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Kepada GTK PAUD di manapun berada, semoga 
senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jaga 
kesehatan dan keselamatan diri serta orang-orang 

terdekat. Taati protokol kesehatan kapan pun dan di manapun. 
Kita masih berada dalam situasi yang memprihatinkan. 
Pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda kapan berakhir. 
Justru sebaliknya, varian Covid-19 yang baru yakni varian Delta 
membabibuta meluluhlantakkan tanpa pandang bulu. Covid-19 
banyak membuat masyarakat bertumbangan. Bersama ini, kami 
sampaikan duka cita mendalam kepada sahabat GTK PAUD, 
praktisi, akademisi, dan semua yang tak bisa disebut satu 
persatu, mereka telah pergi untuk selamanya. Terima kasih atas 
sumbangsih yang telah diberikan kepada Direktorat GTK PAUD, 
khususnya untuk pendidikan anak usia dini.

Kebijakan PTM terbatas telah dimulai sejak Juli 2021. 
Kebijakan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut SKB 4 Menteri. 
Pasalnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran 
jarak jauh (PJJ), mulai menampakkan banyak hal yang kurang 
menyenangkan. Diindikasi banyak pelajar yang menurun capaian 
pendidikannya (learning loss), gangguan mental terjadi pada 
anak-anak, kekerasan pada anak dan remaja. Bahkan banyak 
orang tua tertekan karena kehilangan pencaharian, sementara 
mereka harus mendampingi anaknya sekolah di rumah. Kita 
harus benar-benar mematuhi anjuran pemerintah menjalankan 
Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan PPKM 
Level 4. 

Saya menghimbau pada satuan pendidikan yang berada di 
zona hijau dan kuning untuk melaksanakan PTM tersebut dengan 
sangat hati-hati. Jika sahabat GTK PAUD sudah menerima 
vaksin pertama, lanjutkan pada vaksin berikutnya hingga tuntas. 
Akan tetapi, jangan lantas percaya diri seakan-akan kebal virus.

Di tengah pandemi yang terus mengintai, tanggal 23 Juli kita 
bersama memperingati Hari Anak Nasional (HAN). Jadikan HAN 
sebagai momentum kebangkitan anak-anak indonesia yang 
sehat, ceria, cerdas , kreatif dan inovatif, berakhlak mulia dan 
gembira. Sahabat GTK PAUD, kita masih ada waktu setengah 
tahun untuk menuntaskan pekerjaan yang belum terselesaikan. 
Jangan jadikan Covid-19 sebagai pelemah dan penghambat 
kinerja kita. Kita harus bergerak bersama, menyingkap rintangan 
penghalau langkah kita. Tatap ke depan dengan optimis, jaga 
kesehatan dan jangan lupa bahagia. M

Jakarta,   Juli 2021 
Direktur GTK PAUD

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.
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Protokol Kesehatan
Perketat

Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas 2021-2022

Strategi jitu menyambut tahun ajaran 2021/2022 
telah dirancang matang oleh pemerintah, khususnya 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi (Kemendikbudristek). Salah satunya 

dengan meluncurkan Panduan Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) terbatas tanggal 2 Juni 2021. PTM terbatas ini wajib 
dilaksanakan mulai Juli 2021 untuk wilayah paparan Covid-19 
dalam kategori zona hijau dan kuning. Sedangkan untuk 
wilayah yang masih zona orange dan merah, belum boleh 
menjalankan PTM terbatas. 

Panduan PTM terbatas tersebut menjadi alat bantu bagi 
guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUDdikdasmen 
yang dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah 
dan satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan dapat 
melakukan berbagai hal untuk optimalisasi panduan tersebut. 
Alat bantu ini akan sangat memudahkan seluruh elemen 
pendidikan dalam persiapan pelaksanaan PTM terbatas tahun 
2021/2022. 

Panduan tersebut disusun berdasarkan masukan dari 
berbagai kalangan termasuk para pemangku kepentingan, 
guru dan tenaga kependidikan, serta orang tua peserta 
didik. “Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan 
membutuhkan panduan operasional sebagai turunan SKB 
Empat Menteri untuk memudahkan dalam mempersiapkan 
dan melaksanakan PTM terbatas,” ujar Mas Menteri dalam 
sambutannya saat peluncuran Pedoman Pembelajaran 
Tatap Muka (PTM) terbatas tahun 2021/2022 secara virtual 
tanggal 2 Juni 2021. PTM terbatas juga menjadi opsi bagi 
orang tua peserta didik. Apakah setuju atau tidak anaknya 
melangsungkan pembelajaran tatap muka secara langsung di 
satuan pendidikan tempat ia sekolah. 

Nadiem berharap dalam melaksanakan PTM terbatas, 
panduan ini dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan 
kondisi sekolah pada daerah masing-masing. “Kami harap 
panduan ini dapat dipelajari dengan seksama dan diterapkan 
sebaik mungkin demi kebaikan kita semua dan tentu saja saya 
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juga tidak akan berhenti mengingatkan betapa pentingnya 
kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan PTM terbatas,” 
tutur Mas Menteri.

ANTISIPASI VARIAN DELTA

Pada kenyataannya, begitu memasuki Juli 2021, khususnya 
jenjang PAUD untuk wilayah zona hijau dan kuning ternyata 
belum banyak yang berani melaksanakan PTM terbatas. 
Penyebabnya adalah hadirnya varian Delta, salah satu 
varian virus Corona yang memiliki tingkat penularan lebih 
cepat dengan keganasan berlipat. Akibatnya banyak warga 
masyarakat tumbang dibuatnya. Kasus positif Covid-19 di 
Indonesia melonjak tajam. Ketika berita ini diturunkan, kasus 
meninggal di Indonesia menempati posisi tertinggi di dunia. 

Ditambah lagi pemerintah mengeluarkan keputusan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM) 
darurat untuk Jawa-Bali, tanggal 3-20 Juli 2021, diperpanjang 
hingga 25 Juli. Lalu Pemerintah memperpanjang hingga 
tanggal 2 Agustus dengan istilah PPKM Level 4. Meskipun 
dibuka, presiden menghimbau seluruh masyarakat tetap 
menerapkan protokol kesehatan ketat. Selama PPKM darurat 
mobilitas warga sangat dibatasi, terjadi banyak penyekatan 
di sana-sini. Bahkan instansi pemerintah, termasuk 
Kemendikbudristek mengeluarkan himbauan kepada seluruh 
pegawainya untuk melangsungkan Work from Home (WFH) 
100 %. Diberlakukannya PPKM darurat menjadikan jenjang 
PAUD masih melangsungkan PJJ. Langkah ini selain untuk 
mengantisipasi masifnya penyebaran virus Corona, juga untuk 
melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak. 

EVALUASI PJJ

Perlu diketahui, bahwa diterbitkannya Panduan 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, menjadi bagian 
tindak lanjut sekaligus bentuk penerjemahan SKB 4 Menteri 
(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 
Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam 
Negeri) tahun 2021. SKB 4 Menteri tersebut bernomor 
O3lKBl2O2l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.O1.08/
MENKDSl4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 202 1 dan 
ditetapkan di Jakarta, tanggal 30 Maret 2021. SKB 4 Menteri 
tersebut diumumkan tanggal 30 Maret 2021 dan berisi tentang 
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi 
Corona virus Disease 2019 (COVID-19). 

Lahirnya SKB 4 Menteri didasari hasil evaluasi dan kajian 
mendalam atas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 
(PJJ) yang telah berjalan selama 1,5 tahun. Mas Menteri 
mengatakan, bahwa lamanya waktu pelaksanaan PJJ banyak 
menimbulkan dampak negatif. Beberapa fenomena terjadi, 
mulai penurunan capaian belajar (learning loss), gangguan 
psikososial, hingga timbulnya fenomena tingginya angka putus 
sekolah, juga kekerasan yang melibatkan kalangan remaja/
pelajar. 

Saat pengumuman SKB  4 Menteri, Mas Menteri juga 
menyinggung layanan pendidikan di Indonesia khususnya 
tahun pertama pandemi Covid-19. Saat itu Kemendikbudristek 
sudah memperbolehkan sekolah di daerah zona hijau dan 
kuning untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 
langsung. “Tetapi realita di lapangan, hanya 22% sekolah 
yang menyelenggarakan tatap muka langsung. Kita sudah 
ketinggalan dari negara lain, sudah 85 persen negara di Asia 
Timur dan Pasifik yang sudah langsungkan pembelajaran 
tatap muka,” katanya. 

Semua pakar dunia termasuk WHO dan UNICEF, lanjut 
Mas Menteri, telah menyepakati bahwa penutupan sekolah 
menghilangkan pendapatan hidup satu generasi. Penutupan 
sekolah juga berdampak pada kesehatan, perkembangan 
mental anak-anak, dan para orang tua juga kehilangan 
kesempatan untuk memperbaiki taraf ekonomi karena harus 
mengurus anak-anak di rumah,” jelas Mas Menteri. Sebelum 
dampak negatif menjadi permanen, pemerintah menerbitkan 
Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang ditindaklanjuti 
terbitnya Panduan Penyelenggaraan PTM terbatas tahun 
2021/2022.

VAKSINASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk bisa melaksanakan 
PTM terbatas. Kemendikbudristek telah menghimbau kepada 
semua pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk 
memprioritaskan guru dan tenaga kependidikan diberikan 
vaksinasi tersebut. Pada akhir Juni 2021, semua guru dan 
tenaga kependidikan telah menerima vaksin dosis pertama 
sebelum PTM terbatas dilaksanakan. Dosis berikutnya 
menyesuaikan jenis vaksin yang digunakan, serta kapan vaksin 
pertama diberikan.

Kepada satuan pendidikan terutama guru dan tenaga 
kependidikan yang telah divaksin, dihimbau agar PTM terbatas 
segera dilaksanakan. Melihat kondisi di lapangan, sejatinya 
sudah ada beberapa satuan pendidikan di daerah yang mulai 

Nadiem Anwar Makarim
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Republik Indonesia
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melaksanakan PTM terbatas dengan mematuhi protokol 
kesehatan ketat. Memperbolehkan kehadiran peserta didik 
sebanyak 50 persen dari total kapasitas, memakai masker, 
menjaga jarak aman, rajin mencuci tangan sebelum masuk 
area sekolah serta tidak ada aktivitas di kantin. 

Mas Menteri juga mengapresiasi kepada kalangan guru dan 
tenaga kependidikan yang tetap terus memberikan layanan 
pendidikan meskipun dalam kondisi pandemi. Banyak guru 
yang tetap semangat mencari ilmu melalui berbagai webinar 
peningkatan kompetensi, saling berbagi dan belajar antar guru 
demi pelayanan terbaik untuk peserta didiknya. “Saya sungguh 
kagum dan bangga dengan ibu dan bapak yang telah menjadi 
guru pembelajar, guru yang terus bergotong royong, dan guru 
yang terus meningkatkan kompetensi diri demi memberikan 
layanan terbaik kepada anak-anak kita, para penerus bangsa,” 
tutur Mas Menteri.

MEMILIKI PRINSIP YANG SAMA 

Sementara itu, Iwan Syahril, P.hD., Direktur Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) mengatakan bahwa 
pelaksanaan PJJ selama pandemi ini telah berjalan dengan 
baik. Akan tetapi, jika PJJ terus berlanjut dalam waktu yang 
lama akan berdampak negatif terhadap perkembangan peserta 
didik. “Kendala tumbuh kembang anak, tekanan psikososial, 
kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi, serta jumlah 
anak putus sekolah turut menjadi pertimbangan,” ujar Iwan. 

Dengan kebijakan PTM tebatas, masyarakat tidak perlu 
khawatir, karena prinsip pelaksanannya tidak berubah. 
Pembelajaran selama PTM terbatas tetap mengutamakan 
keselamatan dan kesehatan pada murid, guru, tenaga 
kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Iwan menyebut, 
kebijakan PTM terbatas dilakukan jika Pemerintah Daerah 
(Pemda) sudah memberi izin dan satuan pendidikan 
memenuhi semua syarat berjenjangnya. “Bila ada satu 
syarat tak terpenuhi, maka kami minta sekolah untuk tidak 
melaksanakan PTM terbatas,” kata Iwan.

Dengan terpenuhinya seluruh syarat, Iwan berharap PTM 
terbatas bisa segera dilaksanakan sesuai dengan protokol 
kesehatan. Namun apabila ketentuan vaksinasi bagi guru dan 
tenaga kependidikan belum dapat dilakukan di suatu daerah, 
maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi 
PTM sesuai kondisi pendidikan. “Setelah mayoritas pendidik 
dan tenaga kependidikan diberikan vaksin dosis kedua, satuan 
pendidikan wajib memberikan opsi layanan PTM terbatas. 
Orang tua atau wali murid dapat memilih bagi anaknya untuk 
melakukan pembelajaran tatap muka atau tetap melaksanakan 
pembelajaran jarak jauh,” terang Iwan.

WEBINAR PTM TERBATAS

Sedangkan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., menjelaskan 

bahwa Ditjen GTK beserta unit kerja di lingkungannya telah 
menggelar seri webinar PTM terbatas pada bulan Mei hingga 
Juni 2021. Webinar PTM terbatas tersebut diharapkan 
menjadi media sosialisasi kepada para satuan pendidikan, 
agar dapat diimplementasikan, serta menjadi referensi untuk 
melakukan kegiatan pembelajaran. Webinar juga diharapkan 
menjadi wadah untuk merefleksikan PTM terbatas dalam 
masa pandemi bagi sesama pendidik untuk pengembangan 
bentuk pembelajaran selanjutnya.

Menurut Nunuk, dengan adanya sosialisasi kebijakan ini 
sekolah memiliki beragam pilihan dan metode yang dapat 
menjadi referensi guru dalam melakukan proses pembelajaran. 
Selain itu juga menjadi wadah untuk refleksi pengalaman 
PTM terbatas di masa pandemi antar sesama pendidik. 
Sehingga dapat menjadi masukan untuk pengembangan 
proses pembelajaran selanjutnya. “Dengan begitu, seluruh 
pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan termotivasi 
untuk melakukan proses pembelajaran sebagaimana arahan 
Mendikbudristek dan Pak Dirjen,” ucap Nunuk.

AKADEMISI HINGGA PRAKTISI

Sementara itu, Dr. Santi Ambarukmi, M.Ed., Direktur Guru 
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Direktur 
GTK PAUD) menjelaskan bahwa Direktorat GTK PAUD telah 
melaksanakan 5 seri webinar PTM terbatas khusus jenjang 
PAUD. Webinar tersebut dilaksanakan setiap hari senin, 
tanggal 24 dan 31 Mei, serta tanggal 7, 21 dan 28 Juni 2021. 

Setiap webinar menghadirkan dua narasumber hebat 
dari kalangan akademisi dan praktisi. Pelaksanaan webinar 
tersebut terbuka untuk GTK PAUD, selain bisa mengikuti lewat 
link Zoom juga bisa mengikuti secara live streaming melalui 
kanal Youtube Direktorat GTK PAUD. Dalam pantauan Direktur 
GTK PAUD, setiap webinar PTM terbatas dilaksanakan, peserta 
sangat antusias mengikutinya. “Alhamdulillah kawan-kawan 
GTK PAUD sangat responsif dan antusias mengikuti webinar 
tersebut. Bahkan ribuan peserta yang megikuti lewat Zoom, 
ditambah lagi peserta yang mengikuti lewat youtube,” katanya. 

Iwan Syahril, P.hD
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
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Antuasiasnya peserta, lanjut direktur, menandakan 
betapa hausnya GTK PAUD akan penambahan keilmuan 
dan pengetahuan. Tidak ada cara yang bisa ditempuh 
untuk menyegarkan, meningkatkan serta mengembangkan 
kompetensinya selama pandemi selain mengikuti webinar 
dan bentuk lain yang sejenis. “Peserta juga terlihat antusias 
menanyakan pada narasumber berbagai hal yang perlu 
dijalankan saat PTM terbatas,” katanya. 

Dalam webinar tersebut menghadirkan narasumber dari 
akademisi maupun praktisi. Narasumber tersebut meliputi:

 ● dr. Anne Gracia (Praktisi Neurosains Terapan)

 ● Dedi Wahyudi, SH, (almarhum) (Asosiasi Pelatih PAUD 
Indonesia (APPAUDI))

 ● Dr. Ali Nugraha (Dosen PG PAUD UPI)

 ● Ria Fatimah (Kepala PAUD Terpadu Fatimah, Sukoharjo, 
Jawa Tengah)

 ● Farida Yusuf, M. Pd (Ketua IGTKI)

 ● Dra. Siti Latifah, M.Pd (Ketua PP IGRA)

 ● Prof. Dr. Ir. Netti Herawati. M.S (Ketua HIMPAUDI)

 ● Indar Ardiansyah (Pengelola PAUD HI Tulip, Ciomas, Bogor)

 ● Dr. Irma Yuliantina, M.Pd (Sekretaris BAN PAUD Dikmas)

 ● Arum Puspitasari (Kepala PAUD Intens School, Tuban)

Santi berharap, seluruh peserta yang mengikuti webinar 
bisa berbagi ilmu yang diperoleh pada kawan-kawan sejawat 
di daerahnya masing-masing. “Saya menghimbau apapun 
yang dilakukan kawan-kawan GTK PAUD tetap perhatikan 
kesehatan dan keselamatan anak-anak, karena mereka aset 
bangsa untuk masa depan Indonesia,” katanya.

PENTINGNYA PTM TERBATAS DI MATA GURU

Banyak GTK PAUD sudah lama merindukan pelaksanaan 
pembelajaran tatap muka langsung. Setahun lebih 
pembelajaran jarak jauh (PJJ), telah menimbulkan kejenuhan. 
Menurut Ari Susanti M.Pd, Kepala TK Aisyiyah 24 Surabaya, 
adanya opsi TPM Terbatas sangat penting bagi anak. 
Khususnya untuk mengantisipasi dampak negatif dari PJJ, 
agar anak tidak kehilangan kesempatan belajar (loss learning). 
“Terutama stimulasi bagi anak usia dini yang tengah berada di 
masa keemasannya,” katanya. 

Pengalaman selama PJJ, banyak keluhan dari orang tua, 
mereka bingung harus menjadi guru dadakan bagi anaknya. 
“Orang tua yang mudah emosi bisa membahayakan anak ketika 
terjadi kekerasan fisik dan verbal. Adanya parenting daring 
dan konsultasi via chat yang sekolah berikan, belum banyak 
membantu permasalahan yang dialami orang tua. Pertanyaan 
mereka ujung-ujungnya tetap sama, kapan sekolah dibuka?”, 
cerita Ari Susanti.

Untuk itulah, Ari Susanti berharap PTM terbatas sebaiknya 
disegerakan. Pasalnya anak yang masuk sekolah tahun ajaran 
baru pada kelompok A, otomatis naik ke kelompok B. “Jadinya 
mereka menjadi anak kelompok B dengan varian rasa anak 
kelompok A. Banyak sekali karakter yang tumbuh kurang 
maksimal pada anak,” tutur Ari Susanti sembari beraharap 
PTM terbatas bisa segera dibuka dalam waktu dekat. M

AHMA FAUZI RAMDANI & MUKTI ALI

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd
Sekretaris Direktort Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dr. Santi Ambarukmi, M.Ed
Direktur GTK PAUD

Ari Susanti, M.Pd
Kepala TK Aisyiyah 24 Surabaya
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Direktorat GTK PAUD menggelar webinar Guru Belajar 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas seri 1 
pada tanggal 31 Mei 2021. Pelaksanaan webinar ini 
menindaklanjuti sekaligus menerjemahkan SKB 4 

Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan PTM terbatas yang 
telah dikeluarkan sebelumnya. Perumusan SKB 4 Menteri 
dilandasi faktor kehati-hatian, mengingat situasi dan kondisi 
pelaksanaan PTM terbatas masih dalam suasana pandemi. 
“Yang paling penting dalam pelaksanaan PTM terbatas harus 
memastikan anak tetap memperoleh pelindungan kesehatan 
dan keselamatan selama pembelajaran,” tegas Dr. Isniyati 
Sulistiani, Koordinator Pokja Publikasi, Direktorat GTK PAUD 
saat mengawali webinar. 

Dijelaskan pula, bahwa penyelenggaraan webinar guru 
belajar PTM terbatas dimaksudkan untuk menggaungkan 
pelaksanaan PTM terbatas yang dimulai bulan Juli 2021 
sebagaimana arahan Mendikbudristek, Nadiem Anwar 
Makarim. Webinar ini menghadirkan narasumber hebat yang 
merupakan pakar di bidangnya dari unsur akademisi dan 
praktisi. Juga ada narasumber dari unsur GTK PAUD yang 
menyajikan praktik baik pelaksanaan PTM selama pandemi di 
satuan PAUD masing-masing. “Melalui webinar, peserta dapat 
memperoleh berbagai metode pelaksanaan PTM terbatas, hal 
tersebut bisa menjadi kekayaan referensi GTK PAUD ketika 
hendak melaksanakan PTM di satuan pendidikan masing-
masing. Peserta diharapkan bisa termotivasi dan terinspirasi 
dari praktik baik yang sudah dilaksanakan narasumber,” ujar 
Isni.

Webinar guru belajar ini dikemas secara virtual 
melalui link Zoom dan kanal Youtube Direktorat GTK 
PAUD. Peserta yang hadir hingga ribuan jumlahnya, 
mereka antusias bertanya kepada narasumber. 
Selesai webinar peserta diminta mengisi daftar hadir 
sebagai registrasi untuk mendapatkan sertifikat. Isni 
berharap, selesai webinar peserta dapat berbagi 
pengetahuan kepada rekan sejawat di tempatnya 
bertugas. Diharapkan pula dalam melaksanakan 

PTM terbatas, setiap satuan PAUD harus mematuhi aturan-
aturan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah.

AJAK ANAK TAAT PROKES SECARA BIJAK

Pada webinar seri pertama dihadirkan dua pakar, mereka 
adalah dr. Anne Gracia yang merupakan Praktisi Neurosains 
Terapan. Dalam paparannya ia menyajikan materi Stimulus 
Perkembangan Kerja Otak Anak Pasca Pandemi. Narasumber 
kedua yakni almarhum Dedi Wahyudi yang merupakan pendiri 
Sekolah Alam Pelopor, Bandung sekaligus ketua Asosiasi 
Pelatih PAUD Indonesia (APPAUDI). Ia menyampaikan materi 
Menciptakan Lingkungan Bermain dan Berkualitas. 

Dalam paparannya dr. Anne mengatakan bahwa di bidang 
kesehatan masyarakat sudah memahami dan menerima 
kenyataan bahwa pandemi sudah menjadi endemi. “Artinya 
keberadaan virus sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. 
Kita tidak akan bisa membersihkan 100 persen virus. Tetapi 
kita yang harus berubah, harus menjadi tangguh, harus 
memiliki antibody yang cukup untuk tidak mengizinkan virus 
menganggu kesehatan kita,” katanya.

Menyambut pelaksanaan PTM terbatas, dr. Anne mengajak 
khususnya kepada GTK PAUD untuk tidak dihadapi dengan 
kecemasan. Singkirkan rasa cemas, ganti dengan sikap 
ketangguhan, kegembiraan, dan kebersamaan. Tumbuhnya 
sikap tersebut tidak hanya bermanfaat untuk saat ini. “Namun 
akan membangun mentalitas yang kuat bagi anak-anak 
kita di masa depan mereka. Mereka akan siap menghadapi 
perubahan teknologi, perubahan gaya hidup sosial, dan 
berbagai perubahan lain dengan nalar akan ketangguhan iman 
dan bernegara yang baik,” katanya.

MOMENTUM MENGUBAH 
PERILAKU ANAK

Webinar Guru Belajar PTM Terbatas 1
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dr. Anne juga mengingatkan kepada seluruh GTK PAUD dan 
kalangan orang tua untuk mengajarkan taat protokol kesehatan 
pada anak-anak dengan cara bijaksana. Mengingat perilaku 
anak yang sering berubah.  “Soal jaga jarak meskipun anak-
anak sudah diajari, tetapi jika anak tidak sadar pentingnya 
jaga jarak, pasti akan kembali lagi. Ajari dengan memberi 
titik-titik di mana mereka harus berada dalam kelas ataupun 
di lapangan. Kalau di luar buat titik-titik untuk mereka berada 
dengan cara dibuletin diberi cat yang menarik,” katanya.

Soal cuci tangan juga demikian, dr. Anne mengatakan sering 
kali dibuat gemes melihat anak-anak yang cuci tangan. 
“Karena bukan cuci tangannya, malah anak-anak lama 
main air. Yang repot bukan membersihkan tangannya tapi 
bagaimana menghentikannya. Tolong para guru perhatikan 
jika ketemu anak yang sensitif dengan air, mereka harus 
didampingi,” ujarnya.

Dalam penggunaan masker, sering kali terlihat orang 
tua mengabaikan kenyamanan masker yang digunakan 
anaknya. “Bantu anak menggunakan masker dengan benar, 
perhatikan masker pada anak karena ada yang sampai 
telinganya ketekuk ke depan, itu bikin pegel. Atau masker 
yang kebesaran sehingga melorot terus, ini kasihan. Untuk 
itu dalam penerapan protokol kesehatan, cek kendala dan 
atasi. Jangan ribut dengan aturan tetapi tidak peka dengan 
kendala yang dihadapi anak,” jelas dr. Anne.

PTM MENJADI MOMENTUM PERUBAHAN

Sementara Dedi Wahyudi melihat bahwa penggunaan 
gadget dikalangan anak-anak selama pandemi meningkat 
tajam. Ia mengajak kepada kalangan orang tua dan GTK 

PAUD untuk menyambut kebijakan PTM terbatas dengan 
senang hati sebagai momentum melakukan perubahan dan 
meminimalisir efek negatif dari penggunaan gadget dan pola-
pola sosial emosional yang mungkin tidak terkendali ketika 
anak di rumah. “Oleh karenanya jangan takut hadapi PTM,” 
pinta Dedi.

Begitu PTM terbatas dilaksanakan, Dedi menyarankan agar 
pembelajaran dirancang berkualitas dan sebagus mungkin.  
Hal ini dikarenakan pelaksanaan PTM terbatas itu menjadi 
barang mahal. Peserta didik yang hadir dibatasi jumlahnya, 
kondisi lingkungan belajar juga harus diatur sedemikian rupa 
dan masih banyak aturan lainnya. “Untuk itu, pelaksanaan 
PTM harus berkualitas, bukan sekedar rutinitas dan basa-basi 
datang ke sekolah. Akan disayangkan karena resikonya terlalu 
tinggi, kalau hanya mengerjakan LKS, hanya mewarnai, tanpa 
bisa mengubah cara berfikir anak,” tegas Dedi. 

Terdapat tiga hal yang harus dilakukan dalam penyiapan 
pembelajaran berkualitas, meliputi: Belajar melalui bermain, 
bermain berpusat pada anak, dan penerapan project based 
learning. Di sisi lain, protokol kesehatan juga harus diterapkan 
dengan ketat, mulai pakai masker, mencuci tangan dengan air 
mengalir dan pakai sabun, serta menjaga jarak. 

Dalam menerapkan pembelajaran berkualitas, lanjut Dedi, 
juga harus diperhatikan lingkungan bermain anak khususnya di 
sekolah. Mulai harus mengikuti penataan lingkungan bermain, 
disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran berkualitas. 
“Juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan 
protokol kesehatan serta disesuaikan dengan kebutuhan 
penanganan dampak PJJ,” katanya. M

MUKTI ALI

Dedi Wahyudi
Pendiri Sekolah Alam Pelopor, Bandung

Ketua Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia (APPAUDI)

dr. Anne Gracis
Praktisi Neurosains Terapan
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Dalam rangka mempersiapkan Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) Terbatas, Direktorat Guru dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (GTK PAUD) 
melangsungkan Seri Webinar Guru: Pembelajaran 

Tatap Muka Terbatas. Dihadiri oleh akademi hingga praktisi 
webinar ini menghadirkan beragam tema menarik untuk di 
simak.

Salah satu tema yang diangkat adalah “Strategi Asesmen di 
Era Pandemi”. Webinar ini menghadirkan Ali Nugraha, M.Pd., 
Dosen Pendidikan Guru PAUD Universitas Indonesia (UPI) dan 
Ria Winarti, M.Pd., Kepala PAUD Terpadu Fatimah, Sukoharjo, 
Jawa Tengah. Webinar ini tayang melalui kanal youtube 
Direktorat GTK PAUD, pada Senin, 7 Juni 2021.

