
misi
I n s p i ra s i  GT K  PAU D

Edisi XV | Tahun VII | Desember | 2021

TITIK AWAL MEMULAI 
MENJADI PEMIMPIN 

PEMBELAJARAN

MENYEBAR 
INSPIRASI DAN 

SEMANGAT POSITIF

URGENSI LITERASI 
DIGITAL UNTUK 

INDONESIA BANGKIT

Di tengah kesulitan
guru tetap bersemangat 
membuat terobosan

HARI GURU NASIONAL (HGN) 2021



Salam sehat untuk seluruh pembaca Majalah MISI. Semoga 
di manapun kita berada selalu diberikan kesehatan dan 
keselamatan, terutama menghadapi negeri yang masih dilanda 

pandemi Covid-19. Meskipun angka penyebaran Covid-19 mulai 
melandai, tetapi kita harus tetap waspada dan tetap menjaga protokol 
kesehatan dengan ketat. Ingat selalu untuk memakai masker, mencuci 
tangan  dengan sabun, dan menjaga jarak aman sejauh 1,5 meter.

Pada peringatan Hari Guru Nasional, Mas Menteri Nadiem Anwar 
Makarim menyatakan bahwa saat ini dunia pendidikan sedang 
menghadapi tantangan karena adanya pandemi, termasuk Indonesia. 
Guru dari Sabang hingga Merauke terpukul secara ekonomi, terpukul 
secara kesehatan, dan terpukul secara batin menghadapi kondisi ini. 
Namun demikian, guru tetap menjalankan tugasnya dengan baik.

Semangat para guru di masa pandemi ini juga terlihat dalam 
Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas 
Inspiratif 2021. Lewat karya yang dibawakan, para guru dan tenaga 
kependidikan begitu antusias menjelaskan pengalaman, inovasi serta 
strategi mereka dalam melaksanakan PTM terbatas dan mengatasi 
learning loss di masa pandemi. 

Melalui Majalah MISI edisi kali ini, kami juga memberitahukan 
kepada para pembaca mengenai perubahan nomenklatur di lingkungan 
Direktorat Jenderal GTK. Di mana salah satu nama direktorat yang 
berubah adalah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD 
menjadi Direktorat Guru PAUD dan Dikmas.

Demikian secuil kilasan isi Majalah MISI edisi XV Tahun VII Desember 
2021. Semoga informasi yang disuguhkan menambah khasanah ruang 
baca Bapak Ibu insan PAUD dan Dikmas. Akhir kata, selamat membaca! 
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Salam hangat Bapak Ibu Guru PAUD dan Dikmas. 
Selamat Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2021. Masih 
dalam suasana pandemi Covid-19 HGN tahun ini 

mengusung tema Bergerak dengan Hati Pulihkan Pendidikan. 
Kami mengapresiasi segala bentuk perjuangan dan inovasi 
Bapak Ibu Guru PAUD dan Dikmas dalam menjalankan PTM 
terbatas. Semoga dampak dari pembelajaran jarak jauh 
(PJJ) selama ini, yakni learning loss dapat dihindari. Sehingga 
perkembangan anak-anak kita tidak tertinggal.  

Laporan baru UNICEF mengungkap bahwa setidaknya 
sepertiga anak sekolah di seluruh dunia atau sebanyak 463 
juta anak mengalami kesulitan mengakses pembelajaran 
jarak jauh selama sekolah ditutup akibat pandemi Covid-19. 
Bahkan selama masa puncaknya, sebanyak 1,5 miliar anak-
anak di dunia terdampak penutupan sekolah.

Kondisi ini menyiratkan bahwa akses pembelajaran 
jarak jauh sangat sulit dinikmati sebagian besar anak-
anak. Bahkan kemungkinan pembelajaran jarak jauh tidak 
dapat diikuti oleh anak-anak yang memiliki perangkat 
penunjang belajar di rumah sekalipun. Penyebabnya karena 
pembelajaran jarak jauh memiliki berbagai kekurangan, mulai 
dari kurangnya bimbingan dalam belajar hingga lingkungan 
belajar yang tidak kondusif.  

