretaris Ditjen GTK. 

Dirjen Iwan, sebelumnya 
menjabat Staf Khusus Menteri Bidang 
Pembelajaran. Sementara Prof. Nunuk 
bukan orang baru di lingkungan 
Kemendikbud. Sebelumnya, Prof. 
Nunuk menjabat Kepala Lembaga 
Pengembangan dan Pemberdayaan 
Kepala Sekolah (sekarang Lembaga 
Pengembangan dan Pemberdayaan 
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah/
LPPKSPS). Nunuk menggantikan 
M.Q. Wisnu Aji, yang memasuki masa 
pensiun. 

Acara pisah sambut pejabat di 
lingkungan Ditjen GTK digelar pada 
10 Juni 2020. Kegiatan dilaksanakan 
menggunakan protokol kesehatan yang 
ketat, di antaranya, wajib menggunakan 
masker, face shield, jaga jarak, 
pengukuran suhu tubuh, dan penerapan 
50% kapasitas ruangan. 

Seluruh pejabat hadir, yakni Dirjen 
GTK Iwan Syahril, Sekretaris Ditjen 
GTK Nunuk Suryani, Direktur GTK 
Dikdas Rachmadi Widdiharto, Direktur 
GTK Dikmendiksus Praptono, Direktur 
P3GTK Santi Ambarrukmi, serta Plt. 
Direktur GTK PAUD Abdoelllah. Selain 
itu hadir juga Supriano (Dirjen GTK 
periode 2018-2020) dan M.Q. Wisnu 
Aji (Sesditjen GTK periode 2017-2020), 
serta sejumlah pegawai Ditjen GTK. 

Dirjen GTK dalam sambutannya 
membagikan pesan filosofis. 
“Bangunlah jembatan, bukan tembok. 
Jembatan untuk berinteraksi, 
berkomunikasi dan berkolaborasi. 
Saling memahami aspirasi. Berdirilah 
kita di atas kepentingan bangsa dan 
negara, bukan di atas kepentingan 
pribadi atau golongan,” katanya. 
“Jembatan untuk jemput pengetahuan 
yang sesuai dengan kodrat alam dan 
kodrat zaman. Kita adalah pewaris 
nenek moyang leluhur pendiri Republik. 
Pemimpi dan pejuang untuk gapai cita-

cita bersama yaitu Indonesia merdeka 
lahir dan batin.”

Dirjen Iwan memandang perlunya 
revolusi, yakni revolusi belajar, revolusi 
cara pikir yang mensyaratkan kita untuk 
menjawab panggilan kodrat zaman kita. 
Tujuan revolusi belajar adalah melayani. 
Melayani anak-anak generasi penerus 
bangsa, para pemimpin masa depan 
negeri ini, bukan lagi untuk generasi 
masa kini. Di generasi masa depan inilah, 
Iwan berharap dapat menitipkan segala 
asa dan harapan. Semua dipersyaratkan 
untuk bekerja keras, mempersiapkan 
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lahirnya generasi ini. Kerja keras tanpa 
pamrih, ikhlas dan produktif.

“Marilah kita berlomba-lomba 
menjadi jembatan. Besar, kecil tak 
masalah. Jadilah penghubung antara 
kegelapan dan terang benderang. 
Antara generasi saat ini dan masa 
depan. Peliharalah harapan sekecil apa 
pun,” kata Dirjen Iwan.

Dirjen berharap seluruh jajaran 
Ditjen GTK mampu memikul setidaknya 
dua tanggung jawab besar. Pertama, 
tanggung jawab untuk diri sendiri, 
yakni berkemauan belajar dan berubah 
menjawab kodrat zaman. Kedua, 
tanggung jawab untuk satu sama lain, 
membantu dan berbagi kemampuan 
dan keahlian, menjadi teman belajar 
bagi yang lain.

“Tujuan kita adalah bantu belajar 
anak-anak kita di mana saja. Maka 
belajarlah, berbagilah. Bantu yang 
lainnya, semua dari kita memikul 
tanggung jawab ini. Apa yang terbaik 
untuk anak didik kita, lakukanlah. 
Jangan tunggu perintah, instruksi 
atau aba-aba, ambil langkah pertama, 
teruskan dengan langkah kedua, dan 
seterusnya. Kita melangkah bersama-
sama dari mana pun kita berada. Bahu 
membahu untuk maju bersama-sama,” 
ujarnya.

Seluruh jajaran diharapkan mampu 
menjadi jembatan untuk membantu 
orang lain, menyeberangkan, 
meneruskan impian, yakni impian 
bangsa menjadi negara yang terhormat, 
bermartabat, sejahtera lahir dan batin.

FILOSOFI KOPI ALA SESDITJEN

Sejarah mencatat, LPPKS didirikan 
pada 2 Februari 2009. Kala itu, LPPKS di 
bawah Direktorat Jenderal Peningkatan 
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(Ditjen PMPTK). Dalam perjalanannya, 
Ditjen PMPTK pada 2010, dan perannya 
kini digantikan Ditjen GTK. LPPKS kini 
juga berubah nomenklaturnya menjadi 
LPPKSPS. Prof. Nunuk adalah kepala 
LPPKS kedua, setelah sebelumnya 

dijabat Prof. Dr. Siswandari, M.Stat. 
(2009-2017). 

Jika Dirjen membagi tips kinerja 
dengan filosofi jembatan, Prof. Nunuk 
terkesan dengan filosofi kopi. “Tiada 
hari tanpa kopi,” kata Guru Besar FKIP 
UNS ini. Sampai-sampai, penggemar 
bersepeda dan memanah ini memiliki 
motto hidup “kalau mau sukses harus 
ngopi.”

Menurutnya, ada pesan mendalam 
dalam secangkir kopi. Pertama, kopi 
itu warnanya hitam. Meski hitam, kopi 
banyak dicari pecintanya. Dari sisi 
mengandung pesan bahwa fisik tidak 
menjamin, yang terpenting memiliki 
kompetensi sehingga banyak orang 
yang akan mencari. Kedua, kopi tidak 
menyembunyikan rasa. Meski sudah 
ditambahi gula, namun tetap ada 
pahitnya. 

“Artinya ketika kita sedang gembira, 
juga harus siap-siap jika suatu saat 
ada pahitnya. Kopi itu pahit dan bisa 
manis. Artinya hidup itu soal persepsi 
saja. Kalau menjalaninya dengan manis, 
maka akan bahagia dan selalu bersyukur 
di dalamnya. Namun kalau selalu 
mengeluh, maka berat menjalaninya,” 
kata Nunuk yang juga penyuka sayur, 
buah, dan kerupuk.

Ketika dikukuhkan sebagai Guru 
Besar FKIP UNS pada 19 April 
2016, Nunuk menyampaikan 
pidato pengukuhan berjudul 
“Pemanfaatan Media Digital 
untuk Meningkatkan 
Kualitas dan Daya 
Tarik Pembelajaran 
Sejarah”. Menurutnya, 
era modernisasi akibat 
perubahan teknologi 
yang sangat pesat 
membuat para 
guru dituntut juga 
untuk paham 
p e r k e m b a n g a n 
t e k n o l o g i . 
Pasalnya, siswa 
sudah sangat 
akrab dengan 
teknologi, bahkan 

mulai dari anak usia taman kanak-kanak 
hingga mahasiswa di perguruan tinggi.

“Mereka sudah sangat akrab 
dengan teknologi gadget. Bahkan 
dengan kemudahan teknologi yang ada 
memungkinkan mereka mengunduh 
segala macam pengetahuan,” 
katanya. Nunuk menyarankan, 
para pendidik mengubah pola 
pembelajaran. Sebaiknya mereka tidak 
mempertahankan pola pengajaran yang 
konservatif. 

“Cara pembelajaran sebelumnya 
tidaklah buruk. Namun jika mereka tidak 
meng-update teknologi, bisa dipastikan 
akan jauh tertinggal,” kata Nunuk yang 
juga penulis buku “Media Pembelajaran 
Inovatif Dan Pengembangannya” 
(2018), bersama Achmad Setiawan, 
M.Pd. dan Aditin Putria, M.Pd. 

Pembelajaran sejarah sering 
dianggap membosankan dan tidak 
menarik bagi sebagian murid karena 

menggunakan 
media yang 

t e r b a t a s 
d a n 
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seadanya. “Namun dengan mengaplikasikan teknologi 
informatika, pelajaran sejarah jadi menarik,” katanya.

Salah satu contoh pembelajaran melalui teknologi adalah 
siswa tidak perlu dibawa ke sumber-sumber sejarah langsung 
ke lokasi, seperti ke candi, prasasti, buku kuno. Objek sejarah 
bisa dipelajari di dalam ruang kelas dalam bentuk audiovisual 
menggunakan teknologi. Media film juga dapat digunakan 

untuk memahamkan bahwa sejarah bukan hanya fakta, tetapi 
juga tata nilai.

“Sejarah bagi suatu bangsa merupakan hal penting yang 
mampu memupuk rasa nasionalisme. Sedangkan mata 
pelajaran sejarah bagi suatu bangsa sangat penting untuk 
menggugah kesadaran nasionalisme tersebut,” ujarnya. 

Dr. Iwan Syahril, Ph.D
Tempat, Tanggal Lahir:

Padang, 26 Oktober 1976

PENDIDIKAN

• S1 Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran 
Bandung (1998)

• S2

 » Kurikulum dan Pengajaran, Columbia University 
(gelar MEd., 2009)

 » Pendidikan Menengah (ESL/Literacy), Columbia 
University (gelar MA, 2008)

 » Program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, 
Universitas Pendidikan Indonesia (2005)

• S3

 » Kebijakan Pendidikan, Michigan State University 
(2016)

 » Kurikulum, Pengajaran, dan Pendidikan Guru, 
Michigan State University (2016)

PENGALAMAN

• Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (8 
Mei 2020 – sekarang) 

• Staf Khusus Mendikbud Bidang Pembelajaran (Oktober 
2019-7 Mei 2020)

• Dekan Fakultas Pendidikan, Universitas Sampoerna, 
Jakarta (19 Maret 2019-Oktober 2019)

• Direktur Kantor Penelitian Kelembagaan dan 
Penjaminan Mutu Universitas Sampoerna Jakarta 
(2019)

• Tim Ahli Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah 
(2019) 

• Tim Kualitas Pendidikan, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemendikbud (2017-2019)

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd
Tempat, Tanggal Lahir:

Karanganyar, 08 November 1966

PENDIDIKAN:  

• S1 Sastra Universitas Diponegoro Semarang (1989)

• S2 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta 
(1997)

• S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 
(2003)

• Pengukuhan Guru Besar (2016) dengan judul pidato 
pengukuhan “Pemanfaatan Media Digital untuk 
Meningkatkan Kualitas dan Daya Tarik Pembelajaran 
Sejarah”.

PENGALAMAN KERJA

• Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (4 Juni 
2020-sekarang)

• Kepala LPPKS (2017-2020)

• Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Sebelas 
Maret Surakarta (2015-2019)

• Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu 
Pendidikan UNS (2019-2023)
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Sejak awal kehadirannya, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim 
langsung menggebrak dengan perubahan besar di 
tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud). Di awali dengan menelurkan Pokok Kebijakan 
Merdeka Belajar, kemudian dengan melakukan penataan 
organisasi dan tata kerja Kemendikbud.

Ada tiga lembaga eselon I baru yakni Ditjen Pendidikan 
Tinggi, Ditjen Pendidikan Vokasi, serta Ditjen PAUD Dikdasmen. 
Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat dilebur. Tugas dan 
fungsi (tusi)-nya disisipkan ke dalam Ditjen PAUD Dikdasmen 
dan Ditjen Pendidikan Vokasi. Direktorat PAUD tetap 
dipertahankan. Sementara Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Keluarga, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan 
Kesetaraan, dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
dihapus. Tusi pendidikan masyarakat disatukan ke dalam 
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di 
bawah Ditjen PAUD Dikdasmen. Tusi pembinaan kursus dan 
pelatihan ditangani Direktorat Kursus dan Pelatihan di bawah 
Ditjen Pendidikan Vokasi. 

PERUBAHAN DITJEN GTK

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), meski 
secara nomenklatur sama namanya, tetapi semua satuan 
kerjanya berubah, baik nama dan tusinya. Ditjen GTK kini 
membawahi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan 

Guru dan Tenaga Kependidikan (Dit. P3GTK), Direktorat GTK 
PAUD, Direktorat GTK Dikdas, dan Direktorat GTK Dikmen 
Diksus. 

Tugas dan fungsi Ditjen GTK juga berkurang. Di antaranya, 
Ditjen GTK tak lagi mengurusi pembayaran berbagai tunjangan 
guru dan tenaga kependidikan, yang kini dialihkan ke Pusat 
Layanan Pembiayaan Pendidikan. Satuan kerja baru yang 
bertanggung jawab kepada Mendikbud melalui Sekretariat 
Jenderal ini juga bertanggung jawab pada penyaluran 
dana pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta 
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Pendidikan 
Kesetaraan.  

Selain itu ada aturan baru mengenai Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) di bawah Ditjen GTK mengacu pada Permendikbud 
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Kemendikbud. Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) 
dipertahankan nomenklaturnya, meliputi bidang Bahasa; 
Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling; Pendidikan 
Kewarganegaraan dan IPS; Matematika; IPA; serta TK dan 
Pendidikan Luar Biasa. Perubahan hanya pada struktural 
pejabat. Kini hanya ada kepala P4TK dan Kepala Bagian Tata 
Usaha, selebihnya jabatan fungsional. 

Ada enam P4TK yang diubah menjadi Balai Besar 
Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi 
(BBPPMPV). Balai Besar meliputi bidang Seni Budaya, Bidang 

Fokus pada Guru Penggerak
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Bangunan dan Listrik, Bisnis Pariwisata, 
Pertanian, Mesin dan Teknik Industri, 
serta Bidang Otomotif dan Elektronika. 

Lembaga Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan 
dan TIK diubah menjadi BBPPMPV 
Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. LPPKS diubah 
menjadi Lembaga Pengembangan dan 
Pemberdayaan Kepala Sekolah dan 
Pengawas Sekolah. 

FOKUS PADA KEPALA SEKOLAH 

DAN GURU PENGGERAK

Strategi utama Kemendikbud adalah 
menciptakan sekolah penggerak. 
Sekolah penggerak akan menjadi 
katalis untuk mentransformasi sekolah-
sekolah di sekitarnya menjadi pusat 
pelatihan guru. Di sinilah peran Ditjen 
GTK untuk melahirkan guru penggerak. 
Guru penggerak diharapkan kelak 
menjadi kepala sekolah dan pengawas 
sekolah penggerak. 

Setidaknya ada enam komponen 
utama pendukung 10.000 sekolah 
penggerak, yakni: 1) siswa berkarakter 
Pelajar Pancasila; 2) kepala sekolah dan 
guru penggerak; 3) Infrastruktur sekolah 
yang mengarah pada pembelajaran 
digital, memiliki ruang kolaboratif, 
eksploratif, dan kreatif untuk tumbuh 
kembang anak; 4) Manajemen sekolah 
akuntabel dan transparan, didukung 
teknologi; 5)  Kurikulum yang focus 
pada pengembangan holistic; dan 
6) Pedagogik yang mengedepankan 
pembelajaran interdisipliner, berbasis 
masalah dan projek serta berbasis 
pengalaman. Selain itu, sekolah 
penggerak juga perlu dukungan 
masyarakat sipil dan keluarga. 

Program utama Ditjen GTK meliputi: 
1) Transformasi Kepemimpinan 
Pendidikan; 2) Transformasi PPG 
Prajabatan; 3) Pengembangan 
Ekosistem Belajar Guru di Setiap 
Provinsi; 4) Komunitas Pendidikan yang 
Bergotongroyong untuk Tujuan Murid; 
5) Regulasi, Tata Kelola, dan Koordinasi 
dengan Pemerintah Daerah. 

SERI WEBINAR DAN PERUBAHAN 

MINDSET

Menjelang tahun ajaran baru 
2020/2021, Ditjen GTK meluncurkan 
Seri Webinar Guru Belajar: Adaptasi 
Pembelajaran Masa Pandemi. Webinar 
dilaksanakan seluruh satuan kerja di 
bawah Ditjen GTK sejak 30 Juni hingga 
4 Agustus 2020. 

“Dengan kata kunci, Belajar dan 
Berbagi, kegiatan ini akan dilaksanakan 
selama satu bulan penuh dengan 
masing-masing sesi setiap harinya, 
enam hingga delapan webinar,” ujar 
Dirjen Iwan.

Webinar menghadirkan tema-
tema khusus dan spesifik dengan 
menghadirkan narasumber dari 
kalangan guru, kepala sekolah, 
pengawas sekolah, pendidik dan tendik 
lain. Selain itu juga ada akademisi, 
praktisi, unsur pemerintah daerah, dan 
pemangku kepentingan lain. “Berikanlah 
teladan terbaik, karena itulah kurikulum 
yang berdampak dan berbekas di 
sepanjang hidup anak-anak,” kata Pak 
Dirjen.

Di masa pandemi, Dirjen GTK juga 
mengingatkan tentang tantangan 
perubahan mindset. Pertama, 
sikap mental nyaman dengan 
ketidaknyamanan. Kedua, sikap 
pembelajar, mau untuk belajar. “Mau 
ini harganya sangat mahal. Belajar itu 
orang yang pintar dan mungkin orang 
yang punya keterampilan bagus, tapi 
kalau enggak mau, itu susah, susah 
sekali untuk bisa bekerja, susah sekali 
untuk bisa berkembang,” katanya. 

Ketiga, mengubah orientasi lebih 
berpusat kepada murid. “Pertanyaannya 
adalah bagaimana kita, bukan hanya 
guru dan kepala sekolah, tapi orang 
tua jadi sangat penting pada saat ini 
memikirkan situasi yang terpenting bagi 
anak,” ujar Dirjen GTK.

Keempat, menurunnya kecemasan 
terhadap teknologi. “Saat ini ada 
akselerasi dalam penguasaan teknologi. 
Katanya waktu 4 bulan pada saat ini itu 
sama dengan 4 tahun perkembangan 
yang terjadi,” ujarnya. 
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Transformasi Guru 
dan Pemimpin Sekolah

Menuju Era Baru Kualitas GTK

Tulisan ini diambil dari tulisan Dirjen GTK, Iwan Syahril, 
Ph.D yang dimuat di Harian Kompas, 29 Mei 2020. Dalam 
tulisanya, Dirjen GTK mengatakan bahwa Indonesia 
bercita-cita menjadi negara maju pada 2045. Presiden 

Jokowi menegaskan, SDM unggul kunci utama mencapai cita-
cita itu. Juga ditekankan pentingnya bekerja produktif dengan 
fokus kepada hasil (outcome) serta menjadikan inovasi sebagai 

budaya. Visi Presiden ini diterjemahkan Mendikbud Nadiem 
Makarim menjadi visi Merdeka Belajar.

Hal paling fundamental dari visi ini adalah fokus terhadap kualitas 
belajar murid. Semua program Kemendikbud harus bertujuan untuk 

tercapainya tumbuh kembang setiap murid secara holistik lahir dan 
batin sesuai kodrat alam dan zamannya.

Permasalahannya, ekosistem pendidikan telah lama terbelenggu 
oleh budaya kepatuhan yang tujuan utamanya adalah pemenuhan 

regulasi secara formal (compliance). Budaya kepatuhan ini perlu 
ditransformasi menjadi budaya inovasi dengan kualitas belajar 

murid sebagai tujuan utama setiap pemangku kepentingan. 
Budaya kepatuhan ini perlu ditransformasi menjadi budaya 
inovasi dengan kualitas belajar murid sebagai tujuan utama 
setiap pemangku kepentingan.

 

Guru adalah sebuah 
profesi yang mulia 
dan terhormat. Status 
sosial ekonomi guru 
semestinya sama 
dengan profesional 
lain karena peran guru 
sangat penting dalam 
pembangunan bangsa
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REFLEKSI KRITIS SERTIFIKASI GURU 

Walaupun capaian pembelajaran bukan semata-mata 
tergantung guru, guru memegang peranan penting dalam 
kualitas proses dan hasil belajar murid. Berbagai penelitian 
menunjukkan, pengaruh signifikan kualitas guru terhadap 
hasil belajar murid.  Sesuai dengan UU No 14/2015, sertifikat 
pendidik dari program sertifikasi guru adalah sinyal kredensial 
utama bahwa seorang guru memiliki kompetensi yang baik. 
Sayangnya, dari berbagai studi empiris, kepemilikan sertifikat 
pendidik tidak menjadi jaminan kualitas kinerja guru di 
Indonesia.

Pada saat lebih dari Rp 500 triliun anggaran telah dikeluarkan 
untuk kebijakan sertifikasi guru sejak 2006, berbagai studi, 
termasuk studi randomized experiment berskala besar 
oleh Bank Dunia (2017), menyimpulkan bahwa program 
sertifikasi guru tak berdampak pada hasil belajar murid.  
Dalam studi video asesmen internasional lainnya, yaitu TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 
disimpulkan tak ada perbedaan praktik mengajar dan hasil 
belajar siswa antara guru-guru yang bersertifikasi dan guru 
tak bersertifikasi. Malah guru-guru bersertifikasi cenderung 
menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru.

Hasil performa murid-murid Indonesia di sejumlah asesmen 
internasional, seperti PISA (Programme for International 
Student Assessment), juga tak mengalami peningkatan secara 
konsisten dan signifikan sejak diluncurkannya program 
sertifikasi guru di 2006. Bahkan, performa 
murid Indonesia menurun pada PISA 
2018. Hasil yang kurang menggembirakan 
juga ditunjukkan pada AKSI (Asesmen 
Kompetensi Siswa Indonesia) yang 
dilakukan Pusat Penilaian Pendidikan 
Kemendikbud pada 2016 dan 2019.

 

STRATEGI TRANSFORMASI

Visi Merdeka Belajar bertujuan 
memberdayakan segenap pemangku 
kepentingan untuk melakukan perubahan 
dan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan hasil 
belajar murid. Dalam visi ini, sekolah adalah unit inovasi 
yang paling utama. Guru-guru yang berkomitmen tinggi 
dan memahami pemelajaran yang berpihak pada murid 
perlu didorong untuk menjadi pemimpin-pemimpin 
sekolah. Secara sosiokultural, Indonesia masih 
sangat dipengaruhi budaya feodal. Perubahan 
dalam budaya ini akan terjadi dengan lebih cepat 
dan sukses jika pemimpinnya adalah pemimpin 
yang transformatif.

Kepala sekolah harus mumpuni dalam 
kepemimpinan pembelajaran (instructional 
leadership). Kepala sekolah harus memahami pembelajaran 
yang berorientasi pada murid. Ia juga piawai dan aktif dalam 
mengembangkan guru-guru di sekolah melalui coaching/
mentoring. Pemilihan pemimpin sekolah adalah salah satu 

keputusan terpenting dalam sistem pendidikan.  Berbagai 
pemangku kepentingan di komunitas perlu bersinergi dalam 
peningkatan kualitas guru dan pemimpin sekolah. Pemerintah 
menjadi pemberdaya (enabler) kolaborasi. 

Sekolah yang sudah dapat menerapkan instructional 
leadership perlu bergerak untuk menjadi mentor bagi calon 
pemimpin sekolah dan sekolah lainnya. Inilah sekolah-sekolah 
penggerak. Selain itu, komunitas/organisasi pendidikan 
yang telah menjalankan model-model pelatihan yang sudah 
terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 
belajar murid perlu berdaya untuk mendorong terbentuknya 
sekolah penggerak.