ASESMEN DI MASA PANDEMI

Ali Nugraha sebagai pembicara pertama mengatakan, 
asesmen perkembangan anak usia dini di masa normal 
maupun pandemi secara definitif sama. Di mana guru memiliki 
tugas untuk menilai perilaku anak sebagai dasar analisis 
capaian perkembangan anak. “Tentu ini tidak seideal pada 
saat kondisi normal,” kata Ali. 

Menurut Ali, strategi asesmen di era pandem saat PTM 
terbatasi secara umum terintegrasi dengan penerapan 

protokol kesehatan yang dilaksanakan di satuan PAUD, 
Pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan, baik 
sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, dan setelah 
pembelajaran. “Setiap kita melakukan penilaian, kita harus 
selalu memperhatikan hasil diagnosis awal,” tutur Ali. Ia 
meminta sekolah untuk bekerja sama dengan orang tua, 
petugas kesehatan, dan satgas Covid-19 setempat.

Secara khusus strategi asesmen PTM terbatas di era 
pandemi, lanjut Ali, dilakukan dengan menargetkan capaian 
pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum kondisi 
khusus. Kemudian sama dengan asesmen secara umum, guru 
harus memperhatikan hasil diagnosis awal anak. Selanjutnya 
dilaksanakan sesuai dengan teknik penilaian yang sudah biasa 
dilakukan guru. 

“Jadi guru tidak perlu ragu lagi apabila teknik asesmennya 
menggunakan teknik penilaian yang kita gunakan sebelumnya,” 
ujar Ali. “Bahkan satuan PAUD boleh memilih teknik asesmen 
yang paling memungkinkan diterapkan sesuai kebutuan dan 
kondisi,” lanjutnya.

Ali menjelaskan bahwa, proses diagnosis awal bisa 
dilakukan guru sejak anak datang ke sekolah, hingga mereka 
pulang sekolah. Proses ini juga dilakukan sebelum anak 
mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 
disiapkan. Guru bisa melihat perkembangan psikososial anak, 

PENTINGNYA KOLABORASI GURU DAN 
ORANG TUA DI MASA PANDEMI

Webinar Guru Belajar PTM Terbatas 2
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mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran 
dan mengintegrasikannya dengan apersepsi. Selain itu, guru 
juga bisa bekerja sama dengan orang tua di rumah untuk 
mengetahui perkembangan anak.

TUJUAN DAN MANFAAT ASESMEN

Sementara tujuan asesmen sebelum pembelajaran di 
PAUD dilakukan sebagai pemantauan kesehatan umum 
peserta didik sebelum masuk kelas maupun mengikuti 
pembelajaran. Pelaksanaannya dengan melakukan 
pemeriksaan kesehatan siswa setiap hari sebelum memasuki 
gerbang sekolah. “Paling pertama yang umum diperiksa 
adalah suhu tubuh kemudian gejala-gejala lainnya,” kata Ali.

Sebelum masuk sekolah, lanjut Ali, siswa harus mencuci 
tangan dengan sabun. Jika ada gejala yang dialami anak, satuan 
pendidikan harus meminta anak kembali ke rumah. Kemudian 
melakukan koordinasi dengan orang tua guna memeriksakan 
anaknya ke fasilitas kesehatan. Sementara satuan pendidikan 
harus berkoordinasi dengan satgas setempat untuk 
penanganan lebih lanjut. “Tak kalah pentingnya, setiap hari 
guru harus membuat rekapitulasi hasil pemantauan sebelum 
pembelajaran. Hal ini untuk menunjukan apakah pembelajaran 
bisa berlanjut atau tidak,”  ujarnya.

Akan tetapi sebelum memulai PTM terbatas, Ali meminta 
agar satuan pendidikan khususnya guru untuk berkomunikasi 
dengan orang tua. Memberikan informasi akan persiapan yang 
harus dipenuhi siswa sebelum masuk sekolah. 

Ali menerangkan bahwa manfaat dari adanya asesmen 

ini untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang 
perkembangan anak. Bagi anak proses ini memberikan 
dukungan lebih sesuai kebutuhan, sehingga perkembangannya 
lebih seimbang dan optimal. Sementara untuk pendidik dan 
orang tua, asesmen ini memberi informasi perkembangan 
anak secara utuh.

CATAT PERKEMBANGAN ANAK

Sebagai salah satu satuan pendidikan yang telah melakukan 
PTM terbatas, Ria Winanti menyebut, PAUD Terpadu Fatimah 
sempat mengalami kesulitan dalam melaksanakan asesmen 
di masa pandemi. Akan tetapi dalam perjalanannya, kesulitan 
tersebut bisa terlewat dengan baik dengan adanya kerja sama 
antara guru dan orang tua. Selain itu, guru juga tetap berupaya 
untuk berinovasi melakukan pembaharuan.

Dalam pelaksanaan PTM terbatas, lanjut Ria, sekolah 
telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai 
dari sebelum masuk hingga pulang sekolah. Pelaksanaan 
pembelajaran guru mengutamakan pembiasaan budaya 
dan pendidikan karakter melalui ragam kegiatan, seperti 
bercerita, bernyayi, dan keterampilan. 

Penilaian perkembangan anak di PAUD Terpadu 
Fatimah, dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. 
Guru melakukan pencatatan, pengolahan, pelaporan, 
sehingga mengetahui sejauh mana perkembangan 
anak. Setiap pembelajaran berlangsung. Guru juga 
mendokumentasikan kegiatan anak untuk diinformasikan 
kepada orang tua siswa. “Hal ini untuk mengetahui 
stimulus apa yang harus kita lakukan kepada anak 
nantinya,” tutur Ria. M

A. FAUZI RAMDANI

Ria Winarti, M.Pd
Kepala PAUD Terpadu Fatimah, Sukoharjo, Jawa Tengah

Ali Nugraha, M.Pd
Dosen Pendidikan Guru PAUD 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
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Dibukanya opsi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
Terbatas tahun ajaran 2021/2022, disambut baik. 
Banyak pihak, mulai dari satuan pendidikan, guru, 
orang tua, siswa, hingga masyarakat, mengapresiasi 

langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Akan 
tetapi dalam perjalanannya diperlukan kesiapan yang matang 
bagi satuan pendidikan untuk bisa membuka PTM terbatas, 
khususnya bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK).

Oleh karena itu, dalam rangka persiapan PTM terbatas 
selama masa pandemi, Direktorat Guru dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kembali 
menghadirkan Seri Webinar : Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
Terbatas. Tema yang diangkat kali ini membahas tentang 
kesiapan GTK PAUD  dalam melaksanakan PTM terbatas tahun 
ajaran 2021/2022.  

Menghadirkan Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak 
Indonesia (IGTKI) Farida Yusuf, M.Pd., dan Ketua Ikatan Guru 
Raudhatul Athfal (IGRA) Dra. Siti Latifah, M.Pd. Webinar ini 

ditayangkan langsung melalui zoom dan bisa disaksikan di 
kanal youtube Direktorat GTK PAUD, pada 14 Juni 2021. 

Tampil sebagai pembicara pertama, Farida Yusuf 
menjelaskan bahwa  dalam menyiapkan PTM terbatas GTK 
harus berpegang kepada syarat dan ketentuan yang ada dalam 
SKB empat menteri.  Baik dalam segi perizinan pemerintah 
daerah, dinas pendidikan, hingga kesiapan satuan pendidikan 
dan komite sekolah, serta izin orang tua. 

Selain itu, dalam pelaksanaan PTM terbatas, satuan 
pendidikan harus memenuhi sejumlah daftar periksa protokol 
kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah melalui 
laman DAPODIK. “Kita juga bisa mencontoh bagaimana 
pembukaan sekolah di masa pandemi di negara orang lain,” 
kata Farida.

Semua ketentuan tersebut, lanjut Farida, harus disiapkan 
sekolah. Sekolah, guru, serta orang tua harus memperhatikan 
anak-anaknya mulai dari perjalanan ke sekolah, sebelum 
masuk sekolah, ketika proses pembelajaran, hingga saat 
pulang sekolah. “Semua ini karena keselamatan dan 

keamanan anak serta guru adalah yang utama,” 
tuturnya.

Namun dengan adanya lonjakan kasus yang 
kembali tinggi, satuan pendidikan khususnya 
para guru harus memikirkan kembali cara 
pembelajaran selain PTM terbatas. “Jadi kita 
mau tidak mau, suka tidak suka kita mencari 
jalan bagaimana anak didik bisa bertemu 
dengan guru dan teman-temannya,” tutur 
Farida. Menurutnya selain Tuhan tidak ada yang 
tahu pandemi ini berakhir.

DIDIK SESUAI ZAMAN

Mengutip perkataan Ali Bin Abi Thalib, Siti 
Latifah sebagai pembicara kedua mengatakan 
bahwa pendidikan anak harus sesuai dengan 
zamannya. Hal ini karena tiap zaman memiliki 
perbedaan masing. “Bencana ini bukan hanya 

SIAPKAH GURU LAKSANAKAN 
PTM TERBATAS?

Webinar Guru Belajar PTM Terbatas 3

Farida Yusuf, M.Pd
Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)
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cobaan dari Allah, tetapi juga anugrah dari Allah. Kita bangkit 
sama-sama, menjadi guru yang pintar dan hebat dengan 
adanya Covid-19 ini, sehingga guru-guru lebih bagus dalam 
pola mengajar,” tutur Latifah.

Selama masa pandemi ini, kata Latifah, banyak guru telah 
berimprovisasi melakukan pembelajaran sesuai dengan 
kondisi. Para guru telah mengupayakan pembelajaran dari 
rumah melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring maupun 
luring. “Pola pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh 
guru dan peserta didik secara tatap muka di dalam kelas harus 
berubah dengan cara virtual,” terang Latifah.  

Akan tetapi, kata Latifah, semakin lamanya PJJ mengancam 
angka putus sekolah. Tidak terlaksananya pembelajaran tatap 
muka juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, dan 
tekanan menyebabkan psikologi, serta adanya kekerasan 
kepada anak. ”Dengan adanya PTM terbatas diharapkan bisa 
membangun interaksi sosial anak dengan guru serta teman-
temannya,” kata Latifah.

Latifah juga berharap, dengan dibukanya PTM terbatas 
satuan pendidikan bisa melaksanakan semua ketentuan yang 
berlaku berdasarkan SKB empat menteri. “ S e m o g a 
tingkat kepatuhan protokol kesehatan b i s a 
dipenuhi satuan pendidikan, dan 
bisa dipatuhi oleh orang tua dan 
siswa,” ujarnya.

Latifah merekomendasikan 
agar PTM terbatas dilakukan 
melalui kegiatan berbasis 
praktik dan diskusi antara guru 
dengan siswa. Selanjutnya 
setelah kegiatan berlangsung 

dilakukan refleksi untuk menstimulus anak, dan 
mengetahui apakah mereka senang atau tidak, 
terhadap kegiatan yang dilakukan. Sehingga terjadi 
umpan balik dari anak kepada guru.

Sementara apabila PTM terbatas belum bisa 
dilaksanakan akibat angka kasus yang kembali 
tinggi, Latifah meminta agar sekolah melaksanakan 
pembelajaran jarak jauh sebaik mungkin. Ia 
merekomendasikan agar PJJ bisa dilaksanakan 
menggunakan teknologi pembelajaran seperti zoom.

Selain itu, Latifah juga merekomendasikan guru 
untuk melakukan pembelajaran melalui teknologi 
interaktif seperti gawai. Maupun teknologi komunikasi 
satu arah seperti televisi, dengan memanfaatkan 
pembelajaran yang ada di TVRI. “Kita juga biasanya 

banyak melakukan guru kunjung selama masa pandemi ini,” 
ujarnya.

Terpenting, kata Latifah, dalam proses pembelajaran guru 
harus memprioritaskan anak untuk melakukan kegiatan 
bermain. Permainan yang dilakukan dengan menyenangkan  
secara  berulang-ulang dan secara sukarela, orientasinya lebih 
kepada proses, bukan hasil. Hal ini karena bermain merupakan 
kebutuhan setiap anak, karena mereka memiliki rasa ingin 
tahu yang besar. “Di manapun dalam kondisi apapun, anak 
akan mencari sesuatu untuk dapat dijadikan mainan,” kata 
Latifah. M

A. FAUZI RAMDANI

Dra. Siti Latifah, M.Pd
Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA)
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Webinar Guru Belajar PTM terbatas seri ke empat 
berlangsung tanggal 21 Juni 2021. Saat itu 
webinar mengupas Best Practices Implementasi 
PAUD HI dalam PTM terbatas di beberapa satuan 

PAUD. Webinar menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. 
Netty Herawati, pendiri PAUD Quantum Kid, Pekanbaru, Riau 
yang juga Ketua Umum HIMPAUDI. Narasumber kedua Indar 
Ardiniansyah, pendiri sekaligus Kepala PAUD Tulip, Ciomas, 
Bogor. Kedua PAUD tersebut telah tumbuh dan berkembang 
memberi pelayanan PAUD HI.

Mengawali paparannya, Prof Netty bercerita bahwa 
Quantum Kid telah ditunjuk pemerintah sebagai PAUD HI sejak 
tahun 2013. Ditegaskan pula, bahwa layanan PAUD harus 
seutuhnya dan hal ini dilandasi pemikiran Kihadjar Dewantara 
yang mengatakan bahwa membangun kesempurnaan 
manusia yang mencakup lahir dan batin. Dari pemikiran 
tersebut, Prof Netty mengatakan bahwa pendidikan sejatinya 
menginginkan anak-anak menjadi manusia seutuhnya. “Bukan 
anak yang cerdas tapi tidak manusiawi, bukan anak yang jago 
mencari uang tapi tidak mau berbagi. Kita tidak menginginkan 
anak yang seperti itu,” tegasnya. “Untuk itu, seusai petunjuk 
layanan PAUD HI, Quantum Kid juga melayani anak secara 
utuh meliputi Pendidikan, Kesehatan, Gizi dan Perawatan, 
Pengasuhan, Pelindungan dan Kesejahteraan,” lanjutnya.

Sejak pandemi Covid-19 melanda 
Indonesia pada Maret 2020, beberapa 
waktu kemudian dengan sigap Quantum 
Kid mengikuti anjuran pemerintah, yakni 
menutup layanan PAUD dan proses 

pembelajaran berlangsung dari rumah (BDR). Mulai tanggal 
2 Juni 2020, dua layanan TPA di Quantum Kid berlangsung 
secara PTM sedangkan layanan KB berlangsung secara BDR. 
Quantum Kid mengambil kebijakan memberi layanan secara 
PTM karena para orang tua khususnya ibu sebagian besar 
bekerja dan meminta tetap ada layanan tatap muka. 

Akan tetapi hanya sehari dibuka, lantas tanggal 3 Juni 
ditutup kembali. Penutupan ini diambil lantaran ternyata 
banyak orang tua yang belum siap menyaksikan anak-anaknya 
sekolah dalam suasana pandemi. Mulai tanggal 25 Januari, 
Quantum Kid membuka semua layanan secara PTM terbatas. 
kebijakan ini disesuaikan dengan terbitnya SKB 4 Menteri. 
Proses pembelajaran dibagi dalam beberapa shif.

Kebijakan PTM untuk semua jenis layanan di Quantum 
Kid dilatarbelakangi ungkapan gurunya yang mengatakan 
bahwa peserta didiknya banyak yang mengalami penurunan 
kompetensi. Sebagaimana diketahui dalam layanan PAUD 
diberikan kecakapan tumbuh kembang menggambar, 
menulis, menggunting dan lain sebagainya. “Misalkan anak 
sudah mencapai tahap tertentu, karena diterapkan BDR tiba-
tiba ada tumbuh kembang yang menurun. Anak yang awalnya 
bisa menggambar orang, tiba-tiba hanya coretan saja. Karena 
itulah, kami kemudian membuka semua layanan secara PTM 
mulai tanggal 25 Januari,” terang Netty.

Selama pandemi berlangsung, Netty juga bersyukur belum 
sampai ada peserta didik yang sekolah di Quantum Kid tertular 
Covid-19. Jika dilihat secara fisik, kondisi Quantum Kid 
memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak. 
Lahan seluas 1.500 m2 membuat PAUD ini terasa nyaman 
dan cocok untuk anak. Lingkungannya dihiasi banyak tanaman 

rindang dan aneka bunga. Penerapan protokol 
kesehatan juga terlihat sangat ketat. 

Setiap hari dilakukan sterilisasi 
semua lingkungan, termasuk 

penyemprotan area 
belajar dengan 

disinfektan. 

PRAKTIK BAIK LAYANAN PAUD 
DI PEKANBARU DAN BOGOR

Webinar Guru Belajar PTM Terbatas 4
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Media permainan yang sudah digunakan rutin dilap kembali 
dan ditempatkan di tempat semula. Setiap anak disediakan 
dua masker selama di sekolah. Ruang kelas diatur sedemikian 
rupa sehingga memiliki kecukupan sirkulasi udara. Dalam 
pembelajaran, tempat duduk anak diatur dengan jarak 1,5 
meter. Penerapan protokol kesehatan yang ketat ini cukup 
mendukung sterilisasi lingkungan sekolah. Selain itu, ada 
juga perjanjian antara orang tua dan pihak sekolah. “Kami ada 
perjanjian, jika ada orang tua peserta didik yang kena Covid-19 
maka si anak tersebut dilarang untuk masuk sekolah selama 
tiga minggu,” jelas Netty. 

MEMBANGUN KOMUNIKASI

PTM terbatas selama pandemi juga bisa dilihat 
penerapannya di PAUD Tulip, Ciomas, Bogor, Jawa Barat. 
Pemberlakuan ini menurut pendiri juga Kepala PAUD Tulip, 
cukup menantang. Karenanya, ia bangun komunikasi intensif 
dengan para orang tua peserta didik. Indar, demikian ia 
biasa disapa mengatakan bahwa meskipun dalam suasana 
pandemi tetapi layanan PAUD harus tetap berjalan dengan 
baik. Menurut Indar, melalui pendekatan yang baik, orang tua 
dengan senang hati tetap memasukkan anaknya ke sekolah. 
“Buat kami, anak harus masuk PAUD, kalau soal biaya semua 
bisa dibicarakan,” katanya.

Tantangan lainnya adalah adanya paradigma di masyarakat 
itu adalah, sekolah harus belajar calistung untuk TK atau 
PAUD. “Orang tua belum terbiasa ketika melihat anak-anaknya 
di sekolah hanya bermain. Inginnya, anak-anak sekolah 
juga diajari calistung. Untuk kami menerapkan pengenalan 
calistung melalui bermain yang menyenangkan,” katanya. 

Akan tetapi, tidak selamanya PTM terbatas diterapkan. 
PAUD Tulip juga menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Dalam prosesnya, guru memberi tugas melalui WA Grup 
orang tua. Namun, guru juga mengadakan home visit, yaitu 
mengunjungi rumah peserta didik. “Kami berpikir anak-anak 
usia dini ini rentan, jadi biarlah guru-guru yang datang ke 
rumah murid tetapi selalu kami ingatkan untuk menerapkan 
protokol kesehatan,” katanya memberi alasan.

Selain home visit, juga dilakukan school visit mulai Januari 
2021. Banyak orang tua yang menyampaikan bahwa perlu 
ada tatap muka. Jadi 1 minggu sekali per kelompok umur 
hadir di sekolah. “Tapi kegiatan tidak di dalam kelas, jadi 
semuanya kegiatan di luar kelas, kemudian juga per kelompok 
itu dibagi-bagi lagi, jadi dari 10 orang itu, ada yang 3 orang, 3 
orang, dan 4 orang,” ujarnya. Tatap muka dilakukan dengan 
memperhatikan ketentuan yang ketat. Kondisi kesehatan 
peserta didik dan tenaga pengajarnya harus sehat. Sekolah 
menyemprot disinfektan secara berkala. “Tak lupa mengikuti 
protokol kesehatan, belajarnya di luar ruangan, dan waktu 
belajarnya paling lama 2 jam,” lanjutnya.

Di masa pandemi ini sangat penting untuk membuat 
orang tua tidak merasa sendiri di rumah mengajari anak. 
Peran orang tua beralih dari mencari nafkah kemudian 
harus mendidik putra-putrinya di rumah. Jika ada orang tua 
memang membutuhkan konsultasi, guru akan membuat janji 
untuk menyelesaikan masalahnya. Kesiapan mental adalah 
yang utama, apalagi dalam masa pandemi ini, banyak yang 
masih tidak percaya covid ini ada. “Ini yang harus diberikan 
pemahaman, terutama kami yang masih tinggal di lingkungan 
pedesaan. Penerapan protokol kesehatannya masih kurang. 
Guru-guru pun mengedukasi orang tua untuk memakai 
masker jika keluar rumah,” katanya. M

RIHAD WIRANTO

Prof. Dr. Netty Herawati
Pendiri PAUD Quantum Kid, Pekanbaru, Riau

Ketua Umum HIMPAUDI

Indar Ardiniansyah
Pendiri sekaligus Kepala PAUD Tulip, Ciomas, Bogor
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Webinar Guru Belajar 
PTM terbatas seri 5, 
menghadirkan tema “Pra 
Literasi dan Numerasi 

Bagi PAUD.” Dilaksanakan pada hari 
Senin, tanggal 28 Juni 2021. Webinar 
ini menghadirkan dua narasumber, 
mereka adalah Dr. Irma Yuliantina 
M.Pd, dosen Universitas Panca Sakti 
yang juga Sekretaris BAN PAUD dan 
Dikmas, Kemendikbudristek. Selain itu 
dihadirkan pula Arum Puspitasari yang 
merupakan kepala sekolah sekaligus 
Direktur Intens School, Tuban. 

Dr. Irma Yuliantina M.Pd menjelaskan 
bahwa Literasi dan numerasi diperlukan 
bagi anak usia dini. Tapi orang tua 
banyak yang ingin anaknya cepat bisa 
baca tulis hitung (calistung) bahkan 
sampai diberi tambahan les. “Yang 
benar seharusnya adalah belajar 
calistung melalui kegiatan bermain. 
Karena anak-anak akan menemukan dan 
membangun pengetahuannya sendiri. 
Jadi yang diharapkan sebetulnya adalah 
melalui kegiatan bermain,” katanya saat 
mengawali webinar. 

Literasi adalah kemampuan bernalar 
menggunakan bahasa. Kegiatan paling 
sering dilaksanakan adalah literasi 
membaca. Arti literasi membaca 
adalah kemampuan untuk memahami, 
menggunakan, mengevaluasi, dan  
merefleksi berbagai jenis teks tertulis 
untuk mengembangkan kapasitas 

LITERASI DIAJARKAN
SAMBIL BERMAIN

Webinar Guru Belajar PTM Terbatas 5

individu. “Bukan hanya sekadar 
calistung, tetapi bagaimana nalarnya 
yang terbangun di sini,” ujarmya.

Praliterasi kepada AUD harus 
dilakukan melalui kegiatan yang 
menyenangkan. Contohkan dengan 
membuat bunga. Misalnya, guru 
menyiapkan bunga-bunga kamboja. 
Tersedia juga gambarnya, serta ada 
tanah liat untuk membuat bunga 
kamboja. Selain itu, ada buku. “Setiap 
kegiatan main kita selipkan buku. 
Tujuannya untuk merangsang anak-anak 
mengenal huruf-huruf. Praliterasi harus 
dikembangkan dengan baik di PAUD 
dan tidak dialihkan dengan penguasaan 
keaksaraan konvensional,” kata Irma 
menjelaskan. Mereka mempelajari 
hubungan antara huruf-huruf, baik yang 
tertera di atas kertas maupun yang 
diucapkan melalui suara.

Peran guru dan orang tua adalah 
memfasilitasi kegiatan mainan anak 
untuk mengembangkan kemampuan 
bernalar menggunakan bahasa atau 
literasi. Anak-anak bisa sambil membuat 
prakarya tetapi dia juga mengenal 
huruf-huruf. Mereka memperkaya 

Dr. Irma Yuliantina, M.Pd
Dosen Universitas Panca Sakti yang 
juga Sekretaris BAN PAUD dan Dikmas, 
Kemendikbudristek

KABAR UTAMA
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kosakata dengan melakukan berbagai 
kegiatan dalam percakapan, mulai dari 
membaca buku, bercerita, bernyanyi, 
yang dikemas secara menyenangkan.

NUMERASI BUKAN MATEMATIKA

Literasi numerasi tidak sama dengan 
kompetensi matematika. Keduanya 
berlandaskan pada pengetahuan 
dan keterampilan yang sama, 
tetapi perbedaannya terletak pada 
pemberdayaan pengetahuan dan 
keterampilan tersebut. Yakni, mencakup 
keterampilan mengaplikasikan konsep 
dan kaidah matematika dalam situasi 
nyata sehari-hari.

Contohnya, ketika anak bermain 
batu, mereka bisa langsung ditanya 
bikin apa? Misalkan dia bikin menara, 
berapa banyak batu yang digunakan? 
Mana menara yang lebih tinggi dan 
sebagainya. “Jadi sekarang yang kita 
ajarkan adalah lebih kepada konsepnya 
sehingga anak bisa memahami,” kata 
Irma kembali.

Mereka juga merasakan 
kenyamanan terhadap bilangan, dan 
mampu menggunakan keterampilan 
matematika secara praktis untuk 
memenuhi tuntutan kehidupan sehari-
hari, Bagi guru PAUD bisa menggunakan 
alat dan bahan yang ada di sekitar rumah 
masing-masing, seperti gelas atau 
mangkok. Dari bahan yang sederhana 
itu guru bisa mengajarkan pola kepada 
anak-anak. “Kesadaran baca tulis bagi 
anak itu penting tetapi bukan pada 
kemampuannya untuk berhitung dan 
membaca melainkan keinginan anak 
untuk belajar berhitung dan membaca,” 
katanya.

KESELAMATAN PESERTA DIDIK

Pembicara lain, Arum Puspitasari 
(Direktur Intens School) menyatakan 
pembelajaran tatap muka terbatas itu 
tidak sama dengan seperti sebelum 
masa pandemi. Sekarang sudah 

diperbolehkan untuk menyelenggarakan 
pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi 
di sini penting sekali untuk diperhatikan 
kesehatannya. Ia mengatakan yang 
paling utama adalah kesehatan dan 
keselamatan peserta didik. 

Ada tiga persiapan dasar sebelum 
melaksanakan pembelajaran tatap 
muka terbatas, yakni pendataan, 
persiapan kegiatan belajar mengajar, 
dan kesiapan sarpras yang menunjang 
protokol kesehatan. “Kita juga harus 
menyiapkan SDM, jangan sampai 
saat kita melakukan tatap muka, 
guru-gurunya belum melaksanakan 
vaksinasi, Alhamdulillah di sini semua 
sudah divaksinasi, paling tidak itu sudah 
menjadi benteng kita dalam menyiapkan 
program pembelajaran tatap muka 
terbatas,” katanya.

Kelayakan sarpras harus sesuai 
prokes. “Selanjutnya adalah ketersediaan 
bahan ajar yang mendukung program 
ini, karena kalau dulu sebelum 
pandemi satu alat bisa dipakai untuk 
banyak anak,” kata Arum memberi 
contoh. Dari segi eksternal harus ada 
surat pernyataan dari orang tua yang 
menyepakati anaknya diperbolehkan 
untuk melaksanakan program 
pembelajaran tatap muka. “Kami 
bekerja sama dengan fasilitas kesehatan 
terdekat,” lanjutnya.

Lembaga juga menerapkan prokes 
ketat. Siswa diantar sampai pintu 
gerbang. Lalu petugas mengukur 
suhu anak sebelum masuk. Lembaga 
pendidikan juga harus menyiapkan 
masker anak-anak untuk cadangan. 
Ruang kelas disemprot disinfektan. 
Untuk ruangan-ruangan yang tidak 
terkena matahari dan tidak ada sirkulasi 
udara, maka anak-anak belajar di 
luar. Lembaga mengatur hari efektif di 
kegiatan belajar mengajar, misalnya 3 
hari pendidikan tatap muka terbatas, 
dan 2 hari daring.