Oleh karena itu, dengan dibukanya Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) terbatas dengan serangkaian opsi dan protokol 
kesehatan yang ketat, diharapkan mampu mengurangi 
dampak learning loss. Hal tersebut untuk mengembalikan 
anak-anak untuk belajar di habitatnya.

Di sisi lain PTM terbatas di masa pandemi ini menjadi 
tantangan bagi kita semua untuk terus bergerak menciptakan 
beragam inovasi dan strategi pembelajaran.  Bagaimana 
menciptakan wahana bermain dan belajar  yang asik dan 
menyenangkan, serta memberikan anak-anak kebebasan 
dalam belajar meski di tengah kondisi terbatas. Akhir kata, 
selamat Hari Guru Nasional, Bergerak dengan Hati Pulihkan 
Pendidikan. M

Jakarta,   Desember 2021 
Direktur GTK PAUD

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.
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KABAR UTAMA

DI TENGAH KESULITAN,
GURU TETAP BERSEMANGAT 
MEMBUAT TEROBOSAN

HARI GURU NASIONAL (HGN) 2021

Hari Guru Nasional (HGN) tanggal 25 November 
tahun ini diperingati dalam suasana pandemi 
Covid-19. Namun demikian, semangat 
para guru tidak pernah akan luntur meski 

menghadapi tantangan berat. Hal itu terlihat dari tema 
Hari Guru Nasional 2021 yakni “Bergerak dengan Hati, 
Pulihkan Pendidikan”.

Pada peringatan HGN tahun ini, Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), 
Nadiem Makarim menyatakan dunia pendidikan 
menghadapi tantangan karena adanya pandemi. Guru 
dari Sabang sampai Merauke terpukul secara ekonomi, 
terpukul secara kesehatan, dan terpukul secara batin. 
Namun demikian, guru tetap menjalankan tugasnya 
dengan baik.

“Guru mau tidak mau mendatangi rumah-rumah 
pelajar untuk memastikan mereka tidak ketinggalan 
pelajaran. Guru mau tidak mau mempelajari teknologi 

yang belum pernah mereka kenal. Guru mau tidak mau 
menyederhanakan kurikulum untuk memastikan murid 
mereka tidak belajar di bawah tekanan,” kata Nadiem 
dalam pidato menyambut HGN 2021.

Nadiem menyatakan guru di seluruh Indonesia 
menangis melihat murid mereka semakin hari semakin 
bosan, kesepian, dan kehilangan disiplin. Tidak hanya 
tekanan psikologis, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), 
menyebabkan banyak guru mengalami tekanan 
ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar 
bisa bertahan. Sangat wajar jika dalam situasi ini ada 
sebagian guru yang terdemotivasi.

“Tapi ternyata ada fenomena yang tidak terkira. 
Saat saya menginap di rumah guru honorer di Lombok 
Tengah, saat saya menginap di rumah Guru Penggerak 
di Yogyakarta, saat saya menginap bersama santri 
di pesantren di Jawa Timur, saya sama sekali tidak 
mendengar kata putus asa,” kata Mas Menteri. 

KABAR UTAMA
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Nadiem tetap menemukan bara semangat para guru di 
tengah kesulitan dalam menghadapi pandemi. “Saat sarapan 
dengan mereka, saya mendengarkan terobosan-terobosan 
yang mereka inginkan di sekolah mereka. Wajah mereka 
terlihat semangat membahas platform teknologi yang cocok 
dan tidak cocok untuk mereka. Dengan penuh percaya diri, 
mereka memuji dan mengkritik kebijakan dengan hati nurani 
mereka,” ujar Nadiem lagi.

Nadiem menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan 
semangat para guru, tapi justru menyalakan obor perubahan. 
“Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan, dan kami 
mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan 
yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. 
Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi 
dan pelatihan yang relevan dan praktis,” kata Nadiem kembali.