“Budaya kepatuhan 
ditransformasi menjadi 
budaya inovasi dengan 

tujuan utama kualitas 
belajar murid.”
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Pendidikan profesi calon guru juga harus menghasilkan 
generasi guru baru yang berorientasi pada murid. Selain 
memiliki kompetensi untuk pengetahuan dan praktik 
profesional, guru generasi baru Indonesia yang kita cita-
citakan harus berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, 
gotong royong, dan berkebinekaan global. Mereka memiliki 
renjana (passion) menjadi guru dan memandang anak dengan 
rasa hormat. Pemilihan pemimpin sekolah adalah salah satu 
keputusan terpenting dalam sistem pendidikan.

Guru generasi baru berjiwa Indonesia dan merupakan 
pembelajar sepanjang hayat yang menguasai teknologi 
pembelajaran. Untuk itu, dibutuhkan revitalisasi pendidikan 
profesi guru yang fundamental dan komprehensif. Seleksi 
masuk harus berstandar tinggi yang menekankan bukan saja 
pada penguasaan konten, tetapi yang terpenting pada asesmen 
disposisi calon guru. Calon peserta pendidikan profesi guru 
memang memiliki kemauan kuat untuk menjadi guru, bukan 
karena motif lain, seperti karena ingin menjadi PNS. Selain itu, 
diperlukan model-model alternatif dalam pendidikan profesi 
guru melalui ekspansi penyelenggara pendidikan profesi yang 
berkualitas dunia. Kurikulum pendidikan profesi guru perlu 
lebih berorientasi praktik pembelajaran yang berpusat pada 
murid.

Pengajarnya harus memiliki pengalaman mengajar di 
sekolah dan pemahaman konteks praktik pemelajaran 
berorientasi kepada murid. Ibarat di profesi kedokteran, tak 
mungkin seorang calon dokter bedah dibimbing oleh dokter 
yang tidak pernah melakukan operasi bedah di rumah sakit. 
Asesmen di pendidikan profesi guru harus menekankan pada 
kemampuan untuk praktik pemelajaran berorientasi pada 
murid dan kualitas refleksi.

Selanjutnya, budaya belajar guru dalam jabatan perlu 
diperkuat. Pusat pengembangan keprofesian guru dan 
pemimpin sekolah perlu dikembangkan di setiap provinsi. 
Pusat ini bersifat inklusif, menjadi tempat bertemunya 
berbagai pemangku kepentingan seperti guru, pemimpin 
sekolah, organisasi profesi, akademisi, penggiat dan komunitas 
pendidikan serta pemerintah.

Kebutuhan belajar guru difasilitasi secara relevan sesuai 
konteks tantangan praktik yang dihadapinya. Diperlukan 
diferensiasi pembelajaran guru untuk meningkatkan 
efisiensi dan dampak terhadap praktik pengajaran. Yang 
terpenting, semua guru dan pemimpin sekolah harus dapat 
mengembangkan kemampuan mengajar yang sesuai dengan 
tingkat perkembangan murid (teach at the right level). 
Asesmen di pendidikan profesi guru harus menekankan pada 
kemampuan untuk praktik pemelajaran berorientasi pada 
murid dan kualitas refleksi.

Akhirnya, semua upaya peningkatan kualitas guru dan 
pemimpin sekolah haruslah berpijak pada prinsip bahwa 
semua guru yang mengabdi harus mendapatkan penghasilan 
yang layak. Tidak boleh ada guru yang mendapat gaji di 
bawah standar minimum yang layak. Untuk mengatasi ini 
selain dibutuhkan penyelesaian masalah guru honorer dan 
perencanaan formasi guru yang lebih baik, Kemendikbud perlu 
melakukan dialog intensif lintas kementerian untuk mencari 
solusi efektif untuk menjamin kesejahteraan semua guru. 

Guru Baru:

• Kompeten dalam pengetahuan dan praktik profesional

• Berakhlak mulia

• Bernalar kritis

• Mandiri

• Kreatif

• Gorong royong

• Menguasai teknologi pembelajaran

• Memiliki passioan sebagai guru

• Berkebinekaan global

“Kurikulum pendidikan 
profesi guru perlu lebih 

berorientasi praktik 
pemelajaran yang 

berpusat pada murid”

“Tidak boleh ada 
guru yang mendapat 
gaji di bawah standar 
minimum yang layak”
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REGULASI DAN TATA KELOLA

Transformasi guru dan pemimpin sekolah ini membutuhkan 
pembenahan regulasi. Model kompetensi guru dan kepala 
sekolah yang saat ini bersifat stagnan perlu direvisi dengan 
pendekatan developmental (kontinuum). Jenjang karier guru 
dan pemimpin sekolah perlu diintegrasikan dengan tahap 
perkembangan dari perekrutan dan promosi guru sepanjang 
kariernya.

Tunjangan guru diarahkan untuk berbasis kinerja sehingga 
dapat memacu kualitas pengajaran secara konsisten. Tata 
kelola guru dan kepala sekolah antara pusat dan daerah 
perlu disinergikan lebih baik lagi terutama untuk memastikan 
diangkatnya pemimpin-pemimpin sekolah yang memiliki 
kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran (instructional 
leader). Transformasi guru dan pemimpin sekolah ini 
membutuhkan pembenahan regulasi.

Perwujudan ekosistem guru dan pemimpin sekolah yang 
profesional mensyaratkan pula ekosistem organisasi profesi 
yang kuat. Organisasi profesi harus jadi sumber inovasi yang 
memajukan ilmu, etika, dan kualitas layanan profesi guru. 
Yang terpenting, semua organisasi profesi harus memegang 
teguh asas yang dikumandangkan Ki Hajar Dewantara pada 
saat pendirian Taman Siswa hampir 100 tahun lalu.

”Bebas dari segala 
ikatan, dengan suci hati 
mendekati sang anak, 
tidak untuk meminta 
sesuatu hak, tetapi 
untuk berhamba 
kepada sang 
anak.” Orientasi 
pada murid, atau 
”berhamba pada sang anak” 
ini seyogianya menjadi orientasi 
utama semua pemangku 
kepentingan dalam transformasi 
guru dan pemimpin sekolah. 
Transformasi guru dan 
pemimpin sekolah ini 
harus menjadi sebuah 
gerakan bersama, 
gerakan gotong-
royong. Menjadi 
guru harus 
menjadi sebuah 
kebanggaan.

Guru adalah sebuah profesi yang mulia dan terhormat. 
Status sosial ekonomi guru semestinya sama dengan 
profesional lain karena peran guru sangat penting dalam 
pembangunan bangsa. Guru adalah inspirasi dalam menyikapi 
perkembangan zaman. Guru adalah roh pergerakan bangsa 
menggapai cita-citanya. Guru adalah agen perubahan karakter 
warga negara. Mari bersama-sama bergerak dan berjuang 
menuju terciptanya guru dan pemimpin sekolah Indonesia 
berkelas dunia. Status sosial ekonomi guru semestinya sama 
dengan profesional lain karena peran guru sangat penting 
dalam pembangunan bangsa. 

SUMBER: HARIAN KOMPAS, 29 MEI 2020

“Transformasi guru dan 
pemimpin sekolah ini 
harus menjadi sebuah 

gerakan bersama, 
gerakan gotong-royong”
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Lima Pilar 
Transformasi 
GTK

Wawancara Plt. Direktur GTK PAUD

Tanpa ada desain, pandemi Covid-19 mengoyak 
tatanan kehidupan di muka bumi. Dunia 
pendidikan tak luput dari sengatannya. Dalam 
kondisi seperti itu, bidang pendidikan harus 

tetap berjalan dan memberi pelayanan semaksimal 
mungkin. Kemendikbud pun telah menggulirkan 
kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR), disertai panduan 
dan protokol kesehatan dan keselamatan. Di tengah 
pandemi pula, Kemendikbud menggulirkan berbagai 
kebijakan yang terbilang baru, termasuk di Ditjen GTK 
juga tengah melakukan transformasi kepemimpinan 
sekolah, untuk menyiapkan guru-guru unggul di masa 
depan.

Plt Direktur GTK PAUD, Dr. Abdoellah, M.Pd pada 
kesempatan seri webinar membedah transformasi 
kepemimpinan sekolah yang tengah digulirkan Ditjen 
GTK. Dr. Abdoellah mengungkapkan ada beberapa pilar 
dalam transformasi tersebut. Pada kesempatan ini, 
majalah MISI berhasil mewawancarai Dr Abdoellah, 
M.Pd secara virtual melalui media webex untuk 
memperjelas jabaran pilar-pilar tersebut.

Tidak ketinggalan, wawancara juga meminta 
pencerahan bagi GTK PAUD dan kalangan orangtua 
mengenai kesibukannya mengurus anak di tengah 
pandemi yang masih terus berlangsung. Untuk melihat 
hasil wawancara tersebut, berikut ini petikannya.

KABAR UTAMA
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Semua upaya pendidikan harus berfokus pada pembelajaran 
siswa yang dalam hal ini disebut merdeka belajar. Jika di PAUD 
kami sebut merdeka bermain, karena di PAUD itu belajar 
melalui bermain dan bermain sambil belajar. Dan untuk itu 
dibutuhkan ekosistem yang mendukung ke arah merdeka 
bermain/ merdeka belajar.  Kami menetapkan ada lima pilar 
yang dibutuhkan dalam mendukung ekosistem tersebut.

Transformasi kepemimpinan pendidikan. Kami menilai 
peran kepemimpinan merupakan faktor penting dalam 
pendidikan. Untuk itu guru atau kepala sekolah dan pengawas/
penilik harus mampu menjadi pemimpin yang berperan 
sebagai mentor atau pelatih bagi guru lainnya. Kepala sekolah 
TK melatih guru-guru di sana. Syukur-syukur bisa melatih guru 
dari satuan pendidikan lainnya.

Transformasi PPG, sejak tahun 2005, guru sudah ditetapkan 
sebagai jabatan profesi dengan terbitnya Undang-Undang 
Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005. Untuk itu sebaiknya 
calon guru adalah seorang yang memiliki kompetensi 
sebagai guru. Maka harus hadir ekosistem yang mendukung 
hal tersebut melalui transformasi PPG. Kami berharap  guru 
adalah insan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang 
disyaratkan. Kelak, mereka bisa mengubah paradigma guru 
yang ada saat ini. Artinya bagi siapapun termasuk mahasiswa 
yang ingin menjadi guru harus mengikuti PPG dulu. Nah guru 
juga harus begitu harus mengikuti PPG baru keluar surat 
izin mengajarnya. Untuk yang sudah menjadi guru, harus 
mengikuti PPG Dalam Jabatan. Kami akan memfokuskan 
bagaimana mentransformasi guru ibarat dokter. Mahasiswa 
kedokteran setelah mendapat gelar sarjana kedokteran belum 
bisa membuka praktik, harus mengikuti atau ko-asisten 
atau koas untuk memenuhi kompetensi sebelum dinyatakan 
sebagai seorang dokter, maka guru juga harus begitu.

Perkembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi 
dimaksudkan adanya balai-balai pelatihan guru di tiap provinsi 
yang bersifat inklusif. Terdapat berbagai komponen seperti 
guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan komponen 
akademik untuk saling berkolaborasi, bersinergi dan diskusi 
berbagai masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran 
murid sesuai daerahnya. 

Komunitas pendidikan yang bergotong royong, organisasi 
atau komunitas dan pemerintah daerah bergerak bersama 
untuk mendukung program pemerintah. Artinya Kemendikbud 
tidak bisa kerja sendiri tapi harus kerjasama dengan organisasi 
guru, kepala sekolah, penilik, pamong belajar dan dinas 
pendidikan. 

Regulasi dan tata kelola. Jadi semua hal yang akan 
dilakukan harus dipayungi regulasi. Apa yang jadi tanggung 
jawab pusat, kabupaten/kota semua harus ada regulasinya. 
Jika tidak akan terjadi tumpang tindih. Jangan sampai pusat 

terlalu jauh masuk ke wilayah kabupaten/kota. Jika regulasi 
belum ada, maka bisa merevisi regulasi sebelumnya, tetapi 
intinya regulasi wajib ada tidak boleh kaku. 

Beberapa waktu lalu dalam seri webinar Bapak 
menyebutkan ada lima pilar dalam transformasi GTK, 
mohon dijelaskan kembali.

Tidakkah cukup gelar sarjana pendidikan bagi lulusan 
LPTK yang ingin menjadi guru, mengapa masih harus 
mengikuti PPG?

Untuk mendapatkan sertifikat profesi pendidik maka 
seorang guru harus mengikuti pendidikan yakni PPG. Sertifikat 
pendidik ini untuk memasuki profesi keguruan, karena tidak 
semua sarjana kependidikan ingin menjadi guru.  Untuk 
menjadi pendidik wajib mengikuti pendidikan profesi terlebih 
dahulu. Ketika sudah mendapatkan sertifikat pendidik maka 
ada imbalan sebagai penghargaan. 

Untuk menjaga agar kompetensi seorang guru 
tidak menurun, apakah PPG akan diterapkan secara 
berkala?

Ini yang sedang dipikirkan, bahwa untuk menjaga kualitas 
guru bisa saja sertifikat profesi berlaku misalnya untuk lima 
tahun. Seperti SIM kan ada masa berlakunya, jika sudah habis 
dilakukan perpanjangan. Tujuan utamanya untuk menjaga 
kualitas agar sesuai perkembangan zaman. Tetapi ini masih 
dalam pembahasan yang pasti mudah-mudahan tahun depan 
PPG prajabatan sudah menghasilkan guru yang berkualitas. 

Selama pandemi Covid-19, pembelajaran PAUD 
dilakukan secara BDR. Banyak orangtua kelabakan 
ketika harus mendampingi BDR anaknya, terutama 
yang baru masuk Kelompok Bermain (KB). Tugas 
seperti apa yang sebaiknya diberikan guru kepada 
anak PAUD yang masih KB?

Jadi begini, tugas utama guru memastikan bahwa semua 
peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal 
sesuai dengan tahap perkembangannya. Setiap anak itu 
beda-beda, jangankan yang beda usia, yang sama usia saja 
karakternya berbeda-beda. Akan tetapi esensinya setiap 
guru harus mampu mengembangkan semua potensi anak. 
Jangankan di masa pandemi, tanpa ada pandemi harus 
ada kerjasama dengan orangtua. Berapa jam anak PAUD di 
lembaga PAUD, paling hanya dua hingga tiga jam, selebihnya 
ada di rumah, di sinilah peran orangtua. 

Untuk memastikan layanan pendidikan berjalan dengan 
baik, maka guru perlu mendesain pembelajaran jarak jauh 
(PJJ) sesuai konteks lokal karena tiap daerah berbeda-beda. 
Ada wilayah bisa melaksanakan daring, tetapi ada yang 
dilakukan secara luring. Persoalannya ini masa pandemi, 
untuk zona hijau sekolah sudah dibuka tetapi wajib ada 
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persetujuan dari orangtua. Kalau orangtua tidak mau jangan 
dipaksakan. Contohnya di Pariaman itu kan zona hijau, tetapi 
begitu sekolah tatap muka dibuka beberapa hari, langsung 
ada guru dan siswa yang terkena Covid-19. Ini yang harus 
kita jaga, jangan sampai pendidikan menjadi klaster baru 
penyebaran Covid-19. 

Mengapa orangtua merasa direpotkan mendampingi 
BDR anak?

Kalau orangtua merasa direpotkan, jangan-jangan selama 
ini mereka lalai mengawal tumbuh kembang anak, hanya 
diserahkan kepada guru, kepada pembantu. Padahal itu 
anak kita sendiri dan orangtua adalah komponen pertama 
dan utama dalam mendidik anak. Hikmah pandemi adalah 
ujian dari Allah S.W.T untuk mengetuk nurani orangtua agar 
lebih intensif mendampingi perkembangan anak sendiri. 

Jadi jangan merasa direpotkan, karena pandemi ini tidak 
ada yang mendesain, Kemendikbud juga tergagap-gagap 
menghadapi, tetapi tetap memberikan petunjuk keselamatan 
dan kesehatan dengan ketat agar pendidikan tetap berjalan 
sesuai harapan. Harus diketahui, pandemi ini terjadi di seluruh 
dunia, sebanyak 1,3 miliar anak di dunia tidak bisa sekolah 
tatap muka seperti biasanya. Di Indonesia ada 60 juta anak. 

Kami dari Direktorat GTK PAUD menyiapkan panduan bagi 
guru dan orangtua. Karena PJJ tidak bisa langsung kepada 
anak, maka melalui orangtua baik itu KB, SPS, TPA maupun 
TK. PJJ medianya bisa laptop atau HP. Ada juga sekolah yang 
menindaklanjuti dengan guru kunjung dengan sangat hati-
hati. Banyak daerah yang gurunya melakukan kunjungan, 
seperti di Lumajang saya dikirimi video Bu Endah, Wakil Bupati 
yang sedang melihat kegiatan guru berkunjung ke rumah 
peserta didik. Di sana dikumpulkan lima anak yang berdekatan 
lalu gurunya memberikan bimbingan langsung dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan. Dengan 
guru kunjung akan mengurangi beban orangtua.
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Kami juga mendorong guru PAUD untuk mengikuti program 
Guru Penggerak tetapi khusus yang guru TK saja, guru lain 
seperti di KB, TPA, dan SPS masih belum. Guru TK yang 
mengikuti Guru Penggerak hingga saat ini masih proses 
seleksi, ini kan program hingga tahun 2024, jadi angka 
pastinya berapa jumlah guru PAUD yang sudah mendaftar 
belum ketahuan. Saya lebih senang melihat berapa guru yang 
sudah lulus sebagai Guru Penggerak nanti.  

Bagaimana sebaiknya orangtua dan guru 
memaksimalkan pendampingan belajar anak selama 
di rumah?

Orangtua dan guru harus bersinergi mendampingi anak 
terutama yang masih KB melalui saintifik lima M, meliputi 
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan 
mengomunikasikan. Pertama mengamati, guru bisa meminta 
kepada orangtua untuk mengajak anak mengamati apa saja 
yang ada di lingkungan rumah. Misalnya mengapa rumah 
harus bersih, mengapa tidak boleh kotor, mengapa gelas kalau 
jatuh bisa pecah, dan lain sebagainya. 

Kedua menanya, orangtua bisa memberikan pertanyaan 
ringan yang mudah dimengerti anak. Misalnya apakah sudah 
mencuci tangan kalau dari luar, mana maskernya kalau ke luar 
dan lain sebagainya.

Ketiga mengumpulkan informasi. Orangtua bisa meminta 
anak mencari informasi sebanyak-banyaknya di rumah 
dan sekitar, apa saja ini dalam rangka mengembangkan 
intelektual mereka. Keempat adalah menalar, yang berarti 
mengasosiasikan apa yang anak lihat. Orangtua harus bisa 
mengajak anaknya menalar sebab akibat, misalnya mengapa 
tidak boleh membuang kulit pisang sembarangan, mengapa 
anak tiap pagi harus mandi, mengapa harus gosok gigi dan lain 
sebagainya. Dan kelima adalah mengomunikasikan, dalam hal 
ini anak diminta supaya bercerita dari apa yang mereka alami.  

Bagaimana kesiapan guru PAUD dalam program 
Guru Penggerak?

Jumlah guru PAUD berdasarkan data yang ada sebanyak 
666.678 orang mulai TPA, KB, SPS dan TK. Dari angka tersebut 
jumlah guru TK sebanyak 327.000 orang dan guru TPA, KB 
serta SPS sebanyak 239.678 orang. 

Mengenai kualifikasi guru TK yang sudah S1 sebanyak 
69%. Dari jumlah sebanyak itu, hanya ada 31% guru TK yang 
ijazahnya S1 PAUD, yang lain tak ada background PAUD. Kami 
tidak bisa mengelak ketika ada guru TK tanpa latar belakang 
pendidikan PAUD. Kita tidak bisa mengelak lagi, kalau dilarang 

Untuk saat ini berapa jumlah guru PAUD 
keseluruhan?
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Semua lomba ditiadakan, baik itu guru berprestasi dan 
berdedikasi, apresiasi yang rencananya di Aceh, termasuk 
lomba inovasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Ini kebijakan 
pemerintah pusat mengalihkan anggaran lomba-lomba GTK 
untuk penanganan Covid-19. Akan tetapi tahun depan kami 
sudah merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan 
lomba-lomba GTK.

Memang betul, sebelum didesentralisasi SKB menjadi 
kewenangan pusat, sehingga hampir semua kabupaten/
kota mempunyai. Tetapi setelah didesenralisasi banyak 
pemerintah daerah menghapus SKB dengan berbagai 
alasanNah bagaimana pamong belajarnya, kayaknya memang 
betul daerah tidak memikirkannya, ada SKB yang punya 
dua PB, ada yang cuma lima. Mengapa demikian, karena 
pemerintah daerah terlalu fokus pada pendidikan formal 
saja, sementara pendidikan nonformal kurang diperhatikan. 
Padahal pendidikan nonformal ini sangat penting dan 
memberi pelayanan dulu sebelum penddikan formal. Dan 
pendidikan non formal ini sifatnya mengganti, menambah 
dan melengkapi pendidikan yang tidak tersedia di pendidikan 
formal. Saya sudah menyampaikan berulang kali ke daerah 
untuk mengajukan PB dalam penerimaa ASN, tetapi hanya 
sedikit bahkan banyak yang tidak mengajukan. 

Padahal harapan saya semua SKB tercukupi jumlah PB nya. 
Kecukupan PB di sebuah SKB minimal 25 orang. Kenyatannya 
saat ini, jumlah PB keseluruhan di Indonesia hanya 2.700 
orang saja. Sementara jumlah SKB nya ada 324 buah. Dan 
sejak 2016 SKB sudah berubah menjadi satuan pendidikan, 
artinya sudah menjadi sekolah layaknya sekolah formal. 
Jabatan kepala SKB bukan lagi jabatan struktural, jika dulu 
kepala SKB bisa dipilih dari mana saja, nah sekarang harus 
dari PB, sama seperti sekolah di mana kepala sekolah harus 
dari seorang guru. 

Solusi kekurangan PB di antaranya yang kami lakukan 
dengan mendorong dinas pendidikan daerah untuk 
menstimulasi, mengajak atau menghimbau pegwai-pegawai 
di lingkungan dinas untuk menjadi PB melalui penyetaraan 
impasing. Kini sudah banyak yang mendaftar, mantan kabid, 
kepala seksi, yang penting kalau sudah menjadi PB bisa 
menjalankan tugasnya dengan betul. Sebenarnya, masalah 
Penilik hampir sama dengan PB, dan solusinya juga meminta 
pejabat PNS yang minimal golongan 3B bisa mengajukan 
menjadi Penilik melalui penyetaraan. 

Bagaimana nasib lomba-lomba GTK PAUD di tahun 
pandemi 2020 ini?

Apa saja program unggulan di tahun pandemi 2020?

Unggulan pertama, mulai 2020 peningkatan kompetensi 
yang sebelumnya dilaksanakan Direktorat GTK PAUD dialihkan 
ke Direktorat PPPGTK. Peningkatan kompetensi sudah tidak 
kami lakukan. Tetapi kami menyelenggarakan bimbingan 
teknis ini untuk menindaklanjuti berbagai aturan dan pedoman 
yang sudah disusun agar bisa sampai ke masyarakat. 

Unggulan kedua, bagaimana model pembelajaran betul-
betul sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami ciptakan 
model pembelajaran bagi guru yang tidak harus sama tetapi 
berbeda-beda antar wilayah. 

Unggulan ketiga, kami harus menggerakkan komunitas 
pendidikan termasuk dinas pendidikan di kabupaten/kota. 
Jadi sekarang kami rajin bersinergi dengan berbagai organisasi 
profesi.  Kami juga berupaya menggerakkan pamong belajar 
menyesuaikan kebijakan Ditjen GTK. 

siapa lagi yang akan mengabdi di PAUD. Karena menjadi guru 
PAUD itu panggilan jiwa. Untuk itu kami sudah melakukan 
skema pelatihan. Ada yang melalui PPPPTK TK dan PLB, ada 
juga yang kami lakukan dengan kerjasama berbagai komunitas 
pendidikan.  