Seorang peserta, Ade Kartini dari 
KB Al-bayan Subang menanyakan 
cara menghadapi orang tua yang 

menganggap belajar secara 
menyenangkan justru dianggap hanya 
main-main saja? Irma menjawab, guru 
harus membuat kesepakatan bahwa 
anak-anak harus bisa baca tulis hitung 
tapi dengan menyenangkan, dengan 
bermain. “Bahkan orang tua bisa 
mengajarkan dengan menggunakan 
semua benda yang ada di sekeliling 
kita,” katanya.

Penanya lain, Asama dari Kabupaten 
Wajo bertanya tentang strategi apa 
yang paling cocok untuk anak PAUD 
sehingga motivasi untuk belajar literasi 
dan numerasi lebih meningkat? Atas 
pertanyaan ini, Irma menyatakan 
pertama, sediakan bahan untuk 
bermain yang sesuai dengan keinginan 
anak-anak. Guru memberikan dukungan 
misalnya dengan menanyakan, “ada 
berapa bunga yang kamu pegang, yuk 
kita kita hitung”.  Kedua, literasi adalah 
kemampuan bernalar menggunakan 
bahasa, jadi bukan hanya calistung. Guru 
harus membangun lingkungan yang 
mendukung terhadap perkembangan 
berbahasa anak. M

RIHAD WIRANTO

Arum Puspitasari
Direktur Intens School
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Masih dalam suasana pandemi 
Covid-19, peringatan 
Hari Pendidikan Nasional 
(Hardiknas) tahun 2021 

digelar dengan nuansa yang berbeda. 
Semarak kemeriahan yang biasanya 
digelar terangkai di bulan pendidikan 
pun kini hanya dilaksanakan secara 
virtual dengan memperhatikan 
protokol kesehatan yang ketat demi 
menghentikan penyebaran virus corona. 

Sejalan dengan tema Hardiknas 
2021 “Serentak Bergerak, Wujudkan 
Merdeka Belajar”, Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbudristek), Nadiem Anwar 
Makarim dengan mengenakan baju adat 

khas Nusa Tenggara Timur, mengajak 
seluruh insan pendidikan untuk kembali 
merefleksikan diri atas apa yang telah 
terjadi selama ini.  

“Masa-masa ini bukanlah masa 
yang mudah bagi para pendidik, 
pelajar, orang tua, dan kita semua yang 
menjalani aktivitas di tengah wabah 
yang masih melanda dunia ini,” tutur 
Mas Menteri, saat menjadi pembina 
upacara Hardiknas tahun 2021, pada 
Ahad, 2 Mei 2021.

Di tahun kedua perayaan Hardiknas 
ini, kata Mas menteri, sudah satu tahun 
lamanya pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
dilaksanakan selama masa pandemi. 
Ia menyebut banyak pelajaran dan 
berbagai tantangan serta kesulitan 
yang telah dihadapi oleh siswa saat 
melaksanakan belajar dari rumah. 
Begitu pula untuk para guru yang harus 
terus berinovasi di tengah berbagai 
keterbatasan yang ada. 

“Tiada lelah berinovasi. Terus 
eksplorasi menggali dan menemukan 
berbagai jurus jitu guna memastikan 
pembelajaran dapat tersampaikan 
dengan kualitas dan manfaat terbaik,” 
ucap Mas Menteri. Ia juga berterima 
kasih kepada orang tua karena telah 
ikut aktif menjadi teman belajar anak-
anaknya selama masa pandemi ini. 

MENYONGSONG LEMBARAN 

BARU

Menurut Mas Menteri, memperingati 
Hardiknas ini merupakan salah satu 
bentuk penghormatan kepada Ki Hajar 
Dewantara sebagai Bapak Pendidikan 
Indonesia. Oleh karena itu, tepat di hari 
lahirnya bapak pendidikan bangsa ini, ia 
mengajak seluruh anak bangsa untuk 
bangkit menyongsong lembaran baru 
pendidikan Indonesia.

Demi mempercepat terwujudnya 
pendidikan yang berkualitas, serta 
menciptakan kemerdekaan belajar yang 
sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas 
Menteri juga mengajak kepada seluruh 
elemen pendidikan untuk menjiwai dan 
menghidupkan pemikiran-pemikiran 
yang telah digagas Ki Hajar Dewantara. 
Hal ini karena, selama ini pemikirannya 
hanya digunakan sebagai sebuah tema 
atau pun hanya selogan semata yang 
tidak dimanfaatkan sepenuhnya. 

Pendidikan Indonesia, lanjut Mas 
Menteri, sudah seharusnya bergerak 
menuju arah yang membahagiakan. 
Memberikan ketenangan dalam hati, 
pikiran, dan juga keselamatan dalam 
hidup. “Esensi mendasar pendidikan 
haruslah memerdekakan kehidupan 
manusia,” ujarnya.

Hari Pendidikan Nasional 2021

Bergerak 
Menyongsong 

TransforMasi 
Pendidikan

JENDELA KEMENDIKBUDRISTEK
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Oleh karena itu, dalam memperingati Hardiknas 2021, 
Mas Menteri mengajak seluruh elemen untuk merefleksikan 
kembali pekerjaan yang telah dilakukan. Merefleksikan 
kembali pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan baik, 
dan memperbaiki pekerjaan yang dirasa harus diperbaiki. 
“Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. 
Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa, 
namun juga keberanian menciptakan sejarah baru yang 
gemilang,” tuturnya.

Ke depan, Mas Menteri berharap agar anak-anak Indonesia 
menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila. 
Pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan pelajar yang 
mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. 
“Karenanya, kementerian ini secara konsisten terus melakukan 
transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka 
Belajar,” terang Mas Menteri.

EMPAT UPAYA PERBAIKAN

Selama menjabat sebagai Mendikbudristek, Mas Menteri 
bersama  berbagai  elemen masyarakat telah melakukan 
empat upaya  perbaikan. Pertama, perbaikan pada infrastruktur 
dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan 
pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan 
pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, 
dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan 
asesmen.

Hingga saat ini, kata Mas Menteri, sudah sepuluh episode 
Merdeka Belajar yang diluncurkan. Program ini tak hanya 
menyasar guru, orang tua, dan siswa, tetapi juga seluruh 
lapisan masyarakat, seperti wakil  rakyat,  pemerintah  daerah, 
organisasi kemasyarakatan,  hingga dunia usaha dan dunia 
industri. Program ini juga menyasar ke seluruh Indonesia, 
mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai 
Pulau Rote.

Kemendikbudristek akan terus meluncurkan berbagai 
terobosan-terobosan Merdeka Belajar. ”Transformasi yang 
bermakna ini kami kerjakan agar segala sesuatu yang selama 
ini membuat bangsa ini hanya  berjalan  di  tempat  dapat  
berubah  menjadi  lompatan-lompatan kemajuan,” papar Mas 
Menteri.

BANYAK MANFAAT YANG DIPETIK

Selama krisis pandemi ini, Mas Menteri menyebut bahwa 
ada  begitu banyak manfaat yang bisa dipetik. “Saya sangat 
bersemangat, melihat masyarakat sadar bahwa kita harus 
terus bergerak maju dan melakukan berbagai lompatan 
kemajuan tanpa keraguan, tentunya dengan mengedepankan 
keselamatan dan kesehatan,” ujarnya. 

Pandemi, kata Nadiem, bukan tantangan satu-satunya yang 
harus dihadapi. Ada begitu banyak rintangan yang harus dilalui. 
“Di depan, masih membentang sederet tantangan yang akan 
dan harus kita lalui bersama. Mari kita lalui segala tantangan 

dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang 
gemilang dan tak terbantahkan oleh dunia,” ajak Mas Menteri. 

Nadiem mengajak seluruh elemen masyarakat untuk 
terus bergotong-royong menghadapi setiap tantangan yang 
dihadapi bangsa ini. Bergotong-royong mewujudkan Merdeka 
Belajar agar semakin cepat terlaksana.”Silih asah, silih asuh, 
dan silih asih. Saling memintarkan, saling menyayangi, dan 
saling memelihara, demi satu tujuan: SDM unggul, Indonesia 
maju,” pungkas Nadiem.

DIHADIRI MANTAN MENTERI

Dalam upacara Hardiknas 2021 ini, Mendikbudristek juga 
melakukan penyerahan Satyalencana Karya Satya kepada 
pegawai Kemendikbudristek. Kemudian penyerahan arsip 
statis dari Kemendikbudristek kepada ANRI yang dilakukan 
secara simbolis oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud 
kepada plt. Kepala ANRI.

Turut hadir dalam Upacara Hari Pendidikan Nasional 
2021, para pegiat pendidikan dan kebudayaan serta secara 
luring. Siswa dan mahasiswa pemenang medali emas lomba 
Tahun 2020. Duta Rumah Belajar 2020, Guru dan Tenaga 
Kependidikan Berprestasi, Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) 
2020, Guru dan Anak Anti Korupsi 2020, dan Duta Bahasa dan 
BIPA 2020 (BPPB).

Peserta upacara yang hadir adalah perwakilan pegawai 
yang berasal dari sembilan satuan kerja Kemendikbudristek 
yang menggunakan baju adat dari sembilan provinsi.  Selain 
itu, hadir pula Wardiman Djojonegoro Mendikbud tahun 1993, 
Anies Baswedan Mendikbud 2014-2016, Sylviana Murni 
selaku Ketua Komite 3 DPD, dan PLT. Kepala Arsip, M. Taufik.

RANGKAIAN HARDIKNAS 2021

Selain upacara pengibaran bendera, Kemendikbudristek 
juga menggelar beragam tayangan edukatif dan hiburan 
secara virtual untuk tetap memeriahkan Hardiknas 2021. Di 
antaranya  seperti menampilkan suara khas dari Andmesh, 
Yura Yunita, Gamaliel, dan Sivia. 

Pada hari yang sama, 2 Mei 2021, Kemendikbudristek 
juga menayangkan siniar inspiratif bersama Presiden RI H. 
Ir. Joko Widodo yang dipandu Mas Menteri. Selain itu, ada 
pula beragam siniar lainnya dengan narasumber seluruh 
pejabat Eselon I, pada tanggal 3 hingga 19 Mei 2021. Siniar 
ini ditayangkan melalui kanal youtube Kemendikbud RI, pada 
Ahad, 2 mei 2021. 

Sebagai penutup rangkaian peringatan Hardiknas 2021, 
Kemendikbudristek juga menyelenggarakan pameran virtual 
Hardiknas 2021 pada tanggal 21 hingga, 23 Mei 2021. 
Pameran ini menyajikan program Merdeka Belajar dari episode 
satu sampai sepuluh serta berbagai layanan dan program 
lainnya yang telah dikembangkan oleh Kemendikbudristek. M

A. FAUZI RAMDANI
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Kemendikbud menggelar peringatan Hari Anak 
Nasional (HAN) tanggal 23 Juli 2021. Peringatan HAN 
2021 mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia 
Maju.” Meskipun kemasan peringatan HAN berbeda 

dari tahun sebelum pandemi, namun esensi makna tidak 
berubah. Peringatan HAN berlangsung secara virtual dan bisa 
disaksikan melalui kanal youtube Kemendikbud. 

Dalam sambutannya, Mendikbudristek, Nadiem 
Makarim mengatakan dengan semangat merdeka belajar 
Kemendikbudristek telah memprioritaskan kebutuhan anak. 
“Salah satu kebutuhan utama anak indonesia di tengah 
perubahan global saat ini adalah kemampuan berpikir kritis, 
anak anak kita harus bisa memahami, bukan hanya menghafal, 
harus bisa mempertanyakan bukan hanya menerima. Salah 
satu cara terbaik untuk menumbuhkan kemampuan berpikir 
kritis adalah dengan membaca,” ujarnya. 

Mas Menteri juga menegaskan, khususnya di masa pandemi 
saat ini perlu dibangun bergotong royong untuk menghindari 
anak anak dari learning loss. Dijelaskan pula, bahwa dalam 
peringatan HAN 2021, Kemendikbudristek meluncurkan 
rangkaian kegiatan, salah satunya Gebyar Dongeng 2021 oleh 
Direktorat GTK PAUD. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan 
mampu mendorong semangat dan menginspirasi anak anak, 
guru dan orang tua. Mas Menteri juga berpesan agar anak 
Indonesia tetap semangat belajar dan berkarya. “Bagi yang 
masih PJJ kami harap bersabar sampai situasi kembali 
membaik, begitupun yang melaksanakan PTM, mohon tetap 
disiplin protokol kesehatan,” katanya.

Membaca, menjadi bagian dari aktivitas anak Indonesia 
yang diminta tidak dilupakan. “Bacalah buku apapun yang 
kalian suka, membaca membantu menjaga semangat di 
tengah situasi yang penuh tantangan. Membaca mampu 
meningkatkan kemampuan literasi dan berpikir kritis. Gotong 

royong untuk saling menjaga dan mencerdaskan adalah 
kunci utama dalam hadapi tantangan sebesar ini. 

Jadikan Hari Anak Nasional menjadi momentum 
serentak bergerak wujudkan merdeka belajar,” 

tutup Mas Menteri. 

GEBYAR DONGENG 2021

Sebagaimana dikatakan Mas Menteri, 
salah satu rangkaian HAN 2021 adalah 
Gebyar Dongeng 2021 yang dilaksanakan 
Direktorat GTK PAUD.  Gebyar Dongeng 
2021 dikemas dalam seri webinar dan bisa 
disaksikan dalam kanal youtube Direktorat 
GTK PAUD. Kegiatan ini berlangsung seminggu 
penuh dari tanggal 26-30 Juli setiap jam 
09.00-11.30 WIB. Tema utamanya adalah 
“Sehat, Cerdas, Ceria, dan Bahagia.” Gebyar 
Dongeng menghadirkan pendongeng dan 
narasumber hebat. Sebut saja, Kak Seto, 
Kak Ria Enes, Kak Sogi (Sogi Indra Dhuaja), 

Kak Awam Prakoso, Kak Tedi, Kak Kusumo, 
Kak Rika (Rika Endang Triyani), dan lain-lain. 

Dari kalangan anak-anak, ada Quinn Salman 
(youtuber usia 10 tahun), Ananda Muzaki, dan 

lain-lain.

BAHAGIAKAN ANAK 
DENGAN MENDONGENG

Hari Anak Nasional 2021



21Edisi XIV/Tahun VII/Juli/2021

Dari Gebyar Dongeng penonton khususnya GTK PAUD 
dan orang tua akan bisa mendapatkan pengetahuan dan 
inspirasi mendongeng. Para pendongeng tidak hanya 
menyajikan dongeng saja, namun juga memberi materi 
hal-hal yang terkait mendongeng, seperti bagaimana 
ekspresi mimik, ilustrasi dalam mendongeng, syarat-
syarat mendongeng dan lain sebagainya. untuk tema 
dongeng yang disajikan, beberapa di antaranya adalah: 
Bhineka Tunggal Ika, Istimewa; Pak Taman, Petani 
Idola Anak Indonesia; Petualangan Gasa di Negeri 
Khatulistiwa; Indahnya Alam Desaku; Kisah Kucing 
Karkel, Kambing Tua yang Cerdik, Ular yang Selalu Lapar 
dan lain-lain. 

Direktur GTK PAUD, Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed 
menyempatkan hadir setiap harinya. Tidak sekedar 
menyaksikan, tetapi beliau memberi pengantar dan 
pesan bermakna. Direktur juga berharap melalui Gebyar 
mampu membangkitkan inspirasi dan kompetensi 
khususnya mendongeng bagi kalangan GTK PAUD dan 
orang tua di tengah pandemi. GTK PAUD dan orang 
tua juga diminta makin meningkatkan kolaborasi 
dalam melayani tumbuh kembang anak usia dini. 
Mengingat selama pandemi, anak-anak memiliki waktu 
cukup lama di rumah bersama orang tuanya. “Bahkan 
keberadaan anak-anak PAUD di sekolah selama belum 
pandemi juga tidak berlangsung lama, paling hanya 
4 jam setiap harinya. Selebihnya anak-anak berada di 
rumah, sehingga perlu kerja sama guru dan orang tua 
untuk melayani tumbuh kembang anak supaya bisa 
merasakan merdeka bermain selama di rumah. Bunda 
Yanda bisa mencoba mempraktikkan mendongeng 
untuk menanamkan berbagai karakter pada anak. 
Dengan mendongeng semoga anak-anak tidak bosan 
lagi,” ujarnya.

SYARAT BISA MENDONGENG

Dalam mendongeng seseorang tak bisa lepas dari 
ekspresi atau mimik. Menurut Kak Tedi ekspresi atau 
mimik dalam mendongeng manfaatnya adalah untuk 
menguatkan cerita, karakter suara, dan karakter 
penokohan. Ekspresi juga mampu menghidupkan cerita 
sehingga bisa dinikmati anak-anak dengan perasaan 
bahagia. Kak Tedi berbagi rahasia mengeluarkan 
ekspresi, meliputi: Ekspresi melalui wajah, ekspresi 
melalui gestur atau gerak tubuh, dan ekspresi melalui 
kata-kata. 

Sedangkan Kak Awam Prakoso yang memiliki 
kekhasan suara, mengatakan bahwa narasi memegang 
peran penting dalam mendongeng. Narasi bisa 
disampaikan dengan cara biasa saja, seperti puisi dan 

bernada. Ditegaskan pula bahwa dalam mendongeng tidak harus 
ada efek dan ilustrasi suara untuk menyerupai tokoh-tokoh dalam 
dongeng. “Pendongeng harus menjaga stamina suara. Juga harus 
sering menonton film-film kartun. Beragam karakter suara dari yang 
ditonton sebaiknya direkam kemudian dipelajari dan dipraktikkan 
sendiri. Tujuannya bukan untuk memiliki suara yang mirip tetapi agar 
bisa menciptakan karakter suara sendiri yang unik,” kata Kak Awam. 

Sementara Kak Seto mengatakan, mendongeng bisa diberikan 
sejak anak dalam kandungan. Dongeng akan merangsang kecerdasan 
pada bayi.  Pada anak-anak, setelah mereka mendengarkan 
dongeng, biasanya tertarik mencari sumbernya yaitu buku, ini dapat 
menumbuhkan minat baca anak. Ditegaskan pula oleh Kak Seto, 
bahwa ada beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang yang 
mendongeng.  Mulai percaya diri, lancar berbicara, ekspresi harus 
hidup, gerakan lincah, komunikatif, kreatif, dan penuh kekuatan cinta. 
“Kegiatan mendongeng yang tepat akan mendukung pengembangan 
karakter yaitu sopan santun, jujur, rendah hati, penuh hormat, 
semangat, kreatif, disiplin, dan sebagainya,” kata Kak Seto yang juga 
psikolog dan dosen psikologi Universitas Gunadarma.

Sedangkan Kak Kusumo yang dikenal sebagai Raja Dongeng 
Indonesia mengatakan mendongeng bisa membentuk karakter 
anak. Menurutnya dongeng mampu merangkum, merangkai, dan 
menyampaikan pesan kepada pendengarnya jika dilakukan dengan 
benar. “Pendongeng tidak boleh asal mendongeng, tapi harus 
melakukan persiapan matang sebelum bercerita,” kata lelaki yang 
saat itu mendongeng Petualangan Gasa di Negeri Katulistiwa. 

Menurut Kak Rika, ilustrasi gambar juga bisa memperkuat 
dongeng. Dan untuk anak-anak menurut Kak Sogi, guru dan orang 
tua bisa memilih dongeng yang pendek agar diminati anak. Anak 
cenderung mudah paham, senang, dan minta dongeng lagi dan lagi. 
M

MUKTI ALI & RIHAD WIRANTO
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Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) merupakan salah 
satu kunci penting pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. 
Tujuannya untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan 
berakhlak mulia, serta  mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan 

tahun 2030 dan  Generasi Emas tahun 2045. 

Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2020-2024, PAUD HI merupakan program prioritas Presiden Ir. Joko 
Widodo.  Program ini dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan 
berkualitas. Khususnya peningkatan tata kelola pendidikan melalui peningkatan 
koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan.

Oleh karena itu, demi mewujudkannya Pemerintah  meluncurkan Rencana  Aksi 
Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik  Integratif (RAN PAUD HI) tahun 
2020-2024. Bekerja sama dengan berbagai lembaga dan kementerian, di antaranya 
Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kementrian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan 
Kemen PPPA.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 
Nadiem Anwar Makarim, menjelaskan bahwa prioritas utama Kemendikbud saat ini 
membentuk profil Pelajar Pancasila. Program yang bertujuan membentuk karakter 
dan jati diri pelajar nasional melalui program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, 
Sekolah Penggerak, dan Guru Penggerak.

“Pada segala kesempatan saya 
sampaikan, membangun pelajar 
Pancasila membutuhkan kolaborasi 
lintas lembaga dan sektor untuk 
mewujudkan layanan holistik dan 
terintegrasi untuk anak usia dini. Prinsip 
kolaborasi untuk memenuhi target kerja 
bersama telah tertuang dalam buku 
Rencana Aksi Nasional PAUD HI 2020-
2024,” kata Nadiem Anwar Makarim 
saat peluncuran Rencana Aksi Nasional 
(RAN) PAUD HI 2020-2024 melalui 
kanal youtube Menko PMK, pada Kamis, 
24 Juni 2021

Menurut Mas Menteri, 
Kemendikbudristek sebagai salah 
satu anggota gugus tugas PAUD HI, 
telah berkomitmen untuk menguatkan 
kerja sama dengan kementerian dan 
lembaga lain. Ia juga menyebut akan 
bermitra dengan dinas pendidikan dan 
masyarakat agar dapat mendampingi 
satuan PAUD dengan lebih baik. 

Mas Menteri mengatakan bahwa 
PAUD-HI yang berkualitas merupakan 
salah satu kunci penting pembangunan 
sumber daya manusia sejak usia dini. 
Oleh karena itu, Kemendikbudristek 
telah merancang konsep PAUD HI 
berkualitas. “Gagasan ini menegaskan 
bahwa layanan PAUD tidak terbatas 
pada aspek pendidikan,” kata Mas 
Menteri.

EMPAT ELEMEN PAUD 

BERKUALITAS

Menurut Mas Menteri, ada 
empat elemen  yang mendorong 
tercapainya PAUD HI berkualitas. 
Pertama, memiliki kualitas proses 
pembelajaran yang baik, di mana ini 
merupakan tugas dan tanggung jawab 
utama Kemendikbudristek untuk 
menghadirkan mutu pembelajaran 
yang baik. “Kami melakukan eksplorasi 
cara terbaik untuk memfasilitasi proses 
pembelajaran yang mengembangkan 
aspek sosial, emosional, literasi, kognitif 
moral, dan motorik anak,” ujar Mas 
Menteri.

Peluncuran Rencana Aksi Nasional PAUD HI

BerkolaBorasi wujudkan 
generasi TerBaik
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Kedua, membangun kemitraan 
dengan orang tua menjadi salah satu 
elemen penting yang dapat menciptakan 
PAUD berkualitas. Pasalnya tumbuh 
kembang dan kesiapan anak untuk 
bersekolah merupakan tanggung 
jawab bersama, antara satuan PAUD, 
orang tua, dan juga masyarakat. “PAUD 
berkualitas melibatkan orang tua dalam 
kegiatan pembelajaran alami,” ucap 
Mas Menteri.

Ketiga, PAUD harus memenuhi 
kebutuhan esensial anak. Elemen ini 
mengajak satuan pendidikan untuk 
bekerja sama dengan Posyandu, 
BKB, PKK, dan unit layanan  lainnya 
dalam pemenuhan kesehatan dan 
gizi, pembinaan moral-emosional, dan 
pengasuhan, serta perlindungan anak 
dari segala bentuk kekerasan. ”Sekarang 
sudah ada 72.547 sekolah satuan PAUD 
yang memberikan layanan ini,” kata Mas 
Menteri. 

Kemudian keempat, perlu adanya 
kepemimpinan dan pengelolaan sumber 
daya yang baik. Menurut Mas Menteri, 
ekosistem PAUD yang mendukung 
merupakan kunci terwujudnya 
PAUD HI berkualitas. Oleh karena 
itu, Kemendikbudristek telah ikut 
mendorong hadirnya ragam kerangka 
regulasi hingga tingkat pemerintah 
daerah provinsi maupun kabupaten/
kota.

Dalam rangka menghadirkan 
ekosistem pendidikan PAUD, lanjut 
Mas Menteri, Kemendikbudristek 
berupaya untuk terus bergerak bersama 
dan bersinergi melalui salah satu 
program Merdeka Belajar, yaitu Sekolah 
Penggerak. “Mari terus mempererat 
kolaborasi yang telah terjalin guna 
memberikan layanan terbaik pada 
generasi penerus kita, genarasi Pelajar 
Pancasila,” tutup Mas Menteri.

WUJUDKAN INDONESIA LAYAK 

ANAK 

Sementara itu, Menteri Kesehatan Ir. 
Budi Gunadi Sadiki, CHFC, CLU., dalam 
kesempatannya mengajak semua pihak 
untuk berkolaborasi dalam pemenuhan 
hak esensial anak. Baginya anak usia 
dini merupakan periode emas yang 
harus dipantau, karena merekalah yang 
menentukan kualitas kehidupan dan 
berbangsa di masa depan.

“Saya sangat mengapresiasi 
pelaksanaan program Pengembangan 
Anak Usia Dini yang melaksanakan 
praktik holistik integratif di masa 
pandemi Covid-19 dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan,” tutur 
Gunadi.

Ia juga sangat menyambut baik 
atas koordinasi yang dilakukan oleh 

Menko PMK dan Bappenas dalam 
merealisasikan PAUD HI. “Semoga 
dengan peluncuran Rencana Aksi 
Nasional PAUD HI tahun 2020-2024 
dapat memperkuat komitmen dan 
sinergi lintas sektor dalam menjalankan 
tugas serta fungsinya menuju generasi 
emas yang sehat, cerdas, ceria, dan 
berakhlak mulia,” ujar Gunadi. 

Sebagai bagian dari anggota 
gugus tugas RAN PAUD HI, Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, I Gusti Ayu 
Bintang Darmawati, S.E, M.Si, sangat 
mengapresiasi dan mendukung program 
tersebut. “Komitmen ini sejalan dengan 
upaya Kemen PPPA dalam mewujudkan 
Indonesia layak anak 2030, dan 
generasi emas 2045,” tutur Bintang 
Puspayoga, sapaan akrabnya.

Melalui program RAN PAUD 
HI, Bintang Puspayoga berharap 
terciptanya kekuatan baru dari 
adanya kerjasama dan sinergi antar 
lembaga serta masyarakat. Sehingga 
mampu memberikan perlindungan, 
pengasuhan, dan kesejahteraan kepada 
anak usia dini. “Semua anak adalah 
anak kita, stop kekerasan anak demi 
mewujudkan sumber daya manusia 
unggul, Indonesia maju,” Bintang 
Puspayoga mengakhiri. 

Peluncuran RAN PAUD HI juga 
dihadiri Deputi Bidang Koordinasi 
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, 
dan Pemuda Kemenko PMK Femmy 
Eka Kartika Putri, dan Ir. Subandi MSC, 
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, 
Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas. 
Ada pula Sri Purwaningsih, SH.MAP., 
Direktur Jenderal Bina Pembangunan 
Daerah, Kemendagri. 

Sementara secara virtual peluncuran 
ini diikuti oleh Kepala BKKBN Dr. Hasto 
Wardoyo Sp.OG(K), Sugito, S.Sos.MH., 
Direktur Jenderal PDP, Kementerian 
PDTT. Selain itu, rencana aksi nasional 
ini juga diapresiasi oleh Ketua DPR RI 
Puan Maharani. M

A. FAUZI RAMDANI
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GURU BELAJAR DAN BERBAGI

Dalam rangka meningkatkan 
standar kompetensi guru 
dan tenaga kependidikan 
Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD). Direktorat Guru dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia 
Dini (GTK PAUD) meluncurkan model 
pembelajaran GTK PAUD berbasis 
digital. Tujuannya agar program Diklat 
Berjenjang bisa terus berjalan meski 
dalam kondisi pandemi. 

Drs. Nasruddin Koordinator Pokja 
Pembelajaran GTK PAUD, mengatakan 
bahwa proses peluncuran model 
pembelajaran GTK PAUD berbasis 
digital ini telah melewati perjalanan 
yang cukup panjang. “Persiapannya 
dimulai dari pembuatan konten yang 
dilakukan oleh para pakar, mulai dari 
akademisi, praktisi, tim pengembang 
LMS, tim pengembang SIM PKB, dan 
pendukung-pendukung sistem,” tutur 

Nasruddin saat Peluncuran Program 
Guru Belajar dan Berbagi Seri PAUD dan 
Inklusif secara virtual di kanal youtube 
Ditjen GTK Kemdikbud RI, pada 4 Mei 
2021.

