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Selamat Hari Guru Nasional (HGN). HGN tahun ini mengangkat 
tema Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar. 

Kami salut dan mengapresiasi, perjuangan dan kesabaran 
Bapak Ibu GTK PAUD dalam memberi layanan pendidikan dalam 
keterbatasan karena pandemi Covid-19. Semoga pandemi ini 
segera berakhir, waktunya untuk kita bergandengan tangan 
memulihkan kembali dunia anak-anak yang hilang. Sudah 
saatnya anak-anak kembali berkumpul dengan teman-
temannya, menemukan dunia bermain mereka dalam keadaan 
sehat ceria. 

Sekitar 1,4 miliar anak di seluruh dunia saat ini hanya bisa 
melakukan berbagai aktivitas di rumah saja, sebagai akibat dari 
pandemi Covid-19. Masa karantina membuat kesehatan mental 
anak-anak dalam bahaya. Ketika sekolah kembali dibuka tahun 
depan, anak-anak harus diizinkan bermain dengan teman-
teman mereka sesegera mungkin, tetapi tetap dengan protokol 
kesehatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Dunia anak adalah dunia bermain, kita harus segera 
menciptakan dunia permainan anak dengan berbgai cara, 
salah satunya melalui pertemuan dengan teman sebayanya 
nanti. Bermain dengan teman sebaya memungkinkan anak-
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anak belajar mengatur emosi mereka, mengembangkan 
keterampilan sosial dan membentuk identitas. Sudah hampir 
setahun anak-anak kehilangan masa-masa indah itu. Harus 
kita pahami, dalam kondisi tersebut, sesungguhnya jiwa anak-
anak merasa kesepian dan terisolasi secara sosial. 

GTK PAUD jangan berhenti memantau dan mengevaluasi 
pertumbuhan dan perkembangan anak selama di rumah, 
sebagai kesiapan mereka tatap muka di sekolah tahun depan. 
Ajaklah orang tua memberikan sentuhan kasih sayang yang 
tepat dan maksimal. Jangan lah memberikan tugas yang 
semakin membebani orang tua dan peserta didik. Dalam 
perkembangan anak usia dini, penumbuhan dan penanaman 
nilai karakter adalah hal yang harus diutamakan. Mental anak-
anak dapat dilihat dari aura yang ditimbulkan, ciptakan suasana 
yang membuat anak-anak bahagia, dia akan merasakan makna 
sebuah kemerdekaan dalam belajar, karena sejatinya merdeka 
belajar pada anak usia dini, adalah merdeka bermain. Jangan 
pernah lalai dan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan 
keselamatan anak dari sengatan pandemi covid-19. Akhir kata, 
selamat Hari Guru Nasional, Bangkikan Semangat Wujudkan 
Merdeka Belajar. 

Pesan Direktur

misi
I n s p i r a s i  G T K  P A U D
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Salam sehat ceria untuk pembaca yang budiman di manapun 
berada. Situasi masih pandemi covid-19, kami berharap pembaca 

tak pernah lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terapkan protokol 
kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah. Jika pakai masker, 
pilihlah masker yang higienes, bukan masker biasa yang hanya bagus 
penampakannya. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengair, jaga 
jarak dan hindari kerumunan massal.

Pembaca yang budiman, Mas Menteri telah menyampaikan 
beberapa waktu lalu, bahwa tatap muka pembelajaran di setiap sekolah 
akan diberlakukan mulai Januari, tetapi ada beberapa syarat yang 
harus diterapkan tiap sekolah. Tanggal 25 November lalu, Kemendikbud 
juga melangsungkan Upacara Peringatan Hari Guru Nasional secara 
langsung, meskipun undangan yang dihadirkan sangat sedikit dan 
tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. HGN tahun 2020 juga 
meriahkan dengan berbagai kegiatan, salah satunya Apresiasi GTK 
PAUD Inspiratif dan Inovatif, yang pada tahun ini hanya melombakan 
4 kategori saja. 

Kilasan informasi di atas, mengisi halaman majalah MISI edisi 
Desember tahun 2020 kali ini. Informasi lain yang kami angkat adalah 
pembukaan Pendidikan Guru Penggerak, disandingkan dengan kisah 
unik dari beberapa peserta PGP tersebut. Stunting dan pencegahannya 
juga kami angkat, mengingat GTK PAUD juga punya peran dalam 
menanggulangi dan pencegah terjadinya stunting di Indonesia demi 
masa depan generasi unggul sehat jasmani dan rohani. 

Kami juga mengenalkan sosok Direktur GTK PAUD yang baru, beliau 
adalah Ibu Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed yang kelahiran Madiun, Jawa 
Timur. Wartawan majalah MISI juga berkesempatan mewawancarai 
beliau, dan selengkapnya bisa disimak pada rubrik Wawancara. 
Halaman lain, kami mengisi dengan inspirasi dan inovasi beberapa 
GTK yang patut menjadi teladan. Di balik jendela luar negeri kami 
ketengahkan pendidikan PAUD di Jepang, khususnya pembentukan 
karakter disiplin sejak usia dini.

Demikian kilasan isi majalah MISI edisi Desember tahun 2020. 
Semoga makin menambah khasanah ruang baca dan memperkaya 
inspirasi Bapak Ibu GTK PAUD dalam berkarya. Akhir kata, selamat 
Hari Guru Nasional, Bangkirkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar. 
Selamat membaca.!

Salam Redaksi

Daftar Isi

TEROPONG  58-59

 ● Budaya Disiplin dan Mandiri Sejak Dini

TOKOH  60

 ● Maria Montessori
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Inspirasi dan Inovasi 
Terbaik Selama Pandemi

Apresiasi GTK PAUD, Pamong Belajar dan Penilik Inspiratif dan Inovatif 2020

Dengan dandanan ala Uli Sigar Rusadi, lengkap dengan 
kain selempang yang diikatkan di kepala, Arum 
Puspitasari, berjingkrak girang lantaran namanya 
disebut sebagai salah satu yang terbaik dari 10 

peserta terbaik kategori Pengelola Kelompok Bermain (KB). 
Penyebutan nama itu terjadi pada malam Gebyar Apresiasi 
GTK PAUD Inspiratif dan Inovatif tahun 2020, berlangsung di 
Merlyn Park Hotel, Jakarta.  

Apresiasi GTK PAUD Inspiratif dan Inovatif tahun 2020, 
adalah kegiatan pengganti dari yang ada tahun-tahun 
sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya ada dua kegiatan 
sejenis yang berlangsung tiap tahun, meliputi Pemilihan Guru 
Berprestasi dan Berdedikasi dan Apresiasi GTK dan Dikmas 
Berprestasi dan Berdedikasi.

Pandemi covid-19-lah yang merubah skenario semuanya, 
meskipun beberapa jenis GTK yang sebelumnya dilombakan 
tidak lagi diadakan sesuai perubahan nomenklatur di Ditjen 
GTK. Apresiasi GTK PAUD Inspiratif dan Inovatif tahun 2020, 
melombakan hanya empat kategori, yaitu: Guru KB, Pengelola 
KB, Guru TK dan Kepala TK. Selain itu, ada juga Apresiasi 
Pamong Belajar dan Penilik Inpiratif dan Inovatif yang juga 
melombakan empat kategori, yakni Pamong Belajar Inspiratif, 
Pamong Belajar Inovatif, Penilik Inspiratif dan Penilik Inovatif. 

Apresiasi GTK PAUD berlangsug tiga hari, 20-22 November, 
sedangkan Apresiasi Pamong Belajar dan Penilik berlangsung 
empat hari, 14-18 Desember 2020. Malam penutupan yang 
sekaligus malam penganugerahan penghargaan, dihadiri 
langsung oleh Dirjen GTK, Dr. Iwan Syahril, Ph.D dan Direktur 
GTK PAUD, Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.

KABAR UTAMA
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PAUD ADALAH PONDASI

Dalam sambutannya, Iwan 
menyampaikan penghargaan kepada 
GTK PAUD dalam menggiatkan gerakan 
pendidikan AUD dan mendukung 
kemajuan pendidikan nasional. 
“Pendidikan usia dini adalah pondasi 
dasar bagi perkembangan kepribadian 
anak, oleh sebab itu pendidik dan 
tenaga kependidikan PAUD sangat 
berperan penting dalam menentukan 
perkembangan potensi anak usia dini. 
Karena perannya sangat penting maka 
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 
dituntut memiliki profesionalisme yang 
tinggi dalam melaksanakan tugasnya,” 
katanya. 

Pandemi Covid-19 yang 
mengharuskan seluruh kegiatan belajar 
dilakukan dari rumah menjadi tantangan 
tersendiri bagi pendidik dan tenaga 
kependidikan dalam mewujudkan 
pembelajaran yang ideal. Di tengah 

perkembangan dunia yang sangat cepat, 
guru dan tenaga kependidikan PAUD 
diharapkan mengambil peran yang 
lebih dari sekedar mengajar, tetapi juga 
mengelola belajar anak ke arah Merdeka 
Belajar. Pemerintah menganjurkan agar 
para guru dan tenaga kependidikan 
PAUD dapat lebih komunikatif, 
kolaboratif, kreatif, dan berpikir 
kritis, sehingga pembelajaran yang 
disodorkan lebih menarik dan disukai 
anak. “Merebaknya pandemi Covid-19 
menjadi tantangan tersendiri bagi guru 
dan tenaga kependidikan PAUD dalam 
menerapkan pembelajaran,” katanya.

Surat Edaran Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan 
Pendidikan dalam Masa Darurat 
Penyebaran Coronavirus Disease 
(Covid-19) terbit sebagai respons 
menyikapi keadaan Pandemi 
Covid-19 dalam dunia pendidikan. 
Untuk memutus rantai penyebaran, 

seluruh penyelenggara pendidikan 
diinstruksikan melaksanakan 
kegiatan Belajar dari Rumah (BdR) 
dengan tetap memperhatikan aspek 
pengalaman belajar yang bermakna 
bagi siswa. “Dalam situasi Pandemi 
Covid-19 sekarang ini, guru dan 
tenaga kependidikan harus dapat 
memanfaatkan dan memfasilitasi 
pembelajaran berbasis daring secara 
lebih efektif dan produktif. Dan saya 
katakan bahwa merdeka belajar itu 
merdeka bermain,” kata Iwan.

Iwan juga mengingatkan kepada 
peserta tentang sosok Ki Hadjar 
Dewantara sebagai Bapak Pendidikan 
Indonesia yang dalam kiprahnya salah 
satunya adalah mendirikan Perguruan 
Tamansiswa. Kata-kata taman yang 
digunakan Ki Hadjar Dewantara 
terinspirasi oleh PAUD. “Dan penggunaan 
kata-kata Taman sendiri terinspirasi dari 
pemikiran Frobel (Friederich Wilhelm 
August Fröbel), pendiri TK, karena itu, 
Ki Hadjar Dewatara menggunakan kata-
kata Taman untuk sekolah-sekolah yang 
ada di Tamansiswa,” tegasnya. “Karena 
menurut Beliau, prinsip pembelajaran 
itu harus menarik dan menyenangkan, 
seperti berada dalam sebuah taman.” 
lanjutnya.

PAUD yang berkualitas adalah PAUD 
yang diselenggarakan secara holistik 
integratif (PAUD HI) yang memandang 
anak dengan rasa hormat, atau 
pembelajaran berpusat pada anak. 
Pembelajaran berbasis bermain untuk 
kesiapan sekolah yag holistik, sosial 
emosional, motorik dan kognitif, agar 
bisa menumbuhkan sikap yang baik. 
Lalu kolaborasi orang tua da satuan 
pendidikan menjadi hal penting dalam 
mendampingi anak belajar. “Jadi 
ingat ya, merdeka belajar itu merdeka 
bermain, karena bermain adalah 
belajar,” tutup Iwan.
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DAFTAR 10 PESERTA TERBAIK 4 KATEGORI APRESIASI GTK PAUD 2020
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KATEGORI GURU TK

Deni Eka Putra,S.Pd
TK Istiqamah/Kabupaten Agam/Sumatera Barat

Hinda Setianingsih, M.Pd
TK Kartini, Bojonegoro, Jawa Timur

Lisanti, S.Pd. AUD
TK Islam Al Azhar 23 Salatiga, Jawa Tengah

Chrisanty Samuels, S.Psi
TK 11 Penabur, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Sri Hardinah, S.Pd
TK Tunas Bangsa Smart, Kotawaringin Timur, Kalteng

Novia Rakhmawati, S.Pd
TK Anak Saleh, Malang, Jawa Timur

Rini Lestari, S.Pd. AUD
TK Gagas Ceria, Kota Bandung, Jawa Barat

Chita Faradilla A, S.Pd.Gr
TK Islam Al Azhar 31 Yogyakarta, Sleman, DIY

Dewi Kartika Sari, S.Pd
TK YGWS, Kota Semarang, Jawa Tengah

Armelia Niasari, S.Pd
TKIT Nurul Fikri, Kota Depok, Jawa Barat

KATEGORI GURU KB/TPA

Fenti Yusnia Alfasanah, A.Md., S.Pd
TPA Al Furqon Kabupaten Rembang

Wikawati, S.Pd
KB Pelopor Al Munawwar Kabupaten Bandung

Yuyum Kusmayati, S.Pd
Kober Al-Musri Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Setia Wati, S.Pd
KB Qurrata A’yun Batusangkar Kabupaten Tanah Datar

Neneng Salmiyah, S.Pd
PAUD Amila Kota Depok

Nina Agung Dewi Anggraini
PAUD Qurrota A’yun Ngunut Kabupaten Tulungagung

Nurdian Febriani K, S.Pd
KB Happy Bear Kota Yogyakarta

Hawilah, S.Pd.I
CCEC Nurul Fikri Kota Depok

Indri Setyowati, S.Pd
KB - TK Nasima Kota Semarang

Ari Retnawati, S.Pd
TK 11 Penabur Jakarta Kota Jakarta Pusat
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KATEGORI KEPALA TK

Dedeh Kurniasih
KB Intens School Kabupaten Tuban

Ike Ariva, S.Pd.
PAUD Bintang Bintang Kabupaten Bantul

Mayunita Nurlaila, S.Pd.Aud.
TPA Amirul Ananda Kabupaten Kendal

Hindun Umi Hamidah, S.Sy.
TPA Bintang Kecil Kabupaten Kudus

Dedeh Mulyawati, Sp.
Kelompok Bermain Qurrata A’yun Kabupaten Tanah Datar

Anggun Nur Tafik, S.Pd.
PAUD Angkasa Kota Bandung/Jawa Barat

Nora Martini, S.Pd.Aud.
Kober Alphabet Kota Tasikmalaya

Nur Anisah, S.S,M.Pd.
TPA Children Care And Education Centre Nurul Fikri Kota Depok

M. Muttaqwiati, S.Pd.
Baiturrahmah Kota Jakarta Barat 

Sri Lestari, S.Pd., M.M.
KB Nurul Ummahaat Kabupaten Purbalingga

KATEGORI PENGELOLA KB/TPA

Arum Puspitasari, S.Pd.
KB Intens School Kabupaten Tuban

Sri Suratiyah, M.Psi
PAUD Bintang Bintang Kabupaten Bantul

Arnandiza Amirul Khafida, S.Psi.
TPA Amirul Ananda Kabupaten Kendal

Tika Budi Kartika, S.E.
TPA Bintang Kecil Kabupaten Kudus

Siswita, S.Pd.
Kelompok Bermain Qurrata A’yun Kabupaten Tanah Datar

Lenny Setyawati, S.Sos.
PAUD Angkasa Kota Bandung

H. Maulana Asmara, S.Pd.
Kober Alphabet Kota Tasikmalaya

Rusliah, S.Pd.
TPA Children Care And Education Centre Nurul Fikri, Kota Depok, Jabar

Maria Kiftiah, S.Si.
TPA Baiturrahmah Kota Jakarta Barat

Siti Munifah, S.P., S.Pd.
KB Nurul Ummahaat Kabupaten Purbalingga

Edisi XIII/Tahun VI/Desember/20206
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INOVASI PEMBELAJARAN 

SELAMA PANDEMI

Sementara, Direktur GTK PAUD, 
Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed, dalam 
sambutannya mengatakan bahwa karena 
kondisi pandemi maka pelaksanaan 
Apresiasi GTK PAUD ini mengambil topik 
karya Inspiratif dan Inovatif pada masa 
pandemi. Apresiasi GTK PAUD Inspiratif 
dan Inovatif tahun 2020 dalam waktu 
singkat mendapat respon yang cukup 
tinggi.  “Alhamdulillah, respon peserta 
cukup tinggi. Jumlah pendaftar yang 
mengirimkan video sebanyak 973 
peserta dari 32 provinsi. Dua provinsi 
yang absen, yaitu Sulawesi Tengah dan 
Kalimantan Selatan. Video ini kemudian 
dikirim ke panitia dan diseleksi pada 
penilaian tahap 1. Hasil penilaian tahap 

1 kemudian diundang ke Jakarta untuk 
penilaian tahap 2 dan penganugerahan. 
Jika waktu yang diberikan cukup lama 
maka lebih banyak lagi karya yang 
dikirimkan,” katanya.

Santi menambahkan, jumlah peserta 
hasil penilaian tahap 1 sebanyak 80 
orang tersebar pada empat kategori, 
meliputi: Kategori Guru TK, Kategori 
Guru KB/TPA, Kategori Kepala TK, dan 
Kategori Pengelola KB. Sedangkan pada 
Apresiasi Pamong Belajar dan Penilik, 
jumlah finalis yang diundang ke Jakarta 
adalah sebanyak 80 peserta terdiri dari 
Pamong Belajar 40 orang dan Penilik 40 
orang. 

Dari hasil penilaian juri, jelas Santi, 
guru PAUD ternyata banyak yang 
memiliki kreativitas dengan berbagai 

macam inovasi misalnya pembelajaran 
melalui dongeng, memanfaatkan bahan 
pembelajaran yang ada di lingkungan, 
untuk menutupi biaya pengelolaan 
oprasional di masa pandemi karena 
murid berkurang mereka berwirausaha 
dengan membuat alat permainan 
edukasi untuk PAUD, membuat buku 
cerita bekerjasama dengan orangtua. 
“Semoga inovasi dan kreativitas tetap 
dipertahankan dan semakin banyak. 
Selamat kepada peserta 10 terbaik dari 
masing-masing 4   kategori, bagi yang 
belum menjadi yang terbaik, teruslah 
berkarya. Semoga GTK PAUD semakin 
berkarakter, cerdas, dan profesional,” 
tutup Santi. 

MUKTI ALI

DAFTAR PESERTA TERBAIK APRESIASI PENILIK DAN PAMONG BELAJAR 
INSPIRATIF DAN INOVATIF TAHUN 2020

PENILIK INSPIRATIF

Ekawati Indrianingsih, S.Pt
Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Jambu, Disdikbudpora 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Ririn Rina, S.Pd, M.M.Pd
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Dwi Rina Dewi Sulistyaningsih, S.Pd., M.M
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta

Toni Hartono, M.Pd
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Tulungagung, Jawa Timur

Samu, S.Pd
Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Jawa Timur

1

2

3

4

5

PENILIK INOVATIF

Ari Sulistiyo, S.Pd.T
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta

Dra. Riyantini, M.Pd.
Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jawa Barat

Sri Janji, S.Pd
Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Ainur Rasyid Ridha, S.P., M.Pd.
Dinas Pendidikan Tuban, Jawa Timur

Drs. Dadang Subagja, M.Si.
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta

1

2

3

4

5

PAMONG BELAJAR SKB INSPIRATIF

Rain Adhistya, S.Pd
SKB Jepara, Jawa Tengah

Ainun Fuadah
SKB Gudo Jombang, Jawa Timur

Eko Ady Saputra, S.Pd
SKB Kulon Progo Yogyakarta

Yaya Sukarya, M.Pd
SPNF SKB Kab. Bandung, Jawa Barat

Rosi Jayadi, S.Pd
SPNF SKB Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

1

2

3

4

5

PAMONG BELAJAR SKB INOVATIF

Kamarudin, S.Pd
SPNF SKB Kasintuvu Kota Palu, Sulawesi Tengah

Yuliana,S.Pd.
SKB Kulon Progo DI Yogyakarta

Thohari, S.Pd
SKB Gudo Jombang, Jawa Timur

Rena Amelia Yulia, S. S
UPT Satdik PAUD dan DIKMAS SKB Kota Bandung, Jawa Barat

Hudah Riyanto, S.Pd.
SKB Mojoagung Jombang, Jawa Timur

1

2

3

4

5

7
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Peserta Apresiasi GTK PAUD Inspiratif dan Inovatif 
tahun 2020 yang berlangsung di Merlyn Park, Hotel 
Jakarta, di saat menunggu hasil seleksi peserta 
terbaik, mendapat sajian pengayaan materi dengan 

narasumber hebat. Salah satu nara sumber tersebut adalah 
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, yang pernah menjabat sebagai 
Wakil Mendikbud era Kemendikbud dipimpin Prof. Dr. Ir. 
K.H. Mohammad Nuh, DEA. Ia juga pernah menjabat sebagai 
Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) (2001-2005), Dirjen 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PMPTK) (2005-2007), dan pernah menjabat sebagai Dirjen 
Pendidikan Tinggi (Dikti) (2007-2010). 

Di usianya yang sudah 67 tahun itu, Fasli terlihat tak 
berubah, gaya bicaranya masih sama, lantang dan penuh 

semangat. Saat itu, ia memaparkan tentang PAUD, termasuk 
sejarah dan perjalanan PAUD di Indonesia. Fasli mengatakan, 
bahwa PAUD merupakan pondasi bagi perkembangan anak 
pada tahap selanjutnya. Sudah menjadi keyakinan di kalangan 
pendidik bahwa PAUD memiliki manfaat dari banyak sisi. 
Karena itu PAUD memiliki peran strategis dalam pembangunan 
sumberdaya manusia di Indonesia. 

Fasli yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas YARSI 
tersebut menjelaskan berdasarkan berbagai kajian, investasi 
modal manusia yang memiliki manfaat terbesar adalah 
pendidikan usia dini. Hal ini dikatakan James Joseph Heckman, 
ekonom Amerika peraih Nobel (Human Capital Policy 2003). 
“Ada bukti kuat bahwa intervensi untuk meningkatkan 
perkembangan anak usia dini memiliki manfaat positif baik 

PAUD Tingkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D
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dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang dan hemat biaya,” kata Fasli 
mengutip pernyataan Heckman.

Studi longitudinal program ECD 
menunjukkan bahwa PAUD tidak hanya 
efektif, tetapi juga menghasilkan tingkat 
pengembalian ekonomi yang positif, 
dengan manfaat yang melebihi biaya. 
Evaluasi selama 40 tahun dari program 
Perry Preschool menunjukkan telah 
terjadi pengembalian $ 17 untuk setiap 
$ 1 yang diinvestasikan dalam program.

PERJALANAN PAUD DI 

INDONESIA

Pendidikan taman kanak-kanak 
pertama kali didirikan oleh Friedrich 
Wilhelm August Frobel pada 21 April 
1782 di Blankenburg, Jerman. Tercatat 
hingga tahun 1848, Froebel sudah 
membuka 40 taman kanak-kanak 
di seluruh penjuru Jerman. Konsep 
pendidikan anak-anak ini kemudian 
berkembang ke seluruh Eropa bahkan 
dunia, termasuk di Indonesia yang saat 
itu masih Hindia Belanda. Pendidikan 
taman kanak-kanak di masa Hindia 
Belanda disebut dengan Froebel School. 
Nama itu diambil dari nama pencetus 
taman kanak-kanak Wilhelm Froebel.

Persatuan Wanita Aisyiyah 
mendirikan Bustanul Athfal (taman 
kanak-kanak dari kalangan Islam)  

pertama pada 1917. Ki Hajar Dewantara 
lewat Organisasi Taman Siswa juga 
mensponsori taman kanak-kanak yang 
memadukan metode Froebel dengan 
metode Montessori yang disesuaikan 
dengan adat timur. Pada tanggal 3 Juli 
1922, ia mendirikan Sekolah Froebel 
Kindergarten yang akhirnya disepakati 
dengan nama Taman Indria. 