Pengalaman yang sudah kami lakukan yakni mengadakan 
diklat berjenjang melalui PKG dan TK Pembina yang 
berakreditasi A, mulai tingkat dasar, lanjut dan mahir.  Kami 
sudah  melatih hampir 205.000 orang. Untuk sekarang, bagi 
yang belum mengikuti diklat berjenjang tingkat dasar, dinas 
pendidikan bisa mengadakan pelatihan tersebut.

Jangan mengandalkan dana APBN saja, bahkan dana desa 
bisa dimanfaatkan selain untuk honor guru PAUD juga bisa 
untuk pembinaan. Apalagi untuk daerah stunting, desa wajib 
untuk melatih guru PAUD. 

Untuk Pamong Belajar (PB) di SKB, saya melihat 
jumlahnya sedikit sekali dan tidak sama antar SKB, 
bahkan ada kabupaten/kota yang telah menghapusnya. 
Sementara setahu saya, PB juga bertugas menjadi guru 
PAUD yang ada di SKB tersebut, bagaimana pendapat 
Bapak mngenai hal ini?
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Yang jelas begini, saat ini kita berada tahun pandemi, kita 
semua wajib mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan 
terhadap Covid-19 dan ini menjadi konsen utama di 
Kemendikbud. Pemerintah sudah melakukan relaksasi bagi 
guru PAUD. Bagi yang insentifnya kurang sudah tersedia BOP 
yang bisa digunakan untuk membayar honor guru PAUD. 
Besaran dan kuotanya tergantung dinas kabupaten/kota, kami 
hanya mengeluarkan acuan dan standar penggunaannya. 

Pesan apa untuk pembaca yang bisa Bapak 
sampaikan?

RIWAYAT PENDIDIKAN:

• SDN Ranu Lemongan, Klakah, Lumajang

• SMP IKIP Negeri Surabaya di Klakah

• SMAN  1 Lumajang

• S1 IKIP Negeri Malang Jurusan PLS

• S2 IKIP Negeri Jakarta Jurusan Teknologi Pedidikan

• S3 IKIP Negeri Jakarta Jurusan Teknologi 
Pendidikan

RIWAYAT JABATAN:

• Plt Direktur GTK PAUD (2020-sekarang)

• Direktur PGTK PAUD dan Dikmas (2016-2020)

• Kasubdit Kurikulum Direktorat Pemb. Kursus dan 
Pelatihan (2015-2016)

• Kasubdit Pembelajaran dan Peserta Didik 
Direktorat Pemb. Kursus dan Pelatihan (2011-2015)

Dr. Abdoellah, M.Pd

Tempat, Tanggal Lahir:
Lumajang, 20 Agustus 1960

Agama:
Islam

Alamat Rumah:
Komp. Deppen Jl. Peneragan VI No. 113, Pesanggrahan, 
Bintaro Kodam, Jaksel

Pangkat/Golongan:
Pembina Utama Muda/IV C

• Kasubdit Pengembangan Kelembagaan Dit. Pemb. 
Kursus dan Kelembagaan (2009-2011)

• Kabag Tatalaksana dan Kepegawaian Setditjen 
PNFI (2008-2009)

• Kabag Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program 
pd Bag. Perencanaan Setditjen PLS (2006-2008)

• Kasi Evaluasi pada Subdit Pendidikan Kejuruan 
Masyarakat Dit. Pend. Masyarakat (1999-2002)

• Kasi Evaluasi Pada Subdit Pembinaan Sumber 
Potensi Masyarakat Dit. Pend. Masyarakat (1992-
1999)

• Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

• Diklatpim TK II (2011), Diklat SPAMA 1998

• Organization and Efficiency of The Dual System 
of Vocational Training in the Federal Republic of 
Germany (1996)

• The Nonformal Education Training Program  (1994)

• Approaches to the Utilization of School Resources 
for Nonformal Education Program (SNEP 1) (1992) 
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Guru penggerak, harus mampu mendorong 
terjadinya transformasi pendidikan dan mencari 

bibit masa depan Indonesia

Guru penggerak, harus mampu mendorong 
terjadinya transformasi pendidikan dan mencari 

bibit masa depan Indonesia
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Guru Penggerak adalah program identifikasi dan 
pelatihan, pembibitan calon-calon pemimpin 
pendidikan masa depan. Program ini telah 
diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim tanggal 

3 Juli 2020 secara virtual dan bisa disaksikan melalui kanal 
youtube Kemendikbud. Guru Penggerak diharapkan menjadi 
agen perubahan pedidikan di masa depan yang akan menjadi 
calon kepala sekolah, pengawas sekolah dan pelatih-pelatih 
guru. 

MENGAWAL LAHIRNYA PELAJAR PANCASILA

Ditegaskan oleh Mas Menteri, Program Guru Penggerak 
merupakan program pelatihan dan pembinaan untuk 
membesarkan dampak dari seorang guru. Diyakini setiap 
daerah memiliki guru yang bermutu yang bisa menjadi Guru 
Penggerak, hanya saja belum diketahui siapa di antara mereka. 

“Program ini untuk mencari bibit masa depan Indonesia. Guru 
Penggerak, harus mampu mendorong terjadinya transformasi 
pendidikan di Indonesia dan harus mendukung tumbuh 
kembang murid secara holistik sehigga menjadi Pelajar 
Pancasila,” katanya.

Berikut ini enam profil pelajar Pancasila:

• Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta 
berakhlak mulia

Pelajar Pancasila harus memiliki karakter tersebut. Melalui 
karakter pertama ini moralitas, integritas dan spiritualitas 
seorang siswa bisa terbentuk.

• Kreativitas

Pelajar Pancasila harus memiliki kemampuan berkarya, 
menemukan jalan-jalan yang tidak konvensional, bisa 
beradaptasi terhadap perubahan dan senantiasa berinovasi. 

Guru Penggerak Agen 
Perubahan Masa Depan
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• Gotong-royong

Pelajar Pancasila harus mampu 
bergotong-oyong sebagai satu 
tim, kemampuan kompetensi 
berkolaborasi dan kerjasama sebagai 
satu tim akan menjadi kompetensi 
yang terpenting di dunia kerja masa 
depan. 

• Kebhinekaan Global

Pelajar Pancasila harus mempunyai 
rasa hormat terhadap pebedaan, 
mencintai keberagaman nasional, 
memiliki spiritulisme dan nasialisme 
yang tinggi serta saling mencintai 
sesama etnisitas dan agama. 

• Bernalar kritis

Pelajar Pancasila harus punya 
kemampuan memecahkan masalah, 
berfikir scara kritis, bernalar secara 
terstruktur dan kuantitatif dalam 
memproses informasi.

• Kemandirian

Pelajar Pancasila harus mampu 
secara independen/mandiri mencari 
ilmu sendiri, proaktif melakukan 
kegiatan belajar dan mempunyai 
pemikiran mandiri sehinggga tidak 
goyah dan tidak mudah mempercayai 
informasi tanpa pemikiran yang 
merdeka dan mandiri.

Keenam profil pelajar Pancasila 
tersebut akan menjadi pilar inti dari 
pola pembelajaran. Khususnya di 
zaman serba modern seperti saat ini. 
Untuk dapat meniciptakan pelajar 
Pancasia, seorang Guru Penggerak 
harus memperkuat kompetensi dan 
kapasitasnya dengan enam profil 

tersebut. “Bagaimana kita bisa 
membentuk karakter pelajar Pancasila 
tanpa Guru Penggerak yang mempunyai 
dan menghayati karakteristik profil 
pelajar Pancasila seperti ini,” tutur Mas 
Menteri. 

DIILHAMI FILOSOFI KI HADJAR 

DEWANTARA 

Sementara itu, Dirjen GTK, Iwan 
Syahril, Ph.D mengatakan bahwa 
lahirnya Program Guru Penggerak 
dilatarbelakangi filosofi Bapak 
Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hadjar 
Dewantara yang sangat populer dengan 
semboyannya, yakni “Ing Ngarso Sung 
Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut 
Wuri Handayani.” Makna tiga semboyan 
Ki Hadjar Dewantara tersebut sebagai 
berikut, Ing Ngarso Sung Tulodo 
memiliki arti memberikan tauladan 
di depan, Ing Madya Mangun Karso 
memiliki arti ditengah membangun 
semangat dan Tut Wuri Handayani itu 
sendiri berarti memberikan dorongan 
dari belakang. 

“Terdapat tiga kata kunci dalam 
petuah Ki Hadjar Dewantara, yakni 
teladan, motivasi dan berdaya.  Seorang 
guru harus menjadi teladan, memotivasi 
dan kemampuan memberdyakan 
peserta didik. Inilah yag kita inginkan 
untuk semua guru di indonesia. 
Orintasinya kepada murid, bagaimana 
anak bisa tumbuh secara holistik, 
tumbuh cipta rasa karsa dan raga. 
Memiliki ketajaman pikiran, halusnya 
perasaan, kuatnya kemauan dan 
sehatnya jasmani,” jelas Iwan.

Dikatakan pula bahwa Guru 
Penggerak hadir untuk menjadi 

teman belajar yang penuh inspirasi 
dan menguatkan semangat bagi guru-
guru lain. “Bagaimana pun kondisi yang 
ada, Guru Penggerak tidak akan patah 
semangat dan tidak mudah putus asa, 
tetapi terus berjuang dengan sebaik 
mungkin,” ujarnya. 

TIGA PAKET MODUL

Iwan Syahril menjabarkan bahwa 
proses pendidikan dan penilaian Guru 
Penggerak berbasis pada dampak 
dan bukti. Untuk itu, Kemendikbud 
merancang tiga paket modul pelatihan 
untuk Guru Penggerak sebagaimana 
berikut ini.

• Modul 1:

Paradigma dan visi Guru Penggerak 
dengan materi refleksi filosofi 
pendidikan Indonesia, Ki Hadjar 
Dewantara dan visi Guru Penggerak 
membangun budaya positif di 
Sekolah. 

• Modul 2:

Praktik pembelajaran yang 
berpihak pada murid dengan materi 
pembelajaran berdiferensiasi 
pembelajaran sosial dan emosional 
pelatihan (coaching).
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• Modul 3:

Kepemimpinan pembelajaran dalam 
pengembangan sekolah dengan 
materi pengambilan keputusan 
sebagai pemimpin pembelajaran, 
pemimpin dalam pengelolaan 
sumber daya, pengelolaan program 
sekolah yang berdampak pada murid. 

Melalui visi Merdeka Belajar, 
Guru Penggerak diharapkan dapat 
mencetak sebanyak mungkin agen-
agen transformasi dalam ekosistem 
pendidikan yang mampu menghasilkan 
murid-murid berkompetensi global 
dan berkarakter Pancasila, mendorong 
transformasi pendidikan Indonesia, 
mendorong peningkatan prestasi 
akademik murid, mengajar dengan 
kreatif, mengembangkan diri secara 
aktif, bisa berperan lebih dari peran guru 
saat ini. 

BUKAN GURU BIASA

Iwan juga menyampaikan kembali 
dari paparan Mas Menteri, bahwa 
Guru Penggerak harus menjadi pelatih 
atau mentor bagi guru lainnya untuk 
pembelajaran yang berpusat pada 
murid, serta menjadi teladan dan 
agen transformasi bagi ekosistem 
pendidikan. Pembinaan program 
Guru Penggerak akan berfokus 
pada pedagogi serta berpusat pada 

murid dan pengembangan holistik, 
pelatihan yang menekankan pada 
kepemimpinan instruksional melalui 
on-the-job coaching, pendekatan 
formatif dan berbasis pengembangan, 
serta kolaboratif dengan pendekatan 
sekolah menyeluruh. Juga melatih 
kepemimpinan sekolah baru diawali 
dengan rekrutmen calon Guru Penggerak 
dan pelatihan Guru Penggerak dengan 
mengikuti lokakarya pada fase pertama 
dan pendampingan pada fase kedua. 

“Sebagaimana disampaikan Mas 
Menteri bahwa kepemimpian pendidikan 
sangat penting dalam transofrmasi 
kepemimpian kita. Dalam melakukan 
pengembangan kepemimpinan ini 
kami berkaca dalam berbagai study 
dan tentunya pendekatan pendidikan 
andragodi atau orang dewasa dan kita 
harus fokus pada on the job learning 
artinya pembelajaran yang relevan yang 
kontekstual sehingga memberi dampak 
yang sebaik-baiknya,” katanya. 

Oleh karena itu proses penilaian 
Guru Penggerak berbasis hasil dan 
bukti. Sehingga sebesar 70% belajar di 
tempat kerja dan refleksi dengan coach 
atau pendamping. Apa yang terjadi 
di lapangan, di sekolah atau dalam 
kelas menjadi teks yang dipelajari 
Guru Penggerak dengan menguatkan 
refleksi. Kemudian sebesar 20% 
belajar dari rekan dan guru lain, dan 
10% nya belajar dengan fasilitaor 

dan narasumber. “Belajar dengan 
fasilitator dan narasumber yang sebesar 
10% itu merupakan kegiatan yang 
mendominasi dan cukup sering kita 
jumpai. Tetapi sekarang kita lakukan 
dengan pendekatan yang relevan dan 
kontekstual, sehingga penilaiannya lebih 
berpusat bagaimana seorang pemimpin 
lebih meingkatkan hasil belajar murid 
melalui penugasan mandiri dan umpan 
balik dari fasilitator, rekan sejawat dan 
kepala sekolah. Jadi kita berkolaborasi 
bersama tidak sendiri-sendiri,” 
lanjutnya.

 

TERBUKA UNTUK SEMUA GURU

Genderang Program Guru Penggerak 
telah digaungkan di jagad Indonesia. 
Bagi guru di manapun berada, berstatus 
ASN maupun honorer bisa berpartisipasi 
mendaftarka diri, termasuk guru 
PAUD. Cobalah mengikuti ajakan Mas 
Menteri untuk mendaftar sebagai Guru 
Penggerak. Seleksi Guru Penggerak 
akan sangat ketat, tetapi bagi yang 
sudah lolos akan mendapat predikat 
Guru Penggerak dan mengikuti berbagai 
program pembinaan oleh Kemendikbud. 
Ingat, Guru Penggerak dijamin dengan 
harapan cemerlang lantaran ia adalah 
bibit kepala sekolah, pengawas sekolah 
dan pelatih calon Guru Penggerak. 
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Meski tahun ajaran baru 
2020/2021 tetap dibuka 
pada 13 Juli 2020, akan 
tetapi proses belajar di 

semua jenjang Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) belum bisa dilakukan 
dengan tatap muka di sekolah. Hal ini 
selain karena angka kasus penularan 
pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) di Indonesia yang masih 
tetap tinggi. 

Berdasarkan panduan 
penyelenggaraan pendidikan tatap 
muka di zona hijau jenjang PAUD 

merupakan satuan 
pendidikan yang 

baru dibuka 
pada tahap 
t r a n s i s i 
ketiga atau 
e m p a t 
b u l a n  
s e t e l a h 

pembelajaran tatap muka di tahap satu 
dan dua dinyatakan aman dilakukan. 
Mleh karena itu, meskipun sudah 
memenuhi empat syarat berlapis satuan 
pendidikan di jenjang PAUD masih 
belum bisa melaksanakan tatap muka 
di sekolah di awal tahun ajaran baru 
2020/2021 ini.

PEMBELAJARAN MELALUII GURU 

KUNJUNG 

Di tahun ajaran baru ini, Wida 
Agnia, S.Pd., guru TK Islam Terpadu Al 
Wasilah, Kabupaten Garut, Jawa Barat 
menyebut, di masa pandemi ini sekolah 
tempatnya mengajar masih belum bisa 
melaksanakan proses pembelajaran 
tatap muka di sekolah. Sekolah 
memberikan empat pilihan model 
pembelajaran kepada orang tua, yaitu 
daring, luring, kombinasi daring dan 
luring, atau memberhentikan sementara 
pembelajaran. “Nah dari hasil rapat 
orang tua, rata-rata memilih home visit 
atau luring karna daring dianggap tidak 
efektif,” tutur Wida.

Menurut Wida selama program guru 
kunjung ini sekolah selalu mengingatkan 
para guru agar tetap mengikuti protokol 
kesehatan ketika berkunjung ke rumah 
siswa, seperti memakai masker, 
faceshiled, dan mencuci tangan sebelum 
masuk ke rumah siswa. “Bahkan ada 
yang memakai baju APD,” ujar Wida.

Selama pembelajaran berlangsung 
kesulitan yang dihadapinya adalah 
jarak dan waktu yang diperlukan untuk 
berkunjung ke rumah anak. Karena 
pembelajaran hanya dilakukan bersama 
satu anak setiap harinya. “Sementara 
kalau untuk anak mungkin tidak ada 
kesulitan saat belajar, hanya saja 
mereka kurang semangat karna satu 
guru satu anak jadi tidak ada teman,” 
terang wida.

PADUKAN PEMBELAJARAN 

MELALUI GURU KUNJUNG DAN 

DARING

Sementara Arumi Martyastuti, S.Pd., 
Kepala TK Islam Unggulan Al Khoir, Kota 
Solo, Jawa Tengah menuturkan, di masa 
pandemi ini sekolahnya menerapkan 
program pembelajaran guru kunjung 
(home visit) dan KBM daring atau virtual 
class. Kebijakan ini diambil sekolah 
setelah  guru dan orang tua sepakat 
untuk melaksanakan program guru 
kunjung dan KBM daring. “Alhmdulillah 
respon mereka 90 persen setuju,” 
kata Arumi yang tetap memperhatikan 
protokol kesehatan selama program 
guru kunjung dilakukan.

Tahun Ajaran Baru 
2020/2021 Bagi 
Anak Usia Dini

Hasil belajar siswa
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Dalam kegiatan guru kunjung ini 
sekolah memberikan pembelajaran 
secara pribadi, di mana hanya ada satu 
anak dengan satu guru yang belajar. 
Selama tiga kali pertemuan dalam satu 
minggu, yakni setiap Senin, Rabu, dan 
Jum’at setiap anak diberikan pelajaran 
1,5 jam per hari. “Kegiatan ini pun kami 
berikan secara privat di rumah masing 
masing tidak dengan berkelompok,” 
tutur Arumi.

Untuk kegiatannya, Arumii menyebut, 
setiap guru memberikan kegiatan yang 
menarik dan menyenaangkan pada 
saat PBM guru kunjung dilakukan. 
“Ini merupakan poin penting  untuk 
membangun kedekatan  dan semangat 
anak, ortu dengan guru kami,” ujarnya.

Sementara untuk kegiatan KBM 
daring sekolah melakukan pembelajaran 
menggunakan aplikasi pertemuan 
video zoom selama dua kali dalam satu 
minggu, yakni setiap hari Selasa dan 
Kamis.  Pembelajaran ini dilakukan 
untuk memberikan kesempatan kepada 
anak agar merasakan ruang kelas 
dan bertemu dengan teman lainnya 
meskipun secara virtual.  “Kegiatan 
ini kami desain seoptimal mungkin 
memberikan suasana sekolah untuk 
anak-anak,” kata Arumi yang bersyukur 

anak-anak binaannya antusias 
mengikuti pembelajaran daring.

EMPAT SYARAT BERLAPIS

Ada empat syarat berlapis bagi 
sekolah agar bisa melaksanakan 
pembelajaran tatap muka di masa 
adaptasi kebiasaan baru ini. Pertama, 
satuan pendidikan berada di zona hijau 
menjadi syarat pertama dan utama yang 
wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan 
yang akan melakukan pembelajaran 
tatap muka.

Persyaratan kedua, adanya izin 
dari pemerintah daerah atau Kantor 
Wilayah/Kantor Kementerian Agama. 
Ketiga, satuan pendidikan harus sudah 
memenuhi semua daftar periksa dan 
siap melakukan pembelajaran tatap 
muka. Keempat, ada persetujuan dari 
orang tua/wali murid untuk melakukan 
pembelajaran tatap muka di satuan 
pendidikan.

Selain itu, jika salah satu dari empat 
syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta 
didik melanjutkan belajar dari rumah 
secara penuh. Sementara bagi yang 
telah memenuhi syarat dan menjalankan 
pembelajaran tatap muka, tetapi 

ditemukan kasus baru atau level risiko 
status zona daerah naik maka satuan 
pendidikan wajib ditutup kembali.

Berikut rincian tahapan pembelajaran 
tatap muka satuan pendidikan di zona 
hijau adalah:

 » Tahap I: SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, 
SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B

 » Tahap II dilaksanakan dua bulan 
setelah tahap I: SD, MI, Paket A dan 
SLB

 » Tahap III dilaksanakan dua bulan 
setelah tahap II: PAUD formal (TK, 
RA, dan TKLB) dan non formal.

Sementara untuk sekolah dan 
madrasah yang berasrama di zona 
hijau dilarang membuka asrama dan 
pembelajaran tatap muka selama 
masa transisi pada dua bulan pertama 
sehingga harus melaksanakan belajar 
dari rumah. Pembukaan asrama dan 
pembelajaran tatap muka dapat 
dilakukan secara bertahap pada masa 
kebiasaan baru dengan mengikuti 
ketentuan pengisian kapasitas asrama. 


Guru kunjungan TK Islam Terpadu Al 
Wasilah, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Guru kunjungan TK Islam Unggulan 
Al Khoir, Kota Solo, Jawa Tengah
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Puncak peringatan Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas) 
2020 tak lagi semeriah dulu. Di 
tengah penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) semuanya 
dilaksanakan secara terbatas dan 
terpusat dengan memperhatikan 
protokol kesehatan pencegahan 
penyebaran Covid-19 yang telah 
ditetapkan Pemerintah.

Oleh karena itu, acara puncak 
Hardiknas 2020 diselenggarakan secara 
berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 
Kali ini puncak acara Hardiknas 
dilaksanakan secara virtual dan terpisah 

dan hanya bisa disaksikan melalui 
saluran TVRI dan situs berbagi video, 
youtube.

Dalam acara puncak tersebut tampil 
beberapa artis papan atas ibukota, 
seperti Tulus, Sabyan Gambus, Rizky 
Febian, Vidi Aldiano, Rinni Wulandari, 
Lyodra, Naura, Gitabumi Voices. 
Dipandu oleh Temmy Rahadi dan 
Aubry Beer sebagai pembawa acara, 
Najwa Shihab hadir sebagai teman 
berdiskusi bersama Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem 
Anwar Makarim. Selain itu, ada pula sesi 
wawancara bersama guru dan relawan 

Belajar Hal Baru di Tengah 
Wabah Covid-19

Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020
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mahasiswa serta keluarga Mona Ratuliu 
yang berbagi tips belajar di rumah 
bersama anak.

Sementara dalam Upacara Hardiknas 
2020 tahun ini pun tidak dilaksanakan 
seperti tahun sebelumnya, di mana 
selalu dilakukan di setiap daerah dan 
sekolah. Kali ini upacara dilaksanakan 
secara terbatas tanpa banyak peserta. 
Upacara ini juga hanya bisa disaksikan 
melalui saruan TVRI dan kanal youtube, 
Kemendikbud RI, pada Sabtu, 2 Mei 
2020.

BELAJAR DARI COVID-19

Mengangkat tema “Belajar dari 
Covid-19”, Mendikbud menyampaikan 
bahwa pandemi Covid-19 merupakan 
krisis yang melanda seluruh dunia 
dengan dampak yang luar biasa bagi 
tatanan kehidupan manusia. Namun 
dibalik musibah dan tantangan yang luar 
biasa dari krisis ini, ada beragam hikmah 
dan pembelajaran yang dapat diambil. 

Banyak guru mulai belajar 
menggunakan media pembelajaran 
daring menggunakan perangkat-
perangkat baru sebagai pengganti 
pembelajaran tatap muka. Sehingga 
mereka menyadari bahwa pembelajaran 
bisa dilakukan di manapun. 