Nasruddin menjelaskan bahwa diklat 
berjenjang GTK PAUD sudah disusun 
oleh GTK PAUD sejak tahun 2009, dan 
dilaksanakan mulai tahun 2011. Hingga 
tahun 2021, sudah 10 tahun lamanya 
diklat berjenjang dilakukan demi 
membina guru-guru PAUD. “Intinya 
pada saat kami luncurkan pada tahun 
2009 itu kita ingin guru-guru PAUD 
kita tidak melakukan malpraktik,” kata 
Nasruddin.

Selama diklat berjenjang 
dilaksanakan, kata Nasruddin, dalam 
perjalanannya program ini telah 
berulang kali melakukan penyesuaian. 
Satu di antaranya dilakukan karena 

adanya perubahan kurikulum pada tahun 
2013. Sehingga program diklat berjenjang 
melakukan perubahan pada tahun 2014. 
“Disamping kita melakukan penyesuaian 
terhadap lahirnya kurikulum baru, ternyata 
diklat ini juga mendapatkan penghargaan 
dari dunia internasional, UNESCO pada 
tahun 2018,” kata Nasruddin.

Sementara pada tahun 2019-2020, 
lanjut Nasruddin, Direktorat GTK PAUD 
kembali melakukan pengembangan 
mode diklat berjenjang. Dari yang semula 
dilaksanakan penuh secara luring, menjadi 
daring kombinasi. “Inilah yang bapak ibu 
nanti bisa mengikuti, bagaimana daring 
kombinasi itu kita pelajari dengan tetap 
mempertahankan diklat ini dengan model 
tatap muka. Kita elaborasi ke dalam 
bentuk yang berbeda,” terangnya.

Menurut Nasruddin, selain akibat 
pandemi yang membatasi kegiatan 
tatap muka, pengembangan mode diklat 
berjenjang ini dilakukan karena terjadi 
tuntutan standar kompetensi yang harus 
dimiliki oleh para guru PAUD. Hal ini 
karena tidak semua orang bisa menjadi 
guru PAUD. “Artinya yang bisa menjadi 
guru PAUD itu orang-orang yang sudah 
memenuhi standar yang ditetapkan,” 
tuturnya.

MENGIMPLEMENTASIKAN 

KOMPETENSI INTI

Guru PAUD, lanjut Nasruddin, sejatinya 
harus memiliki kompetensi inti, seperti 
pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Agar kompetensi inti tersebut 
bisa diimplementasikan diperlukan 
perpaduan dengan model kompetensi. 
Model ini merupakan representasi dari 
kompetensi yang ada menjadi terintegrasi 
dengan tiga kategori.

Katagori pertama , diawali dengan 
pengetahuan profesional yakni memahami 
betul konsepnya. Kemudian kedua, 

Peluncuran Learning Management System (LMS)

keMBangkan Model 
PeMBelajaran gTk Paud 
BerBasis digiTal
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harus diterapkan dengan praktik pembelajaran profesional. 
Selanjutnya ketiga, melakukan pengimbasan dengan 
melakukan pengembangan profesi, baik untuk diri sendiri 
maupun guru lainnya. Sehingga pada saat kompetensi ini 
diterapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajiban 
di satuan pendidikan, dapat mengukur sejauh mana kinerja 
yang telah dilakukan. 

”Saat kita mengukur kinerja, maka ada jenjang-jenjang 
yang akan kita ketahui, mulai dari berkembang, layak, cakap, 
sampai kepada mahir. Inilah perjalanan pembelajaran guru 
PAUD dengan model kompetensi,” kata Nasruddin.

Menurut Nasruddin, untuk melaksanakan pembelajaran 
model kompetensi ini Direktorat GTK PAUD telah menyiapkan 
sederet program pembinaan. Di antaranya, melalui program 
diklat berjenjang, mulai dari diklat dasar, diklat lanjutan, 
hingga diklat mahir. “Selain itu, kita juga berikan kembali 
dengan bermacam diklat teknis. Dan yang sedang kami 
siapkan ke depan adalah pembelajaran mini dalam bentuk 
microlearning,” tuturnya.

Menurut Nasruddin, dalam program diklat berjenjang mulai 
dari tingkat dasar, lanjutan, hingga mahir, terdapat 28 mata 
diklat yang bisa diikuti guru PAUD. Akan tetapi dari jumlah 
tersebut, terdapat 5 mata diklat yang berkelanjutan dan 
berkesinambungan. Mata diklat tersebut hadir di tiap program 
diklat berjenjang, baik dasar, lanjutan, dan mahir.

LUNCURKAN DIGITALISASI DIKLAT BERJENJANG 

DASAR

Diklat berjenjang digital yang diluncurkan merupakan 
diklat berjenjang dasar berbasis digital. Sedangkan untuk 
diklat lanjutan, lantaran masih dalam proses persiapan 
konten maupun videonya. “Untuk diklat dasar ini kita lengkapi 
dengan diklat teknis inovasi pembelajaran dan diklat teknis 
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI),” 
tutur Nasruddin.

Adanya penambahan diklat Teknis Inovasi Pembelajaran 
dan PAUD HI ini karena para guru mengalami kebingungan 
dalam membuat rencana pembelajaran di rumah selama 
pandemi. “Kami jawab persoalan itu dengan diklat inovasi 
pembelajaran. Supaya guru bisa merencanakan pembelajaran 
yang inovatif di dalam belajar dari rumah maupun luring 
terbatas,” Nasruddin menerangkan.

Sementara yang tak kalah pentingnya, dalam diklat teknis 
PAUD HI dirinya ingin meluruskan akronim dari PAUD HI. “Ada 
misskonsepsi yang harus kami benahi, di mana dalam PAUD 
HI bukan bermakna pendidikan, melainkan pengembangan,” 
ujarnya.

Dalam diklat teknis ini, Nasruddin menerangkan bahwa 
ada lima intervensi yang dilakukan. 1) Rangsangan pendidikan 
anak, 2) Kesejahteraan Anak, 3) Kesehatan gizi, dan perawatan 
anak, 4) Stimulasi pengasuhan anak, dan 5) Perlindungan 
anak. “Itu semua bisa teman guru nikmati dalam diklat teknis 
PAUD HI,” kata Nasruddin.

Untuk proses pembelajaran diklat berjenjang dilaksanakan 
dengan bantuan pendamping. Sementara diklat teknis Inovasi 
Pembelajaran dan PAUD HI pembelajaran dilakuan secara 
mandiri. Kedua model diklat ini dalam pelaksanaannya 
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, di mana 
ada 9 bahan ajar untuk diklat berjenjang tingkat dasar. 

Sementara untuk diklat teknis inovasi pembelajaran 
berjumlah 7 bahan ajar, dan 5 bahan ajar untuk diklat teknis 
PAUD HI. “Semua bahan ajar tersebut dilengkapi dengan 
video-video yang cukup menarik dan menantang untuk dikaji, 
sehingga pada akhirnya bisa diterapkan dan diimbaskan 
kepada teman-teman lain,” ujar Nasruddin yang telah 
menyiapkan 100 video pembelajaran.

Menurut Nasruddin, sebelum model pembelajaran ini 
dilaksanakan, Direktorat GTK PAUD akan melaksanakan 
sosialisasi tentang diklat berjenjang dan diklat teknis bersama 
organisasi mitra. Hal ini untuk memberikan pemahaman yang 
lebih utuh kepada para guru. 

Nantinya dalam pelaksanaan diklat berjenjang diikuti oleh 4 
angkatan. Sementara untuk diklat teknis pembelajaran inovasi 
sebanyak 7 angkatan, dan 10 angkatan diklat teknis PAUD 
HI. “Kegiatan diklat teknis ini akan terbuka untuk bisa diikuti 
semua guru, yang penting memiliki SIM PKB,” tutur Nasruddin 
yang akan memperluas pemberian SIM PKB kepada guru 
PAUD.

Melalui program ini, Nasruddin mendorong agar para guru 
bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Terutama 
bagi guru-guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi S1, 
maupun berkualifikasi S1 tetapi belum linier untuk mengikuti 
diklat berjenjang. Sedangkan untuk yang sudah memiliki 
kualifikasi S1 yang sesuai, ia berharap para guru PAUD 
mengikuti diklat teknis dan microlearning. 

Drs. Nasruddin
Koordinator Pokja Pembelajaran Direktorat GTK PAUD
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MODEL YANG SANGAT DINANTIKAN 

Akademisi sekaligus Dosen Pendidikan Guru PAUD 
Universitas Indonesia (UPI) juga menyambut baik langkah 
Direktorat GTK PAUD dalam melahirkan diklat berjenjang 
moda daring kombinasi. “Ide-ide untuk mempercepat 
peningkatan mutu guru itu tentu sangat bagus apalagi dengan 
mengintegrasikan inovasi-inovasi yang berkembang saat 
ini. Tentu hal ini sangat baik dalam rangka mempercepat 
sasaran-sasaran guru yang belum memiliki kompetensi yang 
memadai,” terang Ali Nugraha, M.Pd.,

akan sangat mengapresiasi,” ucap Ali. “Semoga saja nanti 
rancangan diklat melalui integrasi atau penggunaan teknologi 
informasi ini bisa dipastikan bisa diikuti secara utuh oleh 
seluruh peserta yang terlibat atau berpartisipasi dalam diklat 
ini,” lanjutnya.

Bagi Ali, dengan adanya moda daring kombinasi dari Diklat 
Berjenjang, semua guru PAUD di manapun bisa hadir untuk 
bersama-sama meningkatkan kompetensi yang dimiliki. “Saya 
sampaikan selamat kepada Direktorat GTK PAUD dengan 
gagasan-gagasan cerdasnya, ini tentu akan makin mendorong 
kualitas PAUD di Indonesia dari waktu ke waktu itu semakin 
diperhitungkan dan semakin kompetitif dengan negara-negara 
lainnya,” katanya.

DIAPRESIASI BANYAK PIHAK

Kehadiran Diklat Berjenjang dan beragam Diklat Teknis 
dalam ruang LMS sangat disambut baik oleh berbagai 
kalangan. Salah satunya oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga 
Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI). Prof. Dr. Ir. Netti 
Herawati. M.Si, Ketua HIMPAUDI mengatakan bahwa dirinya 
merasa sangat gembira dengan terobosan Direktorat GTK 
PAUD yang telah mendigitalisasi Diklat Berjenjang ke dalam 
LMS. 

“HIMPAUDI menyampaikan apresiasi yang sungguh-
sungguh kepada Direktur GTK PAUD, Ibunda Dr. Santi 
Ambarrukmi, M.Ed beserta seluruh staf yang telah 
mengeluarkan sebuah produk yang menurut kami sangat 
tepat karena bisa dimanfaatkan oleh para guru secara fleksibel 
di manapun berada. Bagi kami produk ini sangat luar biasa,” 
tutur Prof. Netti.

Menurut Ali, karena model daring itu terbilang unik, ia 
meminta agar infrastruktur penunjangnya juga diperhatikan. 
Harapannya agar semua guru dari seluruh pelosok Indonesia 
dapat mengakses model diklat ini dengan baik dan bisa 
mengikutinya secara utuh. “Nah, ini tentu bagian yang harus 
dipikirkan mana kala model ini sudah dinyatakan model yang 
menjadi pilihan,” ujar Ali.

Ali juga berharap, upaya peningkatan kompetensi guru 
tidak hanya melalui diklat berjenjang atau diklat-diklat dalam 
peningkatan mutu kompetensi saja. Tetapi juga dikembangkan 
melalui diklat-diklat teknis peningkatan kemampuan yang 
sifatnya fungsional. “Itu tentu juga akan sangat membantu 
para guru kita. Ditingkatkan atau di-update kemampuannya 
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pada situasi saat ini,” 
tutur Ali.

Sekali lagi, Ali mengapresiasi gagasan ini. Menurutnya 
gagasan ini adalah gagasan cerdas. Bahkan gagasan ini adalah 
gagasan yang mungkin dapat melipat gandakan percepatan 
dalam pemenuhan guru-guru yang sesuai dengan kebutuhan 
layanan PAUD yang berkualitas di Indonesia. 

“Ini luar biasa. Tentu bukan hanya saya yang mendukung. 
Teman-teman juga yang menjadi akademisi jenjang PAUD 

Ali Nugraha, M.Pd
Dosen Pendidikan Guru PAUD Universitas Indonesia (UPI)

Prof. Dr. Ir. Netti Herawati
Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan
Anak Usia Dini (HIMPAUDI)
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Mewakili HIMPAUDI, Prof. Netti akan mendukung 
sepenuhnya langkah direktorat melalui jejaring yang tersebar 
di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. “Kami 
atas nama 4.000 guru PAUD di Indonesia siap menyukseskan 
program tersebut dengan sepenuh hati, dengan sepenuh 
dedikasi,” tegas Prof. Netti yang juga merupakan Guru Besar 
Universitas Riau.

Terobosan ini juga disambut hangat hampir semua pihak 
yang berkaitan dengan PAUD, termasuk Eka Putri Handayani 
Pengguru IGTK PGRI DKI Jakarta, sekaligus Kepala TK Islam 
Alifa Pondok Pinang Jakarta Selatan. Lantaran pengembangan 
moda daring kombinasi ini akan sangat membantu guru PAUD 
dalam mendulang ilmu di tengah Pandemi Covid-19. 

“Diklat Berjenjang moda daring kombinasi merupakan 
terobosan kekinian, di mana Diklat Berjenjang dan Diklat 
Teknis akan mampu mengakomodir kebutuhan belajar guru 
PAUD di lapangan,” katanya. “Hal tersebut akan mampu 
menunjang pembelajaran khususnya di masa Pandemi 
Covid-19,” lanjutnya. 

PERMUDAH PROSES BELAJAR 

Sementara itu, menurut Eka Nurmala Annisa kehadiran 
diklat berjenjang berbasis digital dalam perjalanannya patut 
disyukuri oleh guru. Melalui model diklat berjenjang ini guru 
bisa tetap meningkatkan kompetensinya meski dalam kondisi 
pandemi. Selain itu, adanya diklat teknis menjadi wahana 
baru yang menjawab kebutuhan guru dalam meningkatkan 
kompetensinya. 

“Kami sangat berterima kasih dengan adanya 
pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi 
dengan moda daring kombinasi. Program ini sangat kami 
nantikan utamanya dalam memenuhi kebutuhan peningkatan 

kompetensi guru PAUD,” ucap Eka Kepala TK Al Hariki, Depok, 
Jawa Barat.

Menurut Eka, pengembangan model pembelajaran berbasis 
digital ini akan sangat membantu guru dalam menjangkau 
informasi. Guru juga bisa dengan mudah mengikuti proses 
belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Sehingga 
diharapkan menjadi stimulus dalam meningkatkan semangat 
dan kepercayaan diri guru dalam melakukan pembelajaran 
selama pandemi.

“Digitalisasi diklat berjenjang dan diklat teknis ini semoga 
memudahkan kami dalam memenuhi standar pendidikan 
nasional khususnya aspek standar guru dan tenaga 
kependidikan. Semoga kami dapat menjadi guru PAUD yang 
profesional, serta mampu mendorong pendidikan anak usia 
dini di Indonesia semakin maju,” ujarnya. M

A. FAUZI RAMDANI

Eka Nurmala Annisa
Kepala TK Al Hariki, Depok, Jawa Barat
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Pada tanggal 18-25 Mei 2021, Direktorat GTK 
PAUD membawa 10 orang untuk bertandang ke 
daratan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. 
Rombongan dipimpin Koordinator Pokja Publikasi, 

Direktorat GTK PAUD, Dr. Isniyati Sulistiani, M.Pd. Agendanya 
adalah melakukan coaching clinic Program Guru Penggerak 
Angkatan IV pada semua jenjang. Waktu yang dihabiskan 
untuk melangsungkan kegiatan tersebut adalah delapan hari. 
Wilayah-wilayah yang dituju di antaranya Kabupaten Landak, 
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kubu Raya-Kota Potianak, 
Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Sampit. 

Coaching clinic atau pendampingan pendaftaran secara 
tatap muka dirasa perlu dilakukan mengingat waktu penutupan 
pendaftaran saat itu sudah di ambang batas. Sementara, 
wilayah-wilayah yang menjadi sasaran coaching clinic masih 
minim jumlah pendaftar. Dengan penuh semangat dan 
persiapan maksimal, dalam situasi masih pandemi tim Guru 

Penggerak Direktorat GTK PAUD memberanikan diri berangkat. 
Surat tugas, surat bukti tes PCR, serta berkas-berkas yang 
diperlukan dipersiapkan. Selama roadshow, panitia juga 
melakukan beberapa kali Swab Antigen sesuai kebutuhan. Di 
setiap wilayah yang dituju, panitia juga mensyaratkan peserta 
wajib menunjukkan surat tanda sehat dibuktikan dengan hasil 
Swab Antigen yang masih berlaku. Roadshow coaching clinic 
berjalan lancar tanpa kendala berarti. Tim bisa menuntaskan 
tugas secara maksimal dan kembali dalam keadaan utuh, 
sehat tak ada yang jatuh sakit. 

Dalam sambutan di hadapan peserta, Dr. Isniyati Sulistiani, 
M.Pd mengabarkan bahwa Program Guru Penggerak 
merupakan bagian dari Episode Merdeka Belajar. Guru 
Penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang 
mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif 
dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk 
mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada 
murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem 
pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. “Itulah 
makna Guru Penggerak sebagaimana yang sering disampaikan 
Dirjen GTK, Bapak Iwan Syahril,” kata Isniyati.

Melalui Program Guru Penggerak, Isniyati yakin akan 
menemukan guru-guru potensial yang memiliki kompetensi 
tinggi yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan. 
“Ada beberapa instrumen yang harus Bapak Ibu isi, termasuk 
CV dan esai. Setelah mengisi akan diverifikasi, saat itu dapat 
terindikasi siapa saja di antara Bapak Ibu yang kompeten, 
inovatif dan kreatif. Kami yakin pasti ada mutiara tersembunyi 
di antara Bapak Ibu,” lanjutnya.

Setelah diverifikasi, peserta menunggu kelulusan untuk 
seleksi tahap berikutnya. Tahapan seleksi Guru Penggerak ini 
dikenal cukup ketat. Ada tes bakat skolastik, simulasi mengajar 
dan lain sebagainya. setelah dinyatakan lolos, peserta wajib 

Roadshow Coaching Clinic Guru Penggerak Angkatan IV

Mencari 
MuTiara 
TerPendaM

M. Fahmi Basyar memberikan 
Coaching Clinic di Palangkaraya

Suasana pembukaan Coaching Clinic di Pontianak
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mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak selama 9 
bulan, waktu yang cukup panjang. 

Akan tetapi, dari peserta Guru Penggerak Angkatan 
1 mengatakan bahwa banyak hal baru ketika mengikuti 
Pendidikan Guru Penggerak. Di antaranya, terjadi perubahan 
sikap dalam menghadapi peserta didik, lebih ramah dan 
bersahabat, tidak lagi menjadi guru killer. Sebagian dari 
mereka juga mengaku makin termotivasi untuk terus belajar. 
“Untuk itu, jadikan seleksi Guru Penggerak ini sebagai ajang 
Show Up, ajang menampilkan diri Bapak Ibu sebaik mungkin. 
Jika di televisi ada kompetisi pencarian bakat, akan ditemukan 
peserta berbakat dari daerah yang tidak pernah terlihat 
sebelumnya. Nah ini sama dengan hal itu, tunjukkan siapa 
diri Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal 
mungkin,” pinta Isniyati.

KABUPATEN LANDAK

Hari pertama terbang dari Jakarta menuju Pontianak. 
Begitu mendarat di Bandara Supadio, Pontianak, tim langsung 
berganti transportasi darat menuju Kabupaten Landak dengan 
lama perjalanan kurang lebih 6 jam dengan dua kali istirahat. 
Tim langsung istirahat di penginapan, sebelum esok harinya 
melangsungkan kegiatan yang difokuskan di kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten Landak. Saat itu, peserta yang hadir  
ada guru PAUD, SD, dan SMP. Peserta di kabupaten ini datang 
tidak bersamaan, karena lokasi tugas tiap guru yang lumayan 
jauh. Bahkan selepas pembukaan, masih ada beberapa 
peserta yang baru datang. Panitia yang sudah siap dengan 
cekatan melayani dengan maksimal. 

Pejabat setempat yang hadir saat itu adalah Yakobus 
Braon, S.Pd, Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas 
Pendidikan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Yakobus 

mengatakan, bahwa Kabupaten Landak juga menjadi 
sasaran Guru Penggerak Angkatan 1. Saat itu banyak peserta 
mendaftar, sekitar 294 orang, namun yang lolos hanya 28 
peserta. “Terima kasih Guru Penggerak menyentuh Kabupaten 
Landak. Kabupaten yang cukup berat transportasinya Pada 
angkatan pertama masih banyak peserta yang mendaftar, tapi 
angkatan IV ini terlihat sangat sedikit, karena sebagian guru di 
Landak menghuni wilayah 3T, aksesnya susah butuh berjam-
jam ke pusat Kota Landak. Selain itu, situasi masih pandemi, 
banyak guru yang khawatir terjadi hal yang tidak mereka 
inginkan. Belum lagi internet di sini juga sangat susah,” kata 
Braon.

Yakobus Braon, S.Pd
Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan 

Kab. Landak, Kalimantan Barat

Pandu Junidhiawan dan Agung Budiatmoko 
melakukan Coaching Clinic di Kotawaringin Timur
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Untuk angkatan 1 yang sudah lolos dan sekarang sedang 
mengikuti Pendidikan Guru Penggerak. Braon melihat 
memang guru-guru ini pada dasarnya sangat aktif. Mereka 
terus mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. 
“Pendidikan 9 bulan belum selesai, tapi terlihat perubahan 
dalam diri mereka, katanya mereka menjadi guru yang lebih 
santun menghadapi muridnya,” katanya. 

Dengan mengikuti Guru Penggerak, Braon berharap terjadi 
peningkatan kompetensi dan guru-guru tersebut rela berbagi 
pada guru sejawat lainnya untuk memajukan pendidikan 
di Kabupaten Landak. “Kami harap nanti pendidikan di 
Kabupaten Landak menjadi lebih maju, lebih baik dan bisa 
bersaing dengan kabupaten lain yang sudah maju,” ujar Braon.

KABUPATEN SANGGAU

Selepas mendampingi pendaftaran peserta di Kabupaten 
Landak, sore hari rombongan langsung menuju Kabupaten 
Sanggau. Dari Kabupaten Landak ke Kabupaten Sanggau 
ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 jam dengan sekali 
istirahat. Kegiatan dipusatkan di Hotel Grand Narita, Sanggau. 
Peserta yang hadir saat itu dari unsur guru PAUD, SD, dan SMP.

Sama dengan kondisi di Landak, peserta datang tidak 
bersamaan, beberapa datang menyusul dan tidak sesuai 
jadwal. Akan tetapi panitia tetap melayani dengan melakukan 
kegiatan selama tiga sesi, pagi, siang dan sore. Pada 
kesempatan itu, diundang juga peserta Guru Penggerak 
Angkatan I untuk berbagi kisah dan ikut melakukan 
pendampingan calon peserta. Pejabat yang hadir saat itu 
adalah, Edi Kusmadianto, S.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sanggau.

Saat menyampaikan arahan, Edi Kusmadianto mengatakan 
bahwa makna Guru Penggerak sangat besar khususnya untuk 
Sanggau. Mengapa demikian, lantaran ketersediaan SDM 
yang berkualitas yang masih sangat kurang. “Adanya Guru 
Penggerak ini kami sambut positif dan terima kasih sudah 
menjangkau Kabupaten Sanggau. Mudah-mudahan kehadiran 
Guru Penggerak di Kabupaten Sanggau bisa memperbaiki 
kualitas pendidikan khususnya peserta didik dan bisa 
mengantarkan dalam membentuk Pelajar Pancasila,” katanya.

Jumlah guru di Sanggau, lanjut Edi kurang lebih 4.000 orang 
dengan status negeri dan swasta. Jika mereka bisa disentuh 
oleh pemerintah pusat melalui Program Guru Penggerak, Edi 
merasa sangat terbantu. Mengingat jika ingin memperbaiki 
mutu pendidikan tanpa sentuhan pemerintah pusat dirasa 
akan sangat berat. “Kabupaten Sanggau ini begitu luas, 
banyak daerah yang hanya bisa di tempuh dengan jalan kaki 
karena medannya begitu berat. Banyak anak-anak bangsa di 
sana yang perlu pendidikan yang layak dari guru-guru yang 
berkualitas,” ujarnya.

KOTA PONTIANAK-KUBU RAYA

Selepas mendampingi peserta di Kabupaten Sanggau, 
panitia segera berbegas menuju mobil dan melanjutkan 
perjalanan menuju Kota Pontianak. Jarak Sanggau-Pontianak 
yang lumayan jauh di tempuh dalam waktu kurang lebih 9 jam 
dengan dua kali istirahat. Panitia menginap di Hotel Harris, 
Kota Pontianak dan kegiatan difokuskan di hotel tersebut. 

Di Pontianak, agenda pendampingan diperuntukkan dari 
dua wilayah, yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. 
Jarak kedua tempat ini berbatasan langsung. Peserta yang 
hadir kurang lebih 60 orang, sesuai kuota dan jumlah ini 
jauh lebih banyak dibanding di Landak dan Sanggau. Mereka 
yang hadir dari unsur guru PAUD, SD, dan SMP. Pejabat Kota 
Pontianak dan Kubu Raya yang hadir adalah Pariono, M.Pd, 
Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan 
Kota Pontianak. Selain itu hadir pula perwakilan dari BP PAUD 
Kaimantan Barat. 

Dalam sambutannya, Pariono mengatakan bahwa 
kontekstual Program Guru Penggerak ini berkaitan dengan 
Program Sekolah Penggerak. “Saya berpikir, untuk memimpin 
satuan pendidikan kita memerlukan sosok yang memiliki 
kemampuan luar biasa. Jika kita lihat di satuan pendidikan, 
apakah posisi pimpinan sekolah yang ada saat ini sudah sesuai 
dengan kebutuhan zaman. Sekarang zaman sudah berubah, 
sudah berbasis IT karena berkaitan dengan revolusi industri 
4.0. Di sinilah hebatnya kebijakan Program Guru Penggerak, 
yang menjadi ajang penyiapan pemimpin-pemimpin sekolah 
di masa mendatang,” katanya.

Pemimpin-pemimpin pendidikan yang diharapkan 
nantinya, dihasilkan dari Guru Penggerak yang saat ini sedang 
berjalan. “Karena tidak mungkin kita berkutat seperti masa 
lalu, saja kapan kita akan majunya? Oleh karena itu kebijakan 

Edi Kusmadianto, S.Pd
Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Sanggau
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guru penggerak ini sangat luar biasa, dan kami menyambut 
dengan baik dan memang ada beberapa hal yang mau tidak 
mau harus kita lakukan,” lanjut Pariono. 

KOTA PALANGKA RAYA

Selepas acara di Pontianak, peserta masih menginap di 
Hotel Harris sebelum esok harinya terbang ke Palangka Raya 
via Jakarta. Di Palangka Raya kegiatan difokuskan di Hotel 
Bahalap Kota Palangka Raya. Peserta yang diundang selain 
dari Kota Palangka Raya, juga dari kabupaten terdekat, yakni  
Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kegiatan ini dihadiri 
perwakilan dari Dinas pendidikan Kota Palangka Raya serta 
Dinas Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. 

Kegiatan ini dihadiri kurang lebih sebanyak 60 peserta 
yang terbagi dari tiga wilayah sasaran tersebut. pada saat 
kegiatan berlangsung, peseta dikagetkan kehadiran Tim 
Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya. Dengan berbaju 
seragam, Satgas Covid-19 Palangka Raya saat itu didampingi 
beberapa orang di antaranya ada Satpol PP, ada TNI dan 
ada dari Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah. Tim Satgas 
langsung melakukan inspeksi mendadak dalam ruang sidang. 
Mereka memantau protokol kesehatan yang dikenakan 
peserta, termasuk jarak duduk antar peserta. Kepada panitia 
tim satgas Covid-19 itu juga memastikan semua peserta 
dan panitia dalam kondisi sehat dan membawa surat hasil 
Swab Antigen yang masih berlaku.  Beberapa saat kemudian, 
rombongan Satgas Covid-19 Palangka Raya lalu melanjutkan 
tugas lainnya, karena kegiatan ini sudah sesuai dengan protab 
penanganan covid.