Selain menerapkan sistem 
pendidikan Froebel, pemerintah 
Hindia Belanda juga menerapkan 
metode Montessori pada 1938 yang 
arah pendidikannya menekankan 
perkembangan kepribadian anak seperti 
rasa kemandirian, kepercayaan diri, dan 
disiplin.

Sementara itu, Direktorat PAUD, 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan baru berdiri 2001. Saat 
itu tantangannya masih berat. Antara 
lain, dana untuk menjalankan Direktorat 
hanya Rp 600 juta untuk seluruh 
kegiatan dan gaji staf. Direktorat belum 
punya staf profesional dengan latar 
belakang PAUD. Masalah lain, direktorat 
tidak punya anak yang harus diampu, 
karena anak usia TK sudah diurus 
Dit. TK/SD, Ditjen Dikdasmen dan Dit 
.Madrasah Kemenag untuk RA/BA. 

Sedangkan anak usia 3-4 tahun 
yang dilayani di Kelompok Bermain 
dan Tempat Penitipan Anak (TPA) 
menjadi tanggung jawab Departemen 

Sosial. Anak umur 0-2 tahun diurus di 
Posyandu dan menjadi tanggung jawab 
PKK didukung oleh Departemen Dalam 
Negeri dan Departemen Kesehatan. 
“Jumlah, kapasitas dan distribusi 
lembaga yang mendidik calon guru 
PAUD saat itu juga sangat terbatas,” 
kata Fasli Jalal.

Untuk memecahkan masalah yang 
dihadapi, maka direktorat memfasilitasi 
pendirian HIMPAUDI (Himpunan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak 
Usia Dini Indonesia). Selain itu memberi 
peran lebih besar pada Ketua Tim 
Penggerak PKK, yang juga istri kepala 
daerah untuk menjadi pembina program 
PAUD yang akhirnya dikukuhkan sebagai 
Bunda PAUD. 

Langkah lainnya adalah menyiapkan 
tim untuk ikut menyusun UU Sisdiknas. 
Tujuannya  agar PAUD masuk ke dalam 
UU tersebut. Ada juga berbagai block 
grant dengan besaran Rp 25 juta untuk 
bantuan pembangunan lembaga PAUD 
baru, Rp 5 juta untuk rehab lembaga 
PAUD,dan Rp 2,5 juta untuk pembelian 
alat-alat permainan edukatif.

Direktorat juga bekerjasama dengan 
organisasi profesi dan perguruan tinggi 
untuk mengadakan berbagai  pelatihan 
bagi pendidik dan pengelola PAUD. 
Bahkan ada pula  kerjasama dengan 
Singapura dan Amerika Serikat yang 
didukung oleh Prof Pamela Phelp dan 
tim dari Florida University at Tallahassee 
yang memberikan copyright dari model 
BCCT (Beyond Circle And Centre Time). 

Sebanyak 20 calon master trainer 
dilatih 3 bulan di Florida University. 
Mereka kemudian melatih 200 national 
trainer dan ditargetkan bisa melatih 
2.000 trainer di tingkat provinsi.
Pemerintah dengan bantuan Bank Dunia 
juga melatih 12 ribu tenaga pendidik, 
mendirikan 6.000 sekolah PAUD di 50 
kabupaten, dan menampung 500 ribu 
anak.

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D
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TANTANGAN SAAT INI

Saat ini, tantangan dalam pendidikan 
anak usia dini berbeda dibanding masa 
lalu. Data pada 2019 menyebutkan 
bahwa partisipasi   anak 0-2 tahun di 
PAUD masih kecil. Mayoritas (61,86%) 
peserta didik  PAUD adalah anak-anak 
berusia 5-6 tahun. Dari seluruh peserta 
didik PAUD, hanya kurang dari 2% saja 
anak usia 0-2 tahun yang sekolah. 
Secara umum angka partisipasi PAUD 
anak usia 3-6 tahun di tahun 2017 
masih di bawah 50% yang artinya satu 
dari dua anak Indonesia usia 3-6 tidak 
terdaftar di pendidikan anak usia dini. 
Ada peningkatan angka partisipasi anak 
usia 5-6 tahun dari tahun ke tahun, 
namun tidak nampak pada usia 3-4 
tahun.

Masalah lainnya adalah masih 
terjadinya kesenjangan akses PAUD 
secara geografis. Pembangunan PAUD 
sebenarnya meningkat karena adanya 
program satu desa satu PAUD. Namun 
di beberapa provinsi, proporsi desa 
yang belum memiliki PAUD masih tinggi. 
Di Papua, misalnya, masih ada sekitar 
82% desa yang belum memiliki 
PAUD. Di wilayah 
Indonesia timur, 
sekitar 61% anak-

anak di wilayah perkotaan mengikuti 
program PAUD sebelum mereka SD, 
sementara kurang dari 25% anak di 
wilayah perdesaan mengakses program 
PAUD (Felicia, 2016).

Penelitian longitudinal yang 
dilakukan Hasan dan rekan-rekan 
(2013) di wilayah perdesaan di 
Indonesia menunjukkan bahwa dari 
tahun ke tahun angka partisipasi PAUD 
meningkat, namun secara konsisten 
angka partisipasi anak-anak dari 
keluarga 20% termiskin selalu paling  
bawah dibandingkan dengan anak-anak  
dari keluarga yang lebih sejahtera. 

Hasan dan rekan-rekan juga  
melaporkan bahwa berdasarkan 
data  BPS 2011 dan Susenas 2010,  
probabilitas anak usia 4 tahun dari  
keluarga miskin di pedesaan dengan  
tingkat pendidikan ibu yang rendah  
untuk mengakses PAUD hanya kurang 
dari 10%.

PERAN PEMERINTAH

Peran pemerintah dalam 
mengembangkan pendidikan 
PAUD ditunjukkan dengan adanya 
Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No. 60 Tahun 2013 
tentang Pengembangan Anak 
Usia Dini Holistik-integratif. 
Pasal 2 menyebutkan tujuan 
umum pengembangan Anak Usia 

Dini Holistik-Integratif adalah untuk 
mewujudkan anak Indonesia yang 
sehat, cerdas, ceria,dan berakhlak mulia

Sementra tujuan khusus  
pengembangan Anak Usia Dini Holistik-
Integratif adalah; Terpenuhinya 
kebutuhan esensial anak usia dini 
secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, 
rangsangan pendidikan, pembinaan 
moral-emosional dan pengasuhan 
sehingga anak dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal sesuai 
kelompok umur; Terlindunginya 
anak dari segala bentuk kekerasan, 
penelantaran, perlakuan yang salah, dan 
eksploitasi di manapun anak berada; 
Terselenggaranya pelayanan anak usia 
dini secara terintegrasi dan selaras antar 
lembaga layanan terkait, sesuai kondisi 
wilayah; dan Terwujudnya komitmen 
seluruh unsur terkait yaitu orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah 
dan pemerintah daerah, dalam upaya 
pengembangan Anak Usia Dini Holistik-
Integratif.

MANFAAT PAUD

Secara umum, PAUD memiliki 
banyak manfaat. Antara lain mendorong 
perkembangan kognitif yang akan 
meningkatkan IQ, meningkatkan 
penalaran, melatih koordinasi mata dan 
tangan, mengembangkan kemampuan 
mendengar dan berbicara, serta  
sebagai tahap persiapan membaca. 
PAUD juga memiliki manfaat terhadap 
kesehatan berupa menurunnya angka 
kesakitan,  angka kematian, kekurangan 
gizi dan pertumbuhan tidak maksimal. 
PAUD juga mengurangi kekerasan 
kepada anak.  

Selain itu, PAUD memiliki manfaat 
dari sisi perkembangan sosial berupa 

pengembangan konsep diri, dan 
kemampuan  sosial dan emosional.  
Sikap anak PAUD juga lebih tenang, 
tidak agresif dan lebih spontan. 
Mereka akan sering bermain interaktif 
yang meningkatkan hubungan anak 
dengan orangtua. 
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Pendidikan sejak dini membangun 
otak pada periode emas. Sekitar 90% 
perkembangan otak terjadi di lima tahun 
pertama kehidupan. Perkembangan 
otak dipengaruhi faktor genetik dan 
lingkungan. Milyaran sel-sel saraf saling 
terkoneksi. Lintasan saraf yang tidak 
pernah mendapat informasi/stimulus 
akan gugur, yang sering mendapat 
stimulus akan semakin kuat koneksinya.

Pendidikan pada usia 0-2 tahun akan 
meningkatkan kemampuan sensorik, 
bahasa, kognitif, motorik kasar dan 
halus, serta sosial emosional. Pada 
umur 2-5 tahun, pendidikan akan 
meningkatkan kemampuan motorik, 
semakin aktif, mengeksplorasi 
lingkungan. Kebugaran motorik masa 
ini menjadi bekal kebugaran tubuh di 
masa mendatang. Kemampuan bahasa 
meningkat tajam, mampu  menyerap 
kata-kata baru. Kemampuan kognitif 
mulai meningkat misalnya mengetahui 
hubungan sebab akibat namun dengan 
cara pandang yang terbatas pada 
pengalaman diri. 

Kemampuan emosional pun 
meningkat seperti bisa mengendalikan 
emosi dan berempati serta  mampu 
menenangkan dirinya. Anak juga semaki 
otonom dan mengetahui kemampuan 
dirinya. Pada usia 6-8 tahun kemampuan 
motorik semakin meningkat. Antara lain,  
anak lebih tangkas, suka bermain dalam 
kelompok, bahkan mencetak prestasi 
dalam olahraga.

Kemampuan bahasa semakin kuat 
ditandai dengan gampang menyerap 

istilah asing dengan cepat. Kemampuan 
kognitif konkret operasional terlihat 
dari mampu memecahkan masalah 
sehari-hari, memahami sebab dan 
akibat suatu peristiwa, serta memahami 
konsep numerikal. Kemampuan 
sosial emosional juga berkembang. Ia 
mengenal konsep diri melalui prestasi, 
berinteraksi lebih banyak dengan teman 
sebaya dan mulai ingin terkenal. Masih 
banyak manfaat dari pelaksanaan PAUD 
lainnya, seperti menyiapkan anak untuk 
sekolah, mengurangi angka mengulang, 
mengurangi angka putus sekolah, 
mempercepat pencapaian wajib belajar, 
meningkatkan mutu pendidikan, 
mengurangi buta huruf usia muda, dan 
memperbaiki kesehatan balita. “Dan 
ujung-ujungnya meningkatkan indeks 
pembangunan manusia,” ujar Fasli Jalal 
kembali.

PERAN ORANGTUA PENTING

Program PAUD akan berhasil jika ada 
peran orangtua. Kegiatan peningkatan 
kapasitas orang tua (parenting program) 
dan kunjungan ke rumah (home visit) 
dapat meningkatkan praktik baik orang 
tua dalam mendampingi anak saat 
bermain dan belajar, dibandingkan 
dengan program PAUD yang hanya fokus 
pada anak saja (Whitebeard et al., 2009; 
Love et al., 2005). 

Sementara observasi Love et al. 
(2005) menemukan bahwa orangtua 
yang anak-anaknya mengikuti program 
PAUD (dikenal sebagai program Head  
Start di Amerika Serikat) lebih siap 
untuk memberikan kesempatan anak 

bermain dan belajar di rumah, lebih 
sering membaca buku bersama anak, 
serta mendiskusikan program belajar 
anak. Hal ini penting untuk keberhasilan 
akademik mereka. 

DUKUNGAN LAYANAN GIZI 

Banyak  faktor luar sekolah yang 
menjelaskan kesenjangan capaian 
pendidikan anak (misalnya: Berliner, 
2009; Gamoran et al., 2006; Baker et 
al., 2002; Coleman et al., 1966). Analisis 
Berliner menunjukkan bahwa akses 
layanan kesehatan dan gizi menjadi 
salah satu faktor yang  signifikan 
berpengaruh pada kesenjangan capaian 
pendidikan antara anak-anak miskin 
dengan anak yang lebih sejahtera. 

Di banyak negara, layanan PAUD 
terintegrasi dengan layanan kesehatan 
sehingga hambatan tumbuh kembang 
anak dapat diatasi secara bersamaan 
(Behrman et al., 2014; Britto et 
al., 2011; Deming, 2009). Namun 
demikian, fokus pada pemberian gizi 
saja, tanpa diikuti program pendidikan 
anak (PAUD), dampak jangka 
panjangnya akan memudar (Heckman, 
2013). Metode layanan kesehatan 
yang diteliti Heckman tersebut adalah 
kunjungan ke rumah yang dilakukan 
petugas kesehatan. Kegiatan ini 
membuat program kesehatan menjadi 
lebih kontekstual dan relevan dengan 
kebutuhan keluarga. 

RIHAD WIRANTO DAN MUKTI ALI
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Suasana berbeda pada upacara Peringatan Hari Guru 
Nasional (HGN), tanggal 25 November tahun 2020 di 
halaman Kemendikbud. Upacara berlangsung secara 
tatap muka dalam kondisi pandemi, menyebabkan 

tak banyak undangan dihadirkan. Undangan yang hadir wajib 
menunjukkan surat sehat bebas covid-19, bagi yang belum 
punya, panitia menyiapkan petugas rapid test di ruangan 
khusus. 

Tema HGN tahun 2020 adalah Bangkitkan Semangat 
Wujudkan Merdeka Belajar. Mendikbud, Nadiem Anwar 
Makarim yang hadir secara langsung pada upacara 
tersebut menyampaikan sambutannya melalui video yang 
telah disiapkan. Lelaki yang akrab disapa Mas Menteri itu 
mengatakan bahwa sistem pendidikan di mana saja, di 
seluruh dunia terdampak langsung oleh pandemi covid-19. 
Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar 
populasi siswa global harus belajar dari rumah. “Hampir 
satu generasi di dunia terganggu pendidikannya,” tegas Mas 
Menteri.

Akibat pandemi pula, lanjutnya, jutaan pendidik dituntut 
untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar 
dari rumah. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga diri dari 
potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularan. 
Situasi sulit ini kadang kala membuat masyarakat merasa 
tidak nyaman dan tidak berdaya. “Ada pilihan untuk menyerah, 
ada opsi untuk mengeluh. Tapi kita memilih terus bangkit 
dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa 
mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid 
yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan,’ katanya.

HIKMAH PANDEMI COVID-19

Namun demikian, Mas Menteri menegaskan bahwa ada 
hikmah dibalik pandemi covid-19 tersebut. Mulai pemangku 
kepentingan pendidikan yang bahu-membahu dan bergotong 
royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah 

Guru Pelukis
Masa Depan

Hari Guru Nasional 2020
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terjadi sebelumnya. Para orang tua begitu aktif mendampingi 
anaknya saat belajar dari rumah. Mereka bahu-membahu 
memberikan motivasi, menemani belajar bahkan turut pula 
menjadi guru bagi anak-anaknya. 

Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar 
dan pelatihan daring. Giat dan aktif mencari solusi dari 
berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-
sikap positif ini adalah keteladanan bagi generasi penerus 
bangsa. “Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan 
situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk 
menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan 
budaya inovasi. Saya juga megajak semua pihak melanjutkan 
kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan 
kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi 
penataan ulang sistem pedidikan untuk melakukan lompatan 
dalam menghasilkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia 
maju,” terang Mas Menteri.

Mas Menteri juga menyampaikan apresiasi setinggi-
tingginya kepada guru, tenaga kependidikan, pemerintah 
daerah, pemangku kepentingan pendidikan yang telah 
menciptakan perubahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan 
semangat juang yang tinggi dan kesabaran para guru semua, 
pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala 
keterbatasan. Mas Menteri juga sangat teharu kala melihat 
dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi dan kesungguhan 
para guru bergerak mencari solusi agar proses belajar anak 
tidak terhenti. 

Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada guru 
yang membuat anak-anak kelompok kecil dan didatangi secara 

bergiliran. Ada juga yang masuk sekolah secara bergiliran 
dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada yang mendatangi 
rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa membantu 
proses belajar di rumah. Bahkan ada yang mencari sinyal di 
seberang sungai dan lain sebagainya. “Semua menjadi bukti 
bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak 
mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dan 
terus belajar, berbagi dan beradaptasi,” ujarnya. 

KEBIJAKAN SELAMA PANDEMI

Mas Menteri juga menegaskan bahwa Kemendikbud sejak 
awal telah berkomitmen dan bersunguh-sungguh untuk 
memperjuangkan hak para pendidik melalui rekrutmen guru 
ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme 
dan peningkatan kesejahteraan guru. 

Mas Menteri lalu menjelaskan berbagai kebijakan dan 
program selama masa pandemi, di antaranya:

 ● Bantuan kuota data internet
 ● Fleksibilitas penggunaan dana BOS
 ● Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk 

bantuan covid-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling 
terdampak pandemi covid-19

 ● Bantun subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan 
non- PNS

 ● Kurikulum darurat
 ● Program guru belajar
 ● Laman guru berbagi
 ● Program belajar dari rumah melalui TVRI
 ● Seri webinar pandemi, dan lain sebagainya.

Semua program tersebut, lanjutnya tidak lain adalah 
dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan 
tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran 
untuk anak-anak Indonesia.

PELUKIS MASA DEPAN

Guru adalah profesi mulia dan terhormat, tegas Mas 
Menteri. Berbagai upaya telah ditempuh tempuh untuk 
menempatkan guru pada posisi tersebut. Tahun 2021, 
Kemendikbud berkomitmen memperjuangkan guru-guru 
honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru 
non PNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar 
sesuai kebutuhan masing-masing daerah. “Kami mohon doa, 
agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. Terimakasih Bapak dan Ibu 
guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian 
hidupnya sendiri demi murid tercinta. Terima kasih kepada 
pelukis masa depan dan peradaban Indonesia, tegasnya. 

MUKTI ALI
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Jelang tutup tahun 2020, 
pemerintah menghembuskan 
kabar gembira bagi kalangan 
guru honorer. Mereka diberi 

kesempatan untuk mendaftar dan 
mengikuti ujian seleksi menjadi guru 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) tahun 2021. Seleksi ini 
terbuka bagi guru honorer yang terdaftar 
di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), 
serta lulusan Pendidikan Profesi Guru 
(PPG) yang saat ini tidak mengajar. 
Pemerintah membutuhkan setidaknya 
satu juta formasi guru PPPK di tahun 
2021. 

Pengumuman rencana seleksi 
itu disampaikan Wakil Presiden RI, 
Ma’ruf Amin, didampingi Mendikbud, 

Nadiem Makarim; Menkeu, Sri Mulyani; 
Mendagri, Tito Karnavian; Menpan dan 
RB, Tjahyo Kumolo; dan Kepala BPN 
Bima Haria Wibisana. Pengumuan 
dilangsungkan secara virtual tanggal 23 
November 2020. 

Dalam pengumumannya, Ma’ruf 
Amin mengatakan tujuan dibukanya 
seleksi guru PPPK ini adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan guru-
guru honorer. Selain itu juga untuk 
meningkatkan status guru honorer. 
“Namun demikian hanya guru yang 
memenuhi kompetensi yang diterima. 
Karena itu akan ada seleksi yang jujur, 
objektif dan terbuka,” katanya. 

Mengapa mengedepankan 
kompetensi” karena kehadiran 

seorang guru menjadi sangat penting 
dalam penyiapan SDM unggul yang 
merupakan prioritas pembangunan 
nasional. SDM unggul menjadi kunci 
memenangkan persaingan global. 
Selain harus berkualitas, lanjut Ma’ruf 
Amin, jumlah guru harus sesuai dengan 
sebaran satuan pendidikan di seluruh 
Indonesia. “Saat ini dibutuhkan 1 juta 
guru di sekolah negeri. Sejak 4 tahun 
terakhir jumlah guru menurun 6 persen 
setiap tahunnya karena pensiun, tetapi 
penambahan guru tidak bisa menutupi 
akibat kenaikan jumlah siswa,” katanya. 

Tiap satuan pendidikan sering 
kali ditinggalkan guru yang pensiun, 
sehingga terjadi kekurangan guru. 
Untuk menutupi kekurangan tersebut 
direkrutlah guru honorer. Tapi faktanya 
guru honorer banyak dirugikan. Selain 
statusnya tak jelas, mereka juga sering 
terbebani jam mengajar yang cukup 
banyak oleh guru-guru PNS yang senior. 

SELEKSI MASSAL

Sementara, Mendikbud, Nadiem 
Makarim menegaskan bahwa 
pengangkatan guru honorer secara 
massal ini merupakan bentuk kehadiran 
negara dalam mengatasi masalah 
tersebut. “Saya sering berkeliling 
Indonesia dan menemukan guru honorer 
yang tulus mengajar dan memiliki 
banyak inovasi,” kata Mas Menteri. Saat 
berkeliling, ia pernah menjumpai guru 
honorer yang mendapatkan gaji antara 
Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu per 
bulan. Padahal mereka secara kualitas 
sebenarnya layak menjadi ASN. 

Seleksi ini merupakan kesempatan 
bagi para guru honorer untuk 
membuktikan kompetensi mereka. 
“Jadi ini adalah bagian daripada filsafat 
Merdeka Belajar. Setiap guru-guru 

Dongkrak 
Kesejahteraan dan 
Status Guru Honorer

Seleksi Guru PPPK Tahun 2021
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honorer di seluruh Nusantara punya 
kemerdekaan untuk membuktikan 
dirinya. Apakah mereka punya 
kompetensi untuk diangkat menjadi 
aparatur sipil negara (ASN) sehingga 
meningkatkan nafkah mereka dan 
kesejahteraan mereka,” ujar Mas 
Menteri.

Kesempatan seleksi ini terbuka untuk 
guru honorer di sekolah negeri maupun 
swasta yang terdaftar di Dapodik. Seleksi 
ini terbuka bagi guru honorer kategori 2 
yang belum lulus seleksi (eks-THK-2). 
Juga terbuka bagi lulusan Pendidikan 
Profesi Guru (PPG) seleksi tersebut 
akan berlangsung secara online. 
Dijelaskan pula perbedaan proses 
seleksi sebelumnya dengan seleksi 
pada 2021. Pada seleksi terdahulu, ada 
kuota yang diberlakukan. Tahun 2021 
seluruh guru honorer dan lulusan PPG 
boleh mengikuti seleksi.

Mas Menteri juga menegaskan bahwa 
seleksi ini bukan pengangkatan 1 juta 
guru honorer di tahun 2021, melainkan 

penyediaan kapasitas terbesar sampai 
dengan 1 juta guru PPPK bagi yang lolos 
seleksi. “Nanti kalau yang lolos hanya 20 
persen, 30 persen, atau 40-50 persen, 
itu adalah tergantung lulus seleksi atau 
tidak,” katanya.

Guru honorer yang usianya di atas 
35 tahun bahkan tetap dapat mengikuti 
seleksi. Syarat usia maksimal 35 tahun 
hanya berlaku bagi seleksi pegawai 
negeri sipil (PNS). “Jadi yang umur di 
atas 35 itu kan peraturan untuk PNS, 
tapi ini PPPK, jadi mereka pun juga 
boleh ikut,” tegas Mas Menteri.

PERAN PEMERINTAH DAERAH 

Mas Menteri meminta pemerintah 
daerah untuk mengajukan kebutuhan 
tenaga pendidik sesuai kondisi masing-
masing. Guru honorer yang lulus seleksi, 
lanjut Nadiem, dijamin anggarannya, 
sudah disiapkan oleh pemerintah 
pusat. Dijelaskan pula, bahwa pada 
seleksi terdahulu, guru honorer hanya 

mengikuti rata-rata sekali tes dalam satu 
tahun. Pada seleksi 2021, guru honorer 
bisa ikut tes hingga 3 kali. Seleksi dapat 
diikuti oleh guru honorer se-Indonesia. 
“Jadinya semua guru honorer dijamin di 
tahun 2021 paling tidak sekali atau dua 
kali mengikuti tes seleksi yang tadinya 
tidak bisa dilakukan,” katanya.