Sementara bagi orang tua, mereka 
untuk pertama kalinya menyadari 
betapa sulitnya menggantikan peran 
seorang guru. Menyadari betapa 
beratnya tantangan untuk bisa mengajar 

anak secara efektif dan menimbulkan 
empati kepada para guru-guru yang 
tadinya mungkin belum ada. 

Lewat Covid-19 ini, guru, siswa, 
dan orangtua sadar, menyadari bahwa 
pendidikan bukan hanya dilakukan oleh 
sekolah. Karena untuk mewujudkan 
pendidikan yang efektif membutuhkan 
kolaborasi dari tiga pihak, guru, siswa, 
dan orang tua. “Tanpa kolaborasi itu 
pendidikan yang efektif tidak mungkin 
bisa terjadi,” Mendikbud menjelaskan.

 

PENTINGNYA KESEHATAN DAN 

KEBERSIHAN

Lewat krisis yang terjadi, Mendikbud 
meminta, agar masyarakat belajar 
betapa pentingnya kesehatan dan 
kebersihan. Masyarakat juga harus 
sadar akan pentingnya norma-norma 
kemanusiaan. “Timbulnya empati, 
timbulnya solidaritas di masyarakat 
kita pada saat pandemi Covid-19 ini 
merupakan suatu pembelajaran yang 
harus kita kembangkan bukan hanya 
di masa krisis ini, tapi di saat krisis ini 
sudah berlalu,” tutur Mendikbud. 

Mendikbud pun mengajak kepada 
seluruh elemen masyarakat agar 
selalu berinovasi di tengah wabah yang 
terjadi ini. Karena saat ini merupakan 
waktu yang tepat untuk menciptakan 
terobosan dan media baru meski 
tidak selalu mudah. “Ini saatnya kita 
bereksperimentasi. Inilah saatnya 
kita mendengarkan hati nurani kita 

dan belajar dari Covid-19 agar kita 
menjadi masyarakat dan bangsa yang 
lebih baik di masa depan,” Mendikbud 
menjelaskan.

Dalam kesempatannya, Mendikbud 
juga menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada seluruh masyarakat 
Indonesia. Terutama kepada para 
insan pendidikan yang telah mematuhi 
anjuran Presiden. “Terima kasih sudah 
menerapkan anjuran dari Presiden 
untuk bersih dan sehat. Marilah kita 
bersama-sama bekerja dari rumah, 
belajar dari rumah, dan beribadah dari 
rumah,” pungkas Mendikbud.

PEDOMAN HARDIKNAS 2020

Mendikbud juga telah mengeluarkan 
Pedoman Penyelenggaraan Hari 
Pendidikan Nasional Tahun 2020 
sebagai bentuk pencegahan 
penyebaran Covid-19.  Pemberitahuan 
ini disampaikan melalui surat yang 
ditandatangani Mendikbud Nomor 
42518/MPK.A/TU/2020 tanggal 29 
April 2020.

Pedoman ini disusun dengan 
memerhatikan Keputusan Presiden 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat Coronavirus Disease 
2019 dan Keputusan Presiden Nomor 
12 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Bencana Nonalam Penyebaran 
Coronavirus Disease 2019 sebagai 
Bencana Nasional.

Dalam pedoman tersebut, secara 
resmi Kemdikbud meniadakan upacara 
peringatan Hardiknas 2020. Mulai 
dari semua jenjang pendidikan, kantor 
instansi pusat dan daerah, serta 
perwakilan Republik Indonesia di luar 
negeri. 

Insan pendidikan bisa mengisi 
Hardiknas 2020 dengan beragam 
kegiatan kreatif dari rumah. Aktivitas 
yang bisa membangkitkan semangat 
belajar di masa darurat Covid-19, serta 
mendorong pelibatan dan partisipasi 
publik. 
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Dari Merdeka Belajar 
Hingga Guru Penggerak

Episode- Episode Pendidikan Nadiem Makarim

Pandemi Covid-19 yang 
berkepanjangan memaksa 
Mendikbud memajukan 
penghapusan UN, rencana 

awal UN akan dihapus mulai tahun 
2021 tetapi dimajukan menjadi 
mulai tahun 2020. Penghapusan UN 
untuk semua jenjang kecuali SMK 
yang sudah lebih hulu melaksanakan. 
Namun begitu, Mendikbud terus 
menggulirkan terobosan mendasar 

guna memaksimalkan pembangunan 
pendidikan di Indonesia. Dimulai 
saat pertama bertemu kepala dinas 
pendidikan provinsi, kabupaten/
kota, di Jakarta, 11 Desember 2019 
lalu, Mas Menteri menggulirkan 
Merdeka Belajar dan menjadi 
episode pertama. Disusul episode-
episode berikutnya, hingga Juli 
2020 ini, sudah ada lima episode 
pendidikan yang digulirkan.

5 Lima episode pendidikan 
ala Mas Menteri:

Episode I Merdeka Belajar

Episode II Kampus Merdeka

Episode III Kebijakan 
Dana BOS

Episode IV Program 
Organisasi Penggerak

Episode V Guru Penggerak

Episode I Merdeka Belajar

Mengandung esensi kemerdekaan berpikir

Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021 akan diganti 
Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 
diserahkan ke sekolah. Penilaian kompetensi siswa 
dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk 
penilaian lainnya yang lebih komprehensif

RPP satu halaman memuat tujuan pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran, dan asesmen

Perluasan sistem zonasi PPDB. Prosentasenya 
menjadi jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, pindahan 5% 
dan prestasi 30%

Episode II Kampus Merdeka

Mengandung esensi percepatan 
inovasi perguruan tinggi. Inovasi 
hanya bisa terjadi di dalam suatu 
ekosistem yang tidak dibatasi.

Bebas Membuka Prodi Baru

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) bebas 
membuka program studi baru bagi yang telah terakreditasi 
A dan B, serta telah melakukan kerja sama dengan 
organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS 
Top 100 World Universities. 

Reakreditasi otomatis dan sukarela

Program re-akreditasi otomatis untuk seluruh peringkat 
dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi 
yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi A diberikan 
kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan 
akreditasi internasional

Mempermudah menjadi PTN-BH

Mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk 
menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi

Definisi SKS berubah

Mahasiswa bebas mengambil ataupun tidak sks (satuan 
kredit semester) diluar kampusnya sebanyak dua 
semester atau setara dengan 40 sks
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Episode III BOS Merdeka

Penyaluran, Penggunaan dan Pengawasan Dana BOS

Mengandung esensi adanya perubahan besaran, penyaluran dan penggunaan 
dana BOS terangkum dalam paket-paket kejutan berikut ini:

 z Ditransfer langsung ke rekening sekolah

Dana BOS ditransfer Kemenkeu langsung ke rekening 
sekolah. Masa penyaluran menjadi tiga kali setahun. 
Tahap I sebesar 30%, tahap II sebesar 40% dan tahap III 
sebesar 30%

 z Sebesar 50% untuk kesejahteraan guru honorer

Dana BOS bisa digunakan untuk menggaji guru honorer 
sebesar 50%, sebelumnya hanya 15%

 z Dana BOS naik 100 ribu tiap siswa

Nominal dana BOS juga meningkat tiap siswanya semua 
jenjang

 z Fleksibel, transparan dan akuntabel

Sekolah diberi kewenangan secara otonomi mengelola 
dana BOS. Namun pelaporan penggunaannya agar 
menjadi lebih transparan dan akuntabel

Episode IV Organisasi Penggerak

Mengandung esensi perluasan 
(scale up) model-model pelatihan 
yang terbukti memiliki dampak 
positif terhadap peningkatan hasil 
belajar siswa.

Organisasi penggerak adalah organisasi-organisasi yang 
sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi 
program pelatihan guru dan kepala sekolah, dengan tujuan 
meningkatnya kemampuan profesional para pendidik untuk 
meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa.

Target pada fase Pertama (2020 sampai 2022), organisasi penggerak dapat 
meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain, 
di 5.000 PAUD, SD, dan SMP.

Target

Besar bantuan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan banyak sasaran satuan pendidikan:

Kategori I (Gajah) dengan 
sasaran lebih dari 100 (seratus) 
satuan pendidikan, dapat 
memperoleh bantuan maksimal 
Rp. 20 miliar per tahun

Kategori II (Macan) dengan 
sasaran 21 s.d. 100 satuan 
pendidikan, dapat memperoleh 
bantuan maksimal Rp. 5 miliar 
per tahun

Kategori III (Kijang) dengan 
sasaran 5 s.d. 20 satuan 
pendidikan, dapat memperoleh 
bantuan maksimal Rp. 1 miliar 
per tahun

Episode V Guru Penggerak

Mengandung esensi bahwa seorang guru harus menjadi motor reformasi pendidikan

 z Guru penggerak merupakan program pelatihan dan 
pembibitan calon pemimpin pendidikan di masa depan

 z Guru penggerak merupakan agen-agen perubahan yang 
akan menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan 
para pelatih program latihan guru

 z Guru penggerak harus menyiapkan enam kriteria pelajar 
Pancasila:

Bernalar kritis, Mandiri, Kreatif, Gotong-royong, 
Kebhinekaan global, Berakhlak mulia
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan (Ditjen GTK) meluncurkan Seri Webinar 
Guru Belajar: Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi 

yang disiarkan langsung di kanal YouTube Ditjen GTK (Ditjen 
GTK Kemdikbud RI), serta diikuti oleh ribuan peserta melalui 
aplikasi Zoom.

Salah satu webinar dilaksanakan oleh Direktorat GTK 
PAUD. Acara Webinar berlangsung selama sebulan penuh 
yakni pada Juli 2020 yang diikuti peserta dari seluruh 

Indonesia melalui jaringan internet. Seperti yang 
berlangsung pada 2 Juli 2020, webinar dilaksanakan 
dengan moderator Kepala Seksi Pengembangan Karir 
Adjang Surahman. 

Dalam kesempatan itu hadir Koordinator Pokja 
Pembelajaran GTK PAUD, Drs. Nasruddin yang 
sekaligus sebagai pengarah jalannya webinar selama 
satu bulan tersebut. Nasrudin menyatakan kegiatan 
webinar diselenggarakan untuk memberikan 

informasi yang ditujukan kepada GTK PAUD agar 
terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 
Nasrudin mengharapkan, sebelum memulai tahun 

ajaran baru, para GTK PAUD harus memahami arah 
kebijakan Kemendikbud. Seluruh guru dan tenaga kependidikan 

di PAUD harus memahami beberapa kata kunci yang sangat penting 
diketahui. “Murid Merdeka Belajar menjadi ikon yang harus kita 

pahami,“ kata Nasruddin kepada peserta webinar.

Ia menjelaskan, ada lima program utama GTK yakni transformasi 
kepemimpinan pendidikan, transformasi PPG prajabatan, 
pengembangan ekosistem belajar di setiap provinsi, komunitas 
pendidikan yang bergotong-royong untuk tujuan yang sama (murid), 
serta regulasi, tata kelola dan koordinasi dengan pemerintah daerah. 
Nasruddin kembali mengingatkan GTK PAUD harus memahami profil 
anak yang Pancasilais. Kata kunci lainnya adalah tentang guru penggerak 

Pahami Ikon
Murid Merdeka Belajar

Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi
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dan organisasi penggerak. “Semua serba 
bergerak untuk melakukan perubahan 
signifikan dalam meningkatkan kualitas 
layanan kita kepada masyarakat,” kata 
Nasruddin.

Lebih lanjut, Nasruddin menjelaskan 
Direktorat Jenderal GTK melakukan 
perubahan-perubahan dalam rangka 
mencapai profil pelajar Pancasila 
itu. Untuk mencapai tujuan tersebut 
diperlukan perubahan kepemimpinan 
pendidikan dalam proses pembelajaran. 
“Nanti ada guru penggerak di PAUD, 
guru-guru hebat yang bisa mengajak 
rekan-rekan lain bersama-sama maju 
dalam kondisi apapun,” ujarnya.

Para GTK diharapkan meningkatkan 
kualitas pelayanan yang nantinya bisa 
meniti karir menjadi kepala PAUD, 
Kepala TK, menjadi pengelola kelompok 
bermain dan sebagainya. “Selanjutnya 
diarahkan menjadi pengawas, bahkan 
menjadi orang-orang yang memimpin 
pendidikan di wilayahnya masing-
masing,” katanya. 

Nasruddin kembali menjelaskan, 
penilaian secara sistematis dilakukan 
untuk meningkatkan kompetensi. “Kalau 
selama ini PPG dalam jabatan maka ada 
perubahan besar yaitu transformasi PPG 
di prajabatan,” katanya kembali. Terkait 
pengembangan ekosistem belajar di 
setiap provinsi, nanti ada kelompok kerja 
yang akan mengembangkan program 
dan bergotong-royong demi kemajuan 
peserta didik. “Kita bergotong-royong, 
berat sama dipikul ringan sama dijinjing 
agar kita bisa menuju ke satu titik yang 
namanya siswa,” katanya. Kegiatan 
webinar ini adalah salah satu awal dari 
program kelompok kerja pembelajaran

  

ANTUSIAS

Pelaksanaan webinar berlangsung 
penuh antusias. Pada webinar tersebut, 
salah satu narasumber, Nini Fitriani, 

S. SPI., M.Pd, ketua pusat kegiatan 
gugus PAUD Kecamatan Matraman DKI 
Jakarta berbagi pengalaman tentang 
memperkenalkan peserta didik dalam 
rangka pembelajaran melalui digital.

Nini Fitriani menyatakan sesuai 
juknis ada empat pokja, yaktu pokja 
kompetensi, pokja kurikulum, pokja 
teknologi dan informasi, dan pokja 
kewirausahaan. Untuk Pokja kompetensi 
diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pendidik dan tenaga kependidikan 
melalui transformasi pembelajaran 
digital. Pada masa pandemi ini, 
pendidikan secara digital menjadi 
keharusan karena tidak bisa bertatap 
muka secara langsung. Anak-anak usia 
dini pun harus belajar secara daring. 
“Bagaimana seorang guru dengan 
kreativitasnya mampu membuat dan 
mengembangkan kurikulum yang 

tadinya tatap muka kini harus daring.  
Seorang guru harus berkreasi membuat 
video pembelajaran,” katanya. Misalnya, 
guru bisa membuat karya animasi atau 
kreasi lain yang menarik anak-anak.

Ia menyatakan proses pembelajaran 
harus kreatif dengan menggunakan 
media digital. “Saya juga adalah kepala 
lembaga yang pembelajarannya full 
daring. Terus terang guru harus cepat 
kreatif. Apa yang harus dilakukan 
dalam proses pembelajaran yang full 
daring awalnya mungkin agak sulit tapi 
alhamdulillah 3 bulan terakhir guru-
guru sudah bisa membuat rencana 
pembelajaran yang kreatif,“ ujarnya 
kembali. 

Orang tua mendampingi anak selama BDR salah satunya dengan 
meyaksikan tayangan pembelajaran di televisi.

dok assets.pikiran-rakyat.com
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Selama pandemi, kegiatan belajar mengajar sebagian 
besar dilaksanakan secara daring. Tidak hanya guru 
yang terlibat dalam proses pembelajaran, orangtua 
juga sangat berperan. Karena itu, kerjasama guru 

dan orangtua sangat diperlukan. Hal itu mengemuka dalam 
sebuah webinar bertajuk Kolaborasi Guru dan Orangtua 
Mendidik Anak di Rumah yang berlangsung 7 Juli 2020. Acara 
ini diikuti sekitar 310 peserta guru Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) di seluruh Indonesia. Acara yang berlangsung khidmat 
ini dimoderatori Suhatri, Koordinator Pokja Tata Kelola 
SDM, Direktorat GTK PAUD. 

“Bapak ibu yang kami hormati, terimakasih sudah 
menyempatkan hadir melalui Video conference. Luar 
biasa antusiasnya bunda dan yanda. Sayangnya, 
Kondisi pandemi ini menjadikan kita tidak bisa 
melakukan aktivitas seperti biasa, namun 
pendidikan harus tetap berlangsung 
dan kita harus  memberi 
layanan terbaiknya.  Ini 
adalah sekolah, orangtua 
adalah guru, untuk itu 
perlu adanya kolaborasi 
antara guru dan orangtua 
untuk mendidik anak 
selama di rumah,” ujar 
Suhatri.

GURU HARUS LAKUKAN KUNJUNGAN KE RUMAH 

ORANGTUA MURID

Selanjutnya, waktu diberikan ke narasumber pertama, 
yakni Dra. Lestari Koesoemawardani M.Hum, Koordinator 
Fungsi Penilik Direktorat PAUD. Pada kesempatan itu, Lestari 
Koesoemawardani menjelaskan tentang Surat Edaran 
Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Surat edaran tersebut 
menerangkan, kegiatan belajar di rumah bertujuan untuk 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna 
b a g i siswa tanpa dibebani 

dengan tuntutan 
m e n u n t a s k a n 
seluruh capaian 
k u r i k u l u m . 
“Kalau di 
tingkat jenjang 
p e n d i d i k a n 
dasar sampai 

menengah, 
m e m a n g 

Guru dan Orangtua Bersama-sama 
Bimbing Anak Belajar

Tata Kelola SDM
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biasanya ada ketentuan untuk capaian 
kurikulum, tapi di PAUD tidak ada 
tuntutan. Belajar dari rumah difokuskan 
untuk memberikan pengalaman 
kecakapan hidup,” katanya.  

Antara lain anak-anak diajarkan 
tentang kecakapan menghadapi 
pandemi Covid-19. “Selama belajar di 
rumah, banyak anak-anak diberikan 
pembelajaran materi ataupun kegiatan 
lain agar lebih mengenalkan lagi 
tentang aspek kesehatan, kebersihan, 
dan bahaya covid,” kata Lestari 
Koesoemawardani menjelaskan. 

Materi pembelajaran bersifat 
inklusif sesuai dengan usia, jenjang 
pendidikan, konteks budaya, karakter, 
dan jenis kekhususan peserta. “Bisa 
menggunakan alat-alat yang bisa 
diakomodir,” ujarnya kembali. Selain itu, 
aktivitas dan penugasan selama belajar 
di rumah juga bervariasi sesuai dengan 
kondisi anak masing-masing.

Tantangan di masa pandemi buat 
PAUD berbeda-beda satu daerah 
dengan daerah lain. Karena tidak 
diperkenankan berkerumun, untuk 
memulai ajaran baru bisa dilakukan 
sosialisasi lewat online. “Untuk sekolah-
sekolah yang kekurangan murid para 
guru bisa jemput bola ke rumah,” ujar 
Lestari Koesoemawardani memberi 
saran. Perlu diingatkan, penerimaan 
anak di PAUD tidak ada tes.

Seperti tertulis di Permendikbud 
Nomor 44 Tahun 2020, syarat peserta 
didik pada TK adalah berusia 5 tahun 
atau paling rendah 4 tahun untuk 
kelompok A. Sedangkan anak berusia 6 
tahun atau paling rendah 5 tahun untuk 
kelompok B. Dalam penerimaan murid 
baru, tidak ada tes, hanya perlu bukti 
akta kelahiran atau surat keterangan 
lahir yang dikeluarkan pihak berwenang. 

Kegiatan belajar mengajar juga 
perlu dicarikan cara-cara yang dinamis. 

Guru membuat perencanaan yang 
dinarasikan untuk peran orangtua. Guru 
mengomunikasikan kepada orangtua 
tentang tujuan pendidikan dan aspek-
aspek lain yang perlu diperhatikan 
selama pembelajaran. Guru diminta 
menerapkan protokol kesehatan sesuai 
peraturan menteri kesehatan. Dana 
BOP bisa diberikan untuk kepentingan 
kesehatan seperti membeli masker, 
sabun dan disinfektan. 

Bahan ajar bisa disampaikan melalui 
Facebook, WhatsApp, dan sarana lain. 
Juga bisa melalui cara luar jaringan 
karena hal itu diperbolehkan. “Yang 
penting guru bekerjasama dengan 
orangtua,” katanya. Masalah yang 
dihadapi mungkin berbeda-beda antara 
daerah satu dengan lainnya. Misalnya 
sebuah daerah 3T mungkin tidak 
ada listrik dan internet. Guru harus 
melakukan kunjungan ke rumah orang 
tua. Misalnya ada 15 anak, kemudian 
yang tidak memiliki internet dan HP itu 2 
orang, maka guru itu cukup mengunjungi 
hanya 2 anak tersebut. 

PANDUAN KEGIATAN BELAJAR 

Pada bagian lain, Dr. Nurjannah 
M.Pd,  Kepala Laboratorium sekolah 
TK Duren Sawit Prodi PG PAUD, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Jakarta  membeberkan tentang 
perlunya panduan kegiatan belajar di 
rumah selama pandemi Corona. Ia 
menjelaskan tentang perlunya panduan 
kegiatan belajar yang akan diterapkan 
baik untuk peserta didik maupun 
orangtua. 

Ia menerangkan, pembelajaran 
jarak jauh adalah metode pembelajaran 
mandiri secara sistematis, meliputi 
interaksi dengan peserta didik, 
penyajian materi pembelajaran, dan 
monitoring pembelajaran oleh pendidik 
yang berada di waktu dan tempat 

berbeda. Tapi, belajar jarak jauh tidak 
bisa dilakukan secara mandiri jika 
diterapkan pada anak PAUD.  ‘Karena 
itu kita membutuhkan pendampingan 
dari orang tua maupun orang dewasa,” 
katanya.

Dengan adanya panduan ini, 
maka diharapkan para pendidik bisa 
melaksanakan pembelajaran jarak 
jauh di satuan PAUD dengan baik. 
Panduan ini juga akan membantu guru 
untuk memberikan pendampingan 
kepada orang tua dalam kegiatan 
belajar bersama anak di rumah. 
Panduan akan membantu guru dalam 
menyusun strategi pembelajaran jarak 
jauh di satuan PAUD agar rencana 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan 
perkembangan anak.  Panduan pun 
berguna untuk pendidik, orangtua, anak, 
maupun pengawas dan unsur-unsur 
yang terkait dalam pendidikan PAUD.  

Salah seorang peserta webinar, Ardina 
Listyorini bertanya tentang keinginannya 
mengunjungi rumah orangtua untuk 
membantu belajar agama dan hafalan 
di rumah sementara di daerahnya 
masuk zona merah. Atas pertanyaan ini, 
Lestari Koesoemawardhani menyatakan 
pertemuan tatap muka itu hanya bisa 
dilakukan kalau kondisi memungkinan. 
Pada zona merah, guru harus berhati-
hati dan perhatikan petunjuk pejabat 
berwenang di daerah masing-masing.

Peserta lain, Yanti Masni bertanya 
tentang kesulitan mendapatkan 
anak PAUD akibat pandemi. Lestari 
Koesoemawardhani menyatakan yang 
diutamakan adalah kesehatan anak. 
Strategi sosialisasi bisa dilakukan 
dengan berbagai cara antara lain dengan 
berdiskusi melalui video call tentang 
perkembangan anak di rumah. Guru 
harus meyakinkan orangtua tentang 
perlunya PAUD meskipun dilakukan 
dengan pembelajaran jarak jauh. 
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Pada Mei lalu, saat pandemi 
Covid-19 di Indonesia makin 
meningkat, Direktorat GTK 
PAUD bersama direktorat lain 

di bawah Ditjen GTK bersama-sama 
melangsungkan Rapat Koordinasi 
(Rakor) Perencanaan Kebutuhan 
dan Pengendalian Kebutuhan GTK. 
Dikarenakan pandemi itulah, kegiatan 
berlangsung secara vicon dan 
mengundang perwakilan dari 514 
dias pendidika kabupaten/kota, serta 
perwakilan dari Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD). Kegiatan ini dihadiri 
langsung oleh Dirjen GTK, Iwan Syahril, 
Ph.D. 