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pendampingan terakhir saat itu di Kabupaten Kotawaringin 
Timur. Lokasinya lumayan jauh dari Kota Palangka Raya. 

Suparmadi, SE., MM
Kepala Dinas Pendidikan, Kotawaringin Timur

potensi-potensi yang ada pada diri murid,” ujarnya. “Terima 
kasih tim Guru Penggerak yang sudah jauh-jauh datang ke 
Kotawaringin Timur untuk mencari guru terbaik yang akan 
menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran di masa depan,” 
lanjutnya.

Usai kegiatan panitia langsung istirahat di hotel tersebut 
dan menginap semalam sebelum esok harinya kembali ke 
Palangka Raya dan terbang kembali ke Jakarta.  M

MUKTI ALI

Pada situasi Pandemi Covid-19, Direktorat GTK PAUD selalu siaga dan ketat dalam setiap kegiatan 
untuk keselamatan bersama dan aman saat ada inspeksi mendadak. Seperti waktu Coaching 
Clinic Program Guru Penggerak di Kota Palangkaraya, secara tiba-tiba Tim Satgas Covid-19 
setempat masuk ruang kegiatan, mengecek penerapan prokes, posisi duduk, hingga surat sehat 
Covid-19 semua peserta dan panitia yang masih berlaku. Inspeksi berjalan lancar dan aman

Dengan jarak kurang lebih 160 km, perjalanan ditempuh dalam 
waktu kurang lebih 6 jam dengan sekali istirahat. Rasa penat 
sangat terasa menumpuk di tubuh. Tetapi melihat peserta dari 
pedalaman yang begitu semangat, seketika lenyap segala rasa 
lelah. 

Kegiatan dikonsentrasikan di Hotel Aquarius, Sampit. 
Peserta yang hadir kurang lebih 60 peseta, dari unsur guru 
PAUD, SD dan SMP. Pejabat Kotawaringin Timur yang hadir 
saat itu adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kotawaringin Timur, 
Suparmadi, SE, MM. 

Dalam sambutannya, Suparmadi mengatakan bahwa 
Program Guru Penggerak ini diharapkan dapat mengubah 
pola pikir guru sehingga guru bisa lebih menjadi teladan untuk 
anak didiknya. “Karena menjadi teladan peserta didik, saya 
harapkan guru-guru yang terpilih menjadi Guru Penggerak 
nantinya juga mampu memperbaiki kompetensi dan akhlak 
peserta didiknya,” kata Suparmadi. 

Suparmadi juga berharap Guru Penggerak bisa membawa 
perubahan di lingkungan tempat bertugas masing-masing. 
“Saya yakin mereka nantinya akan bisa lebih kreatif 
menciptakan kolaborasi, menciptakan inovasi pembelajaran 
yang lebih berpusat pada murid, sehingga bisa tergali 
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“Saya mengikuti seleksi Program Guru Penggerak penuh 
tantangan. Internet di Kabupaten Landak terkadang 
naik turun apalagi saat musim hujan. Tapi saya berhasil 
menyelesaikan tahapan seleksi mulai dari pemberkasan, 
tes bakat skolastik, dan simulasi mengajar. Saya dapat 
menyelesaikan semua tes tersebut dengan baik sehingga  
lolos menjadi Calon Guru Penggerak. Saat masuk Pendidikan 
Guru Penggerak (PGP), saya mulai mempelajari modul 
di Learning Management System (LMS), di situ saya 
mendapatkan banyak ilmu. Sebagai guru TK, sebelumnya 
saya mengajari anak dengan mengenalkan angka dan huruf 
saja. Setelah mempelajari modul dari pelatihan ini, ternyata 
guru TK harus banyak mengajarkan akhlak dan sikap. Saya 
mendapatkan pemaparan yang sangat bermanfaat tentang 
bagaimana melaksanakan pembelajaran yang baik dan 
berpusat kepada anak. Saya menjadi tersadar bagaimana 
seharusnya menjadi seorang guru. Jangan hanya memikirkan 
bagaimana maunya guru. Justru seharusnya guru memikirkan 

bagaimana memfasilitasi anak-anak tersebut sebaik 
mungkin. Saat mendapat ilmu membuat video pembelajaran 
dengan memanfaatkan benda yang ada di sekitar. Saya juga 
sudah bisa bagaimana membuat panduan untuk orang tua 
supaya bisa mendampingi anak-anak belajar dari rumah. 

Akan tetapi, selama mengikuti Guru Penggerak, ada saja 
gangguannya. Selain internet, kadang saya mengalami 
kekurangan kuota. Setelah lapor, panitia mengganti pulsa 
setiap bulan. Internet memang saya butuhkan, karena harus 
melakukan video call sampai tiga kali bersama fasilitator, 
instruktur, dan untuk mengikuti lokakarya. Kendala lainnya, 
beberapa orang tua tidak aktif dalam mengikuti panduan. 
Ada juga yang tidak mengambil tugas sampai beberapa 
minggu. Yang lainnya, ada juga mengambil penugasan tapi 
tidak dikembalikan. Saya lakukan adalah berdiskusi dengan 
dewan sekolah dan para guru. Akhirnya saya menghubungi 
secara personal orang tua tersebut,” terang Fransiska. 

D
i sela-sela roadshow coaching clinic Program Guru Penggerak (GP) angkatan IV, panitia 
juga menghadirkan beberapa peserta Calon Guru Penggerak (CGP) angkatan I yang ketika 
itu sedang menjalani Pedidikan Guru Penggerak (PGP). PGP yang diikuti saat itu sudah 

memasuki bulan ke 6 dari 9 bulan yang wajib diikuti. Mereka diundang untuk memberi motivasi 
kepada calon peserta GP yang saat itu sedang melakukan pendaftaran. Juga diberi kesempatan 
berbagi pengalaman menarik perjalanan mengikuti GP, serta manfaat selama mengikuti PGP. 
Seperti apa pengalaman dan kisah mereka, berikut ini rangkumannya.

BERBAGI CERITA GURU 
PENGGERAK ANGKATAN I

TERSADAR BAGAIMANA 
SEHARUSNYA MENJADI GURU

FRANSISKA TIOBARUNDUNG
Guru TK Amkur, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat

GURU PENGGERAK
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“Menjadi guru PAUD merupakan 
panggilan hati saya. Dari Kabupaten Kapuas 
ada sebanyak 60 orang yang mendaftar 
dan 21 orang yang lolos. Banyak tahapan 
yang harus dilalui, salah satu yang saya 
ingat adalah pada tahap wawancara. Tahap 
itu benar-benar melibatkan emosi karena 
diwawancarai langsung oleh asesor. Akan 
tetapi saya bisa melewati dan akhirnya 
dinyatakan lolos. Saat ini saya sedang 
mengikuti pendidikan dan sudah berjalan 
6 bulan, tinggal 3 bulan lagi. Instrukturnya 
sangat kompeten sehingga saya dapat 
memahami materi-materi dari modul yang 
diberikan. Saya bisa memecahkan masalah 
yang sering dijumpai di kelas. Saya juga 
menjadi paham bagaimana pemikiran Ki 
Hajar Dewantara. Beliau mengibaratkan guru 
sebagai petani yang merawat padi di tanam 
agar dapat tumbuh dengan baik tanpa 
mengubah kodratnya. Begitu juga dengan 

“Saya satu-satunya Calon Guru Penggerak 
jenjang TK dari Kabupaten Sanggau. Saat 
tahu saya sendirian dari guru TK yang lolos, 
saya merasa minder dan canggung. Begitu 
ketemu CGP dari kabupaten lain, saya merasa 
ilmu dan jam terbang masih jauh. Peserta 
lain hebat-hebat, banyak yang berprestasi 
dan sering mengikuti lomba, sementara saya 
belum pernah lomba sama sekali. Saat sudah 
lolos, saya sempat ragu untuk melanjutkan, 
karena di waktu yang sama saya sedang 
mengikuti PPG. Akhirnya saya konsultasikan 
dengan pendamping, beliau memberi 
penjelasan tentang cara mengatur waktu. 
Ia juga memberi semangat agar saya tidak 
menyerah. Setelah berkonsultasi, saya bisa 
mengikutinya dengan baik. 

Cerita saat seleksi, banyak kendala yang 
menghampiri. Pemberkasan dan esai tidak 
ada masalah, namun saat tes bakat skolastik 
saya melakukan dua kali karena terkendala 
oleh sinyal. Ketika musim hujan sinyal sangat 
susah dan ketika hari Minggu sering mati 
lampu.  Kemudian ada tes mengajar selama 
30 menit. Setelah itu masuk ke tes wawancara 

NYARIS 
BERHENTI 
KARENA COVID

YUNIASTI
Guru TK Dharma Wanita Sekda Kapuas, Kalimantan Tengah

dan saya mendapati sedikit kendala teknis 
karena sinyalnya buruk sehingga suara 
saya tidak terlalu jelas. Namun setelah 30 
menit, internet kembali lancar dan saya bisa 
menyelesaikan wawancara. Setelah menunggu 
akhirnya saya dinyatakan lulus Calon Guru 
Penggerak di Kabupaten Sanggau.

Mengikuti PGP ternyata benar-benar 
pengalaman berharga. Pelatihannya tidak 
monoton, tetapi dinamis dan menyenangkan. 
Banyak ilmu cara mengajar yang benar 
diajarkan. Saya terkesan dengan modul 
pertama tentang bagaimana menjadi 
pendidik yang baik. Dalam hati saya bertanya, 
sudah benarkah yang saya dilakukan selama 
ini? Pantaskah saya menjadi guru? Sudah 
merdekakah anak-anak saya? Saya menyadari 
banyak sekali kekurangan saat mengajar. 
Saya harus mengubah diri sendiri dengan 
banyak belajar. Sebenarnya saya adalah 
seorang guru yang sulit berkomunikasi. Tetapi 
Program Guru Penggerak benar-benar bisa 
mengubah diri saya dan mampu menutupi 
kekurangan yang ada,” katanya. M

RIHAD WIRANTO & MUKTI ALI

anak didik, mereka memiliki potensi untuk 
berkembang secara optimal.  

Perjalanan saya tidak mulus-mulus saja, 
tetap ada kendala. Kendala terberat dan tidak 
akan terlupakan saat mengikuti PGP, saya 
sempat terpapar Covid-19. Saya diisolasi, 
tidak bisa ke mana-mana dan tidak ada yang 
jenguk. Konsisi sakit tetapi pelatihan terus 
berjalan, dan saya harus mengikutinya. Saya 
ingin mundur, berhari-hari saya pikirkan hal 
itu. Tetapi saya melihat kembali perjalanan 
yang sudah panjang, sudah banyak ilmu yang 
saya peroleh, tanggung kalau saya mundur 
di tengah jalan. Perlahan semangat saya 
kembali bangkit, bersamaan waktu isolasi 
14 hari tuntas. Saat saya diswab hasilnya 
negatif, rasanya benar-benar merdeka dan 
bangga. Saat ini saya bersemangat untuk 
melakukan praktik langsung di sekolah. Sudah 
tergambar perubahan yang ingin saya buat di 
sekolah,” kenang Yuniasti.

MELAKSANAKAN 
DUA KEGIATAN 
SEKALIGUS

MARDIANA SARI
Guru TK Pembina Meliau, Sanggau, Kalimantan Barat
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Program Sekolah Penggerak atau PSP adalah upaya 
untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam 
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, 
dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar 

Pancasila. PSP berfokus pada pengembangan hasil belajar 
siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi 
dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul 
(kepala sekolah dan guru), sebagaimana dikutip dari laman 
sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id.

PSP diluncurkan Kemendikbud pada 2 Februari 2021, PSP 
akan memperkuat keberadaan Guru Penggerak (GP) yang 
sudah dimulai sejak tahun 2019. PSP menjadi penyempurnaan 
program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah 
Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta 
di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih 
maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan 
ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi 
Program Sekolah Penggerak. PSP akan menyasar di semua 34 
provinsi dan 111 kabupaten/kota untuk tahap pertama. Hingga 
Juli 2021, sudah ada 2.000 sekolah yang terdaftar sebagai 
Sekolah Penggerak. Rincian jenjangnya sebagai berikut: PAUD 
sebanyak 343 sekolah, SD sebanyak 1.116 sekolah, SMP 
sebanyak 574 sekolah, SMA sebanyak 382 sekolah, dan SLB 
sebanyak 85 sekolah.

Selama masa pandemi, rekrutmen Sekolah Penggerak 
dilakukan secara daring. Akan tetapi pada bulan Februari-
Maret lalu, Direktorat GTK PAUD yang sedang mengejar target 
pendaftar, mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lapangan 
dengan melakukan Coaching Clinic atau pendampingan 
pendaftaran secara tatap muka. Hal ini dilakukan, karena 
hingga batas akhir pendaftaran, jumlah sekolah yang 
mendaftar dan submit pada laman PSP masih jauh dari target 
yang diharapkan. Maka, tanggal 25 Februari hingga 3 Maret, 

rombongan tim PSP Direktorat GTK PAUD dengan pemimpin 
rombongan Agung Budiatmoko, melaksanakan Roadshow 
Coaching Clinic ke beberapa kabupaten/kota di Kalimantan 
Barat dan Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat difokuskan 
di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten 
Ketapang, dan Kota Pontianak. Sedangkan di Kalimantan 
Tengah, Coaching clinic dilaksanakan di Kabupaten Barito 
Utara (Barut). 

Hari pertama, dari Pontianak rombongan menuju 
Kabupaten Sintang dengan perjalanan darat kurang lebih 
selama 12 jam.  Usai kegiatan rombongan kembali ke 
Pontianak untuk terbang menuju Kabupaten Ketapang. Dari 
Ketapang, rombongan kembali ke Pontianak untuk melakukan 
Coaching Clinic wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu 
Raya. Usai Kalimantan Barat, rombongan bergegas menuju 
Kalimantan Tengah via Jakarta. Coaching Clinic di Kalimantan 
Tengah menyasar Kabupaten Barito Utara, lokasinya juga jauh 
butuh waktu kurang lebih 10 jam perjalanan darat. 

Beberapa pejabat setempat yang menghadiri Coaching 
Clinic di antaranya, Magdalena Ukis, Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sintang; Gustamnur, Kasi Kurikulum 
dan Penilaian SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang; 
Muhammad Ayub, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu 
Raya; Pariono, M.Pd, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Kota Pontianak, Dinas Pendidikan Kota Pontianak; dan Ardian, 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara. 

DUKUNGAN DAN HARAPAN PEJABAT DAERAH

Pejabat-pejabat daerah tersebut dalam kesempatan 
memberi arahan, menyampaikan dukungan dan komitmen 
pemerintah daerah setempat pada PSP. “Kabupaten Sintang 
sangat berterima kasih bisa terpilih menjadi sasaran pertama 

Program Sekolah Penggerak

dukungan dan haraPan dari daerah

SEKOLAH PENGGERAK
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Program Sekolah Penggerak ini. Saya 
bangga ada Sekolah Penggerak, di 
mana sekolah apa saja bisa mendaftar, 
bukan hanya sekolah-sekolah maju 
saja atau sekolah unggul saja. Di sini 
tidak ada pelevelan sekolah, karena 
semua sekolah dipandangnya sama. 
Di Sintang ada kurang lebih 40 sekolah 
yang bisa datang hari ini dari semua 
jenjang, kami harapkan 50 persen saja 
setelah diverifikasi nanti bisa lolos itu 
sudah sangat bagus. Sekolah-sekolah 
yang kami rekomendasikan mengikuti 
pendampingan saat ini sebagian adalah 
dari wilayah 3T,” ujar Magdalena Ukis, 
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sintang. Nadalsyah, berkomitmen tinggi untuk 

melaksanakan capaian pendidikan yang 
benar-benar bermutu. Saya berharap, 
Sekolah Penggerak mampu mendorong 
tercapainya pendidikan bermutu 
tersebut,” tegas Ardian, Kepala Dinas 
Pendidikan Barito Utara.

Pejabat Dinas Pendidikan Kota 
Pontianak diwakili Pariono, M.Pd., Kabid 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota 
Pontianak. Pariono juga menyampaikan 
dukungan dan harapannya pada 
Sekolah Penggerak. “Kami menyambut 
baik Sekolah Penggerak, saya kira ini 
juga diilhami generasi saat ini yang 
sudah mengalami pergeseran pada 
perilaku dan pemanfaatan teknologi. 
Industri 4.0 tidak bisa ditinggalkan jika 
sekolah tidak punya komitmen yang 
visioner maka peserta didiknya akan 
tertinggal jauh. Oleh karenanya sekolah 
penggerak ini akan menyiapkan visi 
kepala sekolah dan akan sangat tepat 
dalam menghadapi perkembangan 
teknologi,” jelas Pariono. 

Dari Kubu Raya ada Muhammad 
Ayub yang juga menyampaikan harapan 
dan komitmennya pada pelaksanaan 
Sekolah Penggerak di wilayah tugasnya. 
“Sekolah Penggerak ini menjadi program 
yang kami nantikan dan butuhkan. Kubu 
Raya berdekatan dengan Pontianak, 
tetapi wilayah Kubu Raya sangat 
luas, banyak sekolah yang ada di 
daerah terpencil. Kami membutuhkan 
sentuhan pusat untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di sini. Kalau hanya 
menggunakan kekuatan kami untuk 
meningkatkan SDM akan butuh waktu 
yang lama dan sulit dicapai. Saya 

Magdalena Ukis
Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Sintang

Gustamnur
Dinas Pendidikan Kab. Ketapang

Ardian
Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara

Gustamnur dari Dinas Pendidikan 
Kabupaten Ketapang juga menyatakan 
dukungan pada PSP. “Kami sangat 
mendukung Sekolah Penggerak, 
sebagaimana Pak Bupati sampaikan, 
dukungan akan diwujudkan dalam 
pengelolaan pendidikan terutama tidak 
memindahkan kepala sekolah dan juga 
dukungan dalam penganggaran. Kami 
sangat berharap terjadi peningkatan 
mutu pendidikan di Ketapang. Terobosan 
Sekolah Penggerak ini sangat bagus, 
karena berfokus pada peningkatan hasil 
belajar siswa untuk mewujudkan Pelajar 
Pancasila,” kata Gustamnur. 

Barito Utara menyampaikan 
harapan dan berkomitmen mendukung 
Sekolah Penggerak tersebut. “Kami 
harapkan Sekolah Penggerak benar-
benar mendukung pembelajaran di 
wilayah Barito Utara, dan benar-benar 
membantu mewujudkan hasil belajar 
yang kita harapkan. Barito Utara di 
bawah pimpinan Bapak Bupati H. 

Pariono, M.Pd
Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Kota Pontianak

yakin Sekolah Penggerak akan mampu 
membuat percepatan peningkatan mutu 
pendidikan khususnya di Kubu Raya. Ini 
menjadi dorongan semangat buat kami. 
Kami yakin tidak ada yang tidak bisa, 
yang ada belum terbiasa,” ujar Ayub. M

MUKTI ALI

Muhammad Ayub
Perwakilan dari Kubu Raya
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Di tengah Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, 
Direktorat GTK PAUD kembali melangsungkan 
roadshow coaching clinic secara luring atau tatap 
muka langsung. Kali ini coaching clinic dilakukan 

dalam rangka rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah 
Penggerak. Pelatih Ahli Sekolah Penggerak adalah pendamping 
kepala sekolah, guru/pendidik, dan pengawas sekolah/penilik 
untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid.

Tahap penentuan siapa yang terpilih menjadi pelatih ahli, 
peserta harus lulus seleksi. Tahap pertama pendaftaran dan 
rekrutmen dimulai tanggal 23 April s.d. 5 Juni 2021, meliputi 
pengisian biodata, esai, dan seleksi administrasi. Tahap 
kedua yaitu pada 28 Juni s.d. 2 Juli 2021 meliputi simulasi 
melatih dan wawancara. Setiap peserta yang lolos tahap 
kedua selanjutnya harus mengunggah surat kesehatan dan 
bimbingan teknis. Tahap terakhir adalah pengumuman dan 
penetapan hasil seleksi pelatih ahli angkatan pertama pada 
sekitar Agustus 2021. Tahun 2021 ini ditargetkan terjaring 
sebanyak 700 Pelatih Ahli. 

Coaching clinic saat itu memakan waktu 6 hari (31 Mei-5 
Juni) dengan tujuan di tiga provinsi, meliputi Sulawesi Selatan, 
Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Rombongan 
beranggotakan 10 orang dan dikomandoi langsung oleh 
Koordinator Pokja Publikasi, Direktorat GTK PAUD, Dr. Isniyati 
Sulistiani, M.Pd. Mereka berangkat dengan persiapan matang, 
penuh percaya diri, dan tentunya dalam kondisi sehat. 
Selama roadshow rombongan juga beberapa kali menjalani 
swab antigen dan PCR, mengingat kondisi masih pandemi. 
Alhamdulillah, semua sehat dan bisa melaksanakan tugas 
dengan lancar.

Di Makassar, pejabat yang menghadiri pembukaan coaching 
clinic di antaranya, Drs. Arman Agung, M.Pd., Kepala BP PAUD 
dan Dikmas Sulawesi Selatan, dan Dr. Pantja Nurwahidin, 
Kabid GTK, Dinas Pendidikan Kota Makassar. Di Kota Pontianak 
dan Kabupaten Kubu Raya dihadiri Sunardi, Kabid GTK Dinas 
pendidikan Kabupaten Kubu Raya yang juga mewakili Dinas 
Pendidikan Kota Pontianak. Sedangkan di Kota Palangka Raya 
dihadiri Tomy Haridjaya, S.Sos., M.M, Kepala LPMP Kalimantan 
Tengah, dan  Yantri, Kabid GTK, Dinas Pendidikan Kota 
Palangka Raya.

Dalam setiap pembukaan di tiga provinsi tersebut, Isni 
menyampaikan sambutan dan memberi penjelasan bahwa 
peran pelatih ahli akan difokuskan untuk mendorong kolaborasi 
seluruh ekosistem pendidikan sekolah dan pemangku 
kepentingan di kabupaten, mengembangkan Komunitas 
Praktisi kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan pengawas 
sekolah/penilik PAUD. Pelatih ahli juga mengembangkan 
kompetensi kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan Kepala 
sekolah/penilik PAUD, serta melakukan monitoring kemajuan 
pembelajaran kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, dan 
guru/pendidik PAUD. “Pelatih ahli, akan memperkuat Sekolah 
Penggerak dan Guru Penggerak, kehadirannya diharapkan 
bisa menjadi teman belajar yang penuh inspirasi dan menjadi 
tempat konsultasi untuk menjadikan sekolah lebih berpihak 
kepada murid. “Ini kesempatan terbaik bagi Bapak Ibu untuk 
mendaftar dan mengikuti seleksi pelatih ahli,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Isni kembali mengingatkan bahwa 
keberadaan Sekolah Penggerak merupakan katalisator 
pendidikan di Indonesia di tengah perkembangan zaman 
yang bergerak sedemikian cepat. Terdapat lima intervensi 
yang diterapkan pada Sekolah Penggerak. “Lima intervensi 
itu meliputi, penguatan sumber daya manusia di sekolah, 
pembelajaran paradigma baru, perencanaan yang berbasis 
data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan yang konsultatif. 
Jadi pelatih ahli nanti wajib melakukan pendampingan pada 
tiap Sekolah Penggerak,” katanya.

DUKUNGAN DAN HARAPAN DAERAH

Sementara itu, Arman Agung, Kepala BP PAUD dan Dikmas 
Sulawesi Selatan mengatakan sangat mendukung Program 
Pelatih Ahli tersebut. “Kami dari BP PAUD dan Dikmas Sulawesi 
Selatan secara moral maupun kedinasan merasa wajib 
mendukung penuh program Pelatih Ahli ini. Harapan kami ke 
depan Program Pelatih Ahli ini tidak hanya untuk pendidikan 
formal saja, namun bisa menyentuh pendidikan non formal 
juga, khususnya pada pendidikan kesetaraan, sehingga 
penyelenggaraan pendidikan lebih meluas sebagaimana 
tujuan pendidikan secara nasional dengan tiga pilarnya, yakni 
pendidikan formal, non formal, dan informal,” ujar Arman 
Agung.

Coaching Clinic Pelatih Ahli

TeMan Belajar 
sekolah Penggerak
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Sementara Dr. Pantja Nurwahidin, 
Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota 
Makassar menyatakan sangat 
mengapresiasi program-program 
Kemendikbudristek tahun 2021, 
mulai Guru Penggerak, dan Sekolah 
Penggerak. “Pemerintah Kota Makassar 
melalui Bapak Walikota sangat 
mendukung dan mengapresiasi Guru 
Penggerak dan Sekolah Penggerak. 
Beliau secara pribadi mengundang 
pertemuan dengan Guru Penggerak 
dalam rangka memotivasi untuk 
memajukan pendidikan di Makassar 
maupun di Indonesia. Harapannya, 
Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak 
bisa menjadi satu kesatuan yang bisa 
memajukan kualitas pendidikan di 
Makassar dan di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, dukungan Pemerintah 
Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu 
Raya disampaikan Sunardi, Kabid GTK, 
Dinas Pendidikan Kubu Raya. “Kami 
sangat mengapresiasi Program Pelatih 
Ahli ini, sebagaimana sebelumnya 
kami juga sangat mendukung adanya 
Program Guru Penggerak dan Sekolah 
Penggerak. Sekecil apapun dukungan 
dari daerah akan sangat berarti demi 
kesuksesan pelaksanaan program-
program tersebut. kami harapkan, 
peserta yang hari ini mendaftar, ada dari 
Kubu Raya, Pontianak, Mempawa, dan 
Singkawang bisa lolos semua,” ujarnya.

Di Palangka Raya, Tomy Haridjaya, 
S.Sos., M.M, Kepala LPMP Kalimantan 
Tengah, menyampaikan motivasi untuk 

para peserta calon Pelatih Ahli. “Saya 
melihat peserta yang mendaftar hari ini 
masih kurang. Saya yakin masih banyak 
orang-orang yang kompeten untuk bisa 
mendaftar Pelatih Ahli. Saya harap 
Bapak Ibu memiliki hasrat yang kuat, 
minat yang kuat untuk mejadi Pelatih 
Ahli. Karena peran Pelatih Ahli ini begitu 
berharga, sebagaimana disampaikan 
Bu Isni tadi, Bapak Ibu akan banyak 
pengalaman yang diperoleh dengan 
tugas mendampingi dan mendukung 
kepala Sekolah Penggerak di sekolah 
sasaran. Saya harapkan banyak muncul 
Pelatih Ahli untuk mempercepat 
kemajuan pendidika di Kalimatan 
Tengah.

Sementara Yantri, S.Pd., M.Pd., 
Kasi PTK SD Dinas Pendidikan Kota 
Palangka Raya menyampaikan terima 
kasih Program Sekolah Penggerak 
sudah menyentuh wilayah Palangka 
Raya. “Sekolah Penggerak merupakan 
program yang luar biasa, karena memilih 
sekolah yang memiliki kepala sekolah 
dengan dedikasi tinggi dan kemauan 
untuk melakukan perubahan bisa terpilih 
menjadi Sekolah Penggerak. Dan, Bapak 
Ibu sebagai Pelatih Ahli nanti yang 
bertugas melakukan pendampingan 
pada sekolah-sekolah tersebut. Kami 
sangat mendukung program ini semoga 
bisa membawa kemajuan pendidikan di 
Palangka Raya khususnya,” ujarnya. M

MUKTI ALI

Drs. Arman Agung, M.Pd
Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan

Dr. Pantja Nurwahidin
Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Makassar

Drs. Sunardi
Kabid GTK Dinas Pendidikan Kubu Raya

Tomy haridjaya, S.Sos., M.M
Kepala LPMP Kalimantan Tengah

Yantri, S.Pd., M.Pd
Kasi PTK SD, Dinas Pendidikan 

Kota Palangka Raya



BINGKAI DIREKTORAT

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pembelaran 
Tatap Muka (PTM) Terbatas di tahun pelajaran 
2021/2022. Di masa pandemi Covid-19 ini, Direktorat 
Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia 

Dini (GTK PAUD) berupaya menghadirkan tayangan edukatif 
nan menghibur bagi guru, orang tua, serta masyarakat. 