Perbedaan yang cukup signifikan 
dibanding seleksi sebelumnya. Dari 
segi biaya, tahun sebelumnya biaya 
seleksi dibebankan kepada pemerintah 
daerah, sedangkan seleksi tahun 
2021 biaya ditanggung sepenuhnya 
oleh pemerintah pusat dalam hal ini 
Kemendikbud. Selain itu, Kemendikbud 
juga menyediakan materi daring untuk 
membantu pendaftar mempersiapkan 
diri sebelum ujian seleksi. Harus diingat, 
seleksi nanti aka berstandar cukup 
tinggi. “Karena itu guru honorer harus 
mempersiapkan diri dengan sungguh-
sungguh,” katanya. 

RIHAD WIRANTO
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Aditya Arfa Baswara, tampak 
gembira ketika ibunya 
memberi kabar tahun depan 
sekolah dibuka kembali.  

Ibunya menjelaskan bahwa, di sekolah 
banyak alat permainan dan saat sekolah 
Adit bisa bertemu semua teman dan 
guru-gurunya. Adit yang mendengar 
itu langsung lompat kegirangan. “Adit 
boleh main prosotan buk?” tanya Adit. 
“Boleh tapi hanya sebentar dan gak 
boleh rame-rame, dan harus cuci tangan 
karena ada virus Corona 
nempel di mana-
mana. Adit 
h a r u s 
selalu 

pakai masker, dan gak boleh jajan 
sembarangan,” pesan ibunya. 
Mendengar itu, Adit mengangguk 
dengan muka lesu.

Adit adalah salah satu peserta didik 
di Kelompok Bermain (KB) Raden 
Paku, Kawisanyar, Kebomas, Gresik, 
Jawa Timur. Adit didaftarkan di KB 
Raden Paku saat pandemi melanda. 
Otomatis sejak masuk semester ganjil 
hingga saat ini ia tak pernah menikmati 
indahnya suasana bersekolah langsung. 

Terkadang ia mengajak jalan-jalan 
untuk melihat sekolahnya dari 

depan. Ia belum merasakan 
serunya bermain 

bersama teman-teman 
sebayanya dan belum 
pernah menikmati 
beragam alat 
permainan yang 
tersedia di 
sekolah. 

S e j a k 
September lalu 

pihak KB Raden 
Paku memulai tatap 
muka di salah satu 
rumah gurunya. 

Jumlah peserta 
didik yang 
d i h a d i r k a n 
s a n g a t 
terbatas dan 

digilir dengan protokol kesehatan ketat. 
Pertemuan dijalankan seminggu sekali, 
dan tiap pertemuan diikuti empat anak 
dan dua guru. Namun ada yang unik saat 
pertama kegiatan tatap muka. Empat 
anak yang dihadirkan masih malu-malu, 
tak mau bersosialisasi dan hanya duduk 
di pangkuan ibunya masing-masing. 
Diminta bersama-sama memainkan 
alat permainan yang disediakan tak 
ada yang menghiraukan. Mereka hanya 
mengambil mainan yang menarik dan 
dimainkan bersama ibunya. Maklum 
masih baru bertemu dan saling 
mengenal. 

Pertemuan minggu berikutnya sudah 
mulai bisa bersosialisasi antar teman 
dan mulai mengikuti ajakan sang guru. 
Pertemuan-pertemuan berikutnya 
sosialisasi makin membaik. “Anak-
anak butuh waktu untuk beradaptasi, 
tetapi kalau terlalu lama belajar dari 
rumah akan kasihan pada pertumbuhan 
mentalnya dan penanaman karakernya 
terutama sosialnya. Apalagi anak-anak 
KB,” ujar salah satu guru KB Raden Paku. 

SEKOLAH TATAP MUKA SEGERA 

BERLANGSUNG

Kabar gembira sekolah akan 
berlangsung secara tatap muka 
pada semester genap 2020/2021 
dikumandangkan Mendikbud, Nadiem 

Tahun Depan 
Sekolah Boleh Buka Lagi

Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap 2020-2021

Aditya Arfa Baswara
Peserta didik di Kelompok Bermain (KB) Raden Paku, 
Kawisanyar, Kebomas, Gresik, jawa Timur
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Makarim, 20 November 2020 secara 
virtual. Saat itu ia baru menandatangani 
Surat Keputusan Bersama (SKB) empat 
kementerian, yakni Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud), Kementerian 
Agama, Kementerian Kesehatan, dan 
Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 
04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020 
tentang Panduan Penyelenggaraan 
Pembelajaran pada Tahun Ajaran 
2020/2021. 

Mas Menteri menyatakan pemberian 
izin pembelajaran tatap muka dapat 
dilakukan secara serentak dalam satu 
wilayah kabupaten/kota atau bertahap 
per wilayah kecamatan dan/atau desa/
kelurahan. “Pengambilan kebijakan 
pada sektor pendidikan harus melalui 
pertimbangan yang holistik dan selaras 
dengan pengambilan kebijakan pada 
sektor lain di daerah,” kata Mas Menteri.

Mendikbud menegaskan bahwa 
keputusan pemerintah pusat ini 
adalah berdasarkan permintaan 
daerah. “Kewenangan diberikan 
kepada pemerintah daerah untuk 
mengizinkan pembelajaran tatap muka. 
Kendati kewenangan ini diberikan, 
perlu saya tegaskan bahwa pandemi 
belum usai. Pemerintah daerah tetap 
harus menekan laju penyebaran virus 
Corona dan memperhatikan protokol 
kesehatan,” jelas Mendikbud.

Menindaklanjuti SKB 4 Menteri 
tersebut, pada 4 Desember 2020 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru 
dan Tenaga Kependidikan (GTK), 
mengadakan Webinar Persiapan 
Pelaksanaan Pembelajaran Semester 
Genap Tahun Ajaran 2020/2021. Saat 
menyampaikan sambutan, Dirjen GTK, 
Dr. Iwan Syahril, Ph.D mengatakan 
bahwa Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ)  yang berkepanjangan membawa 

dampak negatif peserta didik, mulai 
tumbuh kembang yang terganggu, 
tekanan psikososial, hingga kekerasan 
yang mungkin tidak terdeteksi. 

Ia menyatakan prinsip pembelajaran 
tatap muka selama pandemi Covid-19, 
lanjut Iwan tidak berubah. “Pertama 
bahwa kesehatan dan keselamatan 
peserta didik, pendidik, dan masyarakat 
adalah hal yang utama. Kedua, 
bagaimana tumbuh kembang anak 
terutama psikososialnya bisa kita kelola 
dengan baik,” katanya.

Pembelajaran tatap muka, lanjut 
Iwan, harus memperhatikan beberapa 
pertimbangan. “Pertama tingkat resiko 
penyebaran Covid-19 di daerah masing-
masing. Kedua kesiapan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan ketiga tentang 
kesiapan satuan pendidikan untuk 
melengkapi daftar periksa,” tegasnya.

Daftar periksa meliputi: ketersediaan 
sarana sanitasi, adanya akses terhadap 
fasilitas kesehatan, kesiapan warga 
sekolah memakai masker. Selain itu, 
sekolah harus mempunyai thermogun 
untuk mengukur suhu tubuh, mendapat 
persetujuan komite sekolah, serta 

adanya peta warga sekolah yang 
memiliki komorbid tidak terkontrol, 
mulai tak memiliki akses transportasi 
yang aman, memiliki riwayat perjalanan 
dari daerah dengan tingkat risiko 
Covid-19 dan belum menyelesaikan 
isolasi mandiri. 

Selanjutnya tatap muka berlangsung, 
tiap sekolah harus mencermati protokol 
kesehatan. “Harus diingat, bahwa 
pembelajaran secara tatap muka di 
sekolah nanti masih dalam kondisi 
pandemi, belum kondisi normal, 
sehingga penerapan kesehatan secara 
ketat wajib dilakukan. Untuk daerah yang 
tingkat penyebaran Covid-19 masih 
mengkhawatirkan, harus berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah dan satgas 
Covid-19 setempat,” tegas Iwan.

Selanjutnya, Iwan berpesan supaya 
setiap satuan pendidikan mengisi 
kapasitas siswa tiap kelas sebanyak 
50 persen dari kondisi normal. Untuk 
jenjang PAUD dan SLB satu kelas 
maksimal diisi 5 anak, untuk SD dan 
SMP maksimal diisi 18 anak. Sehingga 
diperlukan penjadwalan yang berbeda 
dari seperti biasanya. Hal ini bisa 
dilakukan dengan merotasi atau 

Dr. Iwan Syahril, Ph.D
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bergiliran saat pembelajaran tatap muka 
berlangsung. Pengaturan perabotan 
dalam tiap-tiap kelas juga harus dibuat 
berjarak. 

Iwan juga mengingatkan tiap satuan 
pendidikan untuk menerapkan 3 M 
pesan ibu. “Yakni memakai masker, 
mencuci tangan pakai sabun di air yang 
mengalir, dan jaga jarak minimal 1,5 
meter. Juga harus menerapkan etika 
bersin. Kalau ada siswa yang suhunya 
di atas normal supaya tidak masuk 
sekolah atau diperiksakan ke dokter, 
dan tidak boleh ada kerumunan, olah 
raga, dan ekstrakurikuler. Intinya hanya 
fokus pada pembelajaran,” katanya.

KESIAPAN SATUAN PENDIDIKAN 

PAUD

Sementara itu, untuk menyiapkan 
gerak langka satuan pendidikan PAUD 
menyambut berlangsungnya sekolah 
tatap muka pada semester genap 
2020/2021, Direktorat GTK PAUD 
menyelengarakan webinar pada 8 
Desember 2020. Acara dibuka secara 
resmi oleh Direktur GTK PAUD, Santi 
Ambarrukmi, M. Ed.  Ia menyatakan 
SKB 4 menteri menjadi panduan proses 
pembelajaran pada semester genap 
2020/2021. “Kita sudah memahami 

bahwa kesehatan mental anak adalah 
sangat penting. Adanya pandemi ini, kita 
mendapatkan banyak hikmah. Kita juga 
mendapatkan tantangan yang luar biasa 
terkait pembelajaran khususnya bagi 
siswa PAUD,” kata Santi mengingatkan.

Seperti diketahui pandemi ini 
belum berakhir sehingga harus 
mempertimbangkan banyak hal 
selama proses pembelajaran. Untuk 
itu diperlukan kerjasama antara 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
satuan pendidikan, dan orang tua. 
“Dengan demikian kita bisa menentukan 
proses pembelajaran pada semester 
genap 2020/2021 nanti akan dilakukan 
seperti apa,” katanya.

Santi mengharapkan peran orangtua 
bisa dilibatkan dalam mengambil 
keputusan untuk menyusun formula 
pembelajaran yang akan diterapkan 
pada awal semester genap 2020/2021 
nanti. Dengan demikian proses 
pembelajaran bisa jadi berbeda antara 
satu daerah dengan yang lainnya. Ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan 
sebelum melaksanakan proses 
pembelajaran tatap muka.  Antara lain, 
sekolah harus dipersiapkan dengan baik. 
Guru bekerja sama dengan orangtua 
untuk menentukan perlu tidaknya 
pembelajaran tatap muka. “Tentu yang 

menjadi pertimbangan utama adalah 
kesehatan, apakah memang akan 
dilakukan pembelajaran tatap muka 
atau tidak,” katanya.

Ia menyatakan pembelajaran jarak 
jauh sendiri ternyata menimbulkan 
dampak negatif. “Kita sangat memberi 
perhatian kepada tumbuh kembang 
anak ini, karena itu diperlukan kerjasama 
yang baik dengan orangtua,” ujarnya 
lebih lanjut. Untuk zona hijau dan zona 
kuning sudah diperbolehkan untuk 
tatap muka tetapi perlu diperhatikan 
banyak aspek sebelum dimulai dengan 
mengacu SKB 4 menteri tersebut.

Sebelum melakukan pembelajaran 
tatap muka maka perlu diperhatikan 
checklist yang harus dipenuhi terlebih 
dahulu. Anak-anak usia dini ini tentu 
belum bisa diberi pengertian tentang 
pandemi, karena itu mereka perlu 
mendapatkan perhatian dengan baik. 
Perlu menjadi perhatian pula kesiapan 
para guru untuk melaksanakan 
pembelajaran tatap muka. “Bagi anak 
yang tidak bisa mengikuti tatap muka, 
perlu dicari cara bagaimana siswa itu 
bisa dilayani secara baik,” ujarnya.

Kepala sekolah harus menyiapkan 
bagaimana kesiapan kelasnya.   
Sekolah harus menjadwalkan proses 
pembelajaran karena di TK itu tidak 
boleh lebih dari 5 anak.  Lalu bagaimana 
diatur tentang tata cara ketika anak-
anak tersebut masuk ke sekolah. Sikap 
apa saja yang harus ditaati peserta didik. 
Kondisi medis masing-masing anak 
juga perlu diperhatikan. “Kemudian 
juga perlu dipikirkan bagaimana proses 
pembelajaran yang akan dilakukan 
terhadap peserta didik PAUD,” katanya 
kembali.

SARAN HIMPAUDI

Ketua Himpunan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini 
Indonesia (Himpaudi), Prof. Dr. Netty 

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed
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Herawati, menjelaskan pembelajaran 
yang berlangsung dari rumah akibat 
pandemi sangat mempengaruhi 
psikologi anak PAUD. Dikatakan 
bagaimana kerinduan anak PAUD 
terhadap sekolahnya. “Suatu malam 
ada orang tua yang membawa anaknya 
minta izin untuk masuk ke sekolah 
hanya untuk melihat-lihat suasana di 
kelasnya karena sudah sangat rindu 
untuk mengikuti pembelajaran tatap 
muka,” katanya.

Pembelajaran dari rumah 
menimbulkan depresi bagi peserta 
didik. Sementara guru-guru ternyata 
tidak siap untuk menyelenggarakan 
pembelajaran di rumah. Tapi, Netty 
berharap meskipun nanti pembelajaran 
tatap muka sudah mulai diterapkan, 
kebiasaan belajar di rumah tetap 
bisa dilanjutkan. Netty memaparkan, 
terkait dengan pembelajaran tatap 
muka, memang muncul pro dan 
kontra. Ada sebagian yang menentang 
pembelajaran tatap muka pada situasi 
sekarang ini. Alasannya, dahulu anak-
anak dianggap belum memiliki resiko 
besar terhadap Covid-19. Tapi saat ini 
banyak anak terpapar covid 19.

Ada juga yang mengatakan bahwa 
lembaga pendidikan belum siap 
melaksanakan pembelajaran tatap 
muka. “Ada yang menyatakan bahwa 
sulit mendapatkan komitmen dari 
mereka yang berhubungan dengan 
anak. Sehingga ada yang berpendapat 
sebaiknya lockdown saja, tidak perlu 
membuka sekolah terlebih dahulu,” 
katanya menjelaskan.

Himpaudi mendukung SKB 4 menteri. 
“Prinsipnya, pilih cara pembelajaran 
yang risikonya paling kecil, 
apakah pembelajaran tatap 
muka atau belajar dari rumah,” 
katanya. Yang jelas, apakah 
pendidikan akan dilakukan 

dengan daring atau luring dukungan 
keluarga sangat penting. Jika akan 
diadakan pembelajaran tatap muka, ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan. 
Untuk TPA, misalnya, satu tempat tidur 
hanya untuk satu anak. Alat ibadah tidak 
bisa dipakai bersama. Guru mengatur 
ketika anak antre dan memberi tanda-
tanda agar mereka menjaga jarak. 
Penggunaan alat permainan edukatif 
juga harus bersifat individual tidak boleh 
bersama-sama.

PERHATIKAN ASPEK KESEHATAN

Sementara itu, Dr. Windu Purnomo 
dari Universitas Airlangga, menyatakan 
tentang beberapa aspek yang harus 
disiapkan PAUD sebelum melaksanakan 
pendidikan tatap muka. Ia mengingatkan 
ketika sekolah ditutup pada bulan 
Maret 2020 jumlah kasus Covid-19 
itu masih kecil. Sementara pada saat 
ini kasus Covid-19 semakin tinggi, 
tetapi ada keinginan untuk membuka 
sekolah. Saat ini, keputusan membuka 
sekolah ditentukan oleh kebijakan 
daerah. “Karena itu, pemerintah daerah 
harus benar-benar hati-hati dalam 
menentukan karena ini menyangkut 
kesehatan,” katanya. 

Ia mengingatkan, anak-anak 
sebenarnya memiliki daya tahan tubuh 
kuat sehingga mereka pada akhirnya 
biasanya sembuh. Tapi anak-anak 
bisa menulari 

orang tua yang lebih rentan di rumah. Ia 
juga menekankan perlunya cara hidup 
sehat dengan 3 M, pakai masker dan 
jangan berkerumun. “Perlu diketahui, 
anak yang relatif aman untuk memakai 
masker adalah 6 tahun atau lebih. Untuk 
anak kecil di bawah 5 tahun, pemakaian 
maskernya harus diawasi,” katanya. 
Dengan berbagai ketentuan tersebut, 
diharapkan proses pembelajaran 
di sekolah khususnya di PAUD bisa 
berlangsung dengan aman dan terhindar 
dari penularan virus. 

MUKTI ALI DAN RIHAD WIRANTO

Prof. Dr. Netty Herawati
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Guru Penggerak
Wujudkan Merdeka Belajar

Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 1

PGP Angkatan 1 resmi dibuka tanggal 15 Oktober 
2020 secara daring dan bisa disaksikan melalui kanal 
Youtube Kemendikbud. Kegiatan tersebut diikuti CGP 
terpilih, guru pendamping dan fasilitator. Petinggi 

Kemendikbud hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya 
Nadiem Makarim B.A., M.B.A (Mendikbud), Dr. Iwan Syahril, 
Ph.D (Dirjen GTK), dan Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd (Sesditjen 
GTK). 

Dalam arahannya, Mendikbud Nadiem Makarim yang akrab 
disapa Mas Menteri menegaskan bahwa dalam melaksanakan 
tugas sehari-hari, para CGP harus terbuka dalam proses belajar. 
Mas Menteri mengajak CGP untuk  terus mencoba dan terbuka 
pada hal baru. “Teruslah menemani belajar murid yang akan 
mengisi masa depan. Biasakanlah mengeksplorasi. Teruslah 
mencari cara terbaik untuk diimplementasikan di ruang kelas. 
Proses ini tidak mungkin akan nyaman dan mungkin banyak 

keraguan. Apakah proses ini sudah tepat atau tidak, muncul 
keraguan itu wajar. Karena itu guru diminta terus  berproses 
bersama,” ujarnya lebih lanjut. 

Dalam menjalankan tugas, CGP dihimbau untuk tidak 
berkompetisi, karena memang tidak dalam suasana 
perlombaan. “Teruslah bergotong-royong saling mendukung, 
saling menyemangati, dan saling mengajari. Cita-cita kita 
hanya satu, yakni pembelajaran yang berpihak kepada murid, 
pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi 
murid,” katanya.

Mas Menteri mengucapkan selamat kepada para guru 
penggerak yang mengikuti pelatihan angkatan pertama 
ini. “Selamat sudah berjuang mengambil peran menuju 
transformasi pendidikan Indonesia yaitu transformasi 
pendidikan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid 
dan pembelajaran yang memerdekakan,” kara Nadiem.
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Ia memuji para CGP, pendamping dan fasilitator yang terpilih 
hingga detik ini, menandakan mereka sudah teruji memiliki 
motivasi tinggi. “Saya tahu bagi sebagian peserta, pasti proses 
ini tidaklah mudah, dan memang sengaja tidak mudah, butuh 
determinasi menyiapkan semua persyaratan dan memenuhi 
proses seleksi,” katanya. Bahkan mungkin ada guru yang 
perlu berjalan puluhan kilometer untuk mendapatkan jaringan 
interet stabil agar bisa wawancara saat seleksi. Banyak di 
antara mereka yang berguguran dan menyerah.

Ia mengingatkan bahwa pelatihan ini  baru awal dan masih 
harus terus belajar bagaimana bergerak menuju perubahan 
pendidikan yang diinginkan. “Masih ada sembilan bulan lagi 
sampai Ibu dan Bapak menjadi guru penggerak. Sepanjang 
sembilan bulan ke depan, yang kita jalani merupakan 
pembelajaran yang penuh refleksi, pembelajaran yang penuh 
kerendahan hati,” katanya. Selama belajar, guru penggerak 
akan dibimbing fasilitator dan pendamping yang sudah lulus 
seleksi. “Mereka adalah teman belajar, sekaligus pendukung 
nomor satu yang ingin melihat terwujudnya merdeka belajar di 
kelas,” ujar Mas Menteri.

MENGHIDUPKAN PEMIKIRAN KI HADJAR 

DEWANTARA

Dalam kesempatan itu, Dirjen GTK Dr. Iwan Syahril, Ph.D 
memandang bahwa Program PGP sangat penting untuk 
kemajuan pendidikan menyongsong seabad kemerdekaan 
Indonesia pada 2024. Perjuangan di masa mendatang penuh 
tantangan, lika-liku, turunan dan tanjakan. Iwan mengajak 
para CGP untuk memberikan yang terbaik. “Buka mata telinga 

dan hati mereka dengan luasnya pengetahuan, merdekakan 
imajinasi, dan kreativitas,” katanya. 

Ia mengingatkan agar pendidik menjadi suri teladan dan 
memegang teguh  filosofi bangsa Pancasila dan semboyan 
bangsa Bhineka Tunggal Ika. Juga meminta para CGP memiliki 
mimpi setinggi-tingginya. Bukan mimpi kosong, melainkan 
mimpi untuk mencapai cita-cita. “Karena Indonesia lahir 
dari para pemimpi dan pejuang yang tidak pernah kenal lelah 
untuk memperjuangkan mimpinya, yakni Indonesia merdeka,” 
katanya mengingatkan.

Ia memberi ilustrasi, ketika tahun 1945, dari 60 juta 
penduduk Indonesia hanya ribuan orang yang menikmati 
pendidikan menengah dan hanya ratusan yang sarjana. 
Namun dengan kegigihan luar biasa,  mereka terus berjuang 
mengantarkan Indoensia merdeka dari penjajah. “Saat ini 
mimpi kita menuju Indonesia emas 2045. Diharapkan pada 
saat itu, SDM Indonesia sudah menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Bangsa Indonesia akan menjadi negara dengan 
pembangunan ekonomi yang terbaik dan merata di dunia pada 
2045,” katanya.  

Iwan mengutip pernyataan Ki Hadjar Dewantara, bahwa 
pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih 
kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan memlikiki kertkaitan 
sangat erat. Apa yang dilakukan dalam pendidikan adalah 
menciptakan peradaban. Pekerjaan pendidikan bukan hanya 
membahas kurikulum dan hasil belajar. “Bukan mengajar dan 
mendidik, tetapi untuk melahirkan masa depan, melahirkan 

Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Nadiem Makarim, B.A., M.B.A
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generasi pembaharu yang akan menjawab tantangan yang kita 
hadapi,” ujar Iwan bersemangat. 

Program Guru Penggerak ingin menghidupkan kembali 
pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Pada 1922, Ki Hajar Dewantara 
mengatakan pendidik harus bebas dari segala ikatan, dan 
tidak meminta sesuatu hal, tetapi hanya menghamba kepada 
sang anak. “Dengan adanya Program Guru Penggerak, kita 
mendorong lahirnya pemimpin pendidikan masa depan yang 
berpusat pada murid, memandang anak dengan rasa hormat. 
“Kita ingin mengembangkan guru-guru yang memandang 
murid secara holistik, olah rasa, olah cipta, olah karsa, dan 
olah raga,” katanya lebih lanjut.

Pendidikan Indonesia bercita-cita  mewujudkan profil 
pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia adalah pembelajar 
sepanjang hayat yang memiliki kompetensi kelas global. Tentu 
peserta didik harus   memegang teguh nilai-nilai Pancasila. 
“Guru harus mampu menumbuhkan 
ketakwaan murid kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, mandiri, bernalar 

kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinekaan global,” 
katanya.

Program Guru Penggerak ingin menciptakan guru kreatif 
dan bisa menjadi mentor bagi teman sejawatnya dan bersedia 
berbagi ilmunya kepada rekan lain. Guru penggerak percaya 
bahwa cita-cita pendidikan bisa dicapai dengan kerjasama 
sehingga terciptalah ekosistem yang berdaya. “Guru 
diharapkan tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri tetapi 
menjadi agen transformasi pada sistem pendidikan,” ujarnya 
lebih lanjut.