Dalam sambutannya, Iwan 
Syahril mengatakan ada tiga 
unsur penting dalam perencanaan 
kebutuhan dan pengendalian formasi 
guru, meliputi pemerintah pusat 
dalam hal ini Kemendikbud, Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota serta 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 
Ketiga unsur tersebut harus saling 
berkolaborasi dengan tepat dan benar 
menyusun perencanaan kebutuhan 
guru sesuai kondisi riil di lapangan

GURU KE DEPAN HARUS 

MENGUASAI TEKNOLOGI

Merencanakan kebutuhan guru harus 
didasari perhitungan matang, melihat 
bagaimana rasio guru dan murid di 
setiap daerah. “Rasio guru dan murid itu 
penting. Tetapi, kegiatan ini tidak hanya 
mempertimbangkan rasionya saja, 
harus bisa melakukan pemerataan guru 
yang berkualitas,” kata Iwan. 

Setiap tahunnya, lanjut Iwan, negara 
mengalami kekurangan guru, baik 
itu ASN maupun guru honorer, salah 
satunya karena banyak yang pensiun. 
Untuk itu pendidikan profesi guru 
menjadi jembatan yang harus bisa 
memenuhi kebutuhan guru berkualitas 
dalam 10-15 tahun. Juga disampaikan 
bahwa data yang digunakan KemenPAN 
RB dalam memenuhi kebutuhan guru 
berdasarkan Dapodik.  Iwan sangat 
berharap input data Dapodik benar-
benar akurat sesuai kondisi nyata 
sekolah, karena data Dapodik juga 
menjadi dasar pengambilan kebijakan 
di Kemendikbud, khususnya tunjangan 
profesi, penyaluran dana BOS, baik itu 

BOS kinerja, BOS sarana prasarana dan 
BOS afirmasi. 

Antara Kemendikbud, KemenPAN RB 
dan daerah wajib berkolaborasi dengan 
semangat gotong royong membangun 
sistem pendidikan yang lebih baik. “Ke 
depannya guru harus bisa menguasai 
teknologi dan beragam inovasi. 
Kemudian seorang guru harus bisa 
menguasai multisubyek, tidak hanya 
menguasai satu bidang saja. Pelajaran 
tematik pada siswa SD sebenarnya 
bisa diterapkan di SMP, sehingga 
dalam melihat kebutuhan guru tidak 
lagi terkotak-kotak tetapi harus lebih 
fleksibel dan efisien,” ujarnya. 

PAMONG BELAJAR JUGA GURU

Sementara itu, Plt Direktur GTK PAUD, 
Dr. Abdoellah, M.Pd mengingatkan 
kepada peserta bahwa sejak terbitnya 
Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 
tentang SKB, dijelaskan bahwa sejak 
saat itu SKB sudah menjadi satuan 
pendidikan. “Kalau sudah menjadi 
satuan pendidikan, artinya sudah 

Guru TK Lebih Tapi Kurang
Rakor Perencanaan Kebutuhan dan Pengendalian GTK PAUD

Seorang guru PAUD sedang 
melangsungkan pembelajaran di luar kelas.
dok. tanotofoundation.org
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menjadi sekolah. Kalau sudah menjadi 
sekolah artinya di dalam SKB juga ada 
guru, dan guru di SKB disebut pamong 
belajar yang jumlahnya sangat sedikit. 
Bapak Ibu dari dinas pendidikan dan 
BKD saya mohon juga mengetahui akan 
hal tersebut, sehingga keberadaan 
pamong ini tidak lepas dari perhatian. 
Maka dalam penyusunan kebutuhan 
guru, perencanaan kebutuhan pamong 
belajar juga perlu diperhitungkan,” jelas 
Abdoellah. 

GURU TK LEBIH TAPI KURANG

Untuk guru Taman Kanak-Kanak 
(TK) ASN dikatakan Abdoellah secara 
nasional sudah berlebih. Dari data 
Dapodik diperoleh jumlah guru TK 
ASN saat ini sebanyak 52.000 guru. 
Sedangkan jumlah yang dibutuhkan 
hanya 16.000 guru. “Artinya jumlah guru 
TK ASN secara nasional sudah berlebih. 
Karena lebih, maka oleh pemerintah 
daerah dialihkan ke TK-TK swasta,” 
katanya.

Uniknya, meskipun data nasional 
menunjukkan jumlah guru TK sudah 
berlebih, namun dalam rekrutmen 
calon ASN formasi kebutuhan guru TK 
masih di adakan. “Logikaya, kalau sudah 
lebih harusnya tidak perlu ada formasi 
penerimaan guru TK. Tetapi di lapangan 
masih banyak daerah yang kekurangan 
guru TK. Ini menunjukkan distribusinya 
tidak beres. Kalau daerah yang kelebihan 

dan kekurangan guru berada dalam satu 
daerah masih bisa diatur, masih mudah 
dipindahkan.  Tetapi kalau antar daerah, 
antar provinsi akan kesulitan. Misalnya 
Aceh kelebihan guru, sementara di 
Papua kekurangan guru. Apakah mau 
guru di Aceh dipindah ke Papua, ini yang 
susah,” terang Abdoellah.

Sehingga, melalui rakor ini, Abdoellah 
menegaskan pentingnya koordinasi 
antara dinas pendidikan kabupaten/kota, 
BKD kabupaten/kota dan Kemendikbud 
dalam rangka memvalidasi data yang 
sudah ada. “Untuk guru PAUD yang 
tahu persis adalah Bapak Ibu yang ada 
di kabupaten/kota. Saya mohon Bapak 
Ibu benar-benar memantau kondisi riil 
di setiap sekolah, kalau kelebihan guru 
kelebihan berapa, kalau kurang guru 
kurangnya guru matapelajaran apa, ini 
harus jelas,” lanjutnya.

Abdoellah bersyukur karena saat 
ini BKN dalam pengadaan guru PNS 
acuan data yang digunakan berasal 
dari Dapodik. Sebelum-sebelumnya, 
BKN hanya menerima masukan dari 
data yang disampaikan BKD. Untuk itu 
pentingnya konfirmasi dan verifikasi 
data antara yang ada di GTK dengan 
yang ada di daerah. “Untuk itu, kami 
mohon bantuan Bapak Ibu bidang 
GTK atau siapa yang mewakili beserta 
operatornya, mari kita verivikasi 
bersama data yang ada. Jangan sampai 
data tidak sinkron,” lanjutnya.

Sementara itu, koordinator Pokja 
Kemitraan dan Pemberdayaan 
Komunitas GTK PAUD, Ir. Komarudin, 
M.Si, M.Pd, mengatakan bahwa kegiatan 
ini bertujuan untuk mensinkronkan data 
antara dinas pendidikan kabupaten/
kota, BKD dan Kemendikbud sebelum 
disampaikan dan ditetapkan KemenPAN 
RB. “Rakor ini mengundang perwakilan 
dari dinas pendidikan kabupaten/kota 
dan BKD yang dibagi dalam beberapa 
tahap. Dalam kegiatan ini, peserta 
membuat kesepakatan dalam rangka 
melakukan verifikasi dan validasi 
data pemenuhan kebutuhan guru 
yang kemudian data tersebut menjadi 
pertimbangan teknis Kemendikbud 
kepada KemenPAN RB dalam rangka 
pemenuhan formasi guru tahun 2020,” 
katanya. 

Komar juga menyampaikan terima 
kasih atas kehadiran peserta pada 
kegiatan yang diselenggarakan 
bertepatan dengan Bulan Ramadhan 
dan dalam suasana pandemi 
Covid-19. “Karena situasi yang belum 
memungkinkan, menjadikan kegiatan 
ini diselenggarakan melalui daring. 
Ini kegiatan daring pertama, mungkin 
masih ada kekurangan. Namun 
demikian, semoga tidak mengurangi 
makna dan semangat Bapak Ibu untuk 
melakukan sinkronisasi data,” katanya. 


Dua orang guru PAUD sedang mengajar
dok.www.indovoices.com

suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi PAUD di negara 
lain. dok httpsdm9nfs12neqzr.cloudfront.net
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Pada Februari lalu, Virus Corona 
mulai terdeteksi menjangkiti 
masyarakat Indonesia, 
memasuki bulan Maret, kasus 

terinfeksi kian bertambah. Seolah 
mendapat firasat kurang baik, lalu 
Direktorat GTK PAUD pada tanggal 20 
Februari 2020 melangsungkan kegiatan 
Peningkatan Profesionalisme Pegawai. 
Andaikan telat sedikit, kemungkinan 
kegiatan tersebut akan dibatalkan. 
Seperti diketahui, virus Corona melanda 
dunia termasuk Indonesia, akibatnya 
semua aspek kehidupan lunglai 
dibuatnya.  Hingga saat ini pandemi bak 
teror maut yang belum menunjukkan 
tanda-tanda kapan sirna. 

Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Dit. GTK PAUD dilangsungkan tanggal 
20-22 Maret 2020 di Hotel Amarthahills, 
Batu, Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini 
diselenggarakan karena adanya rotasi 
pegawai. “Kebetulan waktu itu ada 
rotasi pegawai seiring reorganisasi di 
lingkungan Kemendikbud maka kami 
merasa perlu segera melaksanakan 
meskipun sebenarnya kegiatan seperti 
ini sudah menjadi agenda tahunan,” kata 
Endang Setiawati, S.S., M.M, Kasubbag 
Tata Usaha, Direktorat GTK PAUD.

Selai itu, lanjut Endang, kegiatan 
ini silangsungkan dalam rangka 
mensinergikan antar pegawai, sehingga 
diharapkan dapat terjalin kerjasama 
yang baik dalam menjalankan tugas 
dan fungsi Direktorat GTK PAUD serta 
mewujudkan visi dan misi direktorat. 

“Dalam setahun kerja, meskipun kami 
berada dalam satu lantai, terkadang 
satu sama lain jarang bertemu bahkan 
mungkin tidak bertemu sekalipun 
lantaran masing-masing punya 
kesibukan menuntaskan pekerjaan. 
Selain itu, mungkin di antara kami ada 
sedikit salah paham dalam komunikasi 
yang berpotensi mengendurkan 
kebersamaan. Untuk itu, kegiatan 
ini dilaksanakan yang juga untuk 
merefleksi kinerja kita pada tahun 
sebelumnya, untuk kerja yang lebih baik 
ke depannya,” lanjut Endang. 

Ditambahkan bahwa hasil yang 
diharapkan dari kegiatan ini, di 
antaranya, munculnya perubahan 
perilaku yang tercermin pada sikap yang 
lebih positif dan efektif, peningkatan 
kesadaran dan kemampuan pegawai 
dalam melaksanakan tugas, dan 
terjalinnya komunikasi internal sesama 
pegawai. 

Dalam peningkatan profesionalisme 
maka diperlukan penyegaran wawasan. 
Untuk itu, dalam kegiatan ini juga 
dihadirkan motivator dari Menara 165 
yakni Trie Setiatmoko, S.Si dan Ahmad 
Shilbi Sulthon. “Motivator menekankan 
intinya bahwa siapa saja bisa maju, dan 
jika ingin maju maka harus mau merubah 
berubah persepsi dan menyesuaikan 
diri dengan perubahan yang ada. 
Selain mendengarkan motivator, juga 
ada kegiatan outdoor dan beberapa 
permainan secara berkelompok,” kata 
Endang. 

Memacu Profesionalisme 
Tenaga Direktorat
GTK PAUD

Subbagian Tata Usaha
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Endang Setiawati, S.S., M.M, Kasubbag 
Tata Usaha. dok TUGTKPAUD

Dr. Abdoellah, M.Pd terlihat foto bersama dengan seluruh pegawai Direktorat GTK PAUD
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Saat ini sedang terjadi transformasi dalam berbagai 
bidang kehidupan akibat adanya pandemi Covid-19. 
Adanya transformasi ini menuntut para pendidik untuk 
memiliki kompetensi di bidang teknologi agar sesuai 

tuntutan keadaan. Hal ini dinyatakan Gogot Suharwoto, Ph.D, 
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama dari Pusat 
Teknologi Data dan Informasi, Kemendikbud, dalam sebuah 
acara webinar dengan tema Transformasi Pembelajaran 
Berbasis Teknologi, pada 29 Juni 2020. Webinar diikuti para 
GTK PAUD.

Lebih lanjut Gogot yang mantan Kepala Pusat Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (Pustekom) Kemendikbud itu 
menjelaskan, di masa normal, proses pembelajaran di kelas 
sepenuhnya tanggung jawab pendidik. “Saat pandemi ini 
tanggung jawab ini full ke orangtua. Ini transformasi yang luar 
biasa, pergeseran yang besar,” katanya. 

Transformasi lainnya, semula peserta didik belajar di 
sekolah menggunakan meja, kursi, tempat bermain, dan 
macam-macam lainnya. Sekarang proses belajar harus 
dipindah ke rumah. “Kalau rumah kan berarti ruang pribadi. 
Nggak ada orang yang lewat situ kecuali saudara-saudara kita. 
Di rumah, kita harus dapat memberikan apa yang didapatkan di 
sekolah dengan tidak mengurangi maknanya,” kata lelaki yang 
pernah menjadi Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat 
PGTK PAUD dan Dikmas itu menjelaskan.

Pada masa normal, satu guru melayani semua anak, tapi 
di masa pandemi, cara ini tidak bisa diterapkan. Kini, layanan 
kepada peserta didik menjadi bersifat spesifik.  “Yang kita 
bisa dorong adalah memastikan anak-anak mencapai target 
perkembangan potensinya dengan berbagai cara. Penggunaan 
teknologi juga harus kita optimalkan,” katanya kembali.

Pendidik
Dituntut 
Tingkatkan 
Kompetensi 
Teknologi

Transformasi Pendidikan Berbasis 
Teknologi bagi Pendidik PAUD
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Transformasi menuntut perubahan 
peran yang sangat signifikan bukan 
hanya di Indonesia. Covid-19 telah 
melanda 1,2 miliar peserta didik mulai 
dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan 
perguruan tinggi seluruh dunia. UNESCO 
memberi rekomendasi agar pendidikan 
dilaksanakan secara daring. “Kita sudah 
memberikan fasilitas namanya Rumah 
Belajar yang sudah dicatat di UNESCO 
sebagai layanan pendidikan jarak jauh 
(PJJ) Nasional Indonesia,” katanya. Per 
Juni 2020, ada 63 juta peserta didik 
menggunakan Rumah Belajar. “Kita 
bekerjasama dengan banyak platform, 
ada Google, Microsoft, Ruang Guru, 
Quipper dan sebagainya,” katanya.

Gogot menyatakan diperlukan 
pengembangan teknologi lebih baik lagi 
sehingga anak-anak menjadi Merdeka 
Belajar. “Jangan sampai guru merasa 
dibebani oleh administrasi yang luar 
biasa sehingga tidak punya waktu 
tidak punya tenaga untuk melakukan 
inovasi pembelajaran,” ujar Gogot 
mengingatkan.

Penggunaan teknologi di Pendidikan 
Anak Usia Dini, tidak bisa dilakukan 
tanpa mengikuti pelatihan. Ada tuntutan 
peningkatan kompetensi teknologi, 
informasi, dan komunikasi (TIK) bagi 
guru dan tendik. Satuan pendidikan, 
guru, kepala sekolah, pengawas, semua 
harus meningkatkan kompetensi 
TIK. Selanjutnya, supaya bisa terjadi 
transformasi ini perlu disuplai konten, 
aplikasi digital, dan sarana prasarana 
TIK. “Kemudian kita perlu terobosan. 
Silakan berinovasi seperti yang Mas 
Menteri sampaikan, inovasi tidak 
menunggu, dan tidak perlu menunggu 
aba-aba,” katanya.

PENTINGNYA LITERASI 

TEKNOLOGI

Narasumber berikutnya, Dr Bambang 
Saras Sulistyawan, Staf Kemendikbud 
dari Direktorat GTK PAUD, menjelaskan 
tentang literasi teknologi. Literasi 
merupakan suatu kemampuan 
seseorang secara mendasar untuk 
menggunakan potensi dan keterampilan 
di dalam mengolah dan memahami 
sesuatu secara sederhana. 

Banyak aspek yang harus 
diperhatikan dalam proses 
pembelajaran saat menggunakan 
teknologi. “Dalam pembelajaran untuk 
anak usia dini, kita tetap memperhatikan 
tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan 
psikomotorik,” katanya. Aspek kognitif 
berhubungan dengan intelektualitas. 
Pada aspek afektif itu, guru harus 
memberikan perhatian khusus kepada 
yang bersifat emosional dan perasaan 
anak. Pada aspek psikomotorik, 
media pembelajaran tetap harus 
memperhatikan aspek-aspek yang 
berhubungan dengan keterampilan 
motorik. “Ketika ketiga aspek ini bisa 
diadopsi oleh teknologi dengan baik, 
maka transformasi digital dalam 
pembelajaran berjalan baik,” ujarnya.

Pada era teknologi ini, para guru 
harus kreatif. Banyak media yang bisa 
dimanfaatkan. Para guru dan orangtua 
bisa memanfaatkan kamera HP untuk 
berkreasi. “Gunakan kamera yang ada 
pada perangkat gadget untuk membuat 
media belajar, misalnya membuat video 
story telling,” kata Bambang memberi 
contoh. 

Manfaat dari story telling ini cukup 
banyak, antara lain bisa merangsang 
kekuatan berpikir, memberi kesenangan 
dan kegembiraan kepada anak. Story 
telling bisa membangkitkan imajinasi 
anak, mengembangkan wawasan anak, 
meningkatkan kemampuan berbicara 
dari anak, serta menghubungkan kata-
kata dengan imajinasi. 

Para guru juga bisa memanfaatkan 
aplikasi video conference untuk 
berhubungan dengan anak-anak di 
rumah. Namun tetap membutuhkan 
pendampingan dari orang tua, jadi 
kita gunakan tools aplikasi yang cukup 
sederhana. Itu adalah beberapa contoh-
contoh sederhana yang bisa Bapak 
Ibu gunakan di rumah. “Transformasi 
adalah suatu bentuk proses perubahan 
yang tidak harus mahal, tidak harus kita 
memiliki pengetahuan yang cukup hebat 
di bidang teknologi informasi. Banyak 
hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita 
buat untuk anak-anak kita agar proses 
pembelajaran dapat terus berjalan,” 
kata Bambang menutup pemaparannya.

Dalam acara itu, para peserta sangat 
antusias bertanya. Antara ain, Nur 
Sabiha dari Purwokerto, Jawa Tengah 
menanyakan strategi apa yang dapat 
digunakan untuk menyiapkan guru agar 
dapat menggunakan teknologi agar 
pembelajaran menjadi menyenangkan? 
Peserta lain, Siti Khodijah dari Makassar 
bertanya tentang cara menerapkan 
pembelajaran luar jaringan sementara 
harus menjaga social distancing.

Atas pertanyaan tersebut, Gogot 
menjawab, dalam pembelajaran, siswa 
harus terlibat. “Anak diajak goyang 
badan. Langkahkan kaki, ada lagunya 
sehingga anak keterlibatan afektif. Ada 
timbal balik,” ujar Gogot. Sedangkan 
Bambang menyatakan, dalam 
penggunaan aplikasi, guru dan orangtua 
harus dilakukan dengan cermat agar 
sesuai dengan kondisi di sana. 
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Di masa pandemi Covid-19, para 
guru dituntut meningkatkan 
kreativitas dalam proses 
pembelajaran. Hal itu 

terungkap dalam sebuah webinar 
yang mengambil tema pengembangan 
kreativitas guru dalam pembelajaran 
melalui media digital yang diikuti para 
guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
pada  30 Juni 2020. 

Pada seminar tersebut, Eka Annisa, 
M.Pd, Kepala Sekolah Haraki Preschool, 
Depok, Jawa Barat memaparkan materi 
pengembangan kreativitas guru dalam 
pembelajaran PAUD ditinjau dari sisi 
best practice. Eka menyatakan, pada 
prinsipnya, proses belajar anak, baik 
pendidikan jarak jauh (PJJ) ataupun 
tatap muka harus bersifat fleksibel. 
Guru dan orang tua di rumah harus 

memberikan kesempatan anak untuk 
bisa explore. Proses persiapan belajar 
juga tidak perlu harus berupa kertas 
dan alat tulis. Banyak project yang bisa 
disiapkan dengan bahan-bahan yang 
ada di lingkungan sekitar. “Selanjutnya, 
kita harus memberi kesempatan anak 
untuk berkolaborasi, berekspresi, dan 
mengembangkan imajinasi,” katanya.

Proses kreativitas harus 
menyesuaikan tingkat kesulitan. “Nah 
bagaimana mem-breakdown proses 
pembelajaran antara anak kelompok 
bermain anak kelompok A dan anak 
kelompok B, itu tantangan tersendiri,” 
katanya. Ia juga mengingatkan aktivitas 
pembelajaran tetap menyenangkan 
anak-anak walaupun di lingkungan 
rumah. Jangan lupa, bahwa anak-
anak itu perlu bergerak, bukan hanya 

duduk diam. Karena 
itu perlu 

disiapkan prosedur belajar yang 
memungkinkan anak  bisa bergerak. 
Walaupun di rumah, anak-anak itu juga 
perlu mengeksplorasi. 

PENTINGNYA SIKAP

Perlu diingat kembali bahwa aspek 
sikap adalah sangat utama buat anak 
PAUD, setelah itu baru pengetahuan, 
dan keterampilan. Antara sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan tetap 
dipadukan secara kreatif, meskipun 
pembelajaran berlangsung secara 
jarak jauh. Ciri-ciri guru kreatif adalah 
mereka mampu menciptakan ide 
baru, tampil beda, fleksibel, mudah 
bergaul menyenangkan, dan cekatan 
serta telaten. “Misalnya gurunya 
menggunakan kostum yang unik agar 
menarik anak-anak. Kalau gurunya 
tidak menarik, anak-anak akan kabur,” 
katanya.

Para guru dan orangtua bisa 
mencontek konten Youtube yang 
ternyata mampu membuat anak-anak 
tertarik. “Mereka melihat Youtube 
berlama-lama karena kontennya 
memang menarik buat anak-anak,“ 
katanya. Guru juga harus fleksibel 

terhadap anak-anak, dan mau 
mendengarkan apa perasaan mereka 
saat belajar. Guru diharapkan mampu 
menyesuaikan diri dengan keadaan 
agar bisa menyelesaikan masalah 
yang ada. 

Selain menyenangkan, guru juga 
cekatan dan telaten. Pembelajaran 

dilakukan dengan cara kreatif agar tidak 
monoton. Misalnya guru menunjukkan 

Berikan Kesempatan Anak
Untuk Berkreasi

Pengembangan Kreativitas Guru PAUD dalam Pembelajaran melalui Media Digital
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gambar-gambar, lalu anak-anak diminta untuk 
menebak gambar apa. Dengan demikian, 
mereka terlibat secara aktif dengan guru.  “Anak-
anak bisa diajak bermain dengan menggunakan 
berbagai media yang ada di rumah, tentu saja 
bekerja sama dengan orangtua,” katanya lebih 
lanjut.

MEMOTIVASI ANAK BELAJAR

Pembicara lainnya, Dra. Evita Adnan, M.Psi., 
dosen Universitas Negeri Jakarta membawakan 
materi pengembangan kreativitas guru PAUD 
dalam pembelajaran ditinjau dari sisi akademis. 
Eva juga menekankan perlunya kreativitas. 
“Sukses di dalam mengajar perlu adanya 
kreativitas untuk memecahkan masalah yang 
kita hadapi. Misalnya ketika anak bosan, kita bisa 
melakukan sesuatu kreativitas agar anak bisa 
termotivasi kembali,” katanya mengingatkan.

Eva menjelaskan, selain memiliki potensi 
intelektual, para guru juga memiliki potensi 
kreativitas. Eva kemudian menjelaskan 
perbedaan antara intelektualitas dan kreativitas. 
“Antara lain, kreativitas mengutamakan 
imajinasi. Intelektual cara berpikirnya searah 
atau konvergen, sedangkan kreativitas 
membutuhkan cara berpikir multiarah atau 
divergen. Intelektual mengandalkan rasionalitas, 
sementara kreativitas mengandalkan irasional. 
Berpikir intelektual bersifat logis dan teratur, 
sedangkan kreativitas justru tidak teratur,” ujar 
Eka menjelaskan lebih lanjut. 