Satu di antaranya adalah siniar PAUDCast. Tayangan ini 
menghadirkan beragam tema dan narasumber, mulai dari 
praktisi, akademi, hingga artis. Melalui siniar ini mereka 
berbagi ilmu serta cerita tentang pengalamannya dalam 
mengasuh anak selama pandemi. Seluruh tayangan ini bisa 
disaksikan melalui kanal youtube Direktorat GTK PAUD.

SAMBUT PTM TERBATAS

Hingga saat ini, setidaknya ada tiga siniar PAUDCast yang 
tayangkan Direktorat GTK PAUD. Dalam siniar pertama, tema 
yang diangkat adalah “Kiat Menyelenggarakan PTM Terbatas 
dengan Protokol Kesehatan yang Ketat”. Siniar ini di tayangkan 
pada 4 Juni 2021. Menghadirkan Dr. Windhu Purnomo yang 
merupakan dosen Departemen Epidemiologi dan Statistika 
Kependudukan Universitas Airlangga, dan Bunda Nila Fitria 
yang merupakan orang tua siswa di TK Al-Azhar sebagai 
narasumber. Siniar ini dipandu oleh Kak Reni Nurlela  sebagai 
pembawa acara.

PAUDCast 

Menurut Nila Fitria selaku orang tua, dirinya sangat 
menyambut baik adanya PTM terbatas. Meski dilaksanakan 
secara terbatas dengan melaksanakan protkol kesehatan yang 
ketat, dirinya bersyukur anak-anak bisa kembali bersekolah. 
“Akhirnya anak-anak kembali ke sekolah, menjadi anak 
sekolah yang seutuhnya,”tutur Nila Fitria. 

Rutinitas yang biasa terjadi saat sekolah, kata Nila Fitria, 
merupakan sesuatu yang dirindukan selama belajar dari 
rumah. Di mana mereka harus bangun pagi, menyiapkan diri 
hingga perlengkapan sekolah. “Rutinitas itulah yang kadang 
hilang,” terang Nila Fitira.

Dengan adanya PTM terbatas, lanjut Nila Fitria, interaksi 
sosial anak-anak dengan lingkungan sekolah diharapkan bisa 
terbangun kembali. Karena selama mengikuti pembelajaran 
dari rumah bersama anaknya, ia melihat anak-anak yang 
memiliki kepribadian pendiam cenderung tidak aktif dalam 
mengikuti pembelajaran daring.  

Sementara itu, Dr Windhu Purnomo, berharap agar 
pelaksanaan PTM terbatas bisa segera direalisasikan. Akan 
tetapi sebagai ahli epidemiologi dirinya melihat dalam 
perkembangannya terjadi peningkatan kasus yang luar biasa, 
sehingga menunda pelaksanaan PTM terbatas merupakan 
sebuah pilihan. “Kalau oke, kita semua senang. Tetapi kalau 
tidak, tentu jangan dipaksakan,” tutur Dr. Windhu Purnomo.

Nila Fitria, Orang Tua Siswa TK Al-Azhar (tengah)
Dr. Windhu Purnomo, Dosen Universitas Airlangga (kiri)

siniar edukaTif dan Menyenangkan
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HADAPI ANAK AGRESIF

Siniar kedua mengangkat tema “Mengatasi Anak 
Agresif, Bersikap Tegas tanpa Berteriak” dengan 
menghadirkan narasumber Bunda Lucy Lidiawati 
Santioso, Psi, CCH., yang merupakan seorang Psikolog 
Anak. Ditemani Kak Puspita Ayu sebagai pembawa 
acara, keduanya berbincang membahas dengan detail 
bagaimana tips dan trik dalam menghadapi anak agresif, 
pada 11 Juni 2021. 

Pada siniar ini, Bunda Lucy menerangkan bahwa 
ada perbedaan mendasar antara aktif dan agresif. 
Menurutnya perilaku agresif adalah sikap yang kasar, 
seperti suka menyerang, memukul, dan mencubit, serta 
berteriak tidak wajar. “Jadi  muncul prilaku yang merusak 
dan mengganggu orang lain di sekitarnya maupun 
dirinya sendiri, baik verbal maupun non verbal,”tutur 
Bunda Lucy.

Untuk mengatasinya, Bunda Lucy menyarankan agar 
orang tua berkaca terhadap diri sendiri, apakah sikap 
yang diberikan kepada anak sudah baik atau belum. 
Pasalnya perubahan sikap anak menjadi agresif salah 
satu faktornya karena emosi dan perlakuan orang tua. 
”Kalau orang tua membawa stres yang terlalu tinggi 
maka akan mencemarkan emosi anaknya,” kata Bunda 
Lucy.

Dalam menghadapi anak-anak yang sudah berprilaku 
agresif, Bunda Lucy meminta para orang tua untuk 
mengetahui emosi anak saat reaktif. Hal ini karena pada 
dasarnya orang tua tidak mengetahui penyebab emosi 
anak. “Selain itu, kebanyakan anak-anak agresif karena 
mereka tidak punya pilihan lain dibanding dengan 
melempar barang,” ujar Bunda Lucy. 

Ia juga meminta orang tua maupun guru lebih 
menjaga emosi dalam menghadapi anak-anak. Karena 
melalui kata-kata serta sikap yang emosional tidak akan 
mengubah anak. Anak malah akan semakin agresif jika 
disikapi dengan emosional. “Ga boleh gunakan kata-
kata negatif,” sebut Bunda Lucy.

PERAN AYAH DI MASA PANDEMI

Pada 18 Juni 2021, Direktorat GTK PAUD kembali 
menghadirkan siniar PAUDCast. Siniar ketiga ini 
menghadirkan bintang tamu yang merupakan publik 
figur dan komika, yakni Sogi Sogi Indra Dhuaja dan Tata 
Gibrig. Dipandu oleh Ayah Deni sebagai pembawa acara, 
siniar mengangkat tema  “Peran Ayah Milenial sebagai 
Role Model Anak”. 

Keduanya bercerita tentang suka duka mengasuh 
anak selama pandemi. Selain itu, mereka juga berbagi 
cerita tentang perannya dalam mendidik anak. Menurut 
Ayah Sogi, stereotip akan sosok ayah di rumah selama 
ini dikenal galak dan cuek. Padahal dalam kenyataanya 
banyak ayah yang berperan aktif dalam mendidik anak. 

Menurut ayah dua orang anak ini, anak-anak merupakan peniru 
orang tua. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh orang tua 
dalam bersikap. Orang tua harus benar-benar memberikan contoh 
yang positif kepada anak. 

Selama di rumah, Ayah Sogi selalu berupaya untuk mengobrol 
bersama sang anak. Berbagi cerita tentang aktifitas yang telah 
dilakukan anak. “Dengan begitu saya bisa mengawasi aktifitas anak, 
termasuk tontonannya ketika melihat youtube,” tutur Ayah Sogi.

Sementara itu, Ayah Tata merasa dalam mendidik anak dirinya 
tidak bisa marah terhadap anak. Ayah dari empat orang anak ini 
mengaku, memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk 
berkreatifitas. “Tapi tetap kita kontrol, kalau membahayakan baru 
kita kasih arahan,” tutur Ayah Tata.

Menurut Ayah Tata, dalam penggunaan gawai dirinya memilih 
untuk tidak memberikan anak gawai sebelum waktunya. Alasannya 
karena tidak ingin mengganggu perkembangan sang anak. “Saya 
baru memberikan anak gadget ketika kelas 6 SD, itupun karena 
mereka harus mengikuti pembelajaran daring,” ucap Ayah Tata yang 
menganggap anak bukan hanya pelengkap tetapi juga titipan yang 
harus dijaga. M

A. FAUZI RAMDANI

(KIRI) Lucy Lidiawati Santioso, Psi, CCH, Psikolog Anak dan (KANAN) Puspita Ayu, Host
Foto dokumentasi Siniar PAUDCast 

(KANAN) Sogi Indra Dhuaja, Publik Figur dan (KIRI) Tata Gibrig, Komika 
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Program Kemitraan

Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
masih menghadapi banyak tantangan, khususnya 
tentang kualitas pembelajaran yang belum merata. 
Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbud Ristek 

pada 2019, masih terdapat ketimpangan mutu lembaga 
PAUD seperti Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain 
(KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis 
(SPS) antardaerah. Selain itu, sekitar 45% guru PAUD dan 
55% Tenaga Kependidikan (Tendik) PAUD belum memenuhi 
standar kualifikasi akademik.

Untuk memecahkan masalah tersebut, maka diperlukan 
program yang tepat agar ketimpangan tersebut bisa 
dihilangkan. Hal ini dikatakan oleh Ir. Komarudin, S.Pd. M.Si., 
Koordinator Pokja Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas 
GTK PAUD saat memaparkan Program Kegiatan Pokja 
Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas Guru Dan Tenaga 
Kependidikan PAUD.

Komarudin menyatakan Direktorat Guru dan Tenaga 
Kependidikan PAUD, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan telah menyusun program berkelanjutan. 
Program tersebut dilakukan melalui program kemitraan antar 
GTK PAUD yang memiliki kompetensi dan prestasi tinggi 
dengan GTK PAUD lainnya. Program kemitraan ini dinilai 
sebagai model yang tepat untuk memperkecil kesenjangan 
kualitas pembelajaran.

Program kemitraan ini bisa dilaksanakan dengan cara GTK 
dimagangkan dengan GTK lain yang lebih unggul. Para GTK 
tersebut kemudian menyusun rencana untuk  peningkatan 
mutu. Supaya terjadi perubahan, maka dibuatlah panduan 
bagaimana mereka meningkatkan mutu baik sebagai guru 
maupun kepala pengelola. “Diharapkan kinerja mereka 
akan bergerak dari satu titik ke titik yang lebih unggul,” kata 
Komarudin.

Untuk guru, mereka memandu dan melaksanakan aktivitas 
pembelajaran, mulai merencanakan, membelajarkan, dan 
menilai. Sedangkan kepala sekolah menjalankan tugas 
manajerial, supervisi, kewirausahaan dan kepemimpinan 
pembelajaran. “Magang ini merupakan inisiasi awal untuk 
memunculkan inspirasi, motivasi, dan upaya untuk meniru,” 
ujar Komarudin. 

Untuk melaksanakan program ini, tentu dibutuhkan 
panduan yang sifatnya operasional, berupa tahapan demi 
tahapan yang harus dilakukan oleh GTK. Panduan ini 
dipakai saat  implementasi perubahan peningkatan mutu di 
pembelajaran maupun di manajemen sekolah. “Analoginya, 
untuk Guru Penggerak yaitu guru inti menggerakan guru 
mitra, dan guru mitra mengimbaskan ke guru imbas,” kata 
Komarudin menjabarkan.

ciPTakan PeMeraTaan 
kualiTas PeMBelajaran
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DESAIN PROGRAM

Untuk melaksanakan program kemitraan tersebut, maka 
diadakan beberapa langkah. Pada 2020, diadakan desain 
program, On The Job Learning, dan pendampingan. Pada 
tahap ini, direktorat melakukan Pemetaan kompetensi GTK 
Mitra; Pemetaan potensi dan kondisi nyata Lembaga PAUD 
Mitra; Pemetaan  potensi dan unggulan Lembaga PAUD Inti; 
Peningkatan kompetensi GTK Mitra pada dimensi yang lemah; 
Menyusun rencana peningkatan mutu Lembaga Mitra jangka 
pendek dan menengah; dan Integrasi rencana ke dalam 
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS 2020-2022). 
“Diharapkan pada tahap ini akan tercapai 100% Rencana 
Tindak Lanjut (RTL) peningkatan mutu Lembaga PAUD Mitra,” 
katanya lebih lanjut.

Pada Tahun 2022 direncanakan akan dilakukan 
pengembangan learning center atau learning community 
GTK. Dalam hal ini, GTK Mitra membangun komunitas 
belajar dengan GTK lainnya di daerah. Kemudian GTK Mitra 
membangun dua jejaring kerja peningkatan mutu lembaga 
PAUD. Minimal ada 4 kali kegiatan di jejaring lembaga PAUD 
tersebut. Ada juga kegiatan learning center online bagi GTK. 
Kegiatan lainnya, mereka mengupload pengalaman kemitraan 
secara online. Dengan demikian tersedia informasi yang valid 
mengenai efektivitas program kemitraan GTK selama 2 tahun 
yaitu 2020 dan 2021.

Nah pada tahun 2022 kegiatannya berupa peningkatan 
mutu. Minimal ada 4 pihak yang terkait aktif dalam learning 
center GTK. Dalam tahap ini, 100% produk program 
dipublikasikan secara daring. Selain itu, 100% lembaga inti 
dan mitra tetap berinteraksi dalam upaya peningkatan mutu 
lembaga. Diharapkan akan tersedia rekomendasi desain 
tindak lanjut program berdasarkan hasil evaluasi selama 3 
tahun implementasi program kemitraan GTK.

Untuk melaksanakan target-target tersebut maka 
dilaksanakan berbagai strategi pembinaan GTK PAUD. 
Antara lain dengan mengoptimalkan peran serta seluruh 
pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan 
reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Perlu 
juga mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas 
tinggi, merata, dan berkelanjutan. Selain itu juga mewujudkan 
pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan 
bahasa dan sastra. kolaborasi antara elemen masyarakat dan 
budaya. 

Pada tahap ini juga akan dilakukan berbagai langkah lain, 
seperti; peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi 
di seluruh satuan pendidikan; perbaikan pada kebijakan, 
prosedur, dan pendanaan pendidikan; serta penyempurnaan 
kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

TIGA PROGRAM 

Dalam rangka mencapai cita-cita yang diinginkan, 
diperlukan tiga program utama yakni Program Aksi GTK 

PAUD, Program Kemitraan, dan Program Pemberdayaan 
Komunitas. Program Aksi GTK terdiri dari: Program aksi guru 
PAUD tentang percepatan pencegahan stunting;  Program 
pencegahan penyalahgunaan narkoba;  dan Program aksi GTK 
PAUD tentang perlindungan anak dari tindakan kekerasan di 
lembaga PAUD. 

Program kemitraan 2020-2021 terdiri beberapa tahap. 
Pada tahap persiapan berupa kegiatan  penyusunan pedoman, 
pengembangan bahan ajar,  pengembangan aplikasi si Mitra 
dan uji coba aplikasi Mitra. Pada tahap evaluasi akan dilakukan   
kajian tentang  proses pelaksanaan, hasil program kemitraan 
GTK, dan dampak program kemitraan GTK.

Program kemitraan ini akan melibatkan 1.360 orang, terdiri 
dari Inti sebanyak 40 orang, Mitra 120 orang dan Imbas 1.200 
orang. Mereka terdiri dari guru TK, KB, TK, TPA, SPS, kepala 
TK, dan pengelola KB, TPA, SPS. Pada tahap pemberdayaan 
komunitas akan dilakukan penyusunan peta jalan program 
kemitraan dengan pemberdayaan komunitas. Kegiatan ini 
melibatkan  IGTKI, Himpaudi,  IG PAUD, APPAUDI, IPABI, 
IPI, Dinas Pendidikan,  dan lintas satuan kerja Kemendikbud. 
“Kegiatan lainya berupa focus group discussion bersama 
organisasi mitra, pengembang aplikasi Si Mitra untuk 
menghimpun masukan yang terkait dengan upaya peningkatan 
dan pemerataan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD,” 
katanya. Berbagai program yang telah dicanangkan tersebut 
diharapkan akan  melahirkan siswa PAUD yang  memenuhi 
profil Pelajar Pancasila. M

RIHAD WIRANTO 

Ir.Komarudin, S.Pd. M.Si
Koordinator Pokja Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas GTK PAUD 
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Angka Kredit Jabatan Fungsional GTK PAUD

Agar mampu menghadapi berbagai tantangan 
zaman, guru dan tenaga kependidikan harus 
terus meningkatkan profesionalisme secara 
berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 
2009 tertanggal 10 November 2009 tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Peraturan tersebut 
menyatakan bahwa setiap Daftar Usulan Penetapan Angka 
Kredit (DUPAK) bagi guru harus dibuat setiap tahun. Penilaian 
dilakukan secara obyektif oleh Tim Penilai Angka Kredit 
Jabatan Fungsional Guru. Sebelum dilakukan penilaian 
DUPAK, maka perlu dilakukan verifikasi berkas. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat GTK PAUD 
menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Berkas DUPAK 
Jabatan Fungsional GTK PAUD.  Acara berlangsung di  Hotel 
Soll Marina, Kota Tangerang Selatan, Banten pada 1 - 4 Juni 
2021. “Kegiatan ini dilakukan untuk membantu GTK PAUD 
dalam rangka pengembangan karir, “ kata Dra. Suhatri, M.Si, 
Koordinator Pokja Tata Kelola SDM, Direktorat GTK PAUD.

Jabatan fungsional GTK PAUD diberlakukan untuk 
Pengawas Sekolah TK, Penilik dan Pamong Belajar. Pengawas 
Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, 
tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik 
dan manajerial pada satuan pendidikan. Pamong Belajar 
adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan 
belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan 

model Pendidikan Nonformal dan lnformal (PNFI) pada 
Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) dan satuan PNFI.  Sedangkan Penilik adalah tenaga 
kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan 
pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan 
anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, 
serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal 
(PNFI). “Kegiatan verifikasi berkas daftar usulan penetapan 
angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah TK, 
Penilik dan Pamong Belajar memiliki hubungan erat dengan 
peningkatan karier,” kata Suhatri.

PROSES KENAIKAN PANGKAT

Proses kenaikan pangkat Pengawas Sekolah TK Penilik dan 
Pamong Belajar diawali dengan terpenuhinya sejumlah angka 
kredit kumulatif sesuai dengan jenjang kepangkatannya. 
Angka kredit kumulatif yang harus dimiliki guru dalam proses 
promosi kenaikan pangkat/jabatan dihitung berdasarkan hasil 
penilaian terhadap beberapa unsur utama dan penunjang 
sesuai tugas dan beban kerja Pengawas Sekolah TK, Penilik 
dan Pamong Belajar.

Dalam perhitungan angka kredit, setiap unsur yang dinilai 
baik itu unsur utama maupun unsur penunjang, terbagi 
dalam sub unsur.  Masing-masing sub unsur tersebut 
mempunyai kriteria dan indikator, berdasarkan rumus yang 
telah ditentukan. Setidaknya, ada lima hal utama yang 
perlu dipahami oleh GTK PAUD terkait dengan angka kredit. 
Pertama, apa saja rincian unsur, sub unsur dan kegiatan dan 

penunjang yang dapat dinilai angka kreditnya. 
Kedua, bagaimana rincian besaran nilai angka 
kredit kegiatan. Ketiga, dokumen apa saja yang 
dipersyaratkan dalam pengusulan angka kredit. 
Keempat, bagaimana cara menghitung angka 
kredit yang dibutuhkan hingga mencukupi untuk 
kenaikan pangkat/jabatan. Kelima, bagaimana 
prosedur pengusulan angka kredit. M

RIHAD WIRANTO

Dra. Suhatri, M.Si.
Koordinator Pokja Tata Kelola SDM, 
Direktorat GTK PAUD

Penilaian oByekTif unTuk 
keMBangkan karier gTk Paud
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Aplikasi dan Pedoman Uji Kompetensi Penilik dan Pamong Belajar

unTuk Penuhi sTandar Penilik dan PaMong Belajar

Banyak dijumpai, kondisi Penilik dan Pamong Belajar 
yang lambat dalam kenaikan pangkat dan jabatannya. 
Salah satu penghambat, mereka gagal saat mengikuti 
uji kompetensi. Padahal uji kompetensi menjadi 

salah satu syarat untuk kenaikan jabatan fungsional termasuk 
Penilik dan Pamong Belajar. Setiap Penilik dan Pamong Belajar 
harus mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk memenuhi 
salah satu persyaratan kenaikan jenjang jabatan.  

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat GTK PAUD 
menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Aplikasi dan 
Pedoman Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Penilik 
dan Pamong Belajar. Acara ini dilaksanakan di Bogor, Jawa 
Barat, pada 22 - 24 April 2021. “Kegiatan ini dirancang untuk 
menunjang pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang 
jabatan Penilik dan Pamong Belajar. Pembahasan Aplikasi dan 
Pedoman Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Penilik 
dan Pamong Belajar sudah seharusnya dilakukan untuk 
menyesuaikan perkembangan tekhnologi guna meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas program pendidikan,” terang Dra. 
Suhatri, M.Si, Koordinator Pokja Tata Kelola SDM, Direktorat 
GTK PAUD.

Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan di antaranya 
mengembangkan aplikasi yang sudah sesuai dengan pola baru 
uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan Penilik dan Pamong 
Belajar serta untuk menyusun draf Pedoman Uji Kompetensi 
Kenaikan Jenjang Jabatan Penilik dan Pamong Belajar,” ujar 
Suhatri

PEDOMAN UJI KOMPETENSI

Disepakati bahwa pelaksanaan uji kompetensi akan 
dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun dan dilaksanakan pada 

bulan Juni dan Desember. Materi Uji Kompetensi terdiri dari 
beberapa aspek. Pertama, Kompetensi Penilik yang meliputi 
Kepribadian, Supervisi Manajerial, Supervisi Akademik, 
Evaluasi Pendidikan. Kedua, Kompetensi Pamong Belajar 
yang meliputi Pedagogik / Andragogik, Kepribadian, Sosial, 
dan Profesional. Uji kompetensi kenaikan jenjang Jabatan 
Fungsional Penilik dan Pamong Belajar didasarkan atas 
prinsip-prinsip, obyektif, jujur, adil, terukur, akuntabel, dan 
transparan.

APLIKASI UJI KOMPETENSI

Setiap Penilik dan Pamong Belajar bisa mendaftar uji 
kompetensi melalui link yang disediakan,  yakni ujikom-paud.
kemdikbud.go.id. Akan tetapi, sistem tidak bisa melakukan 
jika dilakukan keseluruhan melalui aplikasi dan tetap harus 
ada verifikasi. Kepada Penilik dan Pamong Belajar jika ingin 
mengakses subdomain link tersebut sebaiknya menggunakan 
identitas Penilik dan Pamong. Hanya dengan mengunggah 
PAK dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pedidikan, 
Penilik dan Pamong Belajar akan bisa langsung masuk dan 
bisa mengikuti uji kompetensi. Kelebihan aplikasi ini, setiap 
peserta ujian bisa langsung mengetahui lulus dan tidaknya. 
Bagi yang belum lulus bisa mengikuti tes ulang dan jika masih 
belum lulus juga, masih diberi kesempatan dengan mendaftar 
lagi pada periode ujian berikutnya. M

RIHAD WIRANTO

43



BINGKAI DIREKTORAT

Sosialisasi Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 

Tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) 
menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 

Tahun 2021. Permenpan & RB ini berbicara tentang Sistem 
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Atas dasar 
diterbitkannya Permen PANRB tersebut, Direktorat GTK PAUD 
menggelar Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai 
PNS di lingkungan kerjanya. 

Sosialisasi ini berlangsung di Hotel Swissbell, Serpong, 
tanggal 11-13 Juni 2021. Kegiatan dibuka langsung oleh 
Direktur GTK PAUD, Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed. Selain itu, 
juga dihadirkan dua narasumber yang kompeten, yakni Surya 
Hidayat dari Kemenpan & RB dan Syamsul Hidayat dari Badan 
Kepegawaian Negara (BKN).

Endang Setiawati, SS., MM., Kasubbag Tata Usaha, Direktorat 
GTK PAUD mengatakan bahwa sosialisasi ini dimaksudkan 
untuk memahamkan maksud dan tujuan diterbitkannya 
Permenpan & RB Nomor 8 Tahun 2021. “Harapannya agar 
terjadi peningkatan kinerja yang optimal di antara kawan-
kawan pegawai yang berstatus PNS di lingkungan Direktorat 
GTK PAUD,” katanya. 

Endang juga mengatakan dengan mengutip isi Permenpan 
& RB khususnya di pasal 1 yang menjelaskan bahwa Sistem 
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses 
sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, 
pemantauan, dan pembinaan kinerja. Juga penilaian kinerja, 
tindak lanjut dan sistem informasi kinerja. 

Ditegaskan pula oleh Endang, bahwa pegawai harus dapat 
beradaptasi dengan perubahan sebagaimana perubahan yang 
diatur Permenpan dan RB Nomor 8 tahun 2021. “Seorang 

pegawai harus benar-benar memahami tugas dan fungsinya 
untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui SKP yang baru 
ini, maka kinerja seorang pegawai akan benar-benar dapat 
diketahui dan diukur dan inilah saatnya untuk pegawai 
mengubah paradigma dalam bekerja guna mewujudkan 
kinerja yang optimal,” jelasnya. 

Sementara Syamsul Hidayat menjelaskan bahwa Sistem 
Manajemen Kinerja PNS bertujuan untuk menyelaraskan tujuan 
dan sasaran instansi/unit kerja/atasan langsung ke dalam SKP, 
juga untuk melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan 
kinerja dan penilaian kinerja, serta untuk menentukan tindak 
lanjut hasil penilaian Kinerja.

Mendorong kinerja asn 
Profesional dan oPTiMal

Suasana Sosialisasi Permenpan RB di Swissbell Hotel, Serpong 11-13 Juni 2021
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Surya Hidayat 
Perwakilan Kemenpan

Sebagai pegawai negara yang berstatus PNS, lanjut 
Syamsul, terdapat sasaran kinerja yang harus dicapai setiap 
tahun. “Sasaran Kinerja Pegawai tersebut seperti yang kita 
ketahui bersama dengan istilah SKP. SKP adalah rencana 
kinerja dan target yang akan dicapai setiap tahun oleh seorang 
PNS,” katanya.

SKP merupakan salah satu instrumen evaluasi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Di dalam SKP memuat berbagai aspek yang 
menunjang kriteria kerja, antara lain: target, tugas jabatan, 
tugas tambahan, angka kredit, dan penetapan SKP. Secara 
jelas, target adalah pencapaian kegiatan yang bersumber dari 
tugas jabatan, hal ini digunakan untuk mengukur prestasi kerja 
dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, dan efisiensi 
waktu. 

Tugas jabatan mengarah pada penetapan kerja di tiap-tiap 
instansi, aspek yang dilihat adalah fungsi, tanggung jawab 
dan wewenang. Berikutnya tugas tambahan berhubungan 
dengan jabatan yang diemban selama menjalankan kegiatan 
tugas jabatan terkait. Sedangkan, angka kredit merupakan 
skala yang diperoleh dari satuan poin masing-masing kegiatan 
yang telah dicapai. Aspek terakhir merupakan penetapan SKP, 
berupa penandatanganan penetapan kontrak atas prestasi 
kerja yang dipakai untuk penilaian kerja di akhir tahun.

Surya Hidayat, mengatakan bahwa apabila selama ini 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) kurang selaras dengan tugas dan 
fungsi organisasi maka melalui Permenpan Nomor 8 tahun 
2021 diperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab pegawai 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang 
dijabarkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai sehingga kinerja 
setiap pegawai akan terukur dengan jelas. “Jadi tidak ada 
alasan lagi bagi pegawai untuk mengatakan tidak mempunyai 
pekerjaan,” kata narasumber.

Dijelaskan pula bahwa perlu pengorganisasian antara 
capaian individu pegawai dan capaian organisasi karena 
capaian kinerja individu pegawai sangat berperan penting 
bagi pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu pemateri 
menekankan bahwa sangat perlu dilakukan dialog antara 
atasan dan bawahan dalam rangka penyelarasan kinerja.

Hari kedua dan ketiga kegiatan sosialisasi diisi dengan 
penyampaian materi oleh Syamsul Hidayat. Dijelaskan oleh 
Syamsul Hidayat secara rinci tentang teknis penyusunan 
Sasaran Kinerja Pegawai dan mendampingi pegawai Dit. GTK 
PAUD dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai. Peserta 
dalam ujicoba penyusunan SKB ini dibagi dalam beberapa 
kelompok dan berdiskusi. 