Lebih lanjut Nadiem menyatakan guru se-Indonesia 
menginginkan kurikulum yang sederhana dan bisa 
mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap murid yang 
berbeda-beda.

Guru juga menginginkan pemimpin-pemimpin sekolah 
mereka untuk berpihak kepada murid, bukan kepada birokrasi. 
Guru ingin kemerdekaan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh 
keseragaman. “Sejak pertama kali kami cetuskan, Merdeka 
Belajar sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu 
gerakan,” katanya lagi.

Ia memberi contoh, penyederhanaan kurikulum sebagai 
salah satu kebijakan Merdeka Belajar berhasil melahirkan 
ribuan inovasi pembelajaran. Gerakan ini makin kuat karena 
ujian yang kita hadapi bersama. Gerakan ini tidak bisa 
dibendung atau diputarbalikkan, karena gerakan ini hidup 
dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk 
melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Karena itulah, saya tidak akan menyerah untuk 
memperjuangkan Merdeka Belajar, demi kehidupan dan 
masa depan guru se-Indonesia yang lebih baik,” ujar Nadiem 
bersemangat. 

UPACARA TERBATAS

Sebelum melangsungkan puncak HGN Tahun 2021 
di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, 
Jakarta. Kemdikbudristek telah melakukan upacara 
pengibaran bendera memperingati HGN ke 76, di Kompleks 
Kemdikbudristek, Senayan, Jakarta, pada Kamis pagi, 25 
November 2021.

Upacara HGN juga dilakukan Kantor Kementerian Agama 
pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) hingga satuan pendidikan 
di daerah. Terutama untuk wilayah yang berada dalam zona 
aman dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) level 1 dan 2. Upacara juga diselenggarakan di kantor 
perwakilan Indonesia di luar negeri serta satuan pendidikan di 
luar negeri yang wilayahnya ditetapkan pemerintah setempat 
sebagai zona aman.

Sementara pada puncak acara di Kamis sore, Puncak 
Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 diselenggarakan 
secara hibrida, perpaduan virtual dan tatap muka dengan 
protokol kesehatan ketat. Selain diskusi dengan para guru 
dan kepala sekolah inspiratif, peserta juga menikmati hiburan 
dari Gita Bumi Voice, Nidji, dan GIGI, serta dipandu oleh Okky 
Lukman dan Ananda Omesh.

Sebelumnya pada sesi pembuka, hadirin dihibur oleh 
penampilan guru seni budaya dari SMA Al Azhar Medan Tri 
Adinata yang tampil bersama dua orang siswanya. Pada momen 
spesial itu, Mas Menteri Nadiem Makarim menyampaikan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pendidik.
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“Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk 
pengorbanan Anda. Terima kasih untuk ketangguhan Anda. 
Terima kasih bagi teman-teman yang datang ke rumah pelajar 
agar mereka bisa belajar selama pandemi,” kata Nadiem 
Makarim saat membuka acara Puncak Peringatan Hari Guru 
Nasional Tahun 2021.

Nadiem sangat terkesan dengan semangat pantang 
menyerah yang ditunjukkan para guru. Selama melakukan 
kunjungan kerja ke berbagai daerah dan bertemu dengan 
bermacam-macam guru, ia tidak pernah mendengar kata 
putus asa terlontar dari guru-guru yang ditemuinya. “Ini hal 
yang luar biasa dan menginspirasi kami semua,” tekannya.

Lebih lanjut Menteri Nadiem mengisahkan bagaimana 
kesan yang ia dapat ketika menginap di kediaman para guru 
yang bernama Sukardi dan Nuri. “Saya belajar tentang suka 
dukanya menjadi guru. Hal yang luar biasa yang harus dihadapi 
guru adalah dijajah oleh keseragaman, regulasi, kesejahteraan 
masih banyak yang belum terjamin, ini adalah masa yang 
sangat menantang,” katanya.