Ciri-ciri orang kreatif menurut Schaefer dan 
Utami Munandar (2005) adalah mereka bersifat 
terbuka terhadap pengalaman baru, lentur 
dalam berpikir, bebas dalam mengekspresikan 
diri, menyukai fantasi, percaya terhadap gagasan 
sendiri, rasa ingin tahunya sangat tinggi, dan 
selalu memberikan usulan dan gagasan ketika 
menghadapi suatu masalah. 

Namun demikian juga ada hal-hal yang 
menghambat kreativitas. “Antara lain orangtua 
atau guru terlalu dini untuk mengeliminasi 
fantasi anak dan membatasi rasa ingin tahu. 
Terlalu menekankan perbedaan seksual 
juga bisa menghambat kreativitas. Misalnya 
perempuan jangan macam-macam kalau anak 
laki-laki boleh,” katanya memberi contoh.

Orangtua yang sering melarang juga bisa 
menghambat kreativitas anak. “Misalnya kamu 
boleh main tapi jangan sampai bajunya kotor.  
Itu akan menghambat kreativitas anak-anak.  
Sifat malu juga bisa menghambat kreativitas. 
Misalnya takut salah, malu dilihat orang, dan lain 

sebagainya,” katanya lebih lanjut. Anak-anak kreatif kadang kadang justru 
mengeluarkan kata-kata yang aneh. Nah, orangtua jangan melarangnya, 
tetapi justru mengembangkan kreativitas yang ada pada anak tersebut. 

Pada kesempatan itu, Yetti Nurhayati, pengelola KB At-Tazkia Kota 
Tasikmalaya Jawa Barat, bertanya tentang cara mengantisipasi jika 
kondisi orangtua tidak melek digital yang tentu akan menjadi masalah 
dalam kegiatan belajar mengajar melalui daring. Atas pertanyaan itu, Eka 
menyatakan gunakan cara daring yang sederhana saja. “Umumnya orangtua 
sekarang bisa memakai WhatsApp, guru bisa berbagi tugas melalui pesan 
WA  misalnya,” jawab Eka.

Sementara Siti Khodijah dari Makassar, Sulawesi Selatan, bertanya 
bagaimana menangani orangtua yang tidak komitmen, misalnya seharusnya 
ikut sesi sore tapi memaksa sesi pagi? Narasumber menyatakan proses 
belajar harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jika orangtua tidak 
berkomitmen maka sekolah harus tegas, tentu harus memperhatikan 
kondisi tertentu. Kalau ada kondisi tertentu bisa saja jadwal disesuaikan 
dengan kepentingan orangtua. 

Keterangan foto
Atas : Dra. Evita Adnan, M.Psi, dok. Youtube GTK PAUD
Tengah : Eka Annisa, M.Pd. dok. Youtube GTK PAUD
Bawah : Eka Annisa, M.Pd. ketika menyampaikan paparan. dok. Youtube GTK PAUD
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Lacto
danCovidKarya:Siti Nurlaila

Guru PAUD 3T, Lebak, Banten

Alkisah di sebuah negeri bernama Sars hiduplah 
berbagai jenis bakteri yang sama kehidupannya 
seperti kehidupan manusia, bakteri pun ada yang 
baik adapula yang kurang baik. Sebutlah ada dua 

nama bakteri di negeri itu yaitu Lacto dan Covid. 

Lacto adalah seorang anak bakteri yang sangat baik, 
sayang kepada kedua orang tuanya, saudara-saudaranya 
juga pada teman-temannya. Lacto selalu menerapkan gaya 
hidup yang sehat, bersih seperti apa yang diajarkan oleh 
orangtuanya. 

Sedangkan Covid berbanding terbalik dengan Lacto, 
Covid adalah bakteri yang jahat. Ia suka membuat gaduh 
keadaan. Sudah begitu, hidupnya sangat jorok hingga siapa 
saja berusaha menjauh darinya. Jika siapa saja mencoba 
coba mendekati dan bergaul dengan Covid, tanpa rasa 
sungkan Covid akan menularkan kehidupannya yang tidak 
sehat. 

Sungguh Covid ini tak mengenal sopan santun dan tak 
punya rasa hormat. Anak-anak bahkan orang dewasa yang 
mengabaikan kebersihan akan dengan mudah dibujuk 
untuk mengikuti kehidupan seperti Covid. Bagi yang sudah 
tahu dan sadar akan kejahatan Covid, ia akan berlari 
dan bersembunyi menghindar darinya. Kehidupan anak-
anak yang sering diabaikan orangtuanya, kini jadi lebih 
ketat, benar-benar dijaga kesehatan dan kebersihannya, 
dan tidak boleh bergaul dengan sembarang orang karea 
dikhawatirkan ada Covid meyelinap disana. 

DONGENG
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anak yang sering diabaikan orangtuanya, kini jadi lebih 
ketat, benar-benar dijaga kesehatan dan kebersihannya, 
dan tidak boleh bergaul dengan sembarang orang karea 
dikhawatirkan ada Covid meyelinap disana. 
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Alkisah di sebuah negeri bernama Sars hiduplah 
berbagai jenis bakteri yang sama kehidupannya 
seperti kehidupan manusia, bakteri pun ada yang 
baik adapula yang kurang baik. Sebutlah ada dua 

nama bakteri di negeri itu yaitu Lacto dan Covid. 

Lacto adalah seorang anak bakteri yang sangat baik, 
sayang kepada kedua orang tuanya, saudara-saudaranya 
juga pada teman-temannya. Lacto selalu menerapkan gaya 
hidup yang sehat, bersih seperti apa yang diajarkan oleh 
orangtuanya. 

Sedangkan Covid berbanding terbalik dengan Lacto, 
Covid adalah bakteri yang jahat. Ia suka membuat gaduh 
keadaan. Sudah begitu, hidupnya sangat jorok hingga siapa 
saja berusaha menjauh darinya. Jika siapa saja mencoba 
coba mendekati dan bergaul dengan Covid, tanpa rasa 
sungkan Covid akan menularkan kehidupannya yang tidak 
sehat. 
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coba mendekati dan bergaul dengan Covid, tanpa rasa 
sungkan Covid akan menularkan kehidupannya yang tidak 
sehat. 
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Begitulah Covid yang mudah 
sekali menularkan penyakitnya, maka setiap orang 
yang ada di sekitar Covid wajib menggunakan masker serta 
cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun atau 
cukup pakai handsanitizer dan juga sesegera mungkin untuk 
mandi setelah sampai ke rumah bila melakukan kegiatan di 
luar rumah, karena Covid ini ternyata banyak teman-teman 
sejenisnya, berhamburan di mana-mana. Ihhhh ngerikan 
kaaan ?!!!

Suatu hari Covid bertemu Lacto yang sedang asyik 
bermain layangan di lapangan bersama teman-temannya, 
siapa sih yang tidak suka bermain?? kamu pasti suka juga 
kan!! Ya kita semua suka dan senang bermain bersama 
teman-teman kita. Tapi kemudian ketika Covid datang 
menghampiri di lapangan tempat Lacto bermain layangan 
bersama teman-temannya maka keadaan pun menjadi 
tak menyenangkan semua anak-anakpun berlari dan 
bersembunyi kerumahnya masing-masing kecuali Lacto yang 
masih berada disana dan tetap bermain, kemudian mereka 
pun bercakap-cakap. 

COVID : “Hai Lacto, kenapa kamu tidak ikut berlari dan 
bersembunyi ke rumahmu seperti yang teman-temanmu 
lakukan? Apa kamu tidak takut sama aku?”

LACTO : ”Tidak apa-apa Covid, kenapa harus takut? Dan aku 
belum selesai bermain di sini.”

COVID : “Apa kamu tidak takut terkena kotor tubuhku dan 
tertular virus jahat yang selalu kubawa?”

LACTO : “Insya Allah tidak! Lihatlah aku selalu pakai 
masker dengan benar dan akupun selalu membawa 
handsanitizer di saku celana yang selalu kupakai setiap aku 
memerlukan. Selesai bermain nanti aku langsung pulang dan 
membersihkan tubuhku menggunakan air yang bersih pakai 
sabun dan shampoo kesehatan keluargaku, tidak lupa selalu 
mengganti bajuku dengan yang bersih. Aku dan keluargku 
juga selalu makan makanan yang sehat dan bergizi serta 
minum vitamin bila perlu dan untuk menambah daya tahan 
tubuh lebih bagus lagi. Orangtuaku bilang jangan lupa 
bahagia teman, maka dari itu aku bahagia bisa bermain 
dengan teman-teman dan tetap mematuhi protocol kesehatan 
pencegahan virus yang selalu kamu bawa Covid.

COVID : “Oohhh begitu ya Lacto.“

LACTO : “Iya Covid, aku sudah selesai nih bermainnya 
dan saatnya aku pulang. Oia Covid, kamu jangan lama-

lama main di sini karena kasihan teman-temanku tidak bisa 
bebas bermain, juga tidak bisa belajar disekolah karena 
kehadiranmu. Bila kamu ingin berteman baik dengan kami dan 
mau bermain bersama kami maka kamu harus jadi bakteri 
baik dan semua orang pasti sangat menyayangimu serta 
tidak perlu takut lagi dengan kehadiranmu diantara kita.”

COVID : “Baiklah Lacto, aku akan berusaha dan terima kasih 
atas nasehatmu namun sebelum aku bisa menjadi bakteri 
baik tolong sampaikan salamku kepada teman-temanmu 
dan jangan lupa selalu jaga perilaku hidup bersih dan 
sehat, patuhi aturan-aturan sesuai protokol kesehatan untuk 
memutus mata rantai penularan virus yang aku bawa dan 
agar aku tidak bisa berkembang dan menambah teman 
virusku yang jahat.”

LACTO : “Baiklah akan aku sampaikan, selamat tinggal Covid.”

Begitulah dongeng singkat antara Lacto dan Covid, nah 
anak-anak hebat.. kamu pilih yang mana? yang baik atau 
yang nakal dan kotor? Mau kah kamu hidup 
sehat?

Selesai
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Membawa nama provinsi 
menuju tingkat nasional 
merupakan tantangan 
tersendiri bagi Sar Zemie 

Karmani, S.Pd., sebagai finalis 
Pemilihan Pengawas TK Berprestasi 
Tingkat Nasional Tahun 2019. Pada 
pundak Pengawas TK Dinas Pendidikan 
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 

ini terdapat harapan banyak orang 
agar dirinya mampu meraih juara dan 
mengharumkan nama NTT.

Berusaha sekuat tenaga dengan 
kesiapan dan ketekunannya Zemie 
mampu tampil dengan optimal 
dihadapan juri. Melalui best practices 
berjudul Elaborasi Instrumen Tepat Nilai 

Akreditasi Meningkat di TK Kristen Pniel 
Pal Satu Kecamatan Alak Kota Kupang 
Tahun Ajaran 2017-2018 membawa 
namanya keluar sebagai Juara II 
Pengawas TK Berprestasi Tingkat 
Nasional Tahun 2019. “Saya senang 
bisa membawa nama NTT menjadi 
juara,” kata Zemie.

MENCARI INSTRUMEN YANG 

TEPAT

Menurut Zemie, best practices yang 
dibawakannya merupakan bagian dari 
pengalaman tugasnya yang telah menjadi 
pengawas TK sejak 26 November 2015.  
Ia melihat dari 14 sekolah binaan, 14 
Kepala TK dan 61 guru yang berada di 
bawah kepengawasannya baik dalam 
pembinaan, pemantauan, penilaian dan 
evaluasi, ada beragam kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki. “Di lapangan 
menyangkut supervisi akademik dan 
supervisi manajerial ada temuan yang 
bervariasi. Namun hampir semua TK 
binaan ditemukan beberapa kepala 
sekolah yang  yang tidak mengerjakan 
administrasi,” tutur Zemie.

Lebih lanjut Zemie menjelaskan, dari 
sekian banyak sekolah yang dibinanya, 
TK Kristen Pniel Pal merupakan fokus 
utama dirinya dalam mencari solusi 
agar mampu memecahkan masalah 
yang terjadi. Mulai dari akreditasi C 
pada tahun sebelumnya hingga jangka 
waktu penilaian akreditasi yang sudah 
kadaluwarsa dan TK sudah tidak ingin 
diakreditasi lagi karena takut mendapat 
nilai yang sama. “Kepala sekolah 
merasa bahwa akreditasi merupakan 
suatu beban yang sulit dipecahkan,” 
kata Zemie. Guru-gurunya pun belum 
siap. 

Menurut Zemie, pengawas  sebagai 
supervisor harus melaksanakan 
supervisi manajerial sebagai usaha 
untuk meningkatkan kualitas sekolah 
melalui  guru dan tenaga kependidikan. 
Hal ini karena berdasarkan evaluasi, 
kompetensi manajerial, kompetensi 
supervisi, dan kompetensi 

Elaborasi Instrumen 
Akreditasi dan 
Instrumen Supervisi 
Manajerial

Sar Zemie Karmani, S.Pd
Pengawas TK Dinas Pendidikan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Juara 2 Pengawas TK Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019
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kewirausahaan kepala sekolah masih 
terbilang rendah. 

Ini terbukti dengan banyaknya 
administrasi  pembelajaran yang tidak 
dikerjakan. Guru memiliki minat dan 
motivasi yang terbilang rendah untuk 
berinovasi. Sementara kepala sekolah 
merasa nyaman dengan kondisi rutinitas 
sehingga cenderung apatis dengan 
adanya berbagai pembaharuan. Dalam 
melaksanakan tugas lebih banyak 
monoton pada kompetensi paedagogik 
guru  agar anak bisa membaca dan 
menulis lancar.

LANGKAH DAN PROSES 

Zemie sebagai pengawas lalu 
berusaha melakukan supervisi 
manajerial menggunakan  elaborasi 
Instrumen akreditasi dan instrumen 
supervisi manajerial di TK Kristen Pniel 
Pal. Ia membuat perencanaan dan 
menyusun program pembimbingan 
dengan merujuk hasil monitoring 
dan supervisi yang telah dilakukan 
sebelumnya. Meliputi pembimbingan 
administrasi perangkat pembelajaran, 
Prosem, RPPM, RPPH untuk guru dan 
penilaian pembimbingan program kerja 
kepala sekolah. 

“Selain pembimbingan pengawas 
juga melakukan diskusi untuk 
mengetahui aspek yang menjadi titik 
lemah staf sekolah, peluang  dan 
hambatan sekolah dalam melaksanakan 
tugas pokoknya,” tutur Zemie

Dalam pembimbingan ini, Zemie 
menyebut, dirinya mengelaborasi 
instrumen model  perpaduan dalam 
melakukan pembimbingan terhadap 
guru. Ia melakukan supervisi manajerial 
dan menganalisis hasil supervisi 
terhadap guru dan juga melakukan 
manajerial instrumen administrasi 
guru dan kepala sekolah. Kemudian 
ditemukan titik lemah pada hasil analisis 
supervisi manajerial.”Setelah melihat 
instrumen akreditasi, saya memadukan 

antara titik lemah pada instrumen 
hasil analisis supervisi manajerial 
dan instrumen akreditasi. Kemudian 
diadakan supervisi menggunakan 
instrumen perpaduan,” tuturnya.

Pelaksanaan pembimbingannya 
meliputi pemberian materi yang sesuai 
dengan 8 standar nasional pendidikan. 
Pembimbingan ini diberikan kepada 
guru maupun kepala sekolah dengan 
rincian pembimbingan guru mencakup 
empat standar yaitu; Standar STTPA, 
standar isi, standar proses, dan 
standar penilaian. “Pembimbingan ini  
menghasilakan perubahan. Misalnya 
dalam aspek menyusun lengkap  
administrasi manajerial guru dari 
awalnya 50% menjadi 80% setelah 
dilakukan supervisi,” kata Zemie.

HASIL INSTRUMEN PERPADUAN

Menurutnya, melalui kegiatan 
supervisi manajerial yang menggunakan 
instrumen perpaduan yang terprogram, 
terarah dan terdokumentasi yang 
disertai tindak lanjut membawa 
hasil yang signifikan. Hal ini terlihat 
dengan adanya peningkatan pada tiap 

aspek yang menjadi titik kelemahan 
kepala sekolah dan guru selama ini.  
di mana kesadaran berinovasi guru 
dalam menyelesaikan administrsi 
mulai meningkat. Khususnya dalam  
penggunaan laptop dan pemanfaatan 
internet sebagai alat bantu penyelesaian 
administrasi. “Dari hanya kurang 50% 
setelah kegiatan supervisi terprogram 
tinggal 15% hingga 20% guru yang 
belum menguasai,” tuturnya.

Ia mengatakan, agar penguasaan 
IT para guru dan kepala sekola lebih 
optimal dibutuhkan waktu dan proses 
pelatihan serta pembiasaan. Namun 
dari seluruh titik lemah yang terjadi 
pada guru dan kepala sekolah, saat ini  
TK Kristen Pniel Pal telah mengalami 
peningkatan hasil ke arah yang positif. 

Sekolah mulai disiplin mengerjakan 
administrasi manajerial, ketertiban 
dokumen manajerial, kesadaran 
terhadap inovasi pendidikan, 
penggunaan laptop, pemanfaatan 
internet dalam pembelajaran Bahkan 
terjadi peningkatan nilai akreditasi 
sekolah dari C menjadi B. “Sekolah 
sudah mulai berubah ke arah positif, 
meskipun belum mencapai seperti yang 
diharapkan, ujarnya. 
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Asmawati mengabdikan diri sebagai jabatan pengelola 
dan pendidik PAUD LASKRI di Kampung Sambab, 
Manokwari, Papua Barat. PAUD LASKRI yang berdiri 
2018 ini berada di Jalan Poros, Manokwari. PAUD 

tersebut dibina oleh dua guru dengan 28 anak. Sasaran PAUD 
LASKRI ditujukan untuk anak usia 0- 6 tahun yang ada di 
sekitarnya. Meski sarana dan prasarana belum lengkap, tetapi 
Asmawati tidak menyerah. Luas tanah 15m x 20m, sedangkan 
luas bangunan 6m x 7m dengan jenis bangunan non permanen 
dengan satu ruang belajar. PAUD dibuka lima hari sepekan 
mulai 07.30 WIT hingga 10.00 WIT.

Kerja kerasnya membangun PAUD telah mengantarkan 
Asmawati ke ajang Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas di 
Bangka Belitung, pada 2019. Semua keberhasilan Asmawati 
mengembangkan PAUD ditulis dalam sebuah karya best 
practice berjudul: Inovasi Strategi Pembelajaran untuk 
Penguatan Karakter Peserta Didik pada Satuan Pendidikan 
Anak Usia Dini dengan Berbasis Kearifan Lokal di Daerah 
Khusus.

Acara tersebut jelas sangat bergengsi. Sebanyak 34 provinsi 
hadir di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 
ikut menyemarakkan Kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga 
Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Berprestasi 

dan Berdedikasi Tingkat Nasional ke-13 yang diselenggarakan 
oleh Direktorat Jenderal GTK PAUD dan Dikmas, Kemendikbud. 
Acara ini berlangsung tanggal 23 - 28 Juni 2019.

TANTANGAN BERAT

Tantangan untuk mengembangkan PAUD di Manokwari 
tentu tidak mudah. Sebagai gambaran, Manokwari adalah 
ibukota dari Provinsi Papua Barat yang memiliki 12 kabupaten, 
218 distrik dan 1.742 kampung. Salah satu kampung yaitu 
kampung Sambab, di mana PAUD LASKRI berada, dihuni 
penduduk kurang lebih 700 jiwa terdiri dari anak- anak, dewasa 
dan lansia. Jumlah kelahiran tiap tahun berjumlah sekitar 25 
bayi. Mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan dan 
Kristen Katolik. Penduduk asli sekitar 95 persen, selebihnya 
pendatang dari berbagai daerah.

Kampung Sambab memiliki luas wilayah 3.500 meter 
persegi. Kampung ini terletak di wilayah dataran rendah, tidak 
memiliki musim hujan dan kering. Jarak ke ibukota kabupaten 
kurang lebih 100 km. Jarak ke ibukota distrik kurang lebih 
10 km. Penduduk biasa menggunakan transportasi berupa 
angkutan pedesaan dan roda dua. Kondisi sosial masyarakat 
Kampung Sambab cukup lekat dengan adat istiadat. Mereka 

Asma Asmawati, S.Pd
Pengelola dan Pendidikan PAUD LASKRI, Manokwari

Juara 2 Pengelola PAUD 3T Tahun 2019

Anak Papua Memiliki
Bakat Luar Biasa
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hidup berkelompok- kelompok seperti pada umumnya 
masyarakat Papua. “Penduduk bermata pencaharian 
bercocok tanam yang hasilnya dijual di pasar distrik,” 
kata Asmawati 

Untuk sampai ke PAUD, Asmawati menggunakan 
sepeda motor dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. 
Asmawati sendiri tinggal di Jalan Ikan Cucut Rt 11 
Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kab. Manokwari 
Prov. Papua Barat.

LANGKAH ASMAWATI

Banyak hal dilakukan Asmawati untuk memajukan 
PAUD yang dikelolanya dengan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. Asmawati rajin 
melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dia juga 
melakukan komunikasi secara intensif dengan aparat 
kampung. Tak lupa Asmawati menggandeng dengan 
HIMPAUDI dan PKG. “Saya juga berusaha mengikuti 
kegiatan pengembangan diri dan pembelajaran untuk 
meningkatkan kompetensi,” ujar wanita kelahiran 
Makassar, Sulawesi Selatan, 18 Maret 1979.

Asmawati menerapkan strategi pembelajaran 
pendidikan karakter dengan konsep bercerita, bermain 
peran, melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-
hari. Kemudian dengan memberikan keteladanan/ 
perilaku yang nyata yang bisa menjadi contoh 
peserta didik. “Saya juga menerapkan belajar 
seraya bermain melalui tahapan saintifik,” ujar 
guru dengan pendidikan terakhir S1 PG PAUD.

Dalam implementasi pembelajaran pendidikan karakter, Asmawati 
membuat berbagai program dengan metode bercerita, membaca 
buku karakter, berkisah tentang pengalaman langsung yang dialami 
peserta didik. Selanjutnya, guru mengajak anak melakukan nilai 
karakter yang diceritakan. Tak lupa guru memberikan pujian dan 
kasih sayang kepada anak yang melakukan perilaku baik. 

Untuk membiasakan, peserta didik menjaga sikap yang baik, 
maka guru membuat berbagai program yang bisa diterapkan sehari-
hari. Kegiatan nyata tersebut dilaksanakan secara rutin. Antara 
lain dengan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, 
merapikan mainan yang telah digunakan  dan seterusnya. Guru 
juga membiasakan peserta didik melakukan kegiatan spontan yang 
memiliki nilai karakter, seperti mendoakan teman yang sedang sakit, 
meminta maaf, dan kegiatan lainnya.

Asmawati juga mengajarkan metode pembelajaran/ pengaliran 
pendidikan karakter setiap hari selama 10- 15 menit. Selanjutnya, 
selama satu minggu dijadwal dengan berbagai konsep karakter. 
Misalnya Senin-Selasa membahas konsep karakter, Rabu-Kamis 
bercerita tentang konsep karakter, sedangkan Jumat melakukan 
praktek konsep karakter.  

Asmawati mengajarkan karakter kepada peserta didik dengan 
pembelajaran tematik. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 
pembelajaran adalah adanya perubahan karakter anak dari negatif ke 
positif. Minat masyarakat setempat diharapkan semakin baik untuk 
menyekolahkan di PAUD. Diharapkan juga, metode yang saya buat 
banyak dicontoh teman dari lembaga lain,” ujarnya.