Berbagai aspek menyatakan bahwa tugas PNS dalam 
menuntaskan SKP tidak bisa dibilang mudah. Butuh alokasi 
waktu khusus serta kecermatan dalam penyusunannya. 
Selain karena jumlah berkas yang cukup banyak apabila 
masih menggunakan sistem manual, SKP juga memiliki detail 
isian yang tidak sedikit. Karena itulah, umum dijumpai PNS 
yang malas mengisi SKP manual. Pertimbangan pertama 
tentu karena tugas pengisiannya yang memakan waktu. 
Pertimbangan selanjutnya, bisa jadi karena di bagian-bagian 
tertentu, SKP menuntut PNS untuk mengisi bagian-bagiannya 
dengan menggunakan rumus khusus. Terutama yang 
berkaitan dengan penghitungan angka kredit. Selama dua 
hari, Syamsul Hidayat memandu proses diskusi dan pengisian 
SKP. Diharapkan terjadi pemahaman peserta dan menunjang 
optimalisasi kinerja mereka sebagai PNS. M

EMIL & MUKTI ALI

Samsul Hidayat
BadanKepegawaian Negara (BKN)
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Kisah Sukses Kabupaten Banggai Turunkan Stunting

urgensi PeraTuran BuPaTi
dalaM Penanggulangan sTunTing

Kabupaten Banggai, Sulawesi tengah tercacat sebagai 
salah satu kabupaten yang berhasil menurunkan 
prevalensi stunting atau anak kerdil. Penurunan 
stunting terjadi sangat signifikan, Tahun 2014-2015 

prevalensi stunting berhasil turun dari 40% menjadi 31%. 
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Litbangkes 
Kemenkes RI yang melakukan riset tahun 2016-2019 juga 
menunjukkan penurunan, dari 31% menjadi 19%. Prevalensi 
stunting 19% ini sudah mendekati target nasional sebesar 14% 
di tahun 2024. Survei yang dilakukan tim ahli dari Universitas 
Hasanuddin (Unhas) memperkirakan bahwa dalam waktu 7-8 
tahun ke depan, angka stunting berpotensi turun lebih rendah, 
sekitar 5%. 

Prestasi ini sontak menyedot perhatian berbagai pihak dari 
dalam dan luar negeri. Beberapa kabupaten/kota lain banyak 
yang berguru pada Kabupaten Banggai dalam penurunan 
stunting. Beberapa kabupaten dari Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Barat, Kalimantan, dan Sumatera rela datang menimba ilmu.  
Dari Amerika Serikat, sebuah LSM atau Non-Governmental 
Organization (NGO) rela datang beserta profesornya 
melakukan pemantauan bagaimana penanggulangan stunting 
di Kabupaten Banggai. Satu hal yang didapat NGO setelah 
melihat penanganan stunting, yakni serius. Keseriusan itu 
berbuah manis, NGO menyalurkan suplemen dan vitamin 
multifungsi yang sangat dibutuhkan ibu hamil dan menyusui. 

Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) 
Sekretariat Wakil Presiden RI juga mengapresiasi prestasi yang 
telah diraih Kabupaten Banggai tersebut. Tahun 2018, TP2AK 
menunjuk Kabupaten Banggai sebagai salah satu kabupaten 
yang diintervensi dalam pencegahan percepatan stunting. 
Penunjukan ini bukan karena banyaknya anak stunting, tetapi 
lebih pada komitmen bupati serta potensi SDM dan SDA yang 
dimiliki kabupaten tersebut.

Direktorat GTK PAUD, yang dalam percepatan pencegahan 
stunting berperan dalam penyiapan GTK PAUD melalui PCP 
Diklat Berjenjang Percepatan Pencegahan Stunting mencoba 
menggali informasi dari Kabupaten Banggai. Ingin tahu 
resep apa dan bagaimana penerapannya dalam menurunkan 
stunting. Melalui Pokja Publikasi, pada bulan Mei 2021 
dilangsungkan Zoom Meeting secara khusus mengundang 
pihak-pihak yang terlibat di Kabupaten Banggai. 

Hadir di ruang zoom di antaranya, Ir. H. Herwin Yatim, 
MM, bupati yang saat itu menjabat, Ir. H. Amirudin Tamoreka, 
bupati Banggai yang baru (saat itu belum dilantik), Kepala 
Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Ketua HIMPAUDI dan 
ketua IGTKI Kabupaten Banggai. Meeting Zoom ini menjadi 
bentuk apresiasi Direktorat GTK PAUD sekaligus bahan 
publikasi untuk menyebarkan praktik baik yang telah dilakukan 
Kabupaten Banggai dalam penurunan stunting. 
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Ir. H. Herwin Yatim, MM.
Bupati Kabupaten Banggai (yang menjabat saat itu)

Ir. H. Amirudin Tamoreka
Bupati Kabupaten Banggai yang baru (saat itu belum di lantik)

PERBUB MENGGERAKKAN SEMUA STAKEHOLDER 

Menggeliatnya Kabupaten Banggai sudah dimulai kurun 
tahun 2011-2015. Ketika itu Herwin Yatim menjabat sebagai 
wakil bupati mendampingi H. M Sofhian Mile, SH. MH. Pada 
masa itu Kabupaten Banggai berhasil menurunkan stunting 
dari 40% menjadi 31% (2014-2015). Tahun 2016-2021 
Herwin terpilih menjadi Bupati, dan tahun 2018 diterbitkan 
Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahu 2018 Tentang 
Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di 
Kabupaten Banggai Tahun 2018-2023, atau dikenal dengan 
Perbub Rencana Aksi PPS. “Mengingat penanggulangan 
stunting dilakukan secara konvergensi dengan melibatkan 
banyak pihak, maka kami terbitkan Perbub yang menjadi 
acuan semua stakeholder dalam menyusun program 
penanggulangan stunting selama lima tahun,” ujar Herwin.

Beberapa unsur yang tergabung dalam Gugus Tugas di 
antaranya ada perangkat daerah lintas dinas, LSM, ormas-
ormas yang memiliki kepentingan dan kepedulian. Terlibat 
juga Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi profesi lainnya, 
seperti HIMPAUDI, IGTKI, PGRI, Ikatan Perawat, Kanwil 
Kementerian Agama, KUA, media massa, pelaku usaha melalui 
CSR dan lain-lain. 

Herwin menegaskan, agar intervensi berjalan baik, maka 
dilakukan sosialisasi secara masif pada semua lapisan 
masyarakat dengan melibatkan Gugus Tugas. Sosialisasi 
dilakukan melalui Posyandu dan difokuskan pada pasangan 
pra nikah dan pasangan yang hendak menambah keturunan. 
Dalam sosialisasi itu, setiap pasangan mendapat bekal 
pentingnya melindungi kesuburan wanita, pentingnya asupan 
gizi, pentingnya kesehatan selama kehamilan, pentingnya 
kesehatan saat menyusui dan lain sebagainya. “Hasilnya ibu 
yang meninggal saat melahirkan menjadi berkurang dan anak 
yang dilahirkan semakin sehat. Alhamdulillah masyarakat 
menjadi lebih paham tentang kesehatan anak. Kalau dulu 
anak lahir umur empat bulan mereka baru melapor ke tenaga 
medis, dan itu sudah terlambat. Penanggulangan stunting 
harus dilakukan mulai pra nikah dan berkelanjutan,” katanya.

KOMITMEN BUPATI BARU

Kepemimpinan Herwin berakhir pada Juni 2021 dan 
penggantinya adalah Ir. H. Amirudin Tamoreka. Amir 
demikian Bupati Baru ini biasa di sapa, menegaskan akan 
melanjutkan program yang sudah berhasil dijalankan pada 
masa kepemimpinan Herwin Hamid. “Saya berterima kasih 
pada kepemimpinan Pak Herwin yang telah mengantarkan 
Kabupaten Banggai pada posisi penanganan stunting yang 
baik,” ujarnya.

Perbub Rencana Aksi PPS dilanjutkan dengan pembentukan 
Gugus Tugas yang dikoordinatori oleh Bappeda, dengan alasan 
Bappeda yang mengelola anggaran, sekaligus menyusun 
program. Herwin percaya, Bappeda mampu mengkoordinir 
semua perangkat daerah dan stakeholder lain untuk 
menanggulangi stunting sebagaimana diharapkan. Secara 
berkala, Bupati memantau kerja-kerja Gugus Tugas tersebut. 
Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas diperkuat adanya 
Prosedur Tetap (Protap) yang menjadi Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pencegahan stunting 
secara masif. 
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Bersama Cegah
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Amir juga menegaskan bahwa penanggulangan stunting 
menjadi poin pertama dalam visi misi kepemimpinannya. 
“Karena saya yakin, membangun daerah menjadi lebih baik 
dibutuhkan generasi muda unggul terhindar dari stunting. 
Kami tidak ingin ada anak kekurangan gizi, ada ibu yang 
tidak mengetahui gizi. Kami akan persiapkan sejak dini untuk 
menghasilkan generasi sehat dan berkualitas,” tegasnya.

Amir juga berkomitmen akan memberdayakan kalangan 
GTK PAUD dalam menanggulangi stunting. “Guru adalah 
penggerak terdepan yang akan memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat. Oleh sebab itu perbaikan kualitas guru ini 
perlu menjadi perhatian, termasuk pendapatannya. Mengingat 
penghasilan guru PAUD di Banggai relatif kecil karena masih 
banyak yang honorer. Bagaimana mereka bisa memberikan 
perhatian lebih pada murid jika penghasilannya kurang. Untuk 
itu kami berkomitmen akan memperhatikan guru PAUD dari 
sisi kualitas maupun kesejahteraannya,” Amir menegaskan. 

REMBUK STUNTING 

Kembali pada kepemimpinan Herwin, pada saat itu 
digagas Rembuk Stunting yang menjadi Strategi Konvergensi 
Penanggulangan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten 
Banggai. Rembuk ini menjadi forum diskusi yang melibatkan 
semua stakeholder termasuk unsur pemerintah desa. 
Terdapat tiga hal yang selalu digaungkan, yakni tidak boleh 
ada anak stunting/kurang gizi, masyarakat miskin, dan anak 

putus sekolah. Tiga hal tersebut menjadi penyemangat semua 
lapisan masyarakat bersama-sama menanggulangi stunting. 

Dalam Rembuk Stunting juga disepakati penentuan 
desa lokasi fokus (lokus) stunting, rumusan kegiatan, serta 
kesepakatan tugas dan peran masing-masing stakeholder. 
Selain itu juga dibahas program kunci dengan memprioritaskan 
ketersediaan gizi, kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, 
dan minum air serta ketersediaan sanitasi. Termasuk 
pemberdayaan GTK PAUD, dan program perlindungan sosial. 
Semua pembiayaan dialokasikan dari APBN provinsi, APBD dan 
Alokasi Dana Desa (ADD). APBD disepakati bisa dialokasikan 
untuk penanganan stunting sesuai kebutuhan. 

LOKUS STUNTING

Penentuan desa lokus stunting dilakukan melalui survei oleh 
tim ahli.  Tahun 2018-2019 ada 12-15 desa lokus stunting. 
“Penentuan lokus stunting diharapkan ada perubahan di desa 
tersebut, mulai pola hidupnya, kesadaran pada kesehatan dan 
gizi terutama ibu hamil dan balita, kesadaran pada kebersihan 
lingkungan dan pemanfaatan air bersih, dan lain-lain,” terang 
Herwin. “Menentukan desa lokus harus jelas kriterianya, 
padat penduduk, attitude masyarakatnya yang masih perlu 
diberdayakan, kemudian keterbatasan infrastruktur yang 
berpengaruh pada kualitas hidup,” tegas Herwin.

Pada daerah-daerah lokus stunting, digerakkan Gugus Tugas 
untuk melakukan intervensi. Dinas PU memperbaiki sarana air 
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bersih, Dinas Permukiman memperbaiki sanitasi lingkungan 
bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas 
Pendidikan ikut melakukan sosialisasi dan memberdayakan 
GTK PAUD di desa-desa. Memberdayakan IGTKI, HIMPAUDI, 
dan lain-lain. 

Sejatinya Kabupaten Banggai sebagian besar wilayahnya 
perairan dan sangat berpotensi mendulang ikan. Sebagian 
besar penduduknya mengonsumsi ikan, dan protein ikan 
sangat baik untuk perkembangan otak anak. Akan tetapi, 
kata Herwin, kesehatan warga bukan semata ditunjang 
asupan protein ikan. Pola hidup sehat dan berkualitas 
juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. “Waktu kita 
menentukan lokus stunting kami analisa di daerah tersebut. 
Mayoritas mereka nelayan dan makan ikan, tetapi kepadatan 
penduduknya tinggi, angka stuntingnya juga tinggi, dan angka 
kematian ibu hamil juga tinggi. Daerah semacam itu yang 
kemudian kami tetapkan sebagai lokus stunting,” katanya.

BERDAYAKAN GTK PAUD DAN PERGURUAN TINGGI

Penanggulangan stunting di Kabupaten Banggai dijalankan 
dengan memaksimalkan peran lintas sektor, salah satunya 
Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dengan memberdayakan 
GTK PAUD. Berdasarkan https://referensi.data.kemdikbud.
go.id/, jumlah lembaga PAUD (TK/RA, KB, TPA, dan SPS) negeri 
dan swasta sebanyak 413 PAUD, tersebar di 23 kecamatan. 
Sedangkan jumlah guru PAUD seluruhnya sebanyak 872 
orang. Nur Jalal, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai 
mengatakan, bahwa di Banggai masih kekurangan guru PAUD. 
Untuk menutup kekurangan tersebut, dilakukan rekrutmen 
guru honorer yang digaji dengan menggunakan dana desa. 
“Gaji guru PAUD honorer sebesar 700 ribu rupiah per bulan, 
angka itu sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 
yang masih 500 ribu rupiah,” jelasnya.

Dalam penanggulangan stunting, guru honorer tersebut 
diberi bekal materi terkait pendidikan, pengasuhan, dan 
perawatan kesehatan dan gizi. “Kami juga banyak menjalin 
kerja sama dengan dinas kesehatan setempat dengan memberi 
beberapa vitamin untuk anak-anak PAUD. Keberadaan guru 
honorer tersebut sangat penting dalam penanggulangan 
stunting, terutama dalam situasi pandemi. Apalagi Banggai 
sempat masuk zona merah,” lanjutnya. 

Selain memberdayakan guru PAUD honorer juga 
memberdayakan guru PAUD senior dan potensial. Mereka 
yang senior ini sebagian sudah diikutkan Pelatihan Calon 
Pelatih (PCP) Diklat Dasar penaggulangan stunting. “Kami 
mengundang 80 guru PAUD potensial untuk mengikuti PCP 
stunting. Mereka adalah pilihan, mulai harus berijazah S1, 
mampu bicara di depan umum karena mereka akan menjadi 
pelatih, juga tercatat aktif dalam organisasi,” katanya.

Nur Jalal selalu mengajak guru PAUD yang sudah mengikuti 
PCP stunting untuk tidak berhenti menyosialisasikan 
penanggulangan stunting meskipun dalam kondisi pandemi. 
“Guru-guru PAUD kami baik yang tergabung dalam HIMPAUDI 
maupun IGTKI, mereka tak henti mengajak masyarakat 
khususnya orang tua untuk memperhatikan asupan makanan 
bergizi dan sehat pada anak-anak dalam kondisi apapun. 
Juga membiasakan lingkungan selalu bersih. Di Kabupaten 
Banggai ada slogan Pinasa atau Pi Na Sampa Ala, yang artinya 
Lihat Sampah Ambil. Melalui slogan itu kami menanamkan 
kebiasaan hidup bersih sejak usia dini. Dalam berbagai 
kesempatan kami juga terus menghimbau orang tua untuk 
disiplin menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Kepada orang tua juga disampaikan pentingnya makan 
ikan, bahkan juga diberi keterampilan membuat makanan 
olahan berbahan ikan. Misalnya membuat naget ikan dengan 
berbagai bentuk dengan harapan merangsang minat anak 
untuk makan. Program ini ternyata mampu meningkatkan 
kesadaran masyarakat pada pentingnya makanan sehat dan 
bergizi, khususnya yang berbahan ikan. 

Kabupaten Banggai juga tak lepas dari tantangan dalam 
penanggulangan stunting, salah satunya lokasi PAUD yang 
berada di wilayah terpencil. Wilayah-wilayah ini sangat susah 
akses transportasi dan komunikasinya. “Kami ada 7 lembaga 
PAUD yang ada di wilayah terpencil yang ini menjadi tantangan 
tersendiri dalam penanggulangan stunting. Tetapi dinas 
pendidikan selalu berkoordinasi dengan HIMPAUDI dan IGTK 
untuk bersama-sama memberdayakan anggotanya dalam 
hal ini guru PAUD untuk berperan dalam penanggulangan 
stunting,” Nur Jalal menambahkan.

Peran GTK PAUD dalam pencegahan stunting diperkuat 
dengan adanya Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 Tentang 
Pelaksanaan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar. Dari 
Perbub tersebut digulirkan program satu tahun pra sekolah 
dasar yaitu untuk melacak tuntas anak yang berusia 5-6 tahun 
untuk dapat dilayani di PAUD. Perbub ini untuk memastikan 
tidak ada anak usia dini yang tidak terlayani pendidikan. 

Sedangkan peran perguruan tinggi lebih pada penyediaan 
tenaga ahli untuk melakukan supervisi dan memonitoring. 
Tenaga ahli Unhas melakukan supervisi tahun 2017, dan 
melakukan penilaian dan hasilnya tahun 2019 terjadi 
penurunan stunting sebesar 19%. Bahkan dari pantauan tim 
ahli dari Unhas, dalam waktu 7-8 tahun ke depan, Kabupaten 
Banggai berpotensi menurunkan stunting menjadi lebih 
rendah, sekitar 5%. M

MUKTI ALI
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TK Pradnya Paramita, Buleleng, Bali

Digulirkannya opsi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
Terbatas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), disambut 
baik oleh pemerintah daerah hingga satuan 

pendidikan. Sebagian besar orang tua bahkan mengapresiasi 
ini, dan menghendaki anak-anaknya untuk mengikuti PTM 
terbatas.

Salah satu sekolah yang siap melaksanakan PTM terbatas  
adalah TK Pradnya Paramita, Buleleng, Bali. Kepala TK Pradnya 
Paramita, Desak Nyoman Rani Febi Widiastri, S.Pd., menyebut, 
dirinya bersama tenaga pengajar sangat menyambut baik 
adanya opsi PTM terbatas tahun ajaran baru 2021/2022. 
Beragam rencana pun telah disiapkan dengan baik. “Semua 
persiapan ini mengacu pada prinsip keselamatan dan 
kesehatan peserta didik serta guru,” tutur Desak.

Menurut Desak, sejumlah ketentuan dan skenario PTM 
terbatas yang dianjurkan pemerintah telah siap dilaksanakan. 
Sekolah yang memiliki 53 siswa dan 4 tenaga pengajar ini 
bahkan sudah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka 
terbatas. Ketentuan seperti mengisi daftar periksa kesiapan 

Desak Nyoman Rani Febi Widiastri, S.Pd.
Kepala TK Pradnya Paramita, Buleleng, Bali

PTM di sekolah melalui laman Dapodik bagi taman kanak-
kanak (TK) pun sudah siap dilakukan

TK Pradnya Paramita bahkan telah membentuk Satgas 
Kebijakan Penanganan Covid-19 sekolah yang melibatkan 
orang tua/wali  peserta didik dan masyarakat sekitar. “Jika ada 
konfirmasi kasus Covid-19 di sekolah, kami siap melaporkan 
kepada satgas. Kami juga akan melakukan langkah pencegahan 
dan penangan lanjutan,” kata Desak.

Sesuai dengan protokol kesehatan fasilitas pendukung telah 
dilengkapi sekolah, mulai dari alat-alat kebersihan, kesehatan, 
masker, dan cairan pembersih tangan. “Sekolah menyediakan 
semua alat-alat kebersihan untuk memastikan kelas selalu 
dalam keadaan steril. Kami juga telah memiliki stok cairan 
desinfektan beserta alat semprotnya,” ungkap Desak. 

Kesiapan guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi 
PTM terbatas ini juga terbilang sangat siap. Lantaran selain 
telah mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran pemerintah. 
Para guru juga sudah mempersiapkan jadwal dan membagi 
anak menjadi beberapa kelompok. Dalam setiap kelompok 
akan terdiri dari 5 sampai 6 anak. “Guru-guru juga telah 
membuat strategi belajar dan media pembelajaran yang 
mudah dipahami anak,” tutur Desak. 

Semua instrumen tersebut, kata Desak, telah dipenuhi 
sekolah guna memberikan kemanan dan kenyamanan bukan 
hanya kepada guru dan siswa, tetapi juga kepada orang tua 
serta masyarakat sekitar. Laju penyebaran virus Covid-19 pun 
diharapkan bisa ditekan, sehingga tidak semakin meningkat. 
Di sisi lain siswa dan guru bisa melangsungkan pembelajaran 
tatap muka meskipun secara terbatas.

DISAMBUT BAIK ORANG TUA

Mendengar adanya pelaksanaan PTM terbatas selama 
pandemi, Komang Widiasa, sangat mengapresiasi kebijakan 
tersebut. Orang tua dari Gede Darell Anggara Putra kelas B1 TK 
Pradnya Paramita ini merasa, jika dibandingkan dengan daring 
tatap muka memang lebih baik. “Kalau daring, kami sebagai 
orang tua tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak belajar di 
rumah. Kalau PTM sudah berlangsung maka anak kami akan 
mendapatkan pembelajaran dari guru,” tutur Widiasa. 

PTM TerBaTas, diaPresiasi 
sekolah, guru, dan orang Tua
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Menurut Widiasa, lewat PTM terbatas perhatian guru akan lebih fokus 
karena jumlah peserta didik dibatasi. “Saya sangat mengijinkan anak 
saya mengikuti PTM terbatas, karena saya yakin prokes ketat sudah pasti 
diterapkan oleh sekolah,” ujar Widiasa, yang akan memperhatikan protokol 
kesehatan anaknya dengan baik. 

Sebagai orang tua, lanjut Widiasa, dirinya mengalami kesulitan dalam 
membimbing anaknya belajar dari rumah. Selain karena wawasan tentang 
mengajar yang belum memadai, ia mengaku waktu untuk menemani anak 
pun terbilang sangat terbatas, karena dihadapkan dengan kesibukan lain. 
“Semoga PTM ini semoga dapat cepat terlaksana dengan lancar dan tetap 
menerapkan prokes ketat,” ujar Widiasa.

Berbeda dengan Sang Ayu Putu Krisna Lestari, meski sangat setuju 
dengan adanya PTM terbatas karena bisa mengembangkan kemampuan 
bersosialisasi anak. Namun di sisi lain, dalam kondisi pandemi seperti saat 
ini, orang tua Luh Ayu Mas Pratiwi Sudewa ini berharap pelaksanaan PTM 
terbatas dipadukan dengan PJJ, dengan rasio 3:1. “Ini untuk mengurangi 
resiko penyebaran virus,” sebut Sang Ayu, yang mengharapkan PTM 
terlaksana 100% saat kondisi sudah benar- benar aman.

Menurut Sang Ayu, meski sulit tetapi pandemi memberikan pengalaman 
berharaga. Bisa memberikan pelajaran serta momen bersama anak. “Ketika 
anak enggan belajar, kita belajar bersinergi dalam upaya meningkatkan niat 
belajar anak. Belajar memahami keinginan anak,” ungkap Sang Ayu.

MANFAATKAN RUANG TERBUKA

Selama masa pandemi ini suka duka telah dilewati oleh para guru saat 
mengajar, termasuk Ketut Susilowati, S.Pd. AUD. Guru TK Pradnya Paramita 
ini merasa selama proses belajar dari rumah dirinya mendapatkan banyak 
pengalaman. “Ketika mengunjungi murid ke rumah mereka, kami guru-guru 
disemprot desinfektan. Semetara ketika kegiatan daring jaringan kurang 
bersahabat,” cerita Susi, sapaan akrabnya, saat melaksanakan pembelajaran 
luring maupun daring.

Dalam pelaksanaan PTM terbatas ini, Susi menjelaskan bahwa dirinya 
akan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Satu di antaranya 
dengan metode belajar di luar ruangan (outdoor learning), dengan 
memanfaatkan ruang terbuka untuk kegiatan proses belajar mengajar, 
seperti halaman sekolah, lapangan, kebun, persawahan, dan peternakan. 
“Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat,” ucap Susi. 
Hal senada juga disampaikan Ni Made Supri Atini, S.Pd. Adanya PTM terbatas 
di musim pandemi seperti sekarang ini sangat membantu meringankan 
beban orang tua. Terutama bagi orang tua yang memiliki kesibukan. “Begitu 
pula dengan anak-anak, mereka kesempatan untuk belajar dan bertemu 
dengan guru dan teman-temannya, meski secara terbatas,” tutur Supri, 
sapaan akrabnya.

Menurut Supri, selama pandemi anak-anak kehilangan waktu untuk 
bermain. Mereka tidak bisa datang ke sekolah unuk belajar dan bercengkrama 
bersama teman-teman. Akibatnya motivasi anak-anak untuk belajar 
terkadang menurun. “Melihat kondisi seperti itu, saya lakukan pendekatan 
dan memberikan mereka semangat serta motivasi melalui cerita-cerita dan 
tugas yang menarik,” ujar Supri.

PERAN PENTING ORANG TUA

Sementara, Made Nina Putri Agustina,S.
Pd., melihat, peran orang tua selama PJJ 
begitu penting. Di rumah mereka berperan 
aktif menjadi kepanjangan tangan guru. 
Membantu mendampingi anak-anaknya 
selama belajar. Lewat peran para orang tua, 
materi serta kegiatan yang diberikan sekolah 
bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. 
“Saat daring orang tua lah yang berperan untuk 
mendampingi anak selama belajar di rumah, 
terlebih saat anak belajar dengan zoom, google 
classroom ataupun wa grup,” kata Nina. 

Sedangkan bagi Kadek Resmita Dewi,S.Pd., 
pandemi tak hanya memberikan kesulitan. 
Ada serangkaian pelajaran yang bisa dipetik, 
tak hanya bagi guru tetapi juga semua orang. 
Akan tetapi dirinya berharap PTM terbatas bisa 
segera terlaksana di sekolahnya agar proses 
belajar mengajar menjadi lebih efektif. “Saya 
selaku pendidik berharap semoga pandemi 
ini segera berakhir dan bisa kembali belajar 
bersama di sekolah,” ucap Mita, biasa dirinya 
dipanggil. M

A. FAUZI RAMDANI

Ni Made Supri Atini, S.Pd. 
Guru TK Pradnya Paramita, Buleleng, Bali

Komang Widiasa
Orang tua Gede Darell Anggara Putra 
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Terus 
MeneMPa diri 

di Tengah 
PandeMi

Riana Dwi Putra, M.Pd.
Guru Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN)

Menjadi seorang guru di sekolah luar negeri merupakan capaian 
prestasi terbesar bagi Riana Dwi Putra, M.Pd. Menurutnya 
banyak hal yang harus dipersiapkan kala ingin menjadi guru 
di luar negeri, baik secara mental, fisik juga materi. Proses 

seleksinya pun terbilang ketat dan membutuhkan waktu lama, mulai dari 
seleksi hingga pengumuman. Begitu pula dengan ujiannya yang tak kalah 
menantang. “Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua, dan saya akan 
terus maksimal dalam setiap pengabdian,” ujar Rian, guru SILN angkatan 
tahun 2018.

Mendapatkan panggilan untuk berangkat menjadi guru di luar negeri pada 
tahun 2019, Rian mendapatkan sambutan yang luar biasa di tempatnya 
bertugas, Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) di Thailand. “Pertama kali hadir 
di SIB suasananya sangat menyenangkan. Saya disambut hangat oleh guru 
dan siswa. Lingkungannya juga bersih dan rapi, selain itu jumlah siswanya 
lebih sedikit dibandingkan sekolah yang ada di Indonesia,” tuturnya.

Menurut Rian, SIB merupakan sekolah satu atap, dari jenjang PAUD, 
TK, SD, SMP dan SMA. Sekolah ini termasuk Sekolah Indonesia di Luar 
Negeri (SILN) yang sudah lama berdiri di antara sekolah luar negeri lainnya, 
yakni sejak 6 Oktober 1962. Berdiri atas inisiasi Kedutaan Besar Republik 
Indonesia (KBRI), sekolah ini berlokasi di KBRI, Bangkok, Thailand.