Kepada CGP, Iwan mengharapkan agar terus berusaha dan 
dan jangan takut gagal. “Jika Bapak Ibu tidak merasa yakin, 
bingung, atau salah dalam gerakan di kelas atau sekolah, 
jangan khawatir. Itu adalah bagian dari proses. Belajar terus, 

tidak perlu merasa gagal. Teruslah berjalan,” kata Syahril 
memberi semangat kembali.
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DILAKSANAKAN PPPPTK

Sementara itu dalam laporannya Prof. Dr. Nunuk Suryani, 
M.Pd., Sekretaris Ditjen GTK, mengatakan PGP merupakan 
program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi 
pemimpin pembelajaran. “Keluaran dari program PGP adalah 
Guru Penggerak yang dapat menciptakan pembelajaran 
yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem 
pendidikan yang lebih baik,” katanya. 

Tujuan PGP adalah untuk memberikan bekal kemampuan 
kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru 
sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di 
dalam maupun di luar satuan pendidikan serta berpotensi 
menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa 
nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di 
lingkungan satuan pendidikannya masing-masing. 

“Rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ditunjukkan 
melalui sikap dan emosi positif terhadap satuan pendidikan, 
bersikap positif terhadap proses akademik, merasa senang 
mengikuti kegiatan di satuan pendidikan, terbebas dari 
perasaan cemas, terbebas dari keluhan kondisi fisik satuan 
pendidikan, dan tidak memiliki masalah sosial di satuan 
pendidikannya,” kata Nunuk menerangkan.     

Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan perangkat PGP telah 
dibuat dengan pola pembelajaran daring, lokakarya dan 
pendampingan. Semua ini bertujuan untuk mendukung pilar 
pendidikan guru penggerak yang meliputi Kepemimpinan 
Pembelajaran (instructional leadership), Pembelajaran 

Berdiferensiasi (differentiated instruction), 
Pembelajaran Sosial dan Emosional (social 
and emotional learning), serta Komunitas 

Praktik (community of practice). Keempat 
pilar PGP selanjutnya dijabarkan ke 
dalam rumusan kompetensi dan 
indikator, materi pendidikan, skenario 
pelaksanaan pembelajaran, dan 
penilaian.

Rekrutmen calon guru penggerak 
telah dilakukan dan telah dinyatakan 
lolos seleksi sebanyak 2.800 dari 
19.218 pendaftar. Selanjutnya, dari 
2.800 diseleksi lagi hingga terpilih 

2.460 peserta CGP yang mengikuti PGP angkatan 1. Jumlah 
pendafta CGP, pendamping dan fasilitator hingga yang lolos 
seleksi terlihat sebagaimana dalam bagan berikut ini.

CGP akan mengikuti pendidikan melalui pelatihan 
daring, lokakarya, dan pendampingan. Untuk tahun 2020 
ini, pendidikan akan dilaksanakan selama dua bulan 
menyelesaikan empat modul. Pendidikan selanjutnya akan 
dilaksanakan tujuh bulan pada tahun 2021 (Februari-Agustus). 
Penyelenggara teknis PGP adalah enam PPPPTK yaitu P4TK 
IPA, P4TK PKn dan IPS, P4TK Bahasa, P4TK Penjas dan BK, 
P4TK Matematika, dan P4TK TK dan PLB. 

Penjaminan mutu Program PGP akan dilakukan pada 
variabel standar SDM yang terdiri dari unsur instruktur, 
fasilitator, pendamping dan peserta. Standar pengelolaan juga 
menjadi sasaran evaluasi dari pengaturan rombongan belajar, 
bahan, dan media pembelajaran serta waktu pelaksanaan. 
Standar sarana prasarana juga akan dievaluasi. “Ini semua 
dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program 
terhadap tujuan pendidikan guru penggerak,” katanya. 

MUKTI ALI 

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd
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Bermacam-macam cerita 
Calon Guru Penggerak (CGP) 
tahap 1 selama mengikuti 
seleksi. Kali ini ada cerita dari 

CGP TK di Kota Malang, Jawa Timur. 
Dia adalah Yuyun Pratiwi, S.Pd, yang 
mengajar di TK Al-Ikhlas,  beralamat 
di Jl. Bandara Palmerah XIV Blok O-38 
Villa Gunung Buring, Cemorokandang, 
Kedungkandang Kota Malang. TK ini 
memiliki murid sebanyak 87 anak 
terbagi TK A dan TK B, dan memiliki guru 
sebanyak 7 orang.

Yuyun mengenang ketika 
mengikuti seleksi, cobaan bertubi-tubi 
menghampirinya. Saat menulis esai, 
dia kurang bisa fokus karena pikirannya 
terbelah dua. “Saya kepikiran jumlah 
kata yang terbatas, dan kepikiran cerita 
yang akan saya tuang, jadi lumayan 
menyita waktu,” katanya.

Begitupun waktu tes bakat skolastik, 
jaringan interet di rumahnya tersendat. 
Maklum tempat tinggalnya di atas bukit 
di Kelurahan Cemorokandang. Lokasi 
ini kurang lebih 12 km dari pusat kota 
Malang. Untuk mendapatkan sinyal 
internet, Yuyun harus berlarian ke kafe 
milik temannya.” Saya menumpang 
di kafe saudara kawan saya yang ada 
wifinya. Saya sudah siap mulai jam 6 pagi 
dan tes dimulai jam 6.30. Kafe masih 
tutup, tapi cuek saja demi perjuangan 
menjadi guru penggerak,” lanjutnya.

Kemudian hari Seninnya, jadwal 
tes praktik mengajar. “Dua hari 
sebelum praktik mengajar kesehatan 
saya ngedrop. Demam tinggi sampai 
menggigil, tensi saya 60/90 hingga 
tidak bisa beraktivitas, hanya istirahat 
sesuai anjuran dokter. Baru minggu 
sore, saya prepare bahan ajar dan 

persiapan dengan sangat mendadak. 
Alhamdulillah tes praktik mengajar 
berjalan lancar,” lanjutnya.

Mendaftarkan diri sebagai CGP kata 
Yuyu berawal dari ketidaksengajaan. 
Mulanya ia hanya membuka SimPKB. 
Begitu layar terbuka, ternyata muncul 
informasi pendaftaran guru penggerak. 
Yuyun sempat ragu, tapi pikiran dan 
hatinya berontak, menyuruhnya 
mendaftar. Kemudian ia mempersiapkan 
segala sesuatu sesuai ketentuan dan 
mendaftarkan diri. “Alhamdulillah saya 
lolos, dan bisa mengikuti Pendidikan 
Guru Penggerak,” ujarnya bahagia.

Selama menjadi peserta Pendidikan 
Guru Penggerak, Yuyun bersama 
6 CGP lainnya dikawal satu guru 
pendamping, bernama Wahyu Setya 
Wenangsari, M.Pd, asal SMA Negeri 1 
Lawang, Malang. Guru pendamping ini 
katanya sangat ramah, baik hati dan 
menyenangkan. “Perasaan takut hilang 
seketika melihat senyuman Bu Wenang. 
Beliau tak pelit ilmu dan pengetahuan, 
juga terus memacu semangat CGP 
setiap waktu. Sampai di titik ini, saya 
merasakan manfaat luar biasa dari 
Program Guru Penggerak. Ditumbuhkan 
keberanian, dihilangkan perasaan kecil 
hati, karena kita sama-sama belajar,” 
katanya. 

MUKTI ALI
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Sudah tiga belas tahun lamanya 
Agistna menjadi guru TK sejak 
2007 silam tak membuatnya 
bosan dan jenuh. Dunia anak 

baginya amat menyenangkan. Melihat 
keragaman watak dan karakter anak 
setiap hari di sekolah, baginya menjadi 
hiburan tersendiri. “Anak-anak itu lucu 
dan menggemaskan.  Dalam dirinya 
tersimpan berjuta makna yang bisa 
menginspirasi kita, terutama guru PAUD 
dan orang tua. Saya betah menjadi 
guru PAUD, karena ingin mengantarkan 
mereka menjadi generasi yang cerdas, 
sehat dan ceria,” ujarnya.

Selain menjadi guru TK, ternyata 
Agistna juga seorang wakil kepala SD 
Melati Tunas Bangsa. SD itu berada 
dalam satu kompleks dengan TK Melati, 
da memang satu naungan yayasan 
tempat Agistna mengajar. Tahun 2020, 
berkah tersendiri diperoleh Agistna, 
ketika ia lolos sebagai salah satu Calon 
Guru Penggerak (CGP) angkatan 1. 
Ia meraskan kebahagiaan luar biasa 
terpilih sebagai CGP. Lalu ia berserita 
awal mula tergabung dalam Program 
Guru Penggerak. 

Ia menuturkan, bahwa informasi 
Program Guru Penggerak diperoleh 
Adari kepala sekolah tempatnya 
mengajar. Ia tertarik dan mendaftar, 
salah satunya karena program tersebut 
didesain untuk meningkatkan kualitas 
guru serta menyukseskan merdeka 
belajar. Banyak kesan selama mengikuti 
seleksi. Senang, sedih, panik menjadi 
satu, namun akhirnya ia sangat gembira 
karea lolos sebagai CGP. 

Beberapa cerita menarik yang dialami 
Agistna menjadi pengalaman berharga. 
“Saat seleksi tahap 1, saya saya lupa 
jadwal mengisi esai, baru ingat saat 
sore hari. Saya punya dua anak kecil, 
begitu anak-anak sudah tidur jam 10 
malam saya mulai mengisi esai, sangat 
tergesa-gesa dalam panik karena waktu 
dan jumlah kata dibatasi. Begitupun 
saat test bakat skolastik, saya dua kali 
tes tersebut, yang pertama lancar, 
tetapi yang kedua keteteran karena 

wawancara, lebih tragis lagi. Dua anak 
saya yang satu masih umur dua bulan 
rewelnya minta ampun, nangis terus. 
Sementara yang besar umur 3 tahun 
memeluk kaki saya, khawatir saya 
pergi. Dalam situasi mau tes wawancara 
saya benar-bear diuji kesabaran. Saya 
mencoba menenangkan anak dan tetap 
melangsungkan wawancara. Begitu 
waktu dimulai wawancara kurang lima 
menit saya nekad memberanikan diri 
untuk online. Melihat saya bicara dengan 

bersamaan dengan rapat SD bersama 
orang tua siswa. Akhirnya sambil 
rapat saya mengisi soal tes skolastik 
tersebut,” katanya.

Saat seleksi tahap 2, kendala datang 
lagi menghampiri Agistna. “Audio 
headset saya mati, akhirnya dari laptop 
saya pindah pakai HP. Begitu juga saat 

asesor, perlahan anak saya mulai reda 
tangisnnya dan mulai tidak memeluk 
kaki saya. Akhirnya mereka bisa tenang 
dan saya bisa wawancara dengan lancar 
meskipun saya sedang flu,” kenang 
Agistna. 

MUKTI ALI
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Macam-macam kisah yang 
dialami CGP selama 
mengikuti seleksi, baik 
tahap 1 ataupun tahap 2. 

Kali ini datag dari Sumatera Utara, 
tepatnya dari guru TK Nahdatul Islam, 
di Desa Mancang, Kecamatan Selesai, 
Kabupaten Langkat. Salah satu guru di 
TK tersebut ada yang lolos seleksi CGP, 
dia adalah Sri Fitriani, S.Pd. 

Di TK Nahdatul Islam tersebut, ia 
harus mengajar peserta didik sebanyak 
59 anak dengan didukung guru 
sebanyak 6 orang. Sekolah ini memiliki 
fasilitas seadanya, baik Alat Permainan 
Edukatif (SPE) indoor maupun outdoor. 
“APE kami masih terbatas, hanya ada 

mainan kayu, jumping, karpet, mainan 
masak-masakan, mainan balok susun, 
ayunan, peluncuran, da lain-lain. Tetapi 
masih banyak APE yang belum kami 
punya, mulai puzzle bentuk binatang, 
alat peraga, jungkitan, ayunan besar dan 
lain sebagainya,” katanya.

Namun kesederhanaan di sekolah 
tempat Sri mengajar, tak menyurutkan 
semangat melayani anak-anak usia 
dini. “Bersama-anak-anak setiap hari 
membuat kami selalu tersenyum, bisa 
belajar bagaimana menghadapi karakter 
orang yang berbeda,” katanya.

Pada Juli lalu, Sri mendapat kabar 
menggembirakan. Bukan adanya 
bantuan APE untuk sekolahnya, tetapi 

adanya informasi pembukaan Guru 
Penggerak. Sri mengaku diberitahu 
kepala sekolah tempatnya mengajar. 
“Saya langsung ikut, karena saya baca-
baca sepertinya program tersebut 
sangat bagus, mungkin memang ini 
benar-benar skenario pendidikan untuk 
masa depan Indonesia,” ujarnya.

Kisah menarik dialami Sri ketika saat 
wawancara, katanya jaringan internet 
sedang tidak bersahabat. “Pada saat 
seleksi wawancara saya mengalami 
gangguan jaringan, ini benar-benar 
menyebalkan saat konsentrasi bekerja 
tiba-tiba interet tersendat-sendat, 
sampai saya harus mengulang dan 
menunggu sampai satu minggu ke 
depan. Selama seminggu membuat 
saya kepikiran terus sesuatu yang 
harusnya sudah saya tuntaskan. Saat 
wawancara susulan berlangsung begitu 
khawatirya saya akan gangguan jaringa 
internet lagi. Tetapi alhamdulillah lancar 
dan satu jam tidak ada kendala, semua 
pertanyaan yang diajukan mudah saya 
pahami sehingga tak menyulitkan. 
Dan saya bangga, melewati seleksi 
yang begitu rumitnya, sampai bisa 
menjadi bagian dari Pendidikan Guru 
Penggerak,” katanya. 

MUKTI ALI
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Teti Sumarni, S.Pd adalah salah 
satu CGP asal Pekanbaru, Riau. 
Ia sehari-hari mengajar di TK IT 
Al-Fikri, yang beralamat di Jl. 

Merak No.1, Tengkerang Tengah, Kec. 
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. 
Sekolah itu memiliki siswa sebanyak 42 
anak dengan guru sebanyak 4 orang. 
Teti lolos sebagai CGP tahap 1 dan mulai 
mengikuti PGP sejak Oktober 2020.

Ia bercerita, bahwa informasi adanya 
Program Guru Penggerak, diperoleh dari 
kepala sekolah tempatnya mengajar. 
Padahal, waktu itu Teti dalam keadaan 
hamil. “Takutlah ikut program baru, 
karena saya hamil 7 bulan, saya khawatir 
kehamilan saya terganggu Saat itu saya 
juga sedang mempersiapkan kebutuhan 
saat bayi lahir dan banyak lagi keribetan 
waktu itu,” katanya.

Tetapi, kepala sekolah terus 
memotivasi, hingga Teti melunak dan 
ikut saran untuk mendaftarkan diri dalam 
Program Guru Penggerak. “Akhirnya 
saya ikuti saja sara kepala sekolah, 
selain itu saya juga ingin menambah 
ilmu. Cuma kehamilan itu yang sedikit 
membuat saya ragu-ragu, takutnya 
kenapa-napa,” Teti menambahkan.

Begitu seleksi tahap 1, semua 
berjalan lancar, tak ada kendala berarti 
ditemui Teti. “Menjelan seleksi tahap 2, 
saya benar-benar berduka, bayi dalam 
kandungan yang sudah delapan bulan 

harus meninggal. Bercampur aduk batin 
saya waktu itu, sesaat rasanya tak ada 
gairah dan tak ada semangat dalam 
hidup. Saya benar-benar rapuh saat 
itu. Suka dan gembiranya lolos seleksi 
tahap 1 tak berarti sama sekali. Tetapi, 
alhamdulillah, orang-orang dekat terus 

membesarkan saya dan memotivasi 
saya untuk melanjutkan ikut seleksi 
tahap 2. Saya mulai tegar dan bangkit 
kembali dan bisa mengikuti seleksi 
tahap 2,” kenang Teti.

Namun kendala belum berakhir, saat 
tes tahap 2 khususnya microteaching, 

Teti harus kehilangan jaringan internet. 
“Padahal semua bahan untuk tes 
sudah saya siapka matang-matang, 
tapi namanya kendala kita tidak 
bisa menyangka kapan dan di mana 
datangnya. Akhirnya saya microteaching 
pakai HP dan alhamdulillah diizinkan 

dan internet lancar, sampai saya bisa 
menuntaskan tes tersebut dan lolos 
sebagai CGP. Ini benar-benar karunia 
terindah dalam hidup saya,” ujarnya. 

MUKTI ALI
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Pemerintah telah menempatkan pembangunan Sumber Daya 
Manusia (SDM) sebagai prioritas pertama pembangunan 
bangsa Indonesia periode 2019-2024. Dalam pembangunan 
SDM, salah satu cara tempuh untuk menghasilkan SDM yang 

unggul adalah melalui pendidikan. Akan tetapi, tahun 2020 datangnya 
Pandemi Covid-19 menganggu laju pembangunan di semua sektor, 
termasuk pendidikan.

Salah satu jenjang pendidikan yang paling merasakan akibat 
pandemi tersebut adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mereka 
jadi kehilangan dunia bermainnya bersama teman-temannya yang 
dilakukan sebelum pandemi. Selama masa PSBB, anak-anak banyak 
dikarantina di rumah dengan aktivitas yang sangat dibatasi. Bukan 

tidak mungkin, kondisi yang makin berkepanjangan ini berakibat 
kurang baik pada tumbuh kembang anak. Majalah Misi 

berkesempatan menggali permasalahan dan solusi tentang 
PAUD selama pandemi dari Direktur GTK PAUD Dr. Santi 

Ambarrukmi, M.Ed,. Perbincangan berlangsung di 
ruang kerjanya yang sangat bernuansa PAUD dengan 

ornamen warna-warni menghias di 
berbagai sudut. Untuk mengetahui isi 

perbincangan tersebut, berikut ini 
petikannya.

#PAUD ITU 
PENTING

Wawancara Direktur GTK PAUD
Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed
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PAUD itu penting, karena anak pada usia 0-6 tahun otaknya 
berkembang sangat cepat hingga 80%. Sehingga di rentang 
usia tersebut diistilahkan dengan usia emas. Karena otaknya 
bisa menerima dan menyerap berbagai macam informasi tidak 
melihat baik atau buruk. Di usia tersebut juga sedang dalam 
tahap pembentukan perkembangan fisik, mental dan spiritual. 
Sehingga anak akan sangat aktif ingin belajar sesuatu, mungkin 
kalau orang dewasa bilang mereka sedang kepo, mereka ingin 
melakukan dan menirukan dari apa yang dilihat.  Dari sinilah 
mengapa UNESCO (2015) juga menekankan pentingnya PAUD 
karena PAUD menjadi pondasi awal dalam pendidikan, PAUD 
menjadi investasi bagi keluarga dan pemerintah, dan PAUD 
untuk memutus rantai kemiskinan.

Kami juga membuat hastag (#) PAUD ITU PENTING, 
#pauditupenting, yang arahnya untuk memberi pemahaman 
bahwa pendidikan anak usia dini itu memang sangat penting. 
Terutama di masa pandemi seperti saat ini, perhatian kepada 
PAUD harus lebih ditingkatkan. Melalui hastag tersebut saya 
mengajak instansi terkait dan berbagai mitra untuk bersama 
dalam satu komunitas, bergerak bareng-bareng menjalankan 
program yang kami siapkan. Terlebih lagi di masa pandemi, 
kita harus bisa bergotong-royong menanamkan berbagai hal 
baik dan positif kepada anak usia dini. 

Dan sekali lagi bahwa PAUD itu penting, karena PAUD bisa 
membentuk jiwa pembelajar sejak dini, melalui PAUD anak 
bisa bersosialisasi sejak dini, mampu bekerja sama, melatih 
konsentrasi, memiliki rasa hormat kepada yang lebih tua, 
memiliki kepercayaan diri dan harga diri, serta akan terbiasa 
dalam keberagaman. Berbagai penelitian sudah membuktikan 
bahwa kesuksesan hidup erat kaitannya dengan pendidikan 
selama di PAUD. Usia PAUD menjadi pondasi dasar kepribadian 
anak dan membangun kemampuan dasar yang diperlukan 
dalam pendidikannya di masa mendatang. Ini sangat erat 
kaitannya dengan kesehatan mental anak PAUD yang harus 
benar-benar dijaga. 

pembinaan terutama dalam peningkatan kualitasnya terus 
digulirkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan, dan ini sudah 
lama berlangsung. Dalam membina guru PAUD, kami tidak 
sendirian, kami juga dibantu organisasi mitra di antaranya 
IGTKI dan HIMPAUDI. Dua organisasi profesi ini merupakan 
duet maut dalam mengawal pembinaan GTK PAUD terutama 
dalam meningkatkan kompetensinya. Keberadaan mereka 
sudah sangat mengakar dari pusat sampai daerah dan bahkan 
ada di setiap lembaga atau satuan pendidikan. 

IGTKI secara rutin melaksanakan bimbingan teknis dalam 
setahun mungkin 2 atau 3 kali. Dari bimtek ini, peserta 
kemudian membawa hasilnya ke daerah dan ditularkan kepada 
guru-guru TK di wilayahnya. IGTKI juga melakukan peninjauan 
langsung ke daerah bagaimana pelaksanaan bimtek 
tersebut. Begitu juga dengan HIMPAUDI yang sejak berdiri 
terus setia mengawal dan membina guru-guru PAUD kita. 
Selama pandemi, HIMPAUDI juga sangat gencar melakukan 
pemahaman kepada orang tua, mengenai bagaimana 
pengasuhan yang baik dan tepat. HIMPAUDI juga telah 
memiliki HIMPAUDI TV yang sangat berperan bagi orang tua 
dalam pengasuhan anak. Program-program lain yang dibuat 
HIMPAUDI selama pandemi di atarannya webinar peningkatan 
mutu guru PAUD, juga ada Teaching Entrepreneurship yang 
memberi pelatihan tentang kewirausahaan khususnya selama 
pandemi karena banyak pasangan hidupnya yang mengalami 
PHK.

Dalam beberapa webinar, talkshow dan lain-lain, Ibu 
mengatakan bahwa PAUD itu penting, bagaimana 
penjelasannya dengan hal ini?

?

Untuk menghasilkan PAUD yang siap fisik dan mentalnya 
untuk mengikuti pendidikan lanjutan, sangat ditentukan 
bagaimana layanan pembelajaran yang dilakukan guru, 
bagaimana dengan kualitas guru-guru PAUD yang ada 
saat ini?

Bagaimana menjaga kesehatan mental anak usia dini 
selama pandemi berlangsung?

Selama pandemi, tentu kita harus mengutamakan 
kesehatan dan keselamatan anak. Sehingga kewaspadaan 
terhadap Covid-19 harus tetap dijalankan dengan menerapkan 
protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah. Seperti 
saya jelaskan tadi bahwa mental anak usia dini harus benar-
benar dijaga jangan sampai terganggu. Ini berlaku tidak hanya 
saat pandemi saja tetapi untuk setiap saat, hanya saja saat 
pandemi penjagaan mental anak menjadi jauh lebih penting. 
Dalam menjaga kesehatan mental anak, karena anak-anak 
berada di rumah terus maka harus diciptakan suasana senang 
dan bahagia didukung lingkungan yang aman sehingga 
mereka merasa diperhatikan, disayang dan dilindungi. 
Selama anak di rumah, yang paling mengetahui situasi dan 
kondisi anak adalah orang tua. Sehingga komunikasi guru 
dan orang tua murid harus sering dilakukan, karena yang bisa 
berkomunikasi adalah orang tua, dan orang tua harus terbuka 
mengomunikasikan kepada gurunya tentang perkembangan 
anaknya, perubahan-perubahan yang terjadi. Sesuai dengan tugas kami dalam melakukan pembinaan 

GTK PAUD, kami terus mendorong meningkatkan kualitas 
mereka. Jumlah guru PAUD saat ini kurang lebih 600.000 
orang tersebar di berbagai lembaga. Berbagai program 
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yang aman dan nyaman dulu. Bagaimana kesehatan mental 
anak bisa dilihat dari sikap dan mimik si anak. Orang tua harus 
peka melihat hal ini. Untuk itu harus dibuat situasi yang tidak 
membuat mereka sedih, atau merasa trauma berkepanjangan, 
stres, menyendiri dan lain sebagainya. Orang tua harus 
menghindarkan anak mudah marah berlebihan dan terus 
menerus, merasa sangat cemas, ketakutan, atau mimpi buruk. 