Dia berharap akan adanya dukungan terhadap dirinya 
dari para senior pendidik PAUD dimanapun 
berada agar bisa lebih baik lagi demi 
g e n e r a s i - generasi Indonesia 
bagian Timur. “Sejatinya anak- 
anak Papua pun memiliki 
bakat dan kemampuan yang 
luar biasa,” katanya. 
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Rendahnya partisipasi orang tua 
sebagai guru pertama dalam 
pendidikan anak menyebabkan 
rendahnya kemampuan literasi 

anak usia 4 hingga 5 tahun di  di TK 
Islam Terpadu Nurul Hidayah Kabupaten 
Sampang, Jawa Timur. Bahkan dari 27 
anak binaannya ia menilaih hanya ada 5 
anak yang memiliki kemampuan literasi 
yang berkembang sesuai harapan. 
“Kurang berkembangnya kemampuan 
literasi ini  juga karena masih rendahnya 
partisipasi orang tua dalam melakukan 

pendampingan kepada anak selama di 
rumah,” kata Yeri Dwi Wulandari, M.Pd., 
Juara II Guru TK Berprestasi Tingkat 
Nasional Tahun 2019. 

Menurut Yeri, keluarga adalah guru 
pertama dalam pendidikan seorang 
anak. karena durasi pendidikan yang 
hanya 2,5 jam di sekolah tidak akan 
berdampak signifikan pada peningkatan 
pertumbuhan dan perkembangan dalam 
literasi anak. “Tidaklah cukup stimulasi 
pertumbuhan dan perkembangan 
yang diterima anak baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas jika hanya 
mengandalkan stimulasi dari sekolah,” 
kutip Yeri dari Yuniar Suhardjo, dkk 
(2009). 

Oleh karena itu, sebagai seorang 
pengajar Yeri berusaha untuk 
berinovasi dan berkreasi menciptakan 
model pembelajaran yang mampu 
menstimulasi kemampuan literasi anak 
didiknya. Ia menilai dengan kondisi 
yang terjadi program parenting sangat 
dibutuhkan di lingkungan TKIT Nurul 
Hidayah Sampang. Sebuah media yang 
memadukan persepsi antara orang tua 
dan pihak sekolah tentang kesehatan 
gizi, tumbuh kembang, model 
pengasuhan, hak dan perlindungan 
anak serta mengetahui Alat Permainan 
Edukatif (APE) yang ada di sekitar anak. 

“Jadi saya kembangkan model 
pembelajaran berjudul Pemanfaatan  
APE Televisi Putar Berbasis STEAM 
dalam Meningkatkan  Literasi dengan 
Parenting pada anak usia 4-5 tahun di 
TKIT Nurul Hidayah Sampang,” tutunya. 

BELAJAR BERSAMA ORANG TUA

APE Televisi Putar Berbasis STEAM 
sendiri merupakan media pembelajaran 
yang memadukan media pembelajaran 
serta kerjasama orang tua dalam 
membimbing anak-anaknya di rumah. 
Media ini terbuat dari bahan-bahan 
bekas yang ada di sekitar lingkungan. 
Bahan yang mudah dan murah didapat 
yang bisa dibentuk menyerupai layar 
televisi yang bisa digerakan dengan 
mudah. Baik dari atas ke bawah, 
maupun sebaliknya.

Selain itu, memiliki warna menarik 
dan dengan slide fleksibel yang bisa 

Tingkatkan Literasi 
Anak Melalui APE 
Televisi Putar 
Berbasis STEAM

Yeri Dwi Wulandari, S.Pd
Guru TK Islam Terpadu Nurul Hidayah, Kabupaten Smpang, Jawa Timur
Juara 2 Guru TK Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019
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diganti sesuai tema sehingga dapat 
digunakan untuk menstimulasi literasi 
awal anak dalam persiapan membaca 
dan menulis. “Media ini juga sebagai 
media bercerita pengganti buku,” kata 
Yeri.

Sementara metode yang digunakan 
dalam menggunakan peraga ini adalah 
dengan bercakap-cakap, tanya jawab, 
pemberian tugas, demonstrasi, bisa 
juga bercerita. Melalui media ini anak 
diajak untuk mengenal beragam tema, 
baik hewan, tumbuhan maupun tema 
lainnya. 

“Misalnya melalui tema ayam, anak 
diperkenalkan dengan jenis ayam. 
Kemudian mengajaknya membuat 
ayam dari bahan plastik bekas 
minuman lalu mengenalkan proses 
ketika ayam bertelur hingga menetas,” 
tutur Yeri. “Setelah anak mampu 
melakukan seluruh rangkaian kegiatan, 
mereka kemudian diberikan pin bulan 
tersenyum sebagai tanda mengikuti 
kegiatan dengan baik,” lanjutnya.

Yeri menyebut, ketika pembelajaran 
ini selesai giliran guru menyampaikan 
materi pada orang tua agar mereka 
bisa melakukan kegiatan yang sama di 

rumah. Para orang tua juga diberikan 
slide gambar yang harus diulang anak di 
rumah. Guru juga memberikan quesioner 
yang harus diisi oleh orang tua selama 
mengulang materi bersama anak.  
“Bahan yang disediakan diusahakan 
dari orang tua dan dibantu oleh guru jika 
itu memungkinkan,” ujarnya.

Selama pengulangan berlangsung 
di rumah orang tua diminta untuk 
mencatat literasi apa saja yang muncul 
pada anak. Sehingga tidak menutup 
kemungkinan muncul beberapa 
kemampuan lain dari kegiatan bermain 
bersama dengan menggunakan APE 
televisi putar berbasis STEAM ini. 
“Penguatan yang dilakukan di rumah 
diharapkan meningkatkan kemampuan 
literasi anak,” Yeri berharap.

Menurut Yeri, kegiatan belajar 
bersama antara orang tua dan anak di 
rumah ini dilakukan setiap kali pada 
materi yang berbeda dengan jadwal 
yang telah ditentukan. Kemudian 
hasilnya dievaluasi untuk melihat sejauh 
mana peningkatan kemampuan literasi 
anak setelah mereka mengulanginya 
kembali pembelajaran dengan dibantu 
dengan orang tua di rumah.

TINGKATKAN KEMAMPUAN 

LITERASI ANAK 

Melalui APE televisi putar berbasis 
STEAM ini, Yeri menyebut, ada 
beragam perkembangan yang dicapai 
oleh anak. Di antaranya anak bisa 
mengulang kembali materi kegiatan 
yang menyenangkan di rumah  bersama 
orang tua sehingga ada kesinambungan 
dalam penguatan materi belajar anak 
dengan optimal. 

Melalui media pembelajaran ini 
anak juga memiliki rasa percaya diri 
dengan menunjukkan hasil karya dan 
hadiah yang diberikan di sekolah dan 
juga di  rumah ketika menggunakan 
APE Televisi Putar berbasis STEAM. 
Kemampuan literasi anak pun semakin 
kuat dengan pengulangan materi 
yang ada pada Televisi Putar berbasis 
STEAM ini. Kemampuan berpikir tingkat 
tinggi akan mulai berkembang ketika 
anak menggunakan bahan-bahan di 
sekitarnya dengan cara membuat karya 
sesuai dengan imajinasinya. 
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Yuliana Laima, tak pernah 
mengira kariernya sebagai guru 
honorer pada Kelompk Bermain 
(KB) di wilayah terpencil 

membuahkan hasil membanggakan. 
Ia nobatkan sebagai utusan Provinsi 
Gorontalo untuk mengikuti event 
nasional yakni Apresiasi GTK PAUD dan 
Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi 
2019 Tingkat Nasional yang berlangsung 
di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. Pada kompetisi 
tingkat nasional itu, perempuan yang 
biasa disapa Yuliana itu berhasil meraih 
juara 2 untuk kategori Guru PAUD 
Berdedikasi Tingkat Nasional. Guru 
PAUD Berdedikasi adalah penghargaan 
yang diberikan kepada mereka yang 
mengabdi di daerah Terdepan, Terluar 
dan Tertinggal (3T). 

Sehari-hari Yuliana mengabdi di 
KB Pembina Desa dan Kecamatan 
Dulupi, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. 
KB tersebut bagian dari layanan TK 
Pembina. Saat ini KB Pembina memiliki 
siswa sebanyak 23 anak, sedangkan 
TK memiliki siswa sebanyak 56 anak. 
Jumlah guru untuk KB terapat dua 
orang, sedangkan guru TK sebanyak 
enam orang. Kecamatan Dulupi sangat 
jauh dari pusat Kota Gorontalo, berjarak 
sekitar 90 km dengan waktu tempuh 
kurang lebih 3 jam. Sementara dari 
Tilamuta, ibu kota Kabupaten Boalemo 
berjarak kurang lebih 16 km dengan 
waktu tempuh sekitar 30 menit.

Yuliana menghabiskan masa kecil 
dan pendidikannya mulai SD hingga 
SMA di Dulupi. Sejak lulus SMA ia 
melanjutkan kuliah S1 di Universitas 
Terbuka Gorontalo, Jurusan Pendidikan 

Membiasakan Anak Cakap
Mengucap Kalimat Thoyyibah

Yuliana Laima, S.Pd
Guru KB Pembina Desa dan Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Gorontalo
Juara 2 Guru PAUD Berdedikasi (Daerah 3T) Tahun 2019

Kebiasaan apel pagi dilaksanakan untuk 
menumbuhkan karakter disiplin. dok Yuliana

Pelaksanaan pembelajaran KB di TK Pembina 
Dulupi, Boalemo, Gorontalo. dok. Yuliana

Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG 
PAUD). Sejak lulus kuliah, ia langsung 
mengabdikan di KB Pembina di desa 
kelahiran yang tak jauh dari tempat 
tinggalnya. “Pengabdian di daerah 
sendiri karena merasa terpanggil, juga 
karena waktu itu ada kesempatan lalu 
saya mencobanya. Tak terasa sejak 
2015 mengabdi hingga kini sudah lima 
tahun berjalan,” ujarnya. 

Perihal prestasinya sebagai 
juara 2 Guru PAUD 3 T Berdedikasi 
Tingkat Nasional, perempuan ini tak 
memungkiri ada kebanggan tersendiri 
yang dirasakan. Semula ia merasa 
canggung karena harus berkompetisi 
dengan wakil provinsi lain. Tetapi, ia 
adalah utusan terbaik dari Provinsi 
Gorontalo. “Ini adalah beban sekaligus 
penyemangat untuk tampil maksimal 
dan sebaik mungkin. Saya ingin terus 
belajar termasuk dari peserta lain 
yang waktu itu sama-sama berjuang di 
Pangkalpinang. Alhamdulillah banyak 
yang saya dapatkan dari berbagi cerita 
di antara kami, dan rasanya, muncul 
keinginan untuk mencoba berkompetisi 
lagi pada ajang yang lain,” katanya. 
“Ini manfaat lain dari ikut kompetisi 
tingkat nasional, ada kepercayaan diri 
yang timbul lebih besar serta semangat 
belajar lebih tinggi lagi,” imbuh Yuliana.

MASALAH DAN TANTANGAN 

MEJADI GURU PAUD 3T

Pada Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas 
Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 
2019 lalu, Yuliana menyajikan Karya 
Nyata berjudul “Strategi Pembelajaran 
Melalui Metode Cerita Islami Dalam 
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lahir bahkan sejak dalam kandungan. 
“Masalah pendidikan daerah 3T, semua 
orangtua menyerahkan sepenuhnya 
kepada guru. Ini adalah tantangan, 
dan memang mengawal anak PAUD 
apalagi di daerah 3T tantangannya 
sangat berat. Apalagi menanamkan 
dan menumbuhkan karakter diperlukan 
pembiasaan yang sabar dan telaten. 
Saya juga selalu berusaha mengajak 
orang tua murid agar ikut berperan 
aktif di setiap program sekolah,” jelas 
Yuliana.

Beberapa kalimat Thoyyibah yang ia 
ajarkan di antaranya:

• Kalimat salam, yakni 
Assalamu’alaikum

• Kalimat Basmalah, yakni 
bismillahirrahman nirrahiim

• Kalimat Tasbih, yakni Subhannallah

• Kalimat Tahmid, yakni Alhamdulillah

• Kalimat Tahlil, yakni Laa ilaha illallah

• Kalimat Takbir, yakni Allahu Akbar 

• Kalimat Istighfar, yakni astaghfirullah

• Kalimat Al-Hauqalah, yakni laa haula 
walaa quwwata illa billaahil aliyyil 
adziim

MENANAMKAN MELALUI CERITA 

ISLAMI

Menemukan kesulitan anak dalam 
mengucapkan kalimat Thoyyibah, 
Yuliana melakukan inovasi dengan 
menerapkan strategi pembelajaran 
melalui metode cerita islami. “Banyak 
peristiwa yang saya ceritakan 
mengambil dari kehidupan sehari-hari, 
bisa juga dari buku yang saya baca. 
Kesemuanya saya bumbuhi dengan 
kalimat-kalimat Thoyyibah. Selain anak-
anak merasa senang, ada pembiasaan 
pengucapan,” katanya.

Penerapan strategi pembelajaran 
melalui metode cerita Islami 
memberikan hasil yang sangat baik 
dalam upaya penguatan pendidikan 
karakter. Di antaranya anak dapat 
mengembangkan nilai karakter seperti 
terbiasa berdoa sebelum dan sesudah 

kegiatan, menghafal surat-surat 
pendek, zikir bersama, melaksanakan 
shalat di masjid, mengetahui prilaku 
baik dan buruk. Saling membantu 
sesama manusia dan saling menghargai. 
Berbicara yang baik dan sopan terhadap 
sesama dan Menyanyikan lagu-lagu 
keagamaan.

MEMBERI DAMPAK POSITIF

Setelah penerapan strategi tersebut, 
banyak masyarakat kian menyadari 
pentingnya pendidikan karakter bagi 
PAUD dengan memberi respon positif. 
“Salah satunya dengan membiasakan 
anak mengucapkan kalimat Thoyyibah. 
Sebelum adanya inovasi banyak 
masyarakat belum mengenal macam-
macam kalimat Thoyyibah. Hanya 
sebagian kecil bisa mengucapkan tetapi 
tidak paham artinya,” katanya.

Kebiasan tersebut memberi dampak 
cukup menggembirakan, di antaranya 
anak-anak tumbuh sebagai insan yang 
lebih mudah ditata, berakhlak mulia, 
bertangung jawab, dan penuh kasih 
sayang.  Anak menjadi lebih semangat 
selama kegiatan pembelajaran. 
Kreativitas dan kemampuan anak 
semakin berkembang. “Dan tentunya 
respon dari masyarakat semakin positif 
terhadap pentingnya PAUD terlihat dari 
makin meningkatnya jumlah peserta 
didik yang dipercayakan kepada kami,” 
tutup Yuliana. 

Menanamkan Kebiasaan Mengucapkan 
Kalimat Thoyyibah”. Karya Nyata ini 
ditulis berdasarkan pengalamannya 
mengawal peserta didiknya. Ia melihat 
peserta didiknya tidak bisa dan mungkin 
belum terbiasa mengucapkan beberapa 
kalimat-kalimat tersebut.

Ia memaklumi, lantaran latar 
belakang pendidikan orangtua murid 
sebagian besar hanyalah SD, dan tidak 
memahami bagaimana pembiasaan 
karakter anak harus dimulai sejak 
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Jalan-jalan ke Kompleks 
Kemendikbud, Senayan, Jakarta, 
singgahlah ke Gedung E lantai 
dasar, akan menjumpai ruangan 

cukup besar, bagian depan pada dinding 
ada tulisan PAUD KM “0” Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. PAUD KM 
“0” adalah PAUD milik Kemendikbud 
yang difungsikan memberi layanan 
pengasuhan dan pendidikan bagi 
putra-putri pegawai Kemendikbud 
dan dikelola oleh Yayasan Bakti Idhata 
di bawah naungan Dharma Wanita 
Persatuan Kemendikbud. Pendidikan 
anak usia dini (PAUD), merupakan 
fase penting pendidikan yang menjadi 

pilar utama pembentukan karakter 
sekaligus menjadi investasi penting 
sebuah negara. Inilah yang menjadi 
latar belakang Kemedikbud mendirikan 
PAUD KM “0”. 

Menilik ke belakang, PAUD KM “0” 
ini awalnya bernama Mekar Asih, berdiri 
tahun 1995 dan hanya difugsikan 
sebagai Tempat Penitipan Anak (TPA). 
Menempati salah satu sudut yang tak 
begitu luas di basement Gedung A. 
Sarana-prasarananya pun tak selengkap 
sekarang, dulu sekedar fasilitas yang 
disesuaikan dengan kebutuhan sebuah 
TPA. Anak-anak pegawai Kemendikbud 
dulu dititipkan, diberikan pendidikan, 

perawatan, pengasuhan, pemberian 
kasih sayang dan perlindungan saat 
orang tuanya bekerja.

Sejak tahun 2016, Mekar Asih 
bertransformasi menjadi PAUD KM 
“0” dan diresmikan Mendikbud 
Anies Baswedan. Meskipun sarana 
prasarana sudah mulai membaik dan 
menyesuaikan kebutuhan PAUD, akan 
tetapi masih menempati ruangan 
di basement Gedung A. Dan pada 
akhir tahun lalu, tepatnya Desember 
2019, Mendikbud Nadiem Makariem, 
meresmikan penggunaan gedung baru 
PAUD KM “0” yang tak lagi bersembunyi 
di lantai basement, kini menempati 

PAUD KM "0" yang Super Cakep
PAUD Percontohan Kemendikbud

Sarana prasarana PAUD KM 0 terlihat sangat lengkap
dok. http://www.smartmama

sarana prasarana PAUD KM 0 terlihat sangat lengkap
dok. http://www.smartmama

Ruang tidur yang digunakan ketika anak-anak PAUD KM 0 istirahat 
menunggu orangtuanya selesai bekerja. dok. Kemendikbud

sarana prasarana PAUD KM 0 terlihat sangat lengkap. 
dok http://www.smartmama 
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ruangan cukup besar di lantai dasar 
Gedung E. Filosofi dari penggunaan 
angka 0 pada PAUD KM “0” menjelaskan 
bahwa pendidikan anak usia dini dimulai 
dari usia 0 tahun. Dan di titik 0 Km 
itulah dimulainya fase pendidikan anak 
usia dini yang berperan besar dalam 
menentukan fase kehidupan anak 
selanjutnya.

DIDUKUNG SDM DAN FASILITAS 

MEMADAI

Pada kesempatan meresmikan 
gedung baru PAUD KM “0”, Mendikbud 
Nadiem Makariem bahwa PAUD yang 
ideal memiliki pendidik yang betul-betul 
mencintai anak. “Itu yang terpenting. 
Walaupun kondisi prasarana juga 
penting, tetapi hubungan kebatinan 
antara pendidik dan kualitas pendidik 
merupakan yang paling penting. Karena 
kalau tidak begitu, ujung-ujungnya nanti 
jadi tempat penitipan saja tanpa ada 
kualitas guru yang baik dan memiliki 
hubungan batin,” ujarnya. 

Terdapat beberapa hal yang perlu 
diperbaiki, lanjut Mas Menteri, terutama 
dari sisi sumber daya manusia (SDM), 
fasilitas, dan kualitas buku-buku. “Salah 
satu hal penting dalam SDM adalah 
adanya sistem penunjang antar pendidik 
PAUD, karena di jenjang PAUD tidak 
bisa hanya belajar melalui buku saja, 
melainkan suatu proses ilmiah di mana 
guru-gurunya harus bereksperimen dan 
mencoba hal-hal yang lebih inovatif,” 
terang Mendikbud.

Dilanjutkan Mendikbud bahwa harus 
ada perubahan paradigma mengenai 
buku bacaan anak. “Selama ini kita suka 
menentukan anak itu harusnya baca apa 
padahal sebenarnya paradigma yang 
lebih penting adalah bagaimana cara 
agar anak itu mencintai membaca. Jadi 
sebenarnya harus child driven. Anak 
harus ditanya ingin baca buku-buku 
mengenai apa? Mengenai karakter-
karakter favorit mereka, superhero 
favorit mereka, komik-komik favorit 
mereka,” ujar Mendikbud.

Apapun formatnya, kata Mendikbud, 
yang paling utama adalah anak cinta 
membaca buku. “Jika anak belum bisa 
membaca diajak untuk membalikkan 

halaman-halaman buku sembari 
dibantu membacakan, tidak apa-apa. 
Yang penting dia bisa mengikuti gambar-
gambar yang dia sukai. Paradigmanya 
dulu yang diubah, harus child driven 
artinya semua dimulai dari anak dan 
orang dewasa harus mendengarkan 
anak. Jadi literasi bukanlah tantangan 
untuk membaca dalam arti gramatika 
kebenaran membaca, menulis dan lain-
lain, melainkan bagaimana agar setiap 
anak mencintai buku,” jelas Mendikbud.

MENJADI CONTOH PAUD DI 

INDONESIA

Sementara itu, istri Mendikbud, 
Franka Nadiem Makarim, menambahkan 
bahwa pendidikan anak usia dini sangat 
penting demi menciptakan generasi 
unggul. “Sebenarnya satu yang harus 
kita selalu ingat adalah apapun yang 
mau kita lakukan dengan PAUD, kita 
harus ingat bahwa ini adalah investasi 
karena semua yang kita berikan pada 
anak-anak di enam tahun pertama ini 
kalau kita bisa berkolaborasi dengan 
baik dengan guru-guru PAUD, maka akan 
menghasilkan yang terbaik. Oleh karena 
itu, saya harapkan keberadaan PAUD ini 
bisa menjadi contoh bagi lembaga PAUD 
lain di Indonesia,” katanya.

Memasuki PAUD KM “0” pasti akan 
membuat anak-anak merasa tertarik, 
termasuk para orangtuanya. Tidak 
hanya memiliki penampilan baru, 
PAUD ini dilengkapi dengan berbagai 
permainan dan fasilitas lain yang dapat 
mengundang keingintahuan anak.

Di bagian depannya tempat area 
bermain seperti perosotan, kolam 
ikan, dan area bermain pasir. Masuk 
ke ruang bagian depan PAUD terdapat 
ruang tunggu bagi para orangtua yang 
menitipkan anaknya. Meski tidak 
bisa berada di dalam ruang kelas 
dan memantau langsung anak-anak 
mereka, orangtua tidak perlu khawatir 
karena terdapat layar monitor yang 
memperlihatkan keadaan setiap ruang 
tempat anak beraktivitas. 

Terdapat ruang-ruang yang 
disesuaikan dengan usia anak. Ada 
ruangan untuk bayi, usia 1-2 tahun, 2-3 
tahun, 3-5 tahun, dan ruang Pra SD usia 
5-6 tahun. Juga disediakan ruang tidur, 
ruang bayi, ruang lakstasi, ruang ibadah 
dan ruang makan. Selain itu, ada juga 
ruangan-ruangan yang terbagi menjadi 
ruangan yang tematik, antara lain 
ruang seni dan kreatif yang dilengkapi 
berbagai mainan yang merangsang 
kreativitas anak, area bermain peran 
yang dilengkapi dengan pakaian anak 
dari berbagai profesi/pekerjaan dan 
peralatannya, ruang musik dengan 
berbagai alat musik tradisional maupun 
modern, area balok dan gerak, hingga 
area basah, tempat anak-anak dapat 
bermain air di kolam kecil serta bermain 
pasir. Selain itu ada juga ruang anak usia 
1-2 tahun, ruang anak usia 2-3 tahun, 
ruang Pra SD, ruang tidur, ruang bayi, 
ruang laktasi, ruang ibadah, dan ruang 
makan. 