Nadiem bertanya alasan mereka menjadi guru. Mereka 
menjawab bahwa itu adalah minat dan panggilan hatinya. 
“Ini adalah indikator bahwa banyak guru di Indonesia bekerja 
karena panggilan hati mereka untuk benar-benar berbakti 
bagi negeri. Itulah alasan mengapa saya ingin mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya,” tegas Mendikbudristek.

Pada kesempatan itu, Nadiem  bernostalgia dengan guru-
guru Sekolah Dasar (SD). Antara lain Anggerina Nutriana, 
Sakinah, dan Anwar Ahmad. “Saya ini dididik oleh guru-
guru hebat. Tetapi tidak semua seperti Bu Ina, Bu Nina, dan 
Pak Anwar. Satu hal yang saya ingat dari mereka bertiga 
adalah, (mereka) ‘kencang’, tetapi selalu memberikan ruang 
berekspresi. Jadinya selalu mengapresiasi pertanyaan,” 
ungkapnya.

Kemendikbudristek juga memberikan sejumlah 
penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam 
peringatan ini sebagai bentuk perhatian Nadiem Makarim 
untuk mengapresiasi kinerja guru selama pandemi Covid-19.

“Terima kasih bagi teman-teman yang gagap teknologi 
(gaptek), tapi mau belajar semua platform teknologi. Terima 
kasih bagi guru-guru yang masih bisa mengajari anak-anak 
jarak jauh walaupun kondisi ekonominya terpukul dahsyat, 
sehingga harus membagi waktu berjualan di pasar sambil 
mengajar. Itu luar biasa,” ujar Nadiem.

Dalam acara itu Kemendikbudristek juga memberikan 10 
penghargaan kepada guru maupun tenaga kependidikan. 
Beberapa diantaranya ialah penghargaan kategori guru SD 
inspiratif yang diterima Poniman. Untuk kategori guru SMP 
inspiratif diraih Fera Maulidya Sukarno.

Kemudian kategori guru SMA inspiratif diterima Restyn 
Yusuf. Kategori guru SMK inspiratif diraih Santi Kusumadewi. 
Sedangkan kategori guru SLB inspiratif diraih Khoirunnisa, 
serta kategori pengawas sekolah inspiratif jatuh kepada Ganif 
Rojikin.

Kemendikbudristek juga memberikan penghargaan kepada 
empat orang penerima gelar tanda kehormatan dari Presiden 
Joko Widodo. Bintang Budaya Paramadharma diberikan 
kepada almarhum Kusumokesowo, dan Bintang Jasa Utama 
atas nama almarhum Rusdi Sufi.

Kemudian Satyalancana Kebudayaan diberikan kepada 
dua orang yang menjadi tokoh teladan bagi masyarakat, 
khususnya generasi muda. Mereka adalah Dedi Mulyadi 
yang berhasil menata pembangunan berbasis kearifan lokal. 
Dedi membangun Taman Air Mancur Sri Baduga Maharaja, 
Bale Panyawangan Diorama Sunda, Indung Rahayu, Wayang 
Nusantara, Taju Gede Cilodong dan Sekolah Kahuripan 
Padjajaran.

Penghargaan kedua diterima Sanny Wijaya Nata Kusumah 
yang mendirikan perguruan pencak silat dan lingkung seni 
Padjajaran. Ia juga mendirikan 20 cabang perguruan pencak 
silat Padjajaran di seluruh Indonesia dan dua cabang di luar 
negeri, yaitu Belanda dan Singapura.

“Kemendikbudristek terus berupaya melakukan bentuk-
bentuk apresiasi bagi masyarakat sebagai bentuk dukungan 

KABAR UTAMA
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dan semangat dengan harapan agar masyarakat semakin 
bergiat bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan 
upaya-upaya pemajuan kebudayaan,” kata Nadiem Makarim 

BERGERAK DENGAN HATI

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen 
GTK), Iwan Syahril menyampaikan apresiasi kepada para guru-
guru yang telah bergerak dengan hati, memenuhi panggilan 
jiwanya mencerdaskan generasi penerus bangsa. 