Siswa SIB merupakan anak-anak Indonesia dan keturunan Indonesia. 
Latar belakang orang tuanya terdiri dari diplomat, karyawan perusahaan, 
serta warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di Bangkok, Thailand. 
“Dari semua jenjang, per kelasnya tidak lebih dari 20 siswa. Sementara 
kurikulum yang digunakan sama seperti di Indonesia, kurikulum 2013,” 
sebut Rian.

MENGUBAH MODE PEMBELAJARAN

Sebelum pandemi, lanjut Rian, kegiatan sekolah cukup padat meski 
gurunya terbatas tapi multitalenta. Guru bisa mengajarkan beragam mata 
pelajaran dan keterampilan multi jenjang. Namun, meningkatnya kasus 
Covid-19 di Bangkok, pembelajaran harus dikurangi, dan dilakukan secara 
daring. “Kondisi ini membuat kami, guru dan siswa menjadi terbiasa 
menggunakan berbagai aplikasi seperti zoom, e-learning dan pemanfaatan 
berbagi aplikasi pembelajaran lainnya,” Rian menjelaskan.

Rian melihat banyak sisi positif yang bisa diambil dari situasi pandemi. 
Pandemi membuat guru mengikuti lebih banyak kegiatan pelatihan 
peningkatan kompetensi. Guru juga dapat beradaptasi dengan cepat dalam 
penggunaan teknologi digital. Mereka mulai berimprovisasi, berinovasi, 
dan berkreasi mengemas kelas daring menjadi lebih menarik. “Semangat 
untuk mengabdi mencerdaskan generasi. Gelora semangat itu harus terus 
ditumbuhkan, ditingkatkan dan jangan pernah menyerah,” kata Rian.

Rian berharap masa-masa sulit seperti saat ini agar segera usai di 
seluruh dunia. “Semoga masa ini segera berakhir dan dijauhkan dari segala 
kesulitan dan kesukaran, baik yang di Indonesia maupun di Negeri Gajah 
Putih, serta di seluruh dunia yang sedang berjuang melawan Covid-19,” 
tutur Rian. M

A. FAUZI RAMDANI
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Masrifah, S.Pd, M.Pd
Kepala TK Negeri Pembina Bululawang 

Semasa pandemi ini pembelajaran tak lagi bisa dilaksanakan secara 
maksimal. Pembelajaran tak lagi dilakukan tatap muka di sekolah, 
sehingga kegiatan lebih banyak dilakukan bersama orang tua di 
rumah. “Kondisi ini membuat orang tua mengeluh, karena proses 

pembelajaran yang dilakukan orang tua sangat berbeda dengan guru di 
sekolah. Mereka juga mengeluh karena tidak memiliki media pembelajaran 
yang bisa digunakan belajar bersama anaknya,” tutur Masrifah, S.Pd.,M.Pd., 
Kepala TK Negeri Pembina Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Menurut Masrifah, media pembelajaran merupakan alat bantu yang 
bisa digunakan guru atau orang tua dalam melaksanakan proses belajar 
mengajar. Media pembelajaran mempermudah komunikasi antara guru 
maupun orang tua dengan anak-anak menjadi lebih jelas. “Media yang 
tersedia di rumah tentunya tidak sama dengan media yang ada di sekolah. 
Orang tua di rumah tidak mempunyai balok, puzel, papan flannel, panggung 
boneka seperti di sekolah,” uajar Masrifah. 

Oleh karena itu, selama masa belajar dari rumah,  Masrifah sebagai 
kepala TK meminta para guru agar memperhatikan situasi dan kondisi 
lingkungan rumah anak dalam membuat  perencanaan pembelajaran. 
Termasuk memperhatikan media yang dapat dimanfaatkan orang tua 
dalam proses pembelajaran bersama anak. Menurut Masrifah media 
pembelajaran bisa berupa apa saja, selama dapat dimanfaatkan oleh 
orang tua dalam memberikan stimulasi kepada anak, terutama lima aspek 
perkembangan.

MANFAATKAN BARANG BEKAS

Anak dapat bereksplorasi menggunakan beragam benda yang ada 
di sekitar lingkungannya, baik barang bekas maupun bahan alam. Akan 
tetapi orang tua tetap harus memperhatikan keamanan dari barang yang 
digunakan anak  saat bermain. Sebaiknya bila menggunakan barang bekas 
orang tua terlebih dahulu membersihkan dan mensterilkannya sebelum 
digunakan anak. Melalui media pembelajaran ini anak bisa terlatih baik fisik 
dan mentalnya., membuat mereka lebih berkonsentrasi, meningkatkan 
kemampuan bercerita dan menambah kosa kata. “Jenis barang bekas yang 
dapat dimanfaatkan anak untuk bermain, di antaranya seperti botol plastik 
mineral, kardus bekas, stik es krim, koran, kaos kaki, kaleng susu bekas, 
kain perca, kancing bekas,” tutur Masrifah menggagas program berkarya 
bersama mama. 

Melalui pembelajaran ini, orang tua dan anak telah membuat beragam 
karya di rumahnya, di antaranya, boneka dari botol, boneka dari kain, dan 
rumah dari kardus, serta banyak karya lainnya. Menurut Masrifah, selain 
menambah kedekatan antara orang tua dan anak, proses pembelajaran 
berkarya dengan barang bekas memberikan stimulasi untuk lima aspek 
perkembangannya. Hal ini karena orang tua dapat memberikan beragam 
pertanyaan kepada anak selama kegiatan membuat karya, sehingga 
mengasah kemampuan dan perkembangan anak. Di sisi lain, anak merasa 
senang, puas dan dapat berpikir kreatif, sehingga anak lebih percaya diri 
dan terus berupaya menciptakan sesuatu yang baru. M

A. FAUZI RAMDANI

Berkarya 
BersaMa MaMa 
Menggunakan 
Barang Bekas
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Sistem PAUD di Finlandia

Anak-Anak Punya
Banyak Waktu Bermain

Joanna Kangas,
Akademisi Universitas Helsinki, Finlandia Secara umum, Finlandia diakui 

sebagai salah satu negara yang 
memiliki sistem pendidikan terbaik 
di dunia. Negara yang terletak di 

Eropa Utara memiliki skor terbaik dalam 
survei penilaian siswa internasional (PISA) yang dilakukan tiga tahun 
sekali sejak 2000. Secara rutin mengungguli Amerika Serikat dalam 
literasi membaca, sains, dan matematika. Keberhasilan Finlandia 
menjadi barometer pendidikan di dunia tak lepas dari maksimalnya 
layanan pendidikan pada anak usia dini. PAUD di Finlandia umumnya 
gratis. Selain itu ada juga layanan anak melalui tempat penitipan 
anak. Meski gratis, keduanya sama-sama berkualitas. 

Lebih dari 97 persen anak usia 3 hingga 6 tahun memanfaatkan 
TK atau penitipan anak. Guru PAUD minimal bergelar sarjana. Gajinya 
cukup fantastis, beberapa sumber menyebut gaji guru sebulan 
sebesar 40 juta rupiah. Anak-anak Finlandia tidak diharuskan pergi 
ke sekolah sampai usia 6 tahun ketika pendidikan pra-sekolah dasar 
atau PAUD dimulai. Jika orang tua ingin memulai pendidikan anak 
lebih awal, sistem Finlandia menawarkan program pendidikan dan 
perawatan anak usia dini (ECEC). Program lini dipungut biaya. Tetapi 
orang tua akan mendapat subsidi untuk biaya pendidikan PAUD. 
Orang tua kira-kira hanya membayar 14 persen dari total biaya 
pendidikan. Jumlahnya akan disesuaikan berdasarkan pendapatan 
dan jumlah anak. 

Finladia juga memahami bahwa pendidikan anak usia dini sejatinya 
dimulai sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan.” Maka 
kami memberdayakan orang tua, anak itu sendiri, dan lingkungan 

sekitar di mana anak itu berada,” jelas Joanna 
Kangas, akademisi Universitas Helsinki, Finlandia, 
saat menjadi salah satu narasumber pada webinar 
yang digelar SEAMEO CECCEP, 8 Juli 2020. “Kami 
tidak melatih anak-anak di usia tersebut seperti 
melatih anak-anak remaja,” lanjutnya.

Finlandia mempercayai bahwa pendidikan 
yang baik selalu didasarkan pada hasil penelitian 
mendalam tentang pedagogik anak. Finlandia 
terbangun kolaborasi perguruan tinggi, sekolah, 
dan orang tua untuk bersama-sama mengawasi 
proses pendidikan anak usia dini secara 
maksimal. Penelitian diperbanyak, dan masuk 
dalam pelatihan guru untuk hasilkan metode dan 
best practice terbaik. 

PENDIDIKAN ANAK SAAT PANDEMI

Berdasarkan laporan Indeks Kebahagiaan 
Dunia 2021 yang dirilis PBB, disebutkan bahwa 
Finlandia adalah negara paling bahagia. Bahagia 
bukan karena bebas Covid-19. Selama pandemi, 
negara ini mengambil kebijakan yang sangat hati-
hati. Langkah yang dilakukan memberi waktu 
bermain sebanyak-banyaknya pada anak selama 
di rumah. Hal ini yang justru berkebalikan dengan 
yang terjadi di banyak negara. “Hasil riset yang 
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kami lakukan saat pandemi, terlihat ada beberapa negara 
yang sangat bergantung pada penggunaan pensil dan kertas 
yang hal itu di bawah dalam lingkungan rumah. Ini ternyata 
menyebabkan anak-anak kurang termotivasi, anak-anak 
menjadi stres dan orang tua menjadi tertekan,” ujar Joanna. 

FINLANDWAY

Sistem pendidikan di Finlandia dikenal dengan istilah 
FinlandWay. Pada pendidikan anak usia dini dinamai 
FinlandWay Preschool System, atau Sistem Pendidikan 
Prasekolah ala Finlandia. Secara garis besar, ini merupakan 
sistem pembelajaran berbasis permainan dan eksplorasi yang 
dilakukan oleh anak.  Anak-anak diberi waktu untuk bermain 
sekaligus melatih kepribadian dan melihat dunia di sekitar. 
Anak-anak dibebaskan menciptakan permainannya sendiri. 

Pada tipe bermain ini, tugas guru atau orang tua hanya 
mengawasi anak-anak. Sementara anak-anak bebas 
menentukan permainan apa yang ingin dikerjakan. “Guru 
berperan memberi arahan dan menetapkan bagaimana 
pembelajaran dilakukan. Arahan guru dan orang tua berupa 
memberi kesempatan pada anak untuk menjadi active 
learning. Lebih tepatnya, guru dan orang tua hanya menjaga 
agar tidak keluar dari tujuan yang sudah ditetapkan,” lanjut 
Joanna.

FinlandWay menjadi formula yang menggabungkan 
beberapa elemen penting untuk anak usia dini sebagaimana 
tercantum dalam kurikulum nasional Finlandia tahun 2018. 
Elemen-elemen tersebut meliputi:

 ● Metode Pedagogik (Pedagogical Method)

 ● Pembelajaran yang Menyenangkan Berdasarkan 
Permainan dan Fenomena (Joyful Learning Based on Play 
and Phenomena)

 ● Kerja sama dengan Orang Tua (Cooperation with Parent)

 ● Praktik Pelatihan Guru Berkualitas Tinggi (High Quality 
Teacher Training Pratices)

 ● Pendekatan Seluruh Anak (A Whole Child Approach to Edu 
+C)

PEMBELAJAARAN BERBASIS PERMAINAN

Finlandia mendirikan laboratorium pembelajaran yang 
menyenangkan pada tahun 2015. Laboratorium ini banyak 
digunakan dalam berbagai penelitian bagaimana proses 
belajar berbasis menyenangkan diterapkan. Tipe-tipe 
permainan yang dikembangkan di pendidikan anak usia dini di 
Finlandia sebagai berikut:

 ● Anak diberi kebebasan bermain/free play dan setiap 
bermain anak-anak harus ceria. Dalam diri anak harus 
ditubuhkan motivasi pribadi. 

 ● Anak-anak menjadi subyek yang memberi arti dari apa yang 
mereka kerjakan. 

 ● Guru tugasnya hanya mengawasi bagaimana anak 
berinteraksi dengan media permainan dan temannya. Ada 
kalanya guru juga terlibat dalam permainan tersebut.

GURU PROFESI YANG SANGAT DIHORMATI

Dikutip dari World Economic Forum dan Insider, ada 
beberapa hal yang membuat Finlandia berhasil membangun 
sistem pendidikan dengan kualitas tinggi. Pemerintah di 
sana menganggap waktu bermain penting bagi anak-anak. 
Pemerintah Finlandia mengharuskan guru memberi siswa 
waktu bermain 15 menit untuk setiap 45 menit pengajaran. 
Dasar pemikiran ini adalah bahwa anak-anak itu harus tetap 
menjadi anak-anak. Penelitian menunjukan siswa yang 
diberikan setidaknya satu kali istirahat selama 15 menit setiap 
pergantian pelajaran, mereka mampu mengerjakan tugas 
lebih baik.

Kebijakan lainnya adalah siswa hanya sedikit diberi 
pekerjaan rumah. Filosofi dari kebijakan ini adalah orang tua 
menganggap guru telah memenuhi kebutuhan siswa selama 
di  sekolah. Waktu yang dihabiskan di rumah disediakan 
untuk keluarga. Selama di rumah  anak-anak belajar tentang 
kehidupan. Di Finlandia sekolah tidak diminta untuk bersaing 
tetapi justru bekerja sama satu sama lain. Hal ini  mudah 
dilakukan karena seluruh sekolah di Finlandia merupakan 
sekolah negeri yang dibiayai negara. Guru merupakan profesi 
paling dihormati dan digaji tinggi. Untuk menjadi seorang guru, 
para calon harus memiliki gelar magister dan menyelesaikan 
pendidikan profesi. Para guru dilatih membuat penilaian siswa 
sendiri, bukan  menggunakan tes standar nasional. Guru 
dirangsang melakukan kinerja lebih baik tanpa harus saling 
berkompetisi. M
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HIDUP SEHAT 
KELUARGA KORA

Diceritakan di suatu hutan yang indah telah terjadi 
wabah virus mematikan sehingga banyak binatang 
dan pepohonan yang mati. Para binatang enggan 
bermain ke luar takut terjangkit virus. Hutan sangat 

sunyi seperti hutan mati, air sungai kotor, udarapun tidak 
sejuk seperti dulu. Di sudut hutan, terlihat anak kura-kura 
sedang melamun merindukan teman-temannya, ingin rasanya 
bermain dan sekolah bersama.

Akhirnya Kora pun membantu ibu beres-beres rumah. 
Kemudian mereka mulai bekerja sama menyapu halaman, 
membersihkan air sungai di dekat rumahnya yang banyak 
sampah dan menanam pohon di halaman rumah. Akhirnya 
rumah Kora menjadi bersih, indah, udaranya menjadi sejuk 
sekali, Kora pun menjadi betah di rumah. Kemudian datang 
teman Kora bernama Cici seekor Kelinci dan Tipa seekor Tupai 
mengajak Kora bermain.

“Ibu aku ingin sekolah, ingin bertemu sama Ibu guru, 
ingin bermain bersama teman-teman, aku bosan di 
rumah terus” kata Kora.

“Sabar sayang, di luar udara dingin sekali, nanti 
kamu terjangkit virus, tubuhmu akan sakit” jawab 
Ibu.

“Ibu bagimana caranya supaya aku tidak mudah 
kena virus?” Tanya Kora.

“Kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, 
menjaga imun agar tubuh kita tetap sehat, berolah 
raga, makan yang banyak” jawab Ibu.

“Huuuh, bosan di rumah terus, kapan virus itu hilang 
dari hutan ini?” Tanya Kora.

“Supaya kamu tidak bosan di rumah, maukah bantu 
Ibu mengusir virus dengan beres-beres rumah, 
menyapu halaman, membersihkan air sungai, dan 
menanam pohon, biar hutan ini terbebas dari virus” 
kata Ibu.

“Ayo bu aku mau bantu ibu, supaya aku bisa sekolah 
lagi, ketemu sama Ibu guru dan teman-teman” jawab 
Kora semangat.

“Kora ayo kita main, aku bosan di rumah terus” kata 
Cici.

“Gak mau ah di luar banyak virus, lebih baik aku main 
di rumah saja, di sini banyak pohon, udaranya sejuk 
sekali” jawab Kora.

‘‘Kora, Bagaimana caranya rumah kamu bersih, indah 
dan udaranya sejuk sekali?” tanya Cici.

“Aku setiap hari selalu bantu Ibu membersihkan 
rumah, menyapu halaman, membersihkan air sungai 
dan menanam pohon, setiap hari aku siram tanaman 
supaya tumbuh besar” jawab Kora.

‘‘Kora, Bagaimana caranya kamu selalu sehat tidak 
kena virus?” tanya Tipa.

“Aku selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga 
imun agar tubuh kita tetap sehat, berolah raga, 
makan yang banyak” jawab Kora.

“Oh pantesan kamu betah di rumah, Kalau begitu aku 
mau melakukannya di rumah” kata Cici.

“Aku juga mau biar rumahku bersih dan badanku 
sehat tidak kena virus,“ kata Tipa.

Karya: Herman Sutiyana, S.Pd.I
Kepala TK Al-Aziiz, Kota Bandung
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Kemudian merekapun pulang ke rumah masing-masing, 
dan mereka menceritakan kepada ibunya. Keesokan paginya, 
Tipa dan Cici mulai membersihkan rumah, menyapu halaman, 
membersihkan air sungai di dekat rumahnya, menanam pohon 
dan berolah raga.

Seekor elang melihat di atas pohon mengintai, ingin 
tahu apa yang dilakukan oleh Kora, Tipa, dan Cici. Elang itu 
sejatinya diutus Singa si raja hutan untuk mencari ramuan 
obat penangkal virus. Akan tetapi belum menemukan, ia tiap 
pagi hanya melihat rutinitas yang dilakukan Kora, Tipa, dan 
Cici.  Elang lalu kembali masuk hutan dan menemui pada Singa. 

Akhirnya perintah Singa tersebar ke semua binatang, 
setiap hari semua binatang selalu berolah raga, membersihkan 
rumah, menyapu halaman, membersihkan air sungai, dan 
menanam pohon. Beberapa bulan kemudian hutan itu menjadi 
indah bersih, banyak pepohonan yang tumbuh, udaranya 
menjadi sejuk sekali, akhirnya hutan tersebut terbebas dari 
virus. Banyak anak-anak binatang yang merasa senang 
bergembira, begitu juga Kora, Tipa, dan Cici bisa bermain 
bersama, bisa bersekolah seperti biasa. Akhirnya keluarga 
Kora, keluarga Tipa, dan keluarga Cici mendapat penghargaan 
dari Singa sebagai keluarga sehat dan diangkat menjadi 
menteri kesehatan hutan.  M

“Hauuum, apa sudah menemukan ramuan obat 
penangkal virus?” Tanya Singa.

“Maaf Tuan, saya setiap pagi melihat keluarga 
Kora, Tipa, dan Cici selalu membersihkan rumah, 
menyapu halaman, membersihkan air sungai, 
menanam pohon dan selalu berolah raga, 
udaranya sejuk sekali, aku merasakan tidak ada 
virus di sana” Jawab Elang.

“Ohhh, jadi begitu rupanya. Baiklah, kalau begitu 
perintahkan semua binatang tiap pagi untuk 
olah raga supaya hidup sehat, bersih-bersih 
hutan, membersihkan air sungai dari sampah dan 
menanam pohon” kata Singa.

PESAN MORAL 

Mengajarkan anak hidup sehat, ajaklah anak selalu 
bekerja sama dalam kegiatan beres-beres rumah, 
menyiram tanaman dan berolah raga.

Supaya anak-anak tidak bosan di rumah, jadikan 
rumah sebagai tempat belajar dengan media alat 
yang ada di rumah

DETAIL PARA TOKOH

Nama tokoh 1 : Kora 
Ciri fisik :Seekor anak kura-kura jantan
Sifat : Rajin, penyabar, patuh sama orang tua
Kesukaan : Membaca buku

Nama tokoh 2 : Ibu Kora
Ciri fisik : Seekor kura-kura dewasa
Sifat : Baik hati, sabar, penyayang
Kesukaan : Cinta kebersihan

Nama tokoh 3 : Cici
Ciri fisik : Seekor anak kelinci jantan
Sifat : Sombong 
Kesukaan : Suka bermain

Nama tokoh 4 : Tipa 
Ciri fisik : Seekor anak tupai jantan
Sifat : Jail
Kesukaan : Suka bermain

Nama tokoh  5 : Eka 
Ciri fisik : Seekor elang jantan
Sifat : Rajin, baik, tidak sombong
Kesukaan : Suka menolong

Nama tokoh  6 : Singa
Ciri fisik : Seekor singa jantan
Sifat : Penyayang, bijaksana
Kesukaan : Suka menolong

57Edisi XIV/Tahun VII/Juli/2021



58

TOKOH

Rabindranath Tagore, adalah Bapak Pendidikan India. Tokoh ini 
berkawan erat dengan Ki Hadjar Dewantara. Tagore lahir tanggal 
7 Mei 1861 dari keluarga Brahmana yang merupakan suku 
Bengali yang ada di wilayah Bengala, Kolkatta, India Di India 

Tagore dijuluki Gurudez, sorang Brahmo Samaj, penyair dramawan, flsuf, 
seniman, musikus, dan sastrawan Bengali. Tagore menjadi orang Asia 
pertama yang mendapat anugerah Nobel Bidang Sastra tahun1913. 

Sejak usia delapan tahun Tagore sudah menulis puisi, memakai nama 
samaran “Bhanushingho” (Singa Matahari) dan diterbitkan pertama 
tahun 1877. Ia juga menulis cerpen pertamanya pada usia enam belas 
tahun. Semasa kecil ia menghabiskan waktu sekolahnya di rumah 
(Home Schooling). Tagore sering melakukan perjalanan panjang yang 
menjadikannya pragmatis dan tidak patuh pada norma sosial dan adat. Ia 
menjadi pendukung Gerakan Kemerdekaan India dan berteman dengan 
Mahatma Gandhi. 

Beberapa karya besarnya antara lain Gitanjali (Song Offerings), Gora 
(Fair-Faced), dan Ghare-Baire (The Home and the World), serta karya puisi, 
cerita pendek dan novel yang amat dikenal dan dikagumi dunia luas. Ia 
juga seorang reformis kebudayaan dan polymath yang memodernisasikan 
seni budaya di Bengala. Dua buah lagu dari aliran Rabindrasangeet (aliran 
lagu yang ia ciptakan) kini menjadi lagu kebangsaan Bangladesh (Amar 
Shonar Bangla) dan India (Jana Maha).

Pembaca juga pasti tak asing dengan nama “Tuan Takur” di film-film 
Bollywood. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Tuan Takur disadur 
dari kata Tagore. Akan tetapi karakterya berbeda-beda. Kiprah dan 
pengaruhnya yang mendunia juga terlihat dari Festival Tagore tiap tahun 
di Amerika Serikat. Di India terdapat Rabindra Path Parikrama, napak tilas 
perjalanan suci dari Kolkatta menuju Shantiniketan. Juga pembacaan karya 
sastra Tagore dalam perayaan tahunan di Kolkata. Di Indonesia, ada jalan 
bernama Rabindranath Tagore, tepatnya di Surakarta. Tapi penulisannya 
keliru, Rabin menjadi Rabrin. 

Penamaan jalan tersebut menandakan dekatnya Tagore dan Ki Hadjar 
Dewantara hingga pernah berkunjung ke Taman Siswa tanggal 21 
September 1927. Dari pertemuan itu dihasilkan beberapa kerja sama 
termasuk pertukaran pelajar antara Taman Siswa dan Santiniketan, serta 
pembangunan pusat kajian kebudayaan Jawa di Santiniketan. Haluan 
pendidikan Taman Siswa memiliki kesamaan dengan perguruan yang 
didirikan Tagore tahun 1901, yakni Patha Bhavana di Santiketen. Patha 
Bhavana adalah sekolah dasar dan sekolah lanjutan (setara SD dan SMP). 
Sekolah ini sangat unik, proses pembelajaran mengacu pendekatan alam 
sekitar, dan tanpa batasan antara guru dan murid.

Visi Patha Bhavana dibangun atas dasar pengalaman Tagore saat 
masih kanak-kanak. Pola pengajaran dirombak hingga menemukan 
format pengajaran yang tepat dan unik. Belajar di bawah pohon rindang, 
berinteraksi langsung dengan pengajar dan alam, serta perpustakaan 
sebagai penunjang materi belajar, membuat siswa aktif mendalami ilmu 
yang di pelajari. Sekolah ini merupakan cikal bakal Universitas Visva-
Bharati. M
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Bengali yang ada di wilayah Bengala, Kolkatta, India Di India 

Tagore dijuluki Gurudez, sorang Brahmo Samaj, penyair dramawan, flsuf, 
seniman, musikus, dan sastrawan Bengali. Tagore menjadi orang Asia 
pertama yang mendapat anugerah Nobel Bidang Sastra tahun1913. 

Sejak usia delapan tahun Tagore sudah menulis puisi, memakai nama 
samaran “Bhanushingho” (Singa Matahari) dan diterbitkan pertama 
tahun 1877. Ia juga menulis cerpen pertamanya pada usia enam belas 
tahun. Semasa kecil ia menghabiskan waktu sekolahnya di rumah 
(Home Schooling). Tagore sering melakukan perjalanan panjang yang 
menjadikannya pragmatis dan tidak patuh pada norma sosial dan adat. Ia 
menjadi pendukung Gerakan Kemerdekaan India dan berteman dengan 
Mahatma Gandhi. 

Beberapa karya besarnya antara lain Gitanjali (Song Offerings), Gora 
(Fair-Faced), dan Ghare-Baire (The Home and the World), serta karya puisi, 
cerita pendek dan novel yang amat dikenal dan dikagumi dunia luas. Ia 
juga seorang reformis kebudayaan dan polymath yang memodernisasikan 
seni budaya di Bengala. Dua buah lagu dari aliran Rabindrasangeet (aliran 
lagu yang ia ciptakan) kini menjadi lagu kebangsaan Bangladesh (Amar 
Shonar Bangla) dan India (Jana Maha).

Pembaca juga pasti tak asing dengan nama “Tuan Takur” di film-film 
Bollywood. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Tuan Takur disadur 
dari kata Tagore. Akan tetapi karakterya berbeda-beda. Kiprah dan 
pengaruhnya yang mendunia juga terlihat dari Festival Tagore tiap tahun 
di Amerika Serikat. Di India terdapat Rabindra Path Parikrama, napak tilas 
perjalanan suci dari Kolkatta menuju Shantiniketan. Juga pembacaan karya 
sastra Tagore dalam perayaan tahunan di Kolkata. Di Indonesia, ada jalan 
bernama Rabindranath Tagore, tepatnya di Surakarta. Tapi penulisannya 
keliru, Rabin menjadi Rabrin. 

Penamaan jalan tersebut menandakan dekatnya Tagore dan Ki Hadjar 
Dewantara hingga pernah berkunjung ke Taman Siswa tanggal 21 
September 1927. Dari pertemuan itu dihasilkan beberapa kerja sama 
termasuk pertukaran pelajar antara Taman Siswa dan Santiniketan, serta 
pembangunan pusat kajian kebudayaan Jawa di Santiniketan. Haluan 
pendidikan Taman Siswa memiliki kesamaan dengan perguruan yang 
didirikan Tagore tahun 1901, yakni Patha Bhavana di Santiketen. Patha 
Bhavana adalah sekolah dasar dan sekolah lanjutan (setara SD dan SMP). 
Sekolah ini sangat unik, proses pembelajaran mengacu pendekatan alam 
sekitar, dan tanpa batasan antara guru dan murid.

Visi Patha Bhavana dibangun atas dasar pengalaman Tagore saat 
masih kanak-kanak. Pola pengajaran dirombak hingga menemukan 
format pengajaran yang tepat dan unik. Belajar di bawah pohon rindang, 
berinteraksi langsung dengan pengajar dan alam, serta perpustakaan 
sebagai penunjang materi belajar, membuat siswa aktif mendalami ilmu 
yang di pelajari. Sekolah ini merupakan cikal bakal Universitas Visva-
Bharati. M
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