Memang tidak mudah menjaga kesehatan mental anak usia 
dini selama di rumah, terutama orang tua yang harus membagi 
waktunya untuk bekerja di kantor, sementara guru tidak bisa 
melihat langsung tapi lewat orang tua. Untuk orang tua yang 
bekerja di kantor, pasti masih ada waktu bersama mereka 
dan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Untuk penanaman 
karakter bisa dilakukan misalnya dengan mengajak anak untuk 
peduli lingkungan, bersih-bersih, beribadah, menyayangi 
binatang yang ada di rumah, merawat tanaman, belajar untuk 
jujur, tanggung jawab, percaya diri, mandiri, sopan, peduli, 
kerjasama, saling menghargai, kreatif dan sebagainya. Untuk 
bisa melakukan ini semua, harus ada dukungan dari anggota 
keluarga lain dan masyarakat sekitar. Proses penanaman 
kecakapan selama di rumah juga harus dibarengi orang-orang 
dewasa yang menjadi teladan, bukan dengan menyuruh untuk 
dilakukan sendiri. Semua ini harus konsisten bisa diterapkan 
orang tua, agar anak-anak bisa benar-benar siap dan smooth 
saat mengikuti pendidikan jenjang berikutnya.

Pandemi bisa menyebabkan stres pada anak usia dini, 
bagaimana pendapat ibu?

Pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan orang 
dewasa yang rentan tertular, anak usia dini juga gampang 
terdampak. Bahkan, anak usia dini jauh lebih rentan untuk 
stres akibat pandemi. Kebijakan menutup sekolah berakibat 
anak-anak berdiam diri di rumah sepanjang hari dengan 
aktivitas yang dibatasi. Dunia bermain, kebiasaan berkumpul 
dengan teman-temannya di sekolah menjadi hilang. Untuk 
itu, kami menghimbau kepada semua guru PAUD lebih fokus 
pada pengembangan kecakapan hidup sesuai dengan potensi 
diri dan usianya. Karena pada AUD yang paling penting adalah 
penanaman karakter dan keteladanan.

Gruru PAUD sedang mengajar peserta didiknya saat sebelum pandemi

Apa yang harus dilakukan orang tua untuk menanamkan 
kecakapan hidup anak-anak PAUD sekaligus 
menghindarkan anak dari stres selama di rumah?

Jika selama di sekolah anak-anak bisa berkumpul dengan 
temannya, bergaul dengan guru-gurunya, ada nilai-nilai 
karakter yang terbentuk. Jiwa sosial, kerja sama, gotong 
royong, saling menyayangi dan lain sebagainya. Maka, saat 
anak di rumah, karena memang selama pandemi berada di 
rumah terus, maka orang tua harus menciptakan suasana 
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Guru harus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi 
dengan orang tua murid serta merancang pembelajaran yang 
menyenangkan dan tidak membosankan anak. Pembelajaran 
bisa dilakukan secara daring ataupun luring. Jika sacara daring, 
selama anak Belajar dari Rumah tugas-tugas pembelajaran 
bisa dikomunikasikan melalui WAG orang tuanya, saya kira 
saat ini hampir semua masyarakat sudah akrab dengan digital, 
terutama whatsapp. Pemerintah juga telah memberi bantuan 
kuota internet agar pembelajaran bisa terlayani dengan baik.

Jika pembelajaran secara luring, guru bisa melakukan 
kunjungan ke rumah peserta didik secara individu atau di 
kumpulkan beberapa anak secara bergiliran dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan. Selama belajar dari rumah, 
guru harus memonitor anak melalui tiga hal, kebutuhan anak, 
aspek perkembanan, dan kompetensinya. Dalam kebutuhan 
anak, guru bisa melihat bagaimana penciptaan belajar dan 
bermain berlangsung di rumah, bagaimana pembiasaan-
pembiasaan baik sehari-hari dan lain sebagainya. Dalam 
aspek perkembangan, guru bisa melihat bagaimana 
perkembangan anak tentang nilai agama dan moral, fisik 
motoriknya, kognitifnya, bahasa, sosial-emosional dan 
perkembangan bakat seninya. Dalam hal kompetensi guru 
bisa melihat bagaimana perkembangan kemampuan berpikir 
kritis dan memecahkan masalah, bagaimana kreatifitasnya, 
komunikasinya dan sikap kolaborasinya.

menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar.  
Selain itu harus dilakukan pembiasaan baik selama di rumah 
melalui berbagai aktivitas. Misalnya, mengajak anak bersih-
bersih, merawat tanaman, menyayangi binatang, beribadah, 
dan pembiasaan-pembiasaan lain yang bisa memperkuat 
karakter mereka. Dalam personalisasi belajar anak, artinya 
setiap anak memiliki karakteristik, bakat dan keunikan yang 
berbeda sehingga kebutuhan belajarnya juga akan berbeda. 
Intinya pada personalisasi belajar ini, guru dan orang tua harus 
menanamkan kemandirian pada anak sebagai bekal kesiapan 
belajar pada pendidikan lanjut. Dan pendidikan sebagai 
jejaring, maksudnya bahwa pelaksanaan pendidikan tidak 
akan berhasil maksimal jika dilakukan oleh sepihak saja. Guru 
PAUD atau sekolah harus mengembangkan jejaring dengan 
mitra mana saja untuk meningkatkan layanan pendidikan yang 
dilakukan.

Saya melihat guru PAUD kini sudah terbiasa dengan 
teknologi, yang tadinya mereka menganggap teknologi 
itu suatu yang sangat mahal. Mahal dari sisi ekonomi, dan 
mahal karena tidak adanya keinginan memanfaatkannya. 
Tetapi kondisi sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, 
nyaman atau tidak nyaman dengan teknologi, sekarang harus 
bersentuhan dengan teknologi. Bahkan orang tua murid yang 
belum terbiasa dengan teknologi sekalipun saat ini sudah bisa 
menggunakan. Saat ini teknologi harus sudah menjadi teman. 

Terkait dengan teknologi, bagaimana ibu melihat 
kondisi guru-guru PAUD dengan adanya teknologi 
tersebut?Gruru PAUD sedang mengajar peserta didiknya saat sebelum pandemi

Bagaimana guru bisa berperan maksimal dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi?

Bagaimana desain praktik pembelajaran pada anak 
selama pandemi dan pascapandemi?

 Guru PAUD juga harus memahami pembelajaran 
selama pandemi dan pascapandemi, di antaranya harus 
memperhatikan orientasi kualitas, berbagi peran guru dan 
orang tua, fokus pada kompetensi yang relevan, fokus pada 
personalisasi belajar dan pendidikan sebagai jejaring. Yang 
paling penting adalah berbagi peran antara guru dan orang 
tua murid dalam memberi layanan kepada anak usia dini. 
Jadi untuk mengembangkan anak usia dini di masa pandemi 
supaya tidak terkendala dan kesehatan mentalnya bisa terjaga, 
jangan sampai anak-anak stes, mengurung diri di kamar, 
merasa sedih tidak bertemu teman-temannya sehingga perlu 
pembagian peran antara guru dan orang tua secara lebih baik. 

Kemudian fokus pada kompetensi yang relevan. Relevan 
di sini berarti pembiasaan yang diberikan kepada anak usia 
dini harus relevan dengan kehidupannya. Ini bisa dilakukan 
dalam berbagai hal yang intinya guru dan orang tua bisa 

Apa pesan ibu utuk orang tua yang memiliki anak 
usia dini?

Anak adalah buah hati yang dititipkan kepada kita, harus 
disyukuri. Keluarga merupakan komunitas terkecil dari 
masyarakat yang berperan sebagai tempat pendidikan pertama 
dan paling utama bagi anak-anak. Dari keluarga, seorang 
anak mulai menerima pelajaran etika, moralitas dan nilai-
nilai kehidupan lainnya yang cenderung selalu diingat. Untuk 
itu, kepada para orangtua hendaknya bisa memanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya kebersamaan bersama anak selama 
pandemi. Semoga anak-anak tetap terjaga kesehatan fisik dan 
mentalnya dan semoga pandemi segera berakhir. 

MUKTI ALI
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Raut wajahnya selalu memancarkan bahagia, terkesan 
pendiam namun baik hati. Ditambah paras wajah nan 
cantik, menambah pesona ibu tiga anak yang satu 
ini. Dialah, sosok Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed yang 

tanggal 30 September 2020 dilantik Direktur Guru dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (GTK PAUD). Dengan 
jabatan barunya itu, ia harus rela melepas jabatan sebelumnya 
yaitu Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan (P3GTK). 

Santi, begitu ia biasa disapa, menempati kantor barunya 
Gedung D Lt 13, Kompleks Senayan, Jakarta. Ruang kerjanya 
terlihat sangat menarik, memancarkan aura PAUD. Banyak 
ornamen berwarna-warni, dilengkapi perabotan minimalis 
dengan bermacam-macam bunga hias dalam pot. Beragam 
lukisan terpajang di beberapa dinding. Perpaduan untuk ruang 
kerja yang sangat indah dan nyaman. 

Sejak dilahirkan di Bandung tahun 1965 silam, Santi harus 
menjalani hidup dan sekolahnya dengan berpindah-pindah 

karena mengikuti orangtuanya. Ia hanya menghirup udara 
Bandung hingga sekola TK. “Dari Bandung saya pindah 

ke Surabaya, dan sekolah SD di sana, kemudian SMP di 
Jambi, SMA dan S1 di Jakarta. Pindah-pindah tempat 
menjadi hal biasa sejak kecil, dan kami diajari untuk 
bisa beradaptasi dengan lingkungan baru,” ujar 
alumni SD PPSP IKIP Surabaya itu. 

Di Jambi, Santi sekolah di SMP Negeri 1 Jambi. 
Selama lima tahun di Jambi lalu ia pindah ke 
Jakarta dan melanjutkan pendidikan SMA di SMA 

Negeri 28 Jakarta yang ada di Jl. Raya Ragunan, 
Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lulus SMA ia 
melanjutkan pendidikan S1 pada Jurusan 

Tantangan Baru
Menangani GTK PAUD

Profil Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed
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Pendidikan Kimia, IKIP Negeri Jakarta. “Setiap lingkungan 
baru memiliki karakteristik yang berbeda dan tantangannya 
kita harus bisa beradaptasi dengan mengikuti arus yang ada 
dengan tetap introspeksi diri agar bisa menempatkan diri 
dengan baik. Kalaupun ada yang harus dibenahi harus pelan-
pelan. Jangan sampai di lingkungan baru kita langsung tampil 
menjadi figur kontroversi, saya kira itu sangat tidak bijaksana,” 
jelas perempuan yang hobi menyanyi dan main voli itu.

Sama halnya dengan jabatan Direktur GTK PAUD, yang 
dalam kariernya belum pernah bersentuhan langsung dengan 
urusan GTK PAUD. “Berurusan langsung menangani GTK PAUD 
memang belum pernah. Tetapi saat menangani sertifikasi 
dan ketika menjadi Direktur P3GTK secara tidak langsung 
juga menangani GTK PAUD. Pada intinya GTK semua jenjang 
sama, bedanya pada tugas yang dijalani. Dan di GTK PAUD ini 
lebih teknis yang menuntut terlibat dan terjun langsung. GTK 
PAUD menurut saya sangat khas, karena menangani anak 
usia dini yang merupakan pondasi pendidikan. Dunia PAUD 
adalah dunia yang sangat menyenangkan, menuntut kita ceria 
setiap saat. Kemerdekaan belajar itu sesungguhnya adalah 
kemerdekaaan bermain yang pada anak usia dini. Sehingga 
saya harus belajar banyak tentang PAUD, ini sesuatu yang 
sangat menantang,” kata perempuan yang pernah bekerja 
sebagai Editor majalah swasta itu. 

Selepas menuntaskan S1, Santi berkesempatan kuliah 
pada program magister pendidikan di University of Pittsburgh, 
Pennsylvania, Amerika Serikat. Dari sanalah gelar M.Ed ia 
sandang. Lalu melanjutkan program doktoral di Universitas 
Pasundan, Bandung. 

Dalam catatan kariernya di Kemendikbud, ia pernah 
menjadi Kepala Seksi Pelaporan dan Evaluasi, Direktorat 
Profesi Pendidikan, Ditjen PMPTK (2006-2011); Kasubbag 
Sertifikasi Bangprodik Dikmen, Pusbangprodik (2011-2012), 
BPSDMPK-PMP; Kabid Bangprodik Dikmen, Pusbangprodik 
(2012-2015), BPSDMPK-PMP. Saat BPSDMPK-PMP melebur 
menjadi Ditjen GTK, Santi pernah menduduki jabatan sebagai 
Kasubdit PKPKK, Direktorat PG Dikmen dan Diksus, Ditjen 
GTK (2015-2019); Direktur P3GTK, Ditjen GTK (2019-2020), 
dan terbaru menjabat sebagai Direktur GTK PAUD, Ditjen GTK 
(2020-sekarang).

Santi juga banyak aktif dalam berbagai kegiatan, di antaranya 
mejadi tim Kerja Project Preparation and Technical Asisstence 
for Senior Secondary Education Project;  Direktorat Dikmenum 
(1994-1995); Tim Negosiasi Loan ADB Senior Secondary 
Education ke Manila, Philipina, Direktorat Dikmenum (1995); 
Pengelola Loan ADB Senior Secondary Educational Project, 
Direktorat Dikmenum (1995-1999); Tim Kerja Pengembangan 
Kecakapan Hidup (Life Skill), Ditjen Dikdasmen (2000-2002); 
Tim Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru, Ditjen 
PMPTK-Badan PSDMPK-PMP (2006-2015), Tim Reformasi 
Birokrasi Kemenikbud, Koordinator Program Keahlian Ganda, 
Ditjen GTK (2016-2018).  

Juga pernah mengikuti pelatihan non formal di dalam dan 
luar negeri, seperti: Friendship Program For The 21s Century 
(Nakasone Program) oleh JICA (Jepang); Pelatihan In-
House Editor Buku Pelajaran, Pusat Perbukuan; Training on 
Education Development and Project Management University of 
Bradford, Inggris; Country Workshop on Project Management, 
ADB Jakarta; International Conference in Education, Unesco, 
Geneva, Switzerland, UNESCO; dan lain-lain.  

MUKTI ALI
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Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak 
(pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi 
dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek 
atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan 

memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan 
asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting 
terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak 
berusia dua tahun. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan 
sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan 
tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga 
(stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran 
WHO. 

Pemerintah pusat, melalui Presiden dan Kabinet Kerja telah 
membentuk Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil  (TP2AK) 
diluncurkan tahun 2018 lalu. Tim ini bekerja dengan 
memprioritaskan intervensi gizi pada 1000 hari pertama dalam 
kehidupan melalui komitmen, kampanye nasional, konvergensi, 
ketahanan pangan dan monitoring. Presiden dan Wakil Presiden 
langsung memimpin stunting summit tahunan untuk membuat 
komitmen publik dan arahan lebih lanjut. Sementara di tingkat 
kabupaten dan desa dibuat rembuk kabupaten dan rembuk desa. 

Cegah 
Stunting 

di Tengah 
Pandemi

Webinar Nasional Strategi Percepatan 
Pencegahan Stunting
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KONVERGENSI LINTAS KEMENTERIAN

Pada kampanye nasional percepatan pencegahan stunting 
dibutuhkan konvergensi lintas sektor. Bapennas, Kemenkeu 
dan Kemendagri bertindak membuat perencanaan hingga 
pengalokasian anggaran yang efisien. Kemensos bertindak 
memberi bantuan nontunai kepada keluarga rentan stunting, 
Kemendikbud bertindak mengembangkan model stimulasi 
dini untuk guru PAUD. Sedangkan Kemendes bertindak 
memprioritaskan dana desa untuk intervensi gizi tepat 
sasaran. BPS akan membuat rekap keluarga prevalensi tingkat 
nasional dan kabupaten tiap bulan September untuk melihat 
kabupaten mana berhasil untuk dicontoh kabupaten lainnya. 

Salah satu bentuk komitmen lintas sektor pencegahan 
stunting, diwujudkan dengan menyelenggarakan Webinar 
Nasional bertajuk Komitmen Konvergensi Cegah Stunting 
melalui Peningkatan Layanan PAUD pada 23 September 2020. 
Webinar nasional terebut terselenggara berkat kerjasama 
antara Sekretariat Wakil Presiden RI dengan Kemendikbud. 
Pada kesempatan itu dihadirkan beberapa narasumber 
terkait dari lintas kementerian, di antaranya, Mendikbud 
Nadiem Makarim yang sekaligus membuka kegiatan, Dirjen 
Bina Pembangunan Daerah dari Kemendagri, Dr. Hari Nur 
Cahya Murni, M.Si, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Kemendes, Taufik Madjid, S.Sos., M.Si, 
Dirjen PAUD, Dikdasmen, Kemendikbud Jumeri, S.TP., M.Si. 
Sementara dari Direktorat GTK PAUD, hadir Dr. Abdoellah, 
M.Pd yang saat itu masih menjabat Direktur GTK PAUD.

Peserta webinar kurang lebih sebanyak 260 orang 
perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 34 provinsi 
dan 260 kabupaten/kota prioritas stunting. Peserta berasal 
dari unsur dinas pendidikan, BAPPEDA, dinas pemberdayaan 
masyarakat desa, penilik PAUD, perwakilan camat, bunda 
PAUD serta organisasi mitra (HIMPAUDI dan IGTKI).

PAUD HI ANDALAN KEMENDIKBUD CEGAH 

STUNTING

Webinar nasional tersebut menempatkan layanan PAUD 
sebagai bahasan utama untuk berperan dalam penurunan 
prevalensi stunting di Indonesia. Sekaligus untuk melihat 
peran Kemendikbud dalam pencegahan stunting di masa 
pandemi. Disampaikan oleh Mendikbud, Nadiem Makarim, 
bahwa Kemendikbud telah menempatkan program 
penanggulangan stunting menjadi salah satu program utama. 
“Persoalan stunting bukan hanya soal gizi buruk, tetapi 
persoalan kemanusiaan. Bapak ibu guru PAUD adalah kunci 
keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini 
merupakan usia emas untuk tumbuh kembang anak. Investasi 
pada usia dini merupakan investasi paling tinggi. Tumbuh 
kembang anak usia dini menentukan kehidupan selanjutnya,” 
katanya.

Mas Menteri juga menambahkan, bahwa pada jenjang 
PAUD diharapkan terciptanya PAUD Holistik Integratif 
(PAUD HI). Keberadaannya diharapkan dapat menurunkan 
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angka prevalensi stunting. “Tentu upaya harus dikerjakan bersama 
pemerintah pusat, daerah dan lembaga. Upaya lainya adalah kualitas 
dan kompetensi guru PAUD, tenaga pendidik PAUD harus sensitif gizi 
dan mendorong stimuasi pola makan, pola asuh dan pola sanitasi. 
Ikhtiar kita untuk menyiapkan manusia unggul akan penuh tantangan, 
untuk itu saya ajak semua pihak, untuk terus terlibat dalam program 
ini,” lanjutnya

DITANTANG MENURUNKAN STUNTING 14%

Sementara, saat memberi pengantar, Plt Deputi Bidang Dukungan 
Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan dari Sekretariat 
Wakil Presiden RI, C Betty Manurung, S.IP., M.P.M, mengatakan bahwa 
prevalensi angka stunting saat ini sebesar 27, 67% berdasarkan data 
status gizi balita Indonesia. Sementara Presiden memberi arahan 
supaya diturunkan mencapai 14% pada akhir 2024 yang artinya harus 
menurunkan 3% tiap tahunnya. 

Betty menjelaskan, untuk mengejar tercapainya prevalensi 14% 
tersebut, diperlukan kerjasama antara organisasi pemerintah dan 
non pemerintah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai 
tingginya anemia pada ibu hamil sebesar 48,9% dan turunnya angka 
cakupan imuniasi lengkap yang terjadi pada balita. Ditambah lagi 
pandemi virus corona yang menyebabkan layanan esensial tidak bisa 
dilakukan. Mulai layanan imunisasi di posyandu terhenti dan layanan 
PAUD tidak bisa berlangsung seperti semula. “Pandemi menyebabkan 
pemotongan anggaran, physical distancing yang menyebabkan banyak 
pihak melakukan aktivitas dari rumah. Pandemi juga menyebabkan 
banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan, sehingga meningkatkan 
angka kemiskinan,” tambahnya.

Ditegaskan pula oleh Betty bahwa PAUD 
menjadi prioritas untuk mewujudkan pendidikan 
berkeadilan, bermutu yang relevan dengan 
pendidikan masyarakat. Selama ini PAUD masih 
menyasar minimal pada anak usia 4-6 tahun/
pra sekolah. Padahal stunting terjadi sejak dalam 
kandungan. “Sehingga perlu adanya sosialisasi dan 
kebijakan supaya PAUD juga memberi layanan anak 
mulai usia nol tahun atau sejak lahir. Hal ini untuk 
mencegah dampak berkepanjangan. PAUD juga 
menjadi forum edukasi pola makan, pola asuh dan 
pola sanitasi bagi orang tua terutama dalam 1000 
hari kehidupan. PAUD juga penting dalam tumbuh 
kembang dan kognitif anak,” tegasnya.  

Dalam berbagai penelitian, lanjut Betty, 
terjadinya stunting disebabkan oleh perkembangan 
IQ dan tumbuh kembang anak tidak optimal. 
Sementara itu, dalam penelitian lainnya, pemberian 
stimulasi cukup berperan dapat merangsang sel-sel 
otak yang telah berkembang. “Dari sinilah perlunya 
kesadaran bahwa layanan PAUD harus dimulai dari 
sejak anak dilahirkan dengan mengintegrasikan 
segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan PAUD 
Holistik Integratif,” katanya. 

KEMENDIKBUD AKAN PUNYA 75% PAUD HI

Sementara itu, Dirjen PAUD Dikdasmen, 
Jumeri, S.TP., M.Si menyampaikan peran yang 
bisa dilakukan Ditjen PAUD Dikdasmen dalam 
melakukan pencegahan stunting di masa pandemi. 
Sebagai pengantar, Jumeri menjelaskan bahwa 
akibat pandemi ini terdapat sebanyak 1,25 
miliar warga belajar dunia yang terdampak atau 
sebesar 94,56%. Sedangkan di Indonesia sebesar 
5,44% atau sebanyak 68 juta warga belajar yang 
terdampak. 

Dari 68 juta warga belajar di Indonesia yang 
terdampak tersebut, sebesar 10% nya adalah 
warga PAUD atau sebanyak 6,87 juta anak. Di sisi 
lain, juga terdapat 542 ribu guru PAUD terdampak, 
203 ribu satuan PAUD terdampak, dan 13 juta orang 
tua PAUD yang terdampak. “Kemendikbud memiliki 
Program PAUD Holistik Integratif yang menjadi 
andalan untuk mempercepat penurunan angka 

C Betty Manurung, S.IP., M.P.M
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stunting. Target Kemendikbud hingga 2024 menginginkan 
sebesar 75% PAUD bisa menerapkan PAUD HI,” jelas Jumeri.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa 
Tengah ini mengatakan, sebuah PAUD dikatakan integratif 
karena ada perwujudan sinergi yang dilakukan pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan dunia 
industri. “Holistik adalah mewujudkan pemenuhan kebutuhan 
anak usia dini yang esensial. Meliputi gizi, kesehatan, 
pendidikan dan perlindungan sehingga anak bisa tumbuh 
kembang optimal,” katanya. 