“Ketika kita melihat itu adalah sebuah pilihan, mereka 
menjalankannya sebagai sebuah panggilan. Mencurahkan 
tenaga, waktu, mental, dan masa hidup demi masa depan. 
Untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan, selamat 
Hari Guru Nasional,” kata Iwan Syahril.

KESAN GURU

Pada kesempatan itu, beberapa guru menyampaikan kesan 
dan pesan kepada Mas Menteri. Sukardi Malik, salah satu guru 
honorer yang baru saja lulus seleksi Aparatur Sipil Negara 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) 
mengajak rekan-rekan untuk tidak berputus asa.

“Bagi teman-teman yang masih belum lulus di tahap 
pertama, ayo tingkatkan kemampuannya. Pokoknya jangan 
berputus asa, masih ada kesempatan banyak,” pesan guru 
Sukardi yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah ini. 

Sementara itu, Khoiry Nuria Widyaningrum, salah satu 
peserta pendidikan Guru Penggerak mengajak sejawatnya 
agar tetap semangat. “Bapak Ibu, semuanya harus jadi Guru 
Penggerak,” kata guru yang akrab disapa Nuri tersebut.

Nuri, mengaku pola pikirnya telah berubah drastis sejak 
mengikuti program pendidikan selama sembilan bulan. “Saya 
dulu sangat berorientasi akademik. Bagaimana caranya nilai 
Ujian Nasional sekolah saya (meraih) nilai tinggi, rajin melatih 
anak-anak ikut olimpiade sains,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, guru Nuri berbagi pengalaman 
meninggalkan jabatannya yang sudah mapan sebagai Kepala 
Sekolah di sekolah swasta, kemudian, menjadi guru ASN 
di sekolah negeri. Ia tergerak karena melihat kenyataan 
kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolahnya dulu 
dengan sekolah negeri di sekitar tempat tinggalnya. 

“Saya memutuskan, saya harus bergerak di sekolah-sekolah 
negeri yang luar biasa medannya, bersama teman-teman guru 
untuk membawa perubahan. Ini demi anak-anak Indonesia 
yang butuh uluran tangan kita. Mereka semua manusia. Bukan 
obyek belajar tapi subyek belajar,” tutur guru Nuri.

Nuri menguraikan kisahnya saat mengikuti Program Guru 
Penggerak. “Kami dilatih sembilan bulan dengan alur yang 
sangat merdeka. Mulai dari diri sendiri, kami diberi materi 
konsep, belajar mandiri. Materinya sangat mengacak-acak 
pikiran saya. Dan yang dilakukan, beda dengan rutinitas zona 
nyaman saya,” katanya.

Dilanjutkan Nuri, sebagai calon Guru Penggerak, ia 
ditantang dengan berbagai tugas-tugas sembari dibantu oleh 
para instruktur dan fasilitator di kelas-kelas elaborasi dan 
kolaborasi. “Ada sesi refleksi juga, dan karenanya saya jadi 
sangat reflektif saat ini,” ujarnya.

Acara ditutup dengan penampilan Direktur Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril yang berduet dengan 
Nidji membawakan lagu Laskar Pelangi. 

RIHAD WIRANTO
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MENJADI WAHANA 
BERBAGI STRATEGI

APRESIASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD 
DAN DIKMAS INSPIRATIF 2021

Hampir dua tahun lamanya pandemi Covid-19 melanda 
Indonesia. Seluruh sektor termasuk pendidikan pun 
harus terkena imbasnya. Namun peran penting guru 
dan tenaga kependidikan sebagai ujung tombak 

pendidikan tak pernah berhenti untuk membangun sumber 
daya manusia Indonesia. Beragam strategi, inovasi, serta 
kreasi pun tercipta selama pandemi. 

Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional (HGN) 
Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat (Dit. PAUD dan Dikmas) memberikan penghargaan 
kepada para guru dan tenaga kependidikan yang telah bekerja 
keras memberikan yang terbaik. Penghargaan tersebut 
diberikan melalui Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
PAUD dan Dikmas Inspiratif Tahun 2021. 

Bersamaan dengan peringatan HGN yang bertajuk 
“Bergerak dengan Hati Pulihkan Pendidikan”. Pemberian 
penghargaan ini ditujukan kepada para guru dan tenaga 
kependidikan yang telah melakukan beragam inovasi dan 
strategi dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) Terbatas dan mengatasi learning loss di masa pandemi.

Dari enam kategori yang dilombakan, yakni : Guru TK, 
Pendidik KB/TPA/SPS, Kepala TK, Pengelola KB/TPA/SPS, 
Pamong Belajar, dan Penilik. Sebanyak 20 orang terpilih 
dari setiap kategori, diundang untuk memaparkan strategi 
pembelajarannya di tingkat nasional, di Jakarta, pada tanggal 
21 hingga 26 November 2021.  

ZAMAN KETIDAKNYAMANAN

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen 
GTK) Dr. Iwan Syahril, Ph.D., bersyukur dan berterima kasih 
atas berjalannya Apresiasi PTK PAUD dan Dikmas Inspiratif 
2021. “Alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik. 
Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan terus disiplin 
menjalankan protokol kesehatan, mudah-mudahan pandemi 
segera berakhir,” tutur Iwan Syahril saat memberikan 
sambutan di malam Penganugerahan Apresiasi PTK PAUD dan 
Dikmas Inspiratif 2021, di Hotel Mercure Ancol Jakarta, pada 
Rabu 23 November 2021.
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Menurut Iwan Syahril, saat ini zaman berada dalam kondisi 
penuh dengan ketidaknyamanan. Masa pandemi membuat 
semuanya berubah menjadi sebuah tantangan baru. Bahkan 
yang tadinya sudah berjalan secara rutin mendadak berubah. 
Membuat semua orang termasuk guru harus berpikir ulang. 
“Khususnya para pendidik PAUD ini memiliki tantangan yang 
lebih besar karena komunikasi antar orang dewasa dengan 
anak-anak usia dini luar biasa sulitnya,” ucap Iwan. 

Sejak satu tahun pandemi melanda Indonesia 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemdikbudristek) bersama kementerian lain serta Satgas 
Covid-19, telah berupaya mendorong pembelajaran tatap 
muka terbatas selama pandemi. Sederet opsi pun diberikan 
kepada pemerintah daerah untuk bisa membuka PTM terbatas 
di wilayahnya.

Menurut Iwan, kebijakan tersebut dilakukan karena dalam 
praktiknya pembelajaran daring tidak seefektif pembelajaran 
tatap muka. “Artinya cara terbaik untuk memulihkan 
pendidikan adalah mengembalikan anak ke sekolah. Tentunya 
dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” kata Iwan.

Melalui PTM terbatas, kata Iwan, pemerintah berupaya agar 
dampak pembelajaran daring maupun luring tidak semakin 
besar. Pasalnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
berbagai pihak, baik di dalam negeri dan luar negeri, pandemi 
ini berdampak besar kepada kelas ekonomi ke bawah.

“Jadi kalau dilihat dampak kehilangan pembelajaranya 
itu dari rata-rata memang menurun. Tapi yang dari ekonomi 
rendah itu menukik ke bawah dan untuk bisa recover-nya itu 
butuh waktu yang lebih lama,” terang Iwan. 

Bahkan berdasarkan data dari UNICEF selama satu 
tahun pandemi golongan ekonomi lemah merupakan 
kelas masyarakat yang terdampak paling besar di bidang 
pendidikan. Hal ini jugalah yang mendorong semua kepala 
Negara di dunia untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah. 
“Jadi bagaimana caranya yang terbaik memang dengan harus 
kembali melakukan tatap muka terbatas dengan protokol 
kesehatan, sehingga dampaknya bisa kita mitigasi agar tidak 
semakin menukik,” tuturnya. 