SUMBER: KEMENDIKBUD DAN BERBAGAI SUMBER

Mendikbud Nadiem Makarim bersama istri ketika meresmikan 
gedung baru PAUD KM 0. dok: sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id



56

SUARA GURU

Edisi XII/Tahun VI/Agustus/2020

Suka Duka
GTK PAUD 
Selama
Pandemi

P
andemi Covid-19 
membuat aktivitas 
pendidikan beralih di 
rumah. Beragam cerita 

disuarakan para Guru dan 
Tenaga Kependidikan (GTK) 
PAUD selama menerapkan 
pembelajaran dari rumah. Dari 
mereka beragampelajaran bisa 
diraih, yang baik bisa ditiru dan 
diadaptasi. Suka duka dialami, 
tetapi mereka tak menyerah.  
Terus mengawal generasi emas 
meski berlangsung dalam jarak 
terpisah. Berikut ceritanya:
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“Di Sekolah Gemintang, Bandung 
beberapa hal yang diterapkan di 
antaranya, pertama melaksanakan 
PAUD Holistik dan Terintegrasi dengan 
Sosial Budaya, ini kondisi yang tepat 
mengaplikasikan pemahaman tersebut. 
Pengelola PAUD berkesempatan 
mensosialisasikan program sekolah 
dengan agama, lingkungan dan 
budaya setempat. Sinergitas akan 
terjalin semakin erat, setidaknya untuk 
persiapan tahun ajaran baru pada bulan 
November 2020. Parenting, konsultasi 
tumbuh kembang anak, pendidikan 
dan pelatihan untuk guru dan tenaga 
pendidik dapat terus berjalan melalui 
daring. 

Kedua menguatkan Parenting 
dengan menjalankan kerjasama dengan 
orang tua. Kami tidak memindahkan 
pembelajaran ke rumah. Pembelajaran 
disiasati dengan menyenangkan (happy 
Learning) seperti membantu mencuci 
piring, menyapu lantai, mencuci beras, 
menyiram tanaman dan lain sebagainya. 
Setelah dokumentasi diberikan, 
guru menjelaskan fungsi 6 aspek 
perkembangan pada kegiatan tersebut. 

Ketiga, mengenalkan kewirausahaan 
dengan memberi permainan penjual 
dan pembeli.  Ini mengenalkan 
kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab 
dan kerjasama. Keempat mengenalkan 
dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. 
Selama di rumah, orangtua kami minta 
untuk mengenalkan lagu-lagu daerah. 

Kelima meningkatkan nutrisi, gizi, 
kebersihan dan kesehatan AUD. Orang 
tua dapat memasak bersama anak, 
menikmati setiap proses bahan mentah 
menjadi bahan makanan yang matang, 
sambil menjelaskan bagaimana 
petani menanam padi, sayur dan buah 
ataupun peternak memerah susu untuk 
kebutuhan gizi dan makanan makhluk 
hidup. Kegiatan ini menumbuhkan rasa 
menghargai ciptaan Tuhan. Keenam, 
mengenalkan lebih awal melalui 
pra literasi. Dapat dilakukan dengan 
mengenal symbol/gambar terlebih 

Jangan Pindahkan Tugas Sekolah ke Rumah

Diane Fatmawati ST., MM
Pengelola Sekolah Gemintang, Bandung

dahulu. Mengeja benda-benda yang ada 
di rumah, anggota keluarga dan angggota 
tubuh yang dimilikinya. Puncaknya anak 
dapat membuat sebuah kreativitas 
maupun percobaan sederhana melalui 
benda-benda yang ada di sekitar rumah 
(konsep tenggelam terapung, panjang 
pendek, berat ringan ataupun gelap dan 
terang). “Itulah beberpa hal yang kami 
lakukan di Sekolah Gemintang, pandemi 
Covid memang membuat kita berduka, 
tetapi untuk anak-anak kita harus selalu 
senyum ceria.” 

BDR Bersama GULING

Yuliana Laima, S.Pd
Guru KB di TK Pembina Dulupi, Boalemo, Gorontalo

‘Kami sedih dan kasihan anak-
anak, kami tidak boleh tatap muka. 
Pembelajaan dialihkan dari rumah. 
Tapi kesedihan tak akan berarti, 
layanan pendidikan harus tetap 
berjalan. Orangtua murid kami rata-
rata berpenghasilan menengah ke 
bawah, maklum kami di daerah 
terpencil.  Kami juga sering mendengar 

pernyataan negatif dari wali murid. Ada 
yang mengatakan, “Selama pandemi 
ini guru bahagia ya? tidak mengajar 
tapi digaji sama pemerintah!”. Kami 
mencoba tegar dan tersenyum, apa 
yang mereka sangkakan tidak benar. 
Kami maklum, sebagian besar orang tua 
yang ada di daerah kami tidak mampu 
membeli pulsa data untuk mengirimkan 

kegiatan belajar anak. Kami melakukan 
kunjungan ke rumah anak setiap hari 
melalui program kami yakni BDR 
bersama Guling yang berarti Belajar Di 
Rumah bersama Guru Keliling. Kami 
menyusun secara sederhana agar anak 
bisa bermain sambil belajar bersama 
orang tua di rumah. 
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Orangtua Tak Mendukung BDR

Asma Asmawati
Pengelola PAUD Tunas Kristus Manokwari, Papua

“Kebijakan BDR tidak bisa kami 
laksanakan dengan sempurna. 
Pembelajaran dilaksanakan dengan 
cara Luring sebesar 80% dan Daring 
20%. Luring harus minta izin kepada 
pemerintah desa/distrik dan membuat 
kesepakatan bersama orangtua untuk 
melaksanakan pembelajaran dengan 
cara guru mmengujungi anak di 
rumahnya atau membuat kelompok 
kecil lalu guru yang datang. Kalau daring 
pembelajaran dilakukan dengan online. 

Kami sangat sedih dengan kondisi 
ini, karena orangtua murid tidak 
mendukung. Mereka memilih pergi 
ke kebun, dan biasanya membawa 
anak-anak mereka ke sana. Kami 
juga kesulitan menggaji guru, kami 
mengandalkan iuran wali murid. 
Semenatara situasi pandemi membuat 
banyak wali murid tidak membayar. Jika 
dibandingkan, suka dan duka, maka di 
tempat kami ditemukan sangat banyak 
dukanya. Orangtua murid seoah tidak 
mengerti kondisi pandemi ini, meski 
sudah berulang kali diberi pemahaman 
tetap saja mereka seolah protes 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
selalu sama. Biasanya mereka selalu 
menanyakan mengapa harus belajar 
dari rumah, tetapi kami tak bosan 
memberikan jawaban dan menjelaskan. 
Selama BDR, materi pembelajaran 
menjadi sangat tidak beraturan, karena 
harus menyesuaikan kondisi murid dan 
orangtua yang sangat beragam.

Ada jiwa kami yang hilang, 
yang biasanya selalu bermain dan 
bercanda dengan anak-anak, kini 

Pembelajaran selama pandemi, menimbulkan suka duka 
bagi kami dan mungkin semua guru. Sukanya kami lebih 
banyak waktu bersama anak dan suami, selain itu orangtua 
murid makin memahami bahwa menjadi guru PAUD itu tidak 
gampang, butuh kesabaran yang tinggi. Dukanya, diantaranya 
sulitnya beradaptasi dengan kebiasaan baru yang tak biasa 
sebelumnya, juga pembelajaran di sekolah yang sudah 
tersusun rapi harus berantakan. Sebagian besar orang tua 
murid tidak mengerti cara mengirimkan kegiatan anak melalui 
online. Kondisi ekonomi orang tua yang menurun drastis 
karena dampak pandemi membuat mereka tidak mampu 
membeli pulsa data untuk kegiatan DARING anak. Orang tua 
banyak yang kelabakan mendampingi anak belajar. Sering kali 
membuat anak mengeluh dan tidak mau diajarkan oleh orang 
tua mereka. Semoga Pandemi Covid-19 akan berakhir dan 
musnah dari muka bumi ini. Aamiin” 

menjadi sirna. Pandemi ini sunguh 
sangat kejam. Jalinan kasih sayang 
pendidik dan murid menjadi hilang. 
Pengelola dan pendidik juga terbatas 
pengetahuannya dan keahliannya 
mengoperasikan HP terutama jika 
harus menggunakan aplikasi-aplikasi. 
Sementara kebanyakan HP kami 
standar saja. Apalagi orangtua murid, 
sebagian besar bekerja sebagai petani, 
bisa dibayangkan bagaimana kondisi 
masyarakat pedalaman Papua. Berat 
dan sangat berat, HP jarang yang 
punya apalagi menggunakannya. Sinyal 
internet juga sangat susah, alangkah 
berat hanya untuk mendapatkan sinyal 
harus berlari-lari menuju tempat lebih 
tinggi, ini butuh tenaga dan waktu. 

 Akan tetapi, pandemi ini memberikan 
dampak positif, diantaranya anak-anak 
bisa terhindar dari penularan Covid-19, 
anak-anak lebih banyak di rumah dan 
tidak dibiarkan berkeliaran, kemana-
mana selalu bersama orangtua, dan 
waktu kebersamaan di antara mereka 
menjadi lebih banyak. Semoga Corona 
segera sirna. 

Yuliana ketika melakukan aktivitas mengajar 
dengan berkeliling dari rumah ke rumah. 
Dok pribadi
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yang kurang mumpuni karena daerah kami adalah daerah pegunungan yang masih 
susah untuk mendapat akses internet yang bagus. Selain itu kami tidak semua wali 
murid memiliki gadget untuk menunjang pembelajaran secara online. Ada yang 
memiliki tidak bisa menggunakannya dengan baik, membimbing anak selama di 
rumah juga banyak orangtua murid yang mengeluh, katanya sangat berat, anak tidak 
mau nurut sama orangtua, dan macam-macam.”

Maka kami sepakati guru PAUD Subulussalam   menjalankan kegiatan belajar 
mengajar dengan cara GULING yaitu guru keliling. Ya benar kami dewan guru 
berkeliling ke rumah masing-masing anak guna menjelaskan kepada wali murid 
berbagai kegiatan belajar anak per minggunya. Selama belajar dari rumah anak-anak 
didampingi orangtua masing-masing, ada yang didampingi kakek neneknya atau 
kakaknya.  Namun tak jarang guru-guru datang dan membimbing langsung anak-
anak di rumah masing-masing, karena banyak orangtua yang keberatan dengan 
kondisi ini. Orangtua juga harus melaporkan hasil belajar anak dengan mengirim foto 
hasil karya anaknya, kadang berupa video.

Bagi wali murid yang tidak memiliki gadget bisa pinjam punya saudara atau 
tetangga terdekat. Terkadang guru-guru lah yang langsung melakukan pemotoan 
hasil karya anak-anak. Keuntungannya, kami bisa komunikasi dengan setiap wali 
murid, menjelaskan tentang pandemi ini dan lain sebagainya. terkadang mereka 
juga curhat bagaimana solusi yang harus dilakukan ketika anak rewel untuk belajar, 
atau tidak mau belajar dan lain sebagainya.” 

Guling PAUD Subulussalam

Siti Nurlia
Guru PAUD Subulussalam, Lebak, Banten

“Pendidikan tiba-tiba berduka, 
sejak pertengahan Maret pemerintah 
melarang aktivitas tatap muka 
di sekolah. Semua berubah dan 
pembelajaran harus berlangsung dari 
rumah (BDR). Berat hati kami kaum 
guru dan pengelola PAUD Subulussalam 
di Lebak, Banten juga wajib menerapkan 
BDR. Banyak kendala terutama signal 

Video Call Pelepas Rindu

Vebby Julianti Permata
Guru PAUD Mulya Jaya, Ciampel, Karawang

“Tak sedikit orangtua yang mengeluh, 
karena tidak siap menjadi guru dadakan, 
guru PAUD lagi. Kalau mendampingi yang 
sudah SD orangtua masih bisa, tetapi 
untuk PAUD banya yang bilang gregeten 
karena anak tidak mau melaksanakan 
seperti yang disampaikan guru. Mereka 
juga mulai jenuh karena banyak anak 
yang susah dilepas dari HP. 

Selama BDR, sekolah memberikan sosialisasi kepada orang tua mempermudah 
komunikasi menggunakan “group WhatsApp” orang tua siswa. Sekolah meringankan 
Infaq bulanan selama dua bulan untuk pembelian kuota. Melalui group WA orang 
tua guru menyampaikan kegiatan belajar dan bermain anak dirumah. Untuk 
penguatannya guru melakukan Video Call bersama anak-anak secara bergantian. 
Hal ini tentunya agar anak tetap semangat saat belajar dari rumah. Selain itu guru 
mengirimkan video pembelajaran untuk pengenalan tema dan literasi setidaknya 
seminggu satu kali yang dibuat oleh guru serta video pembelajaran yang diunduh 
dari Rumah Belajar untuk penguatan karakter anak. Dalam BDR kami sesuaikan 
dengan enam aspek perkembangan anak. Dimulai pembiasaan Shalat Dhuha dan 
membaca Asmaul Husna. 

Kegiatan bermain dan belajar seperti membuat prakarya, gerak dan lagu, dan 
kegiatan lainnya sesuai tema dengan menggunakan bahan ataupun alat yang ada 
dirumah. Kami tak menganjurkan orangtua membeli kebutuhan belajar anak, karena 
ke luar rumah akan sangat berbahaya. Juga kami berikan kegiatan menggunakan 
lembar kerja. Guru tetap melakukan penilaian pada setiap kegiatan anak berdasarkan 
foto, video, lembar kerja ataupun catatan kecil dari orang tua yang dilaporkan secara 
rutin kepada guru melalui Group WA.  Hal yang menarik ketika Video Call dengan 
anak-anak secara bergantian, anak-anak terlihat sangat bahagia dapat bertegur 
sapa dengan guru dan teman lainnya, meskipun secara virtual. Ini suasana sangat 
mengharukan, bagaimanapun kami semua rindu bertemu.” 
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Masa Pandemi Covid-19 yang 
berkepanjangan membuat 
dunia layu seketika. Pun 
demikian pendidikan 

menjadi tak berkutik dibuatnya. 
Mendadak daring, kata yang tepat untuk 
menggambarkan layanan pendidikan 
agar tetap berjalan. Kebiasaan yang tak 
biasa dilakukan pelajar di dunia, juga 
di Indonesia. Terutama kalangan PAUD 
dan SD yang biasanya tak pernah boleh 
bersahabat erat dengan HP dan internet, 
sejak pandemi berlangsung, semua tak 
berdaya dibuatnya. Biasanya HP dan 
internet hanya digunakan kala diminta 
guru untuk mencari materi pelajaran, 
kini semua tugas sekolah disampaikan 
lewat HP dengan jembatan internet. 
PAUD lebih parah lagi, kini anak-anak 
PAUD kian bersahabat dengan HP. 

Selama pandemi, semua negara 
menutup layanan pendidikan. Ketika 
pandemi terlihat mulai mereda, 
beberapa negara mulai membuka 
kembali layanan pendidikan tatap muka 
langsung, kecuali untuk anak PAUD, 
masih banyak negara menutup total, 
hanya beberapa saja yang membuka 
kembali. Melindungi aset bangsa yang 
berusia emas jauh lebih berarti daripada 
mengorbankan nyawa denga membuka 
layanan pendidikan tatap muka 
langsung. 

Akan tetapi, tulisan ini menyajikan 
suasana hari pertama masuk sekolah 
pada jenjang di atas PAUD di beberapa 
negara ketika negara yang bersangkutan 
melonggarkan interaksi sosial 
masyarakatnya. Bagi PAUD termasuk 

kalangan guru dan pengelolanya, 
jenjang pendidikan di atasnya bisa 
menjadi pelajaran berarti bagaimana 
keberlangsungan sekolah tatap 
muka langsung ketika pelonggaran 
diterapkan. Berikut ini sedikit gambaran 
suasana ketika sekolah dibuka kembali 
di beberapa negara disaat pandemi 
masih berlangsung. Ada pemandangan 
unik dan ketat melihat para pelajar 
melangsungkan aktivitas kembali ke 
sekolah. 

WUHAN, CHINA

China, menjadi salah satu 
barometer pendidikan selama pandemi 
berlangsung, lantaran di negara Tirai 
Bambu itulah, tepatnya di Wuhan 
Covid-19 mulai meledak. Wuhan 
menyambut 57.000 siswa kembali 
ke sekolah untuk kali pertama sejak 
kunci lockdown berakhir. Inggris telah 
melihat bahwa Wuhan membuka 

Pemandangan 
Unik di Sekolah

Masuk Sekolah Selama Pandemi di Tiga Negara

Siswa di sebuah sekolah di Wuhan mengenakan 
masker wajah dan setiap meja dilindungi dengan 
pastisi berbahan plastik/mika (dok: AFP via Getty 
Images)

Suasana ruang kelas di sebuah sekolah di Jepang 
pada hari pertama setelah dibuka di masa pandemi 
COVID-19 (kalderanews.com) 
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kembali sekolah-sekolah sejak 6 Mei 
lalu tetapi hanya untuk siswa senior, 
dengan langkah-langkah keamanan 
yang berlaku seperti murid mengenakan 
masker wajah. Beberapa sekolah 
menerapkan bangku siswanya dengan 
pelindung dari partisi berbahan plastik. 

Pembukaan kembali sekolah 
diterapkan dengan membatasi jumlah 
murid yang diizinkan masuk ke ruang 
kelas untuk membiasakan jaga jarak 
sosial. Ketika siswa dan staf hendak 
masuk lingkungan sekolah mereka 
diterapkan pemindai termal. Terdapat 
petugas keamanan mengawasi siswa 
sebelum masuk lingkungan sekolah, 
dan di beberapa sekolah ada polisi 
yang ketat melakukan penjagaan untuk 
memastikan siapapun yang masuk 
menerapkan protokol kesehatan yang 
berlaku.

JEPANG

Pada 27 Februari 2020, Perdana 
Menteri Shinzo Abe mendesak sekolah-
sekolah dasar, menengah, dan tinggi di 
seluruh Jepang untuk menghentikan 
kegiatan tatap muka di kelas, mulai 2 

Maret hingga awal tahun ajaran baru 
pada awal April. Ini dimaksudkan untuk 
mencegah penyebaran virus. Abe tidak 
mengeluarkan panduan khusus untuk 
universitas, yang sebagian besar sedang 
libur musim semi karena mereka 
mengikuti sistem semester yang 
terpisah.

Pada 24 Maret 2020, Jepang 
mengumumkan bahwa mereka tidak 
akan memperpanjang rekomendasi 
penutupan sekolahnya. Pemerintah 
menyerahkan keputusan kapan dan 
apakah akan dibuka kembali ke kota 
setempat berdasarkan jumlah kasus 
virus corona di daerah tersebut. 
Kementerian Kesehatan juga merilis 
pedoman untuk membuka kembali 
sekolah yang mencakup membuka 
jendela untuk ventilasi ruang kelas, 
menjaga jarak fisik, memeriksa suhu 
setiap hari, dan mengenakan masker 
wajah. “Keadaan masing-masing daerah 
berbeda, dan akan jauh lebih efektif 
untuk menilai berdasarkan situasi 
lapangan yang sebenarnya daripada 
mendikte langkah kebijakan nasional,” 
ujar Menteri Pendidikan Koichi Hagiuda 
mengatakan kepada Straits Times. 

JERMAN

Sekolah menengah di seluruh Jerman 
dibuka kembali awal bulan Mei sehingga 
para siswa senior dapat mengikuti ujian 
akhir. Sebelumnya, sebagian besar 
sekolah dan tempat penitipan anak di 
16 negara bagian Jerman telah ditutup 
sejak pertengahan Maret. Sebagai 
bagian dari rencana Jerman untuk 
secara bertahap mencabut lockdown, 
Perdana Menteri Angela Merkel 
merekomendasikan agar sekolah 
memulai proses pembukaan kembali 
pada 4 Mei, dengan memberikan 
prioritas kepada siswa yang akan lulus.

Untuk mendorong jarak sosial, 
pemerintah telah mendesak sekolah 
untuk membagi kelas menjadi 
kelompok-kelompok yang tidak lebih 
dari 15 orang dan meminta anak-anak 
membersihkan meja mereka setiap hari, 
di antara tindakan pencegahan lainnya. 
Sekolah menengah atas dan universitas 
tetap ditutup sampai pemberitahuan 
lebih lanjut. 

SUMBER: MIROR.CO.UD, BQ-MAGAZINE.COM , DAN 
BERBAGAI SUMBER 

Suasana ujian di sebuah sekolah menengah 
di Jerman setelah negara itu memperlonggar 
lockdown dan sekolah diizinkan kembali belajar di 
ruang kelas (kalderanews.com) 
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Froebel lahir 21 April 1782 
di Thuringia, Jerman d a n 
meninggal pada tanggal y a n g 
sama pada Juni 1852. Ia m e n g a b d i k a n 

kehidupannya guna mengembangkan suatu sistem mendidik 
anak. Froebel adalah seorang Pedagogi (pendidik) dan banyak 
yang menyatakan bahwa ia seorang ilmuwan, seseorang yang 
sangat spiritual, naturalist (pecinta alam), bahkan seorang 
garderner karena beliau mencintai kebun dengan segala isinya. 
Froebel dianggap sebagai bapak dari pendidik anak usia bayi, 
selain itu dikenal karena menciptakan garden of children atau 
kindegarten (taman kanak-kanak) yang berarti kebun milik 
anak di Blankenburg, Jerman. Sekolah yang dirancang oleh 
Froebel ini berbeda dari sekolah yang ada sebelumnya. Model 
rancangan ini di kemudian hari mempengaruhi rancangan 
sekolah di seluruh dunia. 

Menurut Froebel, anak-anak harus dibiarkan menciptakan 
kegiatan mereka sendiri, dan peran guru adalah untuk 
mengembangkan kreativitas mereka. Konsep belajar menurut 
Froebel lebih aktif melalui bermain dan lebih dititik beratkan 
pada pembelajaran ketrampilan motorik kasar atau motorik 
halus. 

Kindergarten Froebel diperuntukkan bagi anak yang 
berusia antara 3 sampai 7 tahun. Ia menggunakan taman 

sebagai simbol dari pendidikan anak. Pendidikan anak 
merupakan perluasan dari pandangannya terhadap dunia 

dan pemahamannya tentang hubungan individu, sang 
pencipta dan alam semesta. Froebel mendirikan kindergarten 
pertama pada tahun 1837, dengan rancangan kurikulum yang 
telah terstruktur untuk anak dalam mencapai pemahaman 
tentang lingkungan sekitarnya. Kurikulum yang dirancang 
Froebel meliputi pekerjaan atau kegiatan seni, keahlian dan 
pembangunan. Semua kegiatan yang dirancang dilakukan 
dalam bermain seperti bermain lilin, meronce, menggunting 
dan melipat kertas, bernyanyi, permainan, bahasa dan 
aritmetika. 

Pendidikan taman kanak-kanak perlu mengikuti sifat anak 
serta bermain merupakan suatu metode dari pendidikan dan 
cara dari anak untuk meniru kehidupan orang dewasa dengan 
wajar. Froebel mengatakan bahwa tahap ini merupakan masa 
permulaan pendidikan karena pada tahap ini anak sudah 
mulai bisa mengucapkan kata benda. Namun demikian, kata 
pertama yang diucapkan anak tersebut biasanya sedikit salah 
dan merupakan kewajiban orang tua atau pendampingnya 
untuk memperbaiki perkataan tersebut dengan mengucapkan 
kata yang disebutkan anak tersebut dengan benar. Selain 
pengucapan, Froebel juga menekankan mengenai bermain 
dan menarik hubungan antara bermain dengan pengalaman 
pendidikan. Menurut Froebel, bermain merupakan proses di 
mana perkembangan kepribadian sedang terjadi. 

“Ia adalah Bapak Taman Kanak-Kanak dunia. Ia pelopor 

tunggal hadirnya kindergarten atau taman kanak-kanak 

(TK) pertama di dunia. Lembaga PAUD di Indonesia 

tidak bisa di lepaskan dari pengaruhnya”

Friedrich Wilhelm 
August Froebel
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