Berdasarkan data Kemendikbud jumlah Paud HI saat 
ini secara nasional ada 53.344 buah. Jumeri menjelaskan, 
Kemendikbud memiliki program piloting PAUD HI yang 
dimulai dengan pembelajaran dari PAUD HI oleh pemerintah 
dan non pemerintah.  Piloting dilakukan di 50 kabupaten 
kota dan pengimbasan kepada kabupaten kota yang lain. 
Tahun 2020, Kemendikbud menargetkan sebesar 25% PAUD 
mampu memberi layanan PAUD HI. Sehingga peserta didik, 
bisa mendapat pendidikan holistik. Baik dari sisi kognitif, 
psikologis dan juga kesehatan hingga pencegahan stunting. 
“Selanjutnya, pada tahun 2021 ditargetkan jumlah PAUD HI 
bisa mencapai 35%, tahun 2022 bisa 47%, tahun 2023 bisa 
mencapai 60% dan pada tahun 2024 jumlah bisa mencapai 
75%,” jelas Jumeri.

DIKLAT BERJENJANG DIPERKUAT ILMU GIZI DAN 

KESEHATAN

Sementara itu, Dr. Abdoellah, M.Pd menegaskan, bahwa 
guru PAUD menjadi andalan untuk melakukan pencegahan 
stunting dari segi pendidikan. Sayangnya guru PAUD masih 
banyak yang belum S1. Kualifikasi, memang bukan satu-
satunya jaminan seseorang berkualitas. Tetapi banyak studi 
yang menyebutkan bahwa kualifikasi berbanding lurus dengan 
kualitas seseorang. Data Dapodik memperlihatkan bahwa 

jumlah guru PAUD keseluruhan sebanyak 616.279 orang. 
Mereka terbagi dalam dua kelompok. Guru TK sebanyak 
306.380 orang dan guru KB, SPS dan TPA sebanyak 309.899 
orang. Dari angka tersebut, pada guru PAUD yang sebanyak 
616.279 orang itu, hanya 34% yang berijasah S1 PAUD, 
selebihnya atau 66% bukan S1 PAUD. 

Terkait penanganan stunting, Abdoellah mengatakan bahwa 
GTK PAUD telah diberi mandat sejak 2019 untuk menjalankan 
dua hal, yakni pelatihan melalui Diklat Berjenjang dan 
pembagian Buku Pegangan untuk guru. Materinya antara lain 
tentang gizi dan kesehatan. Diklat Berjenjang sudah dilakukan 
sejak 2012, namun dengan penanganan stunting Diklat 
Berjenjang kian diperluas dan diperdalam. Diklat Berjenjang 
terbagi dalam tiga tingkatan, yakni tingkat dasar, lanjut dan 
mahir. Pada tingkat dasar, sasaran utamanya guru PAUD yang 
belum S1 agar mereka memiliki kompetensi setara S1. 

Tahun 2018, Diklat Berjenjang mendapat pengakuan dan 
penghargaan dari UNESCO di Paris tahun 2019. Indonesia, 
Inggris dan Cili adalah tiga negara negara yang diberi 
penghargaan menyingkirkan 150 negara kandidat lainnya. 

GTK PAUD DALAM PENCEGAHAN STUNTING

Sejak mandat penanganan stunting diberikan tahun 2019, 
Direktorat GTK PAUD menyiapkan 2000 pelatih melalui 
kegiatan Pelatihan Calon Pelatih (PCP) di 100 kabupaten/
kota yang masing-masing 20 orang pelatih. “Tetapi hanya 
terpenuhi 1979 pelatih, kurang 21 orang karena tidak lulus.. 
Terus terang kami tak mau main-main soal diklat ini, karena 
calon pelatih akan melatih guru, maka hasilnya harus yang 
terbaik,” kata Abdoellah. 

Selain PCP juga telah dilakukan pelatihan guru PAUD oleh 
pelatih hasil PCP dengan biaya dari dana desa dan hanya 
beberapa kabupaten/kota yang menjalankan. Lalu juga telah 
dilakukan kegiatan pengasuhan/stimulasi guru PAUD terhadap 
anak usia 0-2 tahun melalui dana desa. 

Tahun 2020 Direktorat GTK PAUD juga diminta menyiapkan 
20 orang tiap kabupaten/kota yang berarti sebanyak 2000 
tersebar di seluruh Indonesia. Ternyata hingga Agustus baru 
terealisasi sebanyak 1374 pelatih, kurang 626 orang. Hal ini 
terjadi karena masih banyak daerah yang belum mengirimkan 
peserta untuk dilatih. “Saya sampaikan di sini bagi daerah 
yang belum mengirimkan nama-nama calon pelatih saya 
minta segera kirimkan, tetapi harus ada rekomendasi dinas 
pendidikan kabupaten/kota setempat. Pelatihan tahun 2020 
dilaksanakan secara daring, karena masih pandemi covid 19. 
Kami juga khawatir daerah stunting susah diakses internet, 
tetapi kami akan lalukan segala macam cara supaya bisa hadir 
untuk daerah-daerah susah internet tersebut,” ujar Abdoellah. 


MUKTI ALI

Anak-anak yang mengalami stunting cenderung bertubuh kerdil



BINGKAI DIREKTORAT

38 Edisi XIII/Tahun VI/Desember/2020 BERSAMA PERANGI STUNTING

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah (Permendiknas 
Nomor 16 Tahun 2007 dan Permendikbud Nomor 
137 Tahun 2014), Direktorat GTK PAUD berkomitmen 
meningkatkan kompetensi pendidik PAUD. Pendidik 

PAUD adalah tenaga profesional yang dituntut mampu 
merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai 
hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, 
pengasuhan dan perlindungan anak didik. Sehingga seorang 
pendidik PAUD seharusnya memiliki kompetensi dan 
kualifikasi akademik yang memadai. 

Untuk menghasilkan GTK PAUD sebagaimana di amanatkan 
Permendiknas tersebut, Direktorat GTK PAUD diantaranya 
menyiapkan calon pelatih melalui Diklat Berjenjang 
Pelatihan Calon Pelatih (PCP) untuk selanjutnya mereka 
bisa mendistribusikan hasil pelatihan kepada GTK PAUD di 
sekitar mereka bertugas. Direktorat GTK PAUD juga berperan 
dalam pencegahan stunting, Diklat Berjenjang PCP yang 
diselenggarakan juga berfokus pada penyiapan GTK PAUD 
untuk berperan dalam pencegahan stunting tersebut. 

Ketua Pokja Pembelajaran, Direktorat GTK PAUD, Drs.  
Nasruddin mengatakan bahwa Diklat Berjenjang ditetapkan 
menjadi salah satu program untuk meningkatkan kompetensi 
dan pengetahuan para pendidik PAUD sejak tahun 2010. 
“Selain bertujuan memenuhi komitmen secara konkrit 
terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan Diklat Berjenjang 
juga menjadi bagian dari strategi untuk mendukung Strategi 
Nasional Program Pencegahan dan Penanganan Stunting 
(P3S),” katanya.

Nasruddin menambahkan bahwa Direktorat 
GTK PAUD telah melaksanakan Pelatihan Calon 
Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar. 
Dan selama pandemi pelaksanaan PCP Stunting 
berlangsung secara daring dan luring. “Tahun 2019 
PCP menjangkau guru PAUD sebanyak 1979 orang, 
dan pada saat pandemi tahun 2020 ini tetap kami 
langsungkan dan berhasil menjangkau guru 
sebanyak 1785 orang,” katanya. “Guru-guru 
PAUD yang menjadi peserta PCP tahun 2020 
berasal dari 100 kabupaten/kota,” tambahnya.

Selama PCP, guru PAUD diberikan penguatan 
materi kebijakan, dan 9 mata diklat substansi. 
Kesembilan matadiklat substansi tersebut 
meliputi:

 ● Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini

 ● Pengenalan Anak dengan Kebutuhan Khusus

 ● Cara Belajar Anak Usia Dini

 ● Perencanaan Pembelajaran

 ● Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini

 ● Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini

 ● Komunikasi dalam Pengasuhan

 ● Etika dan Karakter Pendidik PAUD.

Selain itu diberikan juga 7 materi kepelatihan, meliputi: 
Pendidikan Orang Dewasa (Andragogi, Etika dan Karakter 
Pelatih, Strategi Pelatihan, Pengelolaan Kelas Pelatihan, 
Evaluasi Pembelajaran dalam Pelatihan, Penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pelatihan, dan Praktik 
Melatih (microteaching).

Setelah mengikuti Bimtek, para pendidik PAUD yang 
menjadi peserta diwajibkan melaksanakan dan membuat 
laporan Tugas Mandiri. Narasumber PCP Diklat Berjenjang 
Tingkat Dasar berasal dari unsur birokrasi, akademisi, 
profesional, maupun praktisi. 

DUMA & MUKTI

PCP Diklat Berjenjang
Cegah Stunting

Pencegahan Stunting
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“Di Desa Awiu tempat tinggal saya jangankan untuk 
internet, untuk nelpon biasa harus rela mendaki gunung 
atau menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 kilometer. 
Karena diklat PCP melalui online saya harus tinggal di kota 
kecamatan. Saya siapkan diri untuk kos selama 10 hari. Naik 
motor menuju kos-kosan sejauh 28 kilometer dari Desa Awiu. 
Medannya sangat rumit, karena naik turun gunung, dan jalan 
juga berlumpur.  Saat sampai di kosan, kata teman saya 
diklat online bisa pakai zoom, lalu teman yang pandai interet 
mengajari saya untuk instal. Setelah beres ada yang bilang 
kalau zoom memakan kuota interet, saya panik karena saya 
tidak memilki dana yang cukup, untuk beli pulsa data butuh 
biaya, padahal saya bawa uang hanya untuk mempersiapkan 
biaya di kosan. Saat microteaching, saya harus mencari tempat 
yang jaringan internetnya bagus karena harus menggunakan 
laptop. Saya harus rela menempuh perjalanan lagi kurang 
lebih 15 kilometer dan harus berangkat pagi-pagi agar tidak 
terlambat. Setelah shalat subuh saya berangkat supaya 
bisa mengikuti microteaching tepat waktu. Baru 15 menit 
login tiba-tiba laptop saya eror, jadi saat microteaching saya 
numpang laptop teman, alhamdulillah panitia dan narasumber 
memakluminya. Setelah microteaching semuanya akan 
berakhir, namun ada tugas mandiri yang menunggu.  Saya 
berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya sampai 
tuntas walau harus bolak balik. Saat pengiriman tugas mandiri, 
saya rela begadang sampai jam 23.00 wita, Karena saat itu 
jaringan lagi bersahabat.”

Kisah Menarik Di Balik Laptop Peserta PCP Cegah Stunting

Microteaching yang Menyebalkan

Radiati, S.Pd
Guru TK Al-Buhari, Desa Awiu, Aere, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

“Ketika registrasi diklat PCP saya agak khawatir kalau 
diadakan pretest, ada keraguan namun sudah terlanjur. 
Maka saya mulai berkomitmen ikut dan ingin mengikuti 
perkembangan digital. Ada banyak kendala mulai dari 
ketepatan waktu, sinyal tidak bersahabat dan rasa ngantuk. 
Selain itu ada aplikasi untuk ikuti materi, maka harus pintar 
dan peka dalam mengoperasikan. Diakhir setiap materi, selalu 
ada tugas yang harus dikirim. Materi kadang juga dikirim lewat 
WA,  saya lambat mengetik WA, bahkan belum selesai ngetik 
sudah ditutup. Apalagi saat microteaching, perasaan saya 

Kristina Tanan, S.Th
Guru TK dari Tana Toraja, Sulawesi Selatan

mulai berkecamuk saya akan membawakan materi dan akan 
dilihat dan di dengar oleh seluruh peserta latihan. Awalnya 
ragu, takut salah, grogi dan banyak lagi. Pengalamanku 
semakin bertambah ketika harus mengerjakan tugas mandiri 
serta menyusun laporan. Apalagi video tidak bisa terupload, 
saya panik, seharian saya harus berpikir bagaimana caranya. 
Dengan kerja keras, video saya dapat terupload. Ada kelegaan 
yang saya rasakan, sehingga tidak menjadi beban bagi saya.”
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Heriyanti Azhrilla
Guru TK Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

“Ikut diklat PCP saya diminta oleh ketua IGTKI Kabupaten 
Bulungan. Awalnya saya enggan ikut PCP karena masih 
suasana duka setelah nenek saya meninggal. Tetapi ada 
perasaan tidak enak sama ketua IGTK. Akhirnya mengikuti. 
Ada yang menarik saat diklat berlagsung hari Jumat, saya ada 
program Goreng-Goreng Azrila Jumat Berbagi, itu program 
kami menyiapkan makanan ringan untuk yang sholat Jumat. 
Sambil ikut materi saya sambil menyiapkan goreng-goreng 
tersebut. Semua materi diklat bisa saya ikuti dengan baik, 
kecuali materi microteaching yang paling menyebalkan 
melihat wajah Pak Puji dari Kementerian. Tetapi Bimtek 
PCP ini, sangat berkesan buat saya. Karena memang baru 
pengalaman pertama, sehingga banyak ilmu dan pengetahuan 
yang saya dapatkan. Dari membuat aplikasi, mengenal teman-
teman dari berbagai daerah, terlebih kepada panitia yang 
dengan kebaikan dan kesabarannya selama mendampingi 
kami. Dengan Bimtek PCP ini juga, yang tadinya saya malas 
melihat wajah Pak Puji, jadi berterima kasih karena diberi 
kesempatan untuk bergabung dan mengenal orang-orang 
hebat dari berbagai daerah khususnya panitia dan pemateri.

Nursiah, S.Pd
Kepala TK Pelangi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

“Awalnya saya ragu dan bingung karena baru kali ini ikut 
pelatihan seperti ini, di mana saat ini kita berada dalam masa 
pandemi jadi pertemuanya dilakukan secara virtual, hal yang 
masih asing bagi saya.  Tapi setelah saya membaca testimoni 
dari peserta sebelumnya, saya jadi bersemangat dan yang 
lebih penting bagi saya adalah karena basic pendidikan saya 
yang jurusan bahasa Inggris tapi saya berkecimpung di PAUD, 
sebagai pengelola PAUD. Maka saya semangat mengikutinya 
utuk menambah ilmu tentang PAUD. Pelaksanaannya selama 
kurang lebih 2 minggu, mulai pemberian materi, pengerjaan 
tugas individu dan yang paling menegangkan adalah 
mikroteaching, tapi walau dengan tertatih-tatih berhasil 
kami lewati, dan yang terakhir tugas mandiri cukup lama 
terkirim jaringan internet sangat terbatas. Daerah saya susah 
internetnya, sehingga harus mencari tempat-tempat tertentu 
yang ada jaringannya, kadang kegiatan zoom sementara 
berlangsung tiba- tiba hilang jaringann, atau kadang listriknya 
turun.” 



41

“Menjadi guru PAUD bukanlah impian saya, bukanlah 
ekspektasi saya, bukanlah latar belakang pendidikan saya. 
Tapi menjadi guru PAUD adalah sebuah panggilan. Pada 
awal kami membuka PAUD Maria Study tahun 2016, kami 
meminjam ruangan kepala kampung dan bendahara kampung 
untuk sekolah. Kami bekerja tanpa digaji selama 1 tahun. 
Hanya dengan motivasi dan penguatan yang selalu saya 
berikan kepada suami dan adik saya yang merupakan guru di 
PAUD Maria Study. Kami bertiga mampu menjalani setahun 
pertama tanpa gaji. Kalimat yang selalu saya sampaikan saat 
terasa berat dan mulai putus asa adalah “Tuhan tidak akan 
pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu melayani 
dan bekerja dengan tulus, lakukan bagian kita, Tuhan akan 
melakukan bagian Tuhan”. Karena keterbatasan biaya saya 
tidak mampu membeli alat permainan untuk anak-anak, dan 
akhirnya pada waktu jam bermain mereka semua main mobil-
mobilan menggunakan kursi kampung. Kepala kampung dan 
aparat kampung hanya melihat dan tersenyum, karena melihat 
senyuman dan tertawa bahagia anak-anak pada saat itu. 
Senyuman merekalah kekuatanku melangkah maju dengan 
impian yang besar. Kadang saya tersenyum melihat mereka 
tertawa, berlari, bermain bersama-sama, tapi hati terasa 
sedih. Bersyukurlah untuk setiap keadaan yang lebih baik 
yang kalian miliki, karena masih banyak yang berkekurangan. 
Kami mulai diikutkan dalam beberapa pelatihan, saya makin 
mengetahui bagaimana membina anak PAUD dengan benar, 
sampai akhirnya mengikuti diklat PCP ini. Saya sangat senang 
dan bahagia bercampur bangga. Mendapatkan ilmu dari 
pemateri hebat.”

Sofia Fifi Hommy, S.Sos
TK Maria Study, Soug Jaya, Teluk Wondama, Papua Barat
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Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
masih menghadapi banyak tantangan, khususnya 
tentang kualitas pembelajaran yang belum merata. 
Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbud, 2019,masih 

terdapat ketimpangan mutu lembaga PAUD seperti Taman-
kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),Taman Penitipan Anak 
(TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) antar daerah. 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. Majalah Misi berkesempatan berbincang dengan 
Ketua Pokja Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas 
GTK PAUD, Ir. Komarudin, M.Si, M.Pd. mengupas program 
kemitraan yang saat ini terus berjalan. 

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

Program kemitraan ini bisa dilaksanakan dengan cara, 
antara lain GTK dimagangkan dengan GTK lain yang lebih 

unggul. Para guru dan tenaga kependidikan 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.

Mendongkrak Pemerataan 
Kualitas Pembelajaran

Kemitraan GTK PAUD

DOK: www.unicef.org
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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 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 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.

Kemudian 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 online. 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; dan 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  
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 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. 

RIHAD WIRANTO

DESAIN PROGRAM

Untuk melaksanakan program kemitraan tersebut, maka 
diadakan beberapa langkah. Pada 2020, diadakan desain 
program, On The Job Learning, dan pendampingan. Dalam 
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; 

DOK: cdn.medcom.idDOK: www.unicef.org
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Aktivitas selama kegiatan Capacity Building dan Visioning Direktorat GTK PAUD
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Selama tiga hari, 18-20 
Desember, 2020, Direktorat 
GTK PAUD melangsungkan 
Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur melalui Capacity Building 
dan Visioning. Kegiatan tersebut 
bertempat di Hotel Santika Premiere 
ICE - BSD City, Tangerang, Banten, dan 
diikuti seluruh pegawai sebanyak 109 
orang. 

Kegiatan Capacity Building dan 
Visioning ini dihadiri Dirjen GTK, Dr. 
Iwan Syahril, Ph.D dan dibuka langsug 
oleh Direktur GTK PAUD, Dr. Santi 
Ambarrukmi, M.Ed. Saat memberi 
sambutan, Iwan Syahril memafaatkan 
kesempatan tersebut sebagai ajang 
ramah tamah untuk mengenal lebih 
dekat dengan seluruh pegawai di 
Direktorat GTK PAUD dari tiap-tiap 
Kelompok Kerja (Pokja). Suasana 
berlangsung cukup akrab dan hangat, 
mengingat pertemuan dengan seluruh 
pegawai khususnya di Direktorat GTK 
PAUD baru berlagsung saat itu semenjak 
Iwan Syahril menjabat Dirjen GTK. 

Senada dengan Iwan Syahril, Dr. 
Santi Ambarrukmi, M.Ed, yang baru 2,5 
bulan menjabat Direktur GTK PAUD juga 
menjadikan ajang tersebut untuk saling 
mengenal seluruh pegawainya. Susana 

pandemilah yang menyebabkan sulitnya 
bertemu langsung dengan seluruh 
pegawai, lantaran harus bergiliran 
bekerja dari rumah. 

Namun, Santi ingin memanfaatkan 
kesempatan tersebut untuk 
membangun kebersamaan melangkah 
tahun 2021 mendatang. “Saya ingin 
membuat sesuatu yang berbeda. Untuk 
bisa mewujudkan hal tersebut, kita 
harus satu visi, satu bahasa dan satu 
tujuan. Dan untuk bisa menjalankan 
visi tersebut, kita harus perkuat 
kerjasama, perkuat kolaborasi dan 
saling memahami pekerjaan satu sama 
lain,” katanya.

Santi juga meminta kepada seluruh 
pegawai untuk bisa membuang 
egosentris kelompok kerja dalam 
menjalankan tugas-tugasnya. “Bahwa 
pekerjaan kita itu untuk mendukung 
direktorat, jadi tidak ada egosentris 
bahwa suatu pekerjaan adalah 
pekerjaan kelompok kerja,” tambahnya.

Santi juga memuji laporan keuangan 
yang disusun tahun 2020 lalu, yang 
berhasil menjadi laporan terbaik di 
Ditjen GTK. “Terus terang waktu di 
lantai 14 saya mengapresiasi dan 
mencontoh laporan keuangan tersebut. 
Saya kira ini prestasi luar biasa yang 

harus dipertahankan dan kalau bisa 
ditingkatkan,” kata perempuan yang 
memiliki tiga orang anak dan tiga cucu 
itu. 

Sedangkan, Endang Setiawati, S.S., 
M.M, Kasubbag TU, Direktorat GTK PAUD 
menjelaskan bahwa kegiatan tersebut 
menjadi ajang refleksi perjalanan kinerja 
Direktorat GTK PAUD selama tahun 
2020 dan bermaksud membangun 
optimisme melangkah di tahun 2021. 
Endang menjelaskan, bahwa Capacity 
Building merupakan pengembangan 
kapasitas pegawai yang menjadi proses 
setiap individu untuk memperoleh, 
meningkatkan, dan mempertahankan 
keterampilan, pengetahuan, dan 
sumber daya lain yang diperlukan untuk 
melakukan pekerjaan mereka secara 
kompeten.

Sedangkan visioning merupakan 
seni melihat masa depan. Melalui 
visioning, Direktorat GTK PAUD 
bermaksud menghidupkan kembali 
imajinasi, kreatifitas, inovasi serta 
membuka hati dan pikiran serta semua 
indera tiap pegawai untuk melahirkan 
gagasan-gagasan cerdas dan gemilang. 
“Tujuan diselenggarakannya kegiatan 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur melalui Capacity Building dan 

Wahana Refleksi dan
Perkuat Visi Tahun 2021

Capacity Building dan Visioning Direktorat GTK PAUD
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Visioning ini adalah untuk merefleksi perjalanan Direktorat 
GTK PAUD tahu 2021 serta membangun visi bersama untuk 
tahu 2021 esok, serta memberi pemahaman bersama untuk 
mencapai tujuan direktorat,” terang Endang.

Selama kegiatan, peserta dibagi dalam beberapa kelompok 
untuk melaksanakan beberapa kegiatan penguatan visi yang 
dipandu tim visioner yang didatangkan secara khusus. Tim ini 
mengajak seluruh peserta untuk menuliskan hal-hal apa yang 
dirasa mengganjal selama bekerja di Direktorat GTK PAUD, 
serta hal apa saja yang dirasa baik dan harus dipertahankan, 
dan hal apa yang harus dilakukan untuk kenyamanan kerja 
bersama. Tim visioner juga meminta seluruh pegawai 

mengungkapkan tanda cintanya kepada direktur dengan cara 
menempelkan kertas kecil berbentuk cinta dan berwarna pink 
di baju direktur. Sontak aja, direktur bak gula yang dikerubuti 
ribuan semut saat itu. 

Selain tim visioner, narasumber lain adalah motivator dari 
PPPPTK Penjas dan BK, Dr. Sugito AW, M.Pd bersama tim. 
Selama kegiatan, peserta tampak antusias mengikuti instruksi 
narasumber, kegiatan berlangsung sangat rileks namun serius. 
Semua peserta berharap, Pandemi Covid-19 segera berakhir, 
dan bisa menatap serta melangkah di tahun 2021 jauh lebih 
baik lagi. 

MUKTI ALI

Direktur GTK PAUD, Santi Ambarrukmi, M.Ed 
menyempatkan foto selfi bersama 
beberapa pegawai

Seluruh pegawai Direktorat GTK PAUD berfoto 
bersama Dirjen GTK Dr. Iwan Syahril, Ph.D
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Pada suatu hari, di dalam hutan, hiduplah beberapa hewan. Hewan darat maupun air. Hutan nan 
lebat dengan beraneka tumbuhan itu sangat rindang dan sejuk. Berhias kicau burung menambah 
ketentraman dunia hutan. Suatu hari, ditepi sungai tinggallah ikan kecil bernama Koi. Ia sangat 
riang, dan berteman dengan siapa saja. Akan tetapi Koi adalah binatang yang paling usil di sana. 