Kondisi ini merupakan tantangan yang harus diperjuangkan 
oleh berbagai pihak terutama pemerintah pusat dan daerah. 
Untuk bersinergi memperbaiki dampak pandemi bagi 
pendidikan anak-anak. “Inilah tantangan yang ada dan sedang 
kita hadapi. Bahkan bahayanya learning loss ini bisa sampai 
belasan dan puluhan tahun,” jelas Iwan mengenai pandemi 
yang berdampak pada masalah sosial yang luar biasa.

Dalam masa yang tidak nyaman ini ada banyak alasan 
untuk menyerah, tetapi para guru Indonesia memilih untuk 
berjuang menghadapi perubahan. “Bapak ibu semua yang ada 
di sini adalah pendidik yang memberikan energi positif, yang 
memberikan inspirasi untuk Indonesia. Teladan yang memikul 
sebuah tanggung jawab,” tutur Iwan. 

LAHIR DARI PEMIKIRAN KI HAJAR

Iwan menerangkan bahwa Bapak Pendidikan Indonesia Ki 
Hadjar Dewantara melalui semboyannya yang terkenal, yaitu 
terkenal ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, 
dan tutwuri handayani. “Ki Hadjar Dewantara menyampaikan 
semboyan ini pada saat penjajahan bukan saat setelah 
kemerdekaan, di mana zaman yang serba sulit. Tekanan dan 
sebagainya dia hadapi dan ketika dia mencetuskan semboyan 
yang menjadi filosofi beliau ini banyak sekali kesulitan dan 
hambatan yang beliau hadapi menjadi sebuah bangsa yang 
masih terjajah,” papar Iwan. 

Dr. Iwan Syahril, Ph.D.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
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Melalui semboyan tersebut Ki Hajar Dewantara berpesan 
bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya sekedar 
pekerjaan, tapi sebuah tanggung jawab untuk menjadi teladan. 
Seorang pendidik juga harus menjadi figur yang menguatkan 
kemauan dan membangkitkan semangat. Bukan malah 
menjadi sosok yang melemahkan semangat. 

“Tutwuri handayani ujungnya tujuan kita adalah kepada 
murid kita. Ketika arti harfiahnya dari belakang memberikan 
dorongan, arti yang sebenarnya adalah bagaimana guru atau 
pendidik memberdayakan, membentuk anak-anak menjadi 
manusia yang mandiri, yang bisa menjadi orang-orang yang 
merdeka,” Iwan menerangkan. 

Menurut Iwan, berkat filosofi Ki Hajar Dewantara hari ini 
Kemendikbudristek menjadikan Merdeka Belajar sebagai 
tonggak kebijakan. Melalui filosofi yang dicetuskan hampir 
100 tahun lalu tersebut Ki Hajar Dewantara menginginkan 
pendidikan menjadi sebuah fondasi untuk bangsa yang 
merdeka. 

“Jadi kata merdeka dari Merdeka Belajar itu sebenarnya 
inspirasi dari bapak pendidikan kita,” jelas Iwan. “Beliau 
walaupun lahir di zaman yang masih terjajah tapi beliau adalah 
orang yang sangat merdeka dan memimpikan sebuah bangsa 
yang merdeka melalui pendidikan,” lanjutnya.

JANGAN PUTUS ASA DAN TERUS BERJUANG

Prof. Dr.  Nunuk Suryani, M.Pd.  Sekretrasi Direktorat 
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Setditjen GTK) yang 
hadir dalam malam penganugerahan mengucapkan selamat 
kepada seluruh peserta yang berhasil menjadi yang terbaik. Ia 
menyebut seluruh peserta terbaik merupakan inspirasi bagi 
para guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas. 