Setiap hari ada saja teman binatangnya yang diusili oleh dirinya. Nah..di tepi sungai juga tinggal binatang 
buas, dia adalah Paman Buaya yang berjemur dan tertidur sambil mulutnya dibuka lebar-lebar.

Menyaksikan hal tersebut, muncullah ide usil dari Koi. Koi membangunkan dengan menarik lidah 
Paman Buaya di mulutnya. Koipun segera melakukan dan bermain-main dalam mulut buaya. Banyak 
teman-temannya yang memperingatkan bahwa hal tersebut sangat berbahaya, tetapi Koi si ikan kecil 
tidak menghiraukannya.

Paman buayapun sempat kaget dan menutup mulutnya. “Eiiiits, hampir saja,” kata Koi melompat 
keluar. Ternyata, Paman Buaya tidak menyadarinya, dan melanjutkan tidur siangnya. Melihat hal tersebut, 
Koi mulai kesal, dan kembali usil dengan menggelitik tubuh paman Buaya. Paman buaya merasa geli. 
“Siapa yang melakukan ini?” Tanyanya lantang. Koipun akhirnya muncul keatas permukaan air dan 
menjawab:” Akuuu paman buaya, …ayo sini kejar aku…weeeek,” kata Koi.

Lalu Koi berenang mendekati muara air terjun. Paman Buaya berteriak 
memperingatkan Koi si ikan kecil. “Koi, awas, jangan mendekat kesana, 

bahaya, arus air sedang kencang sekali,” kata paman Buaya. 
Koi tidak menghiraukannya, dan tidak menyadari, arus air 
lebih kencang dari biasanya. Koi si ikan kecil tergulung arus 
dan terbentur batu di muara sungai hingga tidak sadarkan 

diri. Paman buaya menyadari Koi dalam keadaan tidak 
sadar, akhirnya paman Buaya merentangkan seluruh 
tubuhnya untuk membendung air. 

Koipun membentur tubuh paman Buaya dan dengan 
segera membawa Koi ke tepi sungai yang arus airnya 
tenang. Paman buaya berusaha membangunkan Koi, 
dan akhirnya Koipun terbangun. Koi menyadari dia telah 
mengalami keadaan yang berbahaya tadi, Koi melihat 

di sekitarnya dan ternyata ada paman Buaya di dekatnya. Paman 
Buaya menceritakan apa yang terjadi, dan meminta Koi tidak 
mengulangi perbuatannya lagi. Koi pun menyadari kesalahannya, 
dan segera meminta maaf atas perilaku yang dilakukannya. 
Paman buaya akhirnya memaafkan Koi, dan kehidupan di dalam 
hutan kembali tenang. 

Budi Baik
Paman Buaya
OLEH: Arum Puspitasari
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Lembaga PAUD yang satu ini berada 
di sudut persimpangan jalan di 
dalam kompleks perumahan 
Marrakesh Regency Blok B2/1 

Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan 
Rancasari, Ciwastra, Kota Bandung. 
Sekilas, bangunannya tak begitu besar, 
nyaris sama dengan rumah-rumah 
yang ada di sekitarnya. Hanya saja 
memiliki lahan yang sedikit luas karena 
berada di pojok perumahan. Dari luar 
bangunannya tampak sederhana, 
terlihat hanya ada papan nama kecil dan 
beberapa Alat Permainan Edukatif (APE) 
outdoor. Namun saat menginjakkan kaki 
di dalamnya, aura dunia anak langsung 
menyengat. Beragam alat permainan 
dan media pembelajaran tersedia dan 
sangat kental nuansa Indonesia.  Ada 
angklung, ketipung, rebana dan lain 
sebagainya. Semua benda-benda 
tertata rapi dan sangat bersih, tak 
berdebu.

Lembaga PAUD itu bernama Sekolah 
Gemintang Indonesia, dikepalai seorang 
perempuan bernama Yulia Djuhana, 
seorang pakar PAUD yang juga salah 
satu juri Pendidik Kelompok Bermain 
pada Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas 
sejak kegiatan itu mulai diselenggarakan 
hingga terakhir tahun 2019 lalu. 

Saat menyambangi sekolah ini, 
kami bertemu dengan wakil kepala 
Sekolah Gemintang yang tak lain adalah 
menantu dari Yulia Djuhana. Dia adalah 
Diane Fatmawati yang juga aktif di dunia 
PAUD. Diane pernah menjadi juara 1 
kategori Pengelola PAUD pada Apresiasi 
GTK PAUD dan Dikmas tingkat nasional 
tahun 2015 di Medan Sumatera Utara. 
Sejak 2016, mulai terlibat sebagai juri 
pengelola PAUD untuk Apresiasi GTK 
PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Barat. 

Selain mengelola PAUD, sehari-hari 
Diane juga menjadi dosen tetap di PIKSI 
Ganesha, Bandung. Dia juga tengah 
menuntaskan program doktoral di 
Universitas Pasundan, Bandung. 

Cukup nyaman berbincang dengan 
Diane yang mantan mahasiswa 
berpestasi di almamaternya dulu 
yakni Universitas Pasundan. Gaya 
bicaranya terbuka tanpa beban, namun 
sangat care dengan sesama. Terlebih 
dengan guru-guru yang ada di Sekolah 
Gemintang Indonesia. “Guru di sini bagi 
saya bukanlah ornag lain, mereka sudah 
menjadi bagian dari keluarga. Kami 
saling membantu, saya biasa menjadi 
driver mereka ketika ada keperluan 
untuk PAUD. Apapun bisa saya lakukan 
untuk melayani SDM di sini terutama 
anak-anak,” ujar ibu satu anak ini.

Diane menjelaskan bahwa Sekolah 
Gemintang Indonesia baru berdiri sejak 

3 tahun silam tepatnya tahun 2017. 
“Dulu saya wakil kepala di Sekolah Lare 
Alit waktu juara nasional, lokasi Lare 
Alit lumayan jauh dari lokasi Sekolah 
Gemintang. Berhubung saya tinggal di 
kompleks perumahan ini, lalu Lare Alit di 
percayakan kepada orang lain dan kami 
mulai fokus merintis Sekolah Gemintang 
Indonesia,” Diane menjelaskan.

Visi Sekolah Gemintang Indonesia 
adalah mengembangkan berbagai aspek 
perkembangan anak sejak usia dini 
sebagai persiapan untuk tahap hidup 
selanjutnya agar dapat menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya melalui 
pembelajaran berpusat pada anak yang 
mengedepankan pembelajaran berbasis 
lingkungan. Sedangkan misinya, 
meliputi: membantu orang tua yang 
bekerja untuk memberikan pengasuhan, 
layanan pendidikan bagi anak usia dini, 
mengantarkan anak menuju karakter 
percaya diri dan mandiri, mengantarkan 

PAUD HI Berbasis 
Budaya dan Agama

Sekolah Gemintang Indonesia
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anak memahami diri sendiri, orang 
lain dan lingkunganya, meningkatkan 
kesadaran dan partisipasi masyarakat 
terhadap pelayanan PAUD, dan 
melaksanakan pembelajaran berbasis 
lingkungan.

Saat ini Sekolah Gemintang Indonesia 
memiliki peserta didik sebanyak 30 
anak, dan dikelolah secara holistik, 
terdiri dari balita, Kelompok Bermain 
(KB), TK A dan TK B. Desain layanan 
PAUD Holistik Integratif sudah dibuat 
sebelum lembaga didirikan. Layanan 
diterapkan secara terpadu, mulai bayi 
usia dua tahun hingga usia 6 tahun 
menjelang masuk SD. 

Prinsip pembelajarannya 
dikembangkan dengan penguatan 
agama Islam dan budaya. “Penumbuhan 
dan penanaman karakter anak dipantau 
dan diintervensi setiap saat, tidak hanya 
di sekolah, ketika di rumah masing-
masing kami selalu komunikasi dengan 
orang tua mengenai perkembangan 
anaknya. Dan Pengembangan 
kecerdasan dan kecakapan anak 
dilakukan dengan konsep BCCT melalui 
sentra-sentra,” papar Diane.

Ketika melihat sudut-sudut ruangan 
di Sekolah Gemintang Indonesia, banyak 
ruangan penuh media pembelajaran 
dan APE indoor. Meskipun ruangan 
itu terkesan kecil dan sempit namun 
isinya sangat memadai untuk anak 

usia dini. Ruang-ruang itu dibagi dalam 
berbagai sentra. Beberapa guru dengan 
ramah menjelaskan masing-masing 
sentra yang menjadi tanggungjawabnya 
masing-masing. Diane yang wakil kepala 
sekolah juga menjadi penaggungjawab 
Sentra Peran. “Sentra peran adalah 
sentra yang mengalirkan materi kepada 
anak melalui bermain peran,” katanya 
sambil menunjukkan beberapa media 
pendukung Sentra Peran.

Sementara Gheanissa Nabilah, guru 
penanggungjawab Sentra Bahan Alam 
mengatakan bahwa dalam Sentra Bahan 
Alam anak akan diberi pengalaman 
untuk bereksplorasi dengan berbagai 
materi, anak bermain sambil belajar 
dalam hal menunjukkan, mengenali, 
membandingkan, menghubungkan dan 
membedakan. Ada juga Sentra Balok 
yang ditangani Utari Almira. “Dalam 
Sentra Balok akan memfasilitasi anak 
bermain tentang konsep bentuk, 
ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, 
ketelitian, bahasa, dan kreativitas. 
Bermain balok selalu dikaitkan dengan 
main peran mikro, dan bangunan 
yang dibangun anak digunakan untuk 
bermain peran,” ujarnya.

Sedangkan Sentra Imtak ditangani 
oleh Rida Fitriyani. Ia menjelaskan 
Sentra Imtak memberikan kesempatan 
kepada anak pembelajaran nilai-nilai, 
aturan-aturan agama, sehingga anak 
dapat mengembangkan keimanan 

dan ketakwaan melalui pembelajaran 
sehari-hari pada kegiatan bermain 
anak. Sentra lainnya adalah Sentra 
Persiapan yang ditangani Hanna Widia 
Komara. Ia menjelaskan bahwa dalam 
sentra tersebut menjadi pusat kegiatan 
bermain untuk mempersiapkan 
anak mengenal tulisan, huruf dan 
menghitung. Kegiatan ini membantu 
anak mempersiapkan diri memasuki SD. 

Selain itu, Sekolah Gemintang 
Idonesia juga giat melakukan kegiatan 
parenting. Diane menjelaskan bahwa 
kemitraan sekolah dan orang tua murid 
mutlak dilakukan. “Secara berkala 
kami mengundang orang tua murid dan 
memberikan berbagai pemahaman dan 
keterampilan terutama pengasuhan 
anak. Hal ini agar anak bisa tumbuh 
secara optimal utuk menjadi insan 
yang cerdas, tangguh, dan berkarakter 
unggul,” jelas Diane. 

Mendidik anak usia dini saat 
disekolah, kata Diane harus 
berkelanjutan ketika anak berada di 
rumah. Dan selama di rumah, segala 
aktivitas anak dipantau dan didampingi 
orang tua masing-masing. Sehingga 
pemahaman pengasuhan anak pada 
orang tua selalu diberikan oleh pihak 
sekolah. “Saat kami jalan selalu 
menyempatkan singgah di rumah 
peserta didik, berbincang dengan orang 
tuanya, dari sana kami bisa mengetahui 
bagaimana perkembangan anak 
tersebut.

Dalam penumbuhan karakter dan 
keterampilan anak, Sekolah Gemintang 
Indonesia memiliki beberapa kegiatan 
pendukung, mulai Market Day, Field 
Trip, Konsultasi Tumbuh Kembang 
Anak, Pemeriksaan Gigi dan Mulut, 
Pembelajaran Pengelolaan Sampah. 
“Kegiatan-kegiatan ini dijalankan secara 
berkala dan biasanya berganti-ganti 
tema, seperti market day kami lakukan 
untuk menumbuhkan kemandirian anak 
dengan melatih jual beli produk dengan 
membagikan undangan pada orang tua 
untuk datang dan berpartisipasi,” jelas 
Diane. 
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Diusianya yang sudah 64 tahun Yulia Djuhana masih 
terlihat bugar dan aktif mengurus Sekolah Gemintang 
Indonesia yang didirikannya tahun 2017 lalu. Yulia 
atau yang akrab disapa Nena itu adalah salah satu 

pakar PAUD di Indonesia yang kerap menjadi nara sumber 
di berbagai instansi. Nena sering didaulat sebagai juri dalam 
berbagai perlombaan khususnya untuk GTK PAUD. Salah 
satunya juri Pendidik Kelompok Bermain (KB) pada Apresiasi 
GTK PAUD dan Dikmas sejak tahun 2013-2019.

Nena juga pernah aktif sebagai dosen PAUD di beberapa 
perguruan tinggi, di antaranya dosen di Universitas 
Muhammadiyah Dr. Hamka, dosen di Universitas Yarsi, Jakarta 
sekaligus menjadi Direktur PAUD Yarsi dan dosen di Universitas 
Terbuka. Mantan Sekretaris AJB Bumi Putera, Jakarta ini 
kemudian pensiun dari aktivitasnya s e b a g a i 
dosen dan memilih menetap 
di Bandung dengan mengurus 
Sekolah Gemintang Indonesia. 
“Saya masih 
merasa punya 
kekuatan tenaga 
dan fikiran untuk 
mengembangkan 
potensi anak-anak Indonsia. Masih sering menjadi 
pembicara tentang PAUD. Tetapi, merasa ada yang 
kurang jika belum memiliki lembaga sendiri. 
Dunia anak tak bisa dijauhkan dari kehidupan 
saya, sangat menyenangkan dan kaya makna,” 
ujar ibu empat anak dan sembilan cucu itu.

Sebenarnya Nena sudah pernah mendirikan 
lembaga PAUD bernama Lare Alit yang berada 
di Bandung kota. Setelah berkembang pesat, 
Nena menyerahkan Lare Alit pada generasi 
berikutnya lalu mendirikan Sekolah Gemintang 
Indoesia yang berada di kompleks 
perumahan De Marrakesh Regency. 
“Rumah saya juga di perumahan ini, 
suasananya nyaman dan dekat dari 
rumah,” kata perempuan yang 
juga penulis buku pedoman diklat 
berjenjang itu.

Selain mengurus lembaga PAUD secara langsung, Nena 
ternyata juga masih aktif sebagai konsultan PAUD dan 
Parenting. Ia senantiasa menghimbau kepada orang tua murid 
untuk membangun kedekatan semaksimal mungkin dan 
meminta mereka jangan gampang memarahi dan membentak 
anak. Nena paling tak tega melihat anak kecil dibentak oleh 
orang tuanya. Nena sering keliling kompleks untuk olah raga 
sekaligus menyapa anak-anak, terutama yang sekolah di 
lembaganya. “Saya ingin memastikan mereka baik-baik saja. 
Kadang anak-anak memanggil dari kejauhan, berlari dan 
memeluk saya. Dalam suasana pandemi setiap hari banyak 
anak bermain ke sekolah. Saya tahu perasaan mereka, tetapi 
kami harus ikuti anjuran pemerintah untuk tidak membuka 
sekolah tatap muka,” terang Nena. 

D i a k h i r perbincangan, Nena berpesan kepada 
semua orang tua khususnya yang 
masih memiliki balita. “Tinggikan 
r a s a kebersyukuran karena 

sudah dikaruniai 
buah hati 
melalui proses 
yang panjang. 
Orang tua 

juga harus memperhatikan kecukupan gizi dan 
kesehatan mental anak. Tumbuhkan kecakapan 

ibadah, peduli lingkungan dan biasakan anak 
melakukan hal positif selama di rumah,” pesan 
Nena. Dalam suasana pandemi seperti ini, 
anak berada di rumah terus, orang tua harus 
memahami proses tumbuh kembang anak, 
jangan sampai melakukan tindakan yang 
berakibat fatal bagi masa depannya. “Anak-
anak tidak pernah salah, tetapi kita orang 
dewasa yang sering tidak mau mengalah,” 

tutup Nena. 
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“Saya bersyukur dan senang bisa menjadi bagian 
dari 10 peserta terbaik kategori Guru TK pada 
Apresiasi GTK PAUD Inspiratif dan Inovatif 
tahun 2020. Ternyata, berawal dari kepingan- 

kepingan bisa menjadi satu karya dan membuahkan hasil 
yakni prestasi, “ ujar Deni Eka Putra sesaat setelah menerima 
penghargaan di Merlyn Park, Hotel, Jakarta, tanggal 22 
November 2020, pada malam Gebyar Apresiasi GTK PAUD 
Inspiratif dan Inovatif tahun 2020. 

Deni adalah guru yang mengajar di PAUD Terpadu Inklusi 
Istiqamah, Ampang Gadang, Ampek Angkek, Agam, Sumatera 
Barat. Di sekolah ini peserta didiknya cukup melimpah, 
sebanyak 92 anak dan terbagi dua jenjang yakni TK A dan TK 
B. Sementara, jumlah guru yang mengajar sebanyak 9 orang. 

Sebagai guru TK, Deni, ikut merasakan bagaimana 
menjalankan pembelajaran untuk anak usia dini di masa 
pandemi. Deni sempat galau dan dilema melaksanakan PJJ 
untuk PAUD. Deni dan guru lainnya tak henti-hentinya berpikir 
mencari cara tepat dan terbaik untuk menyajikan materi ajar 
secara menyenangkan. “Secara terpaksa kami membuat 
kurikulum instan saat pandemi,” ujarnya. “Tapi pandemi 
membawa berkah juga, karena guru PAUD bisa mengikuti 
pelatihan melalui webinar hanya dari rumah dan menerima 
materi dari nara sumber hebat, yang penting tersedia jaringan 
internet,” Deni menambahkan.

Terakhir Deni mengaku mengikuti pelatihan membuat 
konten video menggunakan aplikasi kinemaster. “Setelah 
bisa membuat video, mulai bermunculan ide membuat video 
pembelajaran lainnya. Termasuk video yang saya ikutkan pada 
apresiasi ini, yaitu video dongeng,” tegasnya. 

Dongeng sudah menjadi hobi dan kebiasaan Deni sejak 
awal menjadi guru PAUD. Baginya mendongeng adalah 
hal yang menyenangkan dan mengasyikkan, serta bisa 
mendoktrin anak. “Melalui dongeng bisa mengajak anak 
melakukan sesuatu, dan dapat mengembangkan 6 aspek 
tingkat pencapaian perkembangan anak, mulai nilai moral 
agama, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, kognitif dan 
seni,” jelas Deni.

Deni juga menjelaskan sekilas tentang dongeng, baginya 
dongeng merupakan bentuk sastra yang bercerita tentang 
suatu kejadian yang penuh khayalan yang dianggap oleh 
masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. “Untuk 
anak PAUD dongeng yang sering saya bawakan masuk dalam 
jenis fabel, yaitu dongeng yang tokohnya bisa binatang 
berperilaku seperti manusia yang dapat berjalan dan bicara, 
misalnya dongeng Si Kancil, Buaya dan Kerbau, Kancil dan 
Buaya dan lain sebagainya,” jelas Deni. 
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selama masa pandemi yang diterapkan di KB/TPA tersebut. 
Pengelola itu bernama Arum Puspitasari, S.Pd. Perempun usia 
32 tahun itu harus berjibaku mencari cara tepat mengelola 
KB/TPA selama masa pandemi. “Kebijakan pemerintah 
sekolah kan harus tutup, apalagi KB/TPA. Saya berpikir 
mencari solusi agar layanan KB/TPA tetap berjalan maksimal. 
Saya rancang strategi, lalu mengotak-atik kata per kata dan 
akhirnya tersusunlah kata Gulung Tikar. Begitu dilombakan, 
pada Apresiasi GTK PAUD tahun 2020 saya ajukan strategi 
itu dibuktikan dengan rekaman video. Alhamdulillah menjadi 
salah satu yang terbaik,” ujarnya bahagia.

Arum menjelaskan, strategi Gulung Tikar disusun dari 
kata Gulung dan Tikar. Kedua kata itu memiliki makna 
sendiri-sendiri. Gulung merupakan singkatan dari Gunakan 
Analisa Berbasis Data, Uraikan Kebutuhan Anak, Lakukan 
Perencanaan, Upayakan umpan balik, Negosiasi kesulitan 
belajar anak, dan Gunakan gagasan baru. “Gulung, merupakan 
tahapan yang dilakukan pada ruang lingkup eksternal 
kelembagaan, bagaimana pengelola, merancang strategi 
yang berfokus pada pelayanan kepada anak/peserta didik dan 
orang tua/wali murid,” katanya.

Sedangkan Tikar merupakan singkatan dari Tingkatkan 
kompetensi pendidik, Inovatif dalam pembelajaran, 
Kreatif dalam berkarya, Amanah dalam bertugas, Relasi 
berkelanjutan. “Yang terakhir yang paling penting relasi 
yang berkelanjutan. Bagaimana pengelola mampu menjalin 
hubungan baik dengan guru dan orang tua demi tercapainya 
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan baik, efektif dan 
efisien,” jelas Arum.

Atas prestasinya tersebut, Arum mengucapkan banyak 
terima kasih kepada keluarga besar KB/TPA Intens School. 
“Terimakasih berkat doa anak-anak Bunda Arum bisa menjadi 
salah satu yang terbaik. Saya harap anak-anak kelak juga 
begitu nantinya,” pungkas Arum. 
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Arum Puspitasari, S.Pd.
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Di masa pandemi covid-19, beragam fenomena dialami 
masyarakat. Di Tuban, Jawa Timur ada Kelompok 
Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang 
berdiri tahun 2016 lalu harus Gulung Tikar. KB/TPA 

itu bernama Instens School, beralamat di Jl. Al Falah 5 No 15 
Sidorejo, Semanding, Tuban, Jawa Timur. Jumlah siswa di KB 
dan TPA total sebanyak 75 anak, terdiri dari KB sebanyak 40 
anak dan TPA sebanyak 35 anak. Jumlah guru KB sebanyak 5 
orang dan guru TPA sebanyak 6 orang.

Tetapi ada yang aneh, sang pengelola KB/TPA itu justru 
berpancar raut bahagia akibat Gulung Tikar. Ternyata, Gulung 
Tikar itu bukan berarti bangkrut, tetapi strategi pembelajaran 
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Pandemi covid-19 datang tak diundang, dan tak ada 
yang merencanakan. “Datang saja tiba-tiba dan tidak 
mau segera pergi. Ini kan yang membuat kita semua 
bingung harus bagaimana. Apalagi sekolah ditutup, 

guru PAUD bingung semua bagaimana dengan anak-anak 
selama di rumah. Kami yakin mereka bersama orang tua 
mendapat bimbingan yang cukup, tetapi selama di rumah, 
anak bisa terganggu mentalnya, karena tidak bertemu 
temannya dan selama di rumah anak bisa menemukan 
kebosanan,” ujar Dedeh Mulyawati, SP.d, Kepala TK Atraktif, 
Sahara, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Begitu pandemi mulai menampakkan gejala 
berkepanjangan, Dedeh mencoba tenang dalam berfikir, 
mencoba hati-hati mengolah informasi, dan berupaya bersikap 
dewasa dan bijaksana dalam bertindak. “Ini saya lakukan 
bukan berarti karena faham, tapi justru karena ketidaktahuan 
dan ketidakmengertian,” ujarnya.

Dedeh mencoba melakukan pengelolaan sekolah dengan 
tepat saat pandemi dengan cara diagnostic reading. “Yaitu 
membaca, mengidentifikasi masalah yang terjadi. Sehingga 
dari masalah tersebut saya beserta team mencarikan solusi 
yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Alhammdulillah 
pada akhirnya kami mendapatkan rumusan program sebagai 
solusi yang tepat, yang benar-benar kami butuhkan dalam 
upaya agar penyelenggaraan pembelajaran tetap berjalan 
dengan baik,” jelas Dedeh lebih lanjut. 

Dan pada saat Dedeh mendapat informasi adanya Apresiasi 
GTK PAUD inspiratif dan inovatif di masa pandemi, ia langsung 
menuangkan gagasan tersebut dalam bentuk video yang diberi 
judul “Diagnotic Reading Manajerial Sekolah Kreatif Inovatif di 
Masa Pandemi. “Alhammdulillah karya video tersebut masuk 
dalam 20 finalis yang masuk pada seleksi tahap ke II yaitu 
presentasi dan pertanggungjawaban dari karya saya, dan 
teryata saya menjadi salah satu yang naik panggung karena 
terbaik dari 10 peserta Kepala TK, ini luar biasa,” ujarnya.

Dedeh merasakan mendapat banyak hal selama mengikuti 
Apresiasi GTK PAUD inspiratif dan inovatif di masa pandemi. 
Terutama belajar dari peserta lain dan pengalaman berharga. 
“Semoga apa yang sudah saya lakukan, walaupun kecil dan 
sedikit bisa menginspirasi teman-teman GTK PAUD untuk 
terus berjuang dan berusaha menjadi lebih baik,” katanya. 

MUKTI ALI

Dedeh Mulyawati, SP.
Kepala TK Ataraktif, Sahara, Tasikmalaya

Diagnostic Reading Alternatif 
Kelola TK Saat Pandemi



54

GTK INSPIRATIF

Edisi XIII/Tahun VI/Desember/2020

anak dan TK B sebanyak 45 anak. “Kami dituntut membuat 
video pembelajaran yang menyenangkan, meskipun awalnya 
tidak begitu bisa, lama-lama menjadi terbiasa. Meskipun ala 
kadarya tetapi maksud dan tujuan bisa tersampaikan, dan 
kami terus belajar dan memperbaiki video yang kami buat,” 
jelas Indri.

Saat ajang Apresiasi GTK PAUD Inspiratif dan Inovatif, 
Indri membuat video pembelajaran pelaksanaan BDR KB 
Nasima melalui Microsoft Teams. “Dalam video tersebut saya 
mengambil tema pemanfaatan benda-benda yang ada di 
rumah atau sekitar anak atau sering dikenal dengan Loose 
Part. Kebetulan KB Nasima selalu melaksanaan meet up lewat 
Teams dengan anak-anak setiap hari Senin sampai Jumat 
pukul 10.30-11.30 WIB selama kurang lebih 30 menit,” 
katanya.

Indri melanjutkan, bahwa selama meet up, guru mereview 
kegiatan selama satu hari yang dilakukan anak. Kemudian 
anak-anak diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
“Selanjutkan, guru share video pembelajaran lewat Teams 
yang bias disaksikan oleh anak. Anak mengikuti kegiatan main 
pada video pembelajaran dengan bahan yang sudah disiapkan. 
Guru menginfokan kegiatan main saat Teams satu hari dan 
pagi hari sebelum pelaksanaan meet up Teams. Ketika anak 
belum bisa mengikuti Teams dan orangtua belum menyiapkan 
alat dan bahan untuk bermain, guru tetap harus memberikan 
kelonggaran untuk pelaporan. Guru juga mengshare video 
pembelajaran melalui grup WA kelas. Guru tidak menuntut alat 
dan bahan bermain harus sama dengan video pembelajaran 
yang ditampilkan. Melalui Teams, guru juga mengenalkan 
gerakan sholat secara virtual,” Indri menerangkan.

Pelaksanaan meet up lewat Teams di KB tempat Indri 
bertugas bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara 
orang tua dan anak. “Selama BDR, orang tua memiliki peranan 
penting agar BDR dapat berjalan dengan maksimal. Guru dan 
orangtua harus sering berkomunikasi serta bekerjasama agar 
perkembangan anak dapat berkembang secara maksimal,” 
tambah Indri menjelaskan. 
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Indri Setyowati, adalah guru Kelompok Bermain (KB) 
Nasima, Semarang Barat, Jawa Tengah. Selama pandemi, 
Indri termasuk guru KB yang merasakan dampaknya. Tak 
bisa melayani peserta didiknya secara langsung. Terus 

menunggu pandemi hilang tapi nyatanya tak jua sirna hingga 
sekarang. Indri tak tinggal diam, menunggu dalam kepasrahan. 
“Bagaimanapun juga meskipun pandemi guru KB harus terus 
memberi layanan pendidikan. Malah saya rasa guru KB palig 
sulit melayani pembelajaran dari rumah, terutama yang baru 
masuk KB,” ujar Indri.

Sementara, di KB Nasima, tercatat memiliki peserta 
didik cukup banyak, yakni 107 anak. Mereka tersebar di tiga 
kelompok, meliputi KB sebanyak 11 anak, TK A sebanyak 51 
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Macam-macam kreasi yang dibuat guru dan kepala 
sekolah selama pandemi, khususnya kreasi dalam 
pembelajaran dari rumah. Di Batu, Malang, ada 
kepala TK yang cukup kreatif membuat layanan 

pembelajaran menyenangkan. Tidak hanya untuk peserta 
didiknya tetapi juga untuk orang tuan muridnya. Kepala TK itu 
adalah Mayunita Nurlaila, S.Pd., AUD yang merupakan kepala 
TK Dahlia, Gunungsari, Kota Batu, Jawa Timur. 

Nita, demikian ia biasa disapa, mencoba membuat kreasi 
video pembelajaran berupa kuis. Bertujuan agar orang tua tak 
memikirkan pandemi terus. Jika terus dipikir, bisa jadi akan 
menurunkan imunitas tubuh. “Orang dewasa ataupun anak-
anak sama rentannya terhadap serangan virus corona. Saya 
ingin membuat mereka bahagia, ceria tertawa bersama anak 
saat di rumah. Kebahagiaan mereka bagian dari kesehatan 
mental yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Mental 
orang tua dan anak harus sama-sama dijaga, karena keduanya 
saling terkait dan saling mempengaruhi,” Nita menjelaskan. 

Sajian kuis yang disajikan Nita, disertai beragam hadiah 
untuk yang bisa menjawab dengan benar dan tepat waktu. 
Soal kuis dikirim melalui WAG yang di dalamnya terdiri dari 
orang tua murid yang anaknya sekolah di TK Dahlia tersebut. 
Bermacam-macam tema kuis yang di sajikan, yang kesemuanya 
bermuara pada penumbuhan karakter anak. Mulai religius, 
disiplin, bernalar dan lain sebagainya. “Sebenarnya kuisnya 
bertemakan sepele, tetapi bikin greget yang mengikutinya. 
Dan sebenarnya semua materi pembelajaran bisa dibuat kuis. 
Tetapi jika kuis itu memerlukan alat dan bahan, maka harus 
kita pikirkan jangan sampai alat dan bahan yang susah dicari, 
itu sama saja menyengsarakan. Tapi harus alat dan bahan 
yang mudah di dapat di rumah, kalau harus mencari ke luar 
rumah, bahaya karena pandemi,” jelas perempuan yang hobi 
menulis ini. 

Beragam pula respon dari kalangan orang tua selama 
mengikuti kuis tersebut. “Mereka tampak senang dan bahagia, 
ada yang sulit move on dari kuis sebelumnya, ada yang merasa 
dag dig dug jantungnya, dan lai sebagainya. “Kuncinya, orang 

tua dan anak dibuat happy dulu. Saya kira semua guru dan 
kepala PAUD memahami hal tersebut. Usahakan jangan 
pernah membuat situasi anak terganggu, bisa dilihat dari 
mimiknya, dari sikapnya dan lain sebagainya. Suasana happy 
akan memudahkan kita menyampaikan hal apa yang kita 
inginkan, dari situ kita melihat perkembangan peserta didik 
kita sampai di mana, dan seterusnya,” Nita menerangkan. 

MUKTI ALI
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Lusyana Megasari, S.S, adalah Pengelola PAUD di KB Yari 
School, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia adalah juara 
II Pada Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas tahun 2019 
lalu. Selama pandemi covid-19, Lusy, demikian ia biasa 

disapa, juga berjibaku mencari cara penerapan kurikulum 
secara menarik menyenangkan kepada peserta didiknya. 
Ia senantiasa berpikir bagaimana penerapan karakter anak 
selama di rumah. “Saat pandemi kami intensif berkolaborasi 
dengan orang tua murid untuk menanamkan dan melihat 
bagaimana perkembangan karakter setiap anak selama di 
rumah,” ujar Lusy.

YARI School sebagai perintis pendidikan karakter di 
Padang, kata Lusy mengenalkan program Manyamai Baniah 
Untuak Nagari, yang berarti Menabur Benih Untuk Negeri. 
Diterapkan dengan memperkuat kolaborasi antara pengelola, 
pendidik, tenaga kependidikan, orang   tua, dan masyarakat 
untuk bisa membentuk anak-anak berkarakter, yang member 
manfaat dimanapun mereka berada. 

Pelaksanaan program tersebut melalui kegiatan 6 M. 
“Yaitu mengajak, mencontohkan, memahami, melakukan, 
membiasakan, dan melestarikan. Selama pandemi kami 
meminta kepada semua orang tua murid untu bisa mengajak 
dan membiasakan anak-anak mereka melakukan hal-hal 
positif sebagaimana dalam 6 M tersebut,” jelasnya. “Ini 
strategi menumbuhkan karakter khususnya kepekaan dan 
kepedulian terhadap lingkungan supaya tumbuh menjadi 
insan yang produktif, inovatif dan kreatif,” Lusy menambahkan. 

Lusy juga menjelaskan, bahwa kesadaran dan kepedulian 
terhadap lingkungan adalah tanggung jawab bersama. 
“Karakter ini tidak akan tumbuh dan berkembang jika tidak 
ditanamkan pada usia dini, karena 80% karakter akan 
terbentuk sampai usia 8 tahun dan ini dibawa seumur hidup. 
Sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan sebagai akar 
pendidikan dan sekolah sebagai jembatan pembentukan 
karakter. Gagalnya pendidikan anak usia dini menjadi 
kegagalan sebuah bangsa karena akan munculnya generasi 
yang apatis terhadap lingkungan,” kata Lusy menerangkan. 

Ditambahkan oleh Lusy, bahwa KB merupakan rumah kedua 
bagi anak untuk mengenal lingkungan, sarana bersosialisasi, 
mengenal dirinya sebagai makhluk Tuhan yang bebas 
berkreasi, menjadi diri sendiri, tetapi tetap peduli sesame dan 
ciptaan Tuhan lainnya. “Namun saat pandemi berlangsung 
anak-anak sepenuhnya berada di rumah bersama orang tua. 
Untuk itu betapa pentingnya orang tua untuk membiasakan 
hal-hal positif selama di rumah, terutama mengajak anak 
peduli lingkungan rumahnya,” katanya lebih lanjut. 
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Sangat terkejut, itulah kesan yang harus diterima setiap 
warga masyarakat ketika sekolah harus tutup dan 
pembelajaran berlangsung dari rumah. Demikian 
juga para pengelola PAUD yang harus kelabakan 

akibat pandemi Covid-19 yang terus berkelanjutan. Untuk 
melihat bagaimana geliat pengelolaan PAUD di pedesaan, 
bisa menyimak yang dilakukan Fachruddin, pengelola PAUD 
Learning Center Preschool, yang ada di Kampung Kebon Kopi, 
Rangkasbitung, Lebak, Banten.

Fachruddin bercerita, awal penutupan sekolah, semua 
warga sekolah berkeluh kesah kepadanya. “Mereka datang dan 
menyampaikan pendapat, mengapa tiba-tiba sekolah ditutup. 
Guru pun pada kebingungan, bagaimana pembelajaran 
dilakukan dan lain-lain,” ujar Fachruddin. Ia tak tinggal 
diam, mencari informasi dari berbagai sumber mengenai 
pembelajaran jarak jauh (PJJ). Melalui jaringan internet ia 
mengunduh materi sebanyak-banyaknya terutama contoh-
contoh pembelajaran dari rumah, juga mengikuti beberapa 
webinar. 

Salah satu inovasi yang dilakukan Fachruddin untuk 
menarik minat belajar peserta didik, dibuatlah program The 
Little Einstein. Program ini dilaksanakan seminggu sekali, 
dan menjadi program pengenalan sains kepada anak usia 
dini. “Saya meminta guru untuk mempersiapkan The Little 
Einstein seminggu sebelum proses KBM. Guru mencari contoh 
pembelajaran sains dari internet, sesuai dengan tema yang 
diajarkan kemudian mempraktikannya pada akhir pekan di 
sekolah. Materi baru disampaikan kepada murid pada pekan 
selanjutnya,” terang Fachruddin. 

Penyampaian materi tersebut melalui WAG orang tua 
murid. Berisi video pembelajaran praktik yang dilakukan guru 
dan meminta orang tua membimbing anak melakukan sesuai 
yang dicontohkan guru tersebut. Salah satu praktik yang 
dilakukan Fachruddin adalah membuat Sawi Pelangi. “Murid 
memasukan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam 
beberapa gelas air. Warna yang dimasukan berbeda-beda. 
Setelah air dan pewarna makanan diaduk dengan sendok, 
murid memasukan lembaran sawi putih ke dalam gelas-gelas 
tersebut. Kemudian perlahan-lahan sawi akan menyerap air 
berwarna ke dalam helaian daunnya, sehingga menjadi sawi 
warna-warni yang indah seperti pelangi,” ujarnya.

Simpel tetapi kaya makna. Mengajari anak melakukan 
penelitian sejak dini akan merangsang otaknya berkembang 
lebih kreatif. “Dengan sains dapat melatih anak menggunakan 
lima inderanya untuk mengenal berbagai gejala benda 
dan gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, 
membau, merasakan dan mendengar. Semakin banyak 
keterlibatan indera dalam belajar, anak semakin memahami 
apa yang dipelajari. Anak memperoleh pengetahuan baru 
dari hasil penginderaannya dengan berbagai benda yang ada 
di sekitarnya. Pengetahuan yang diperolehnya akan berguna 
sebagai pondasi kerangka berfikirnya secara saintifik di masa 
depan,” jelas Fachruddin. 

MUKTI ALI
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Bagi masyarakat Jepang, pendidikan tidaklah hanya 
diperoleh di sekolah. Pendidikan harus dimulai dari rumah 
dan oleh keluarga. Pendidikan di Jepang dimulai dari sejak 
usia sangat dini. Sejak balita, anak-anak di Jepang sudah 
dilatih disiplin dan mandiri. Mulai dari melatih balita agar 
dapat makan dengan tangan sendiri hingga tidur tanpa harus 
digendong atau dibujuk terlebih dahulu oleh orang tuanya.

Pembiasaan disiplin dan mandiri di Jepang dilakukan 
di rumah melalui ibunya. Kedekatan dengan ibu ternyata 
berperan penting dalam menanamkan disiplin. Dari lahir, bayi 
selalu dibawa ibunya ke mana-mana. Penanaman disiplin 
tidak akan jalan jika ibu tidak dekat dengan anak. Di Jepang 
anak usia tujuh sudah mandi dan pakai baju sendiri. Berangkat 
sekolah juga sendiri. 

Dalam mengajari kemandirian mengurus diri sendiri, tentu 
ibu harus sabar dan tak lelah mengawasinya. Saat anak sudah 
bisa melakukan sendiri, jangan pelit memberi pujian. Orang 
tua juga perlu menyadari untuk memberi teladan, bukan hanya 
ceramah. Anak itu tumbuh dari proses pembiasaan. Dalam 
budaya Jepang, disiplin itu seperti jahitan jelujur yang sifatnya 
sementara diberikan dalam pengasuhan sampai si anak bisa 
melakukan semuanya sendiri.

Budaya 
Disiplin dan 
Mandiri 
Sejak Dini

Sudah banyak yang megakui, bahwa orang Jepang 
memiliki karakter yang amat disiplin, di manapun 
mereka berada. Terlihat juga saat gempa dan tsunami 
melanda Jepang tahun 2011 silam, orang-orang yang 

terjebak dalam gedung bertingkat tak ada yang berebut tangga 
utuk turun. Dengan rapinya merek rela antri. Sikap disiplin 
yang mustahil jika tidak dibiasakan sejak dini. 

Mengintip Pendidikan Anak Usia Dini di Jepang

DOK: sanggunpaud.kemdikbud.go.id

TEROPONG
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PAUD DI JEPANG TAK ADA CALISTUNG

Pendidikan usia dini di Jepang terbagi menjadi dua jenis, 
kindergartens atau taman kanak-kanak (youchien) dan 
daycare atau tempat penitipan anak (TPA/hoikuen). TK di 
Jepang pembelajaran dimulai pukul 08:50-13:30, sedangkan 
TPA dimulai pukul 07:00-19:00. Daycare lebih diperuntukkan 
bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja dan tidak ada yang 
bisa menjaga anak secara langsung 

Di Jepang, anak-anak usia balita sudah dilatih dan diarahkan 
untuk mandiri.  Hal yang sangat berbeda dengan di Indonesia 
yang cenderung memanjakan dan tidak tegaan kepada anak-
anak kecil yang memang sangat lucu menggemaskan.

Konsep pembelajaran TK di Jepang lebih memprioritaskan 
kepada pengembangan fungsi tubuh dan jiwa secara 
seimbang, etika dasar, semangat kemandirian, kemampuan 
sosialisasi, komunikasi dan mengarahkan minat dan bakat. 
Namun, anak-anak pun tetap diajarkan membaca, menulis 
dan menghitung dengan suasana yang sangat menyenangkan 
dan sambil bermain dan bernyanyi.

Selain itu, anak-anak akan diajari bagaimana membereskan 
dan merapihkan barang bawaan mereka sendiri seperti sepatu 
luar ruangan, sepatu dalam ruangan, bekal makan siang, dan 
lainnya. Selain itu, diajarkan pula kegiatan praktik seperti 
membersihkan toilet, mencuci piring, menjaga kebersihan diri 
dan lingkungan.

Banyak sekali kegiatan rutin yang melibatkan orang tua dan 
siswa di sekolah, salah satunya adalah undokai, yaitu festival 
olahraga yang rutin dilakukan setiap awal musim gugur. Selain 
untuk olahraga, tujuan diadakannya undokai ini adalah untuk 
menanamkan semangat, kekompakan dan kesungguhan agar 
anak-anak tidak mudah menyerah dan selalu bersemangat 
untuk meraih impian dan cita-citanya.

INTEGRASIKAN MORAL DAN MEMBIASAKAN 

KREATIF

Moral menjadi pondasi yang diintegrasikan pada seluruh 
aspek pendidikan di Jepang. Hal ini ditunjukkan dengan 
tidak adanya satu mata pelajaran khusus tentang moral. Ini 
dikarenakan moral selalu menjadi nilai utama yang ditekankan 
untuk seluruh mata pelajaran. Sehingga, jangan heran jika di 
sekolah usia dini, anak tidak diajarkan membaca atau menulis. 
Aktivitas anak yang sering dilakukan adalah menyanyi, 
bermain, mendengarkan sensei bercerita, berolahraga, dan 
belajar bertanggung jawab pada dirinya. 

Di samping itu, anak-anak juga diajari menghargai seni dan 
keindahan. Tidak ada sistem rewards maupun punishment 
sehingga anak tidak terjebak pada kompetisi yang melahirkan 
kebencian. Ini berbeda dengan sistem pendidikan anak di 
Indonesia yang lebih menghargai prestasi akademik. Kebijakan 
sekolah di Jepang pun tidak memberlakukan perihal tidak naik 
kelas dan setiap anak yang berada di kelas yang sama sudah 
dipastikan sebaya atau seumuran.

Target pendidikan di Jepang, salah satunya adalah 
mengembangkan rasa ingin tahu. Mereka dilatih untuk 
peka pada lingkungan serta memiliki minat pada benda di 
alam maupun buatan manusia. Khususnya pada anak usia 
dini, anak-anak diajari untuk menumbuhkan kreativitasnya 
dengan membebaskan mereka menggambar, menyanyikan 
lagu, menciptakan ritme sederhana, serta mengekspresikan 
imajinasi dengan gerakan atau kata-kata. Ini bisa dilihat pada 
dinding-dinding sekolah yang dipenuhi karya anak-anak.

Tidak hanya itu, di sekolah dasar pun anak banyak diajari 
keterampilan rumah tangga, seperti memasak, menjahit 
bahkan keterampilan menggunakan perkakas. Dengan 
sistem pendidikan anak yang demikian, tidak heran jika 
Jepang tumbuh pesat sebagai negara yang penduduknya 
sangat mandiri dan menghargai etos kerja. Kebiasaan yang 
ditanamkan menghindari seseorang tumbuh menjadi pribadi 
malas yang tidak punya tanggung jawab. 

SEJAK DINI DIBIASAKAN PEDULI LINGKUNGAN

Setiap harinya, TK di Jepang mengharuskan murid-
muridnya melakukan kebersihan di kelas masing-masing 
berama guru. Sejak usia dini anak-anak Jepang dikenalkan 
berbagai jenis sampah dan dibiasakan membuang sampah 
pada tempatnya sesuai jenisnya. 

TK di Jepang juga menjadi fase murid menjadi seseorang 
yang disiplin dan peduli akan kebersihan lingkungan hingga 
tumbuh dewasa. Selain disiplin, pendidikan di Jepang juga 
sudah menuntun anak-anak untuk menjadi sosok yang mandiri 
dan pekerja keras. 

MUKTI ALI, DARI BERBAGAI SUMBER
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Majalah Misi edisi sebelumnya, mengupas pemikiran 
Friedrich Frobel, yang dikenal sebagai Bapak 
PAUD dunia. Pemikiran Frobel pula yang banyak 
mempengaruhi Ki Hadjar Dewantara dalam 

mendirikan Perguruan Taman Siswa. Selain Frobel, ada tokoh 
lain yang juga mempengaruhi pemikiran Bapak Pendidikan 
Indonesia tersebut, dia adalah Maria Montessori. 

Maria Montessori lahir di Italia tahun 1870 dan meninggal 
tahun 1952 diusianya yang 82 tahun. Ia dikenal sebagai seorang 
pendidik, ilmuwan, dan dokter. Montessori beranggapan 
bahwa pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu 
perkembangan anak secara menyeluruh dan bukan sekedar 
mengajar. Nilai-nilai dasar kemanusiaan itu berkembang 
melalui interaksi antara anak dengan lingkungannya.

Dalam perjalanannya, Montessori mengembangkan sebuah 
metode pendidikan anak-anak dengan memberi kebebasan 
bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara 
harian. Metode ini dikenal dengan sebutan Metode Montessori.

Sebelum mengembangkan metode tersebut, Montessori 
meyakini bahwa setiap anak yang dilahirkan, memiliki pola 
perkembangan psikis atau jiwa bawaan. Pola tersebut bisa 
dilihat seiring dengan perkembangan yang dilalui si anak 
tersebut. setiap anak diyakini memiliki memiliki motif atau 
dorongan yang kuat ke arah pembentukan jiwanya sendiri 
(Self Construction) sehingga secara spontan akan berusaha 
untuk membentuk dirinya melalui pemahaman terhadap 
lingkungannya. 

Lalu Montessori mengembangan metode yang dikenal 
Metode Montessori. Metode ini merupakan metode 
pembelajaran yang digunakan sekolah- sekolah privat 
atau swasta di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. 
Tujuan dari semua metode pembelajaran maupun teori-teori 
pendidikan yang ada adalah untuk membantu anak menjadi 
manusia mandiri dan produktif ketika mereka dewasa. 
Tujuan metode tersebut untuk membantu anak menjadi 
manusia mandiri dengan menekankan pada kegiatan yang 
mampu untuk merangsang anak agar lebih mandiri sejak dini, 
mengembangkan rasa disiplin, dan penuh rasa percaya diri 
dalam suasana yang aman dan penuh kasih sayang. Program-
program dalam mentode Montessori lebih banyak kehidupan 
sehari-hari.

Pada seluruh dimensi anak-anak pada sekolah dengan 
metode Montessori memiliki kemampuan yang relatif cukup 
baik dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah 
disusun. Seperti sebuah penelitian yang telah dilakukan secara 
acak pada anak di akhir taman kanak kanak. Anak tersebut 
menampilkan hasil yang lebih baik pada tes standar yaitu 
membaca dan berhitung, demikian juga interaksi yang positif 
di taman bermain dan menampilkan interaksi yang baik juga 
dengan lingkungan sosialnya demikian juga dengan kejujuran 
dan keadilan pada teman-temannya. 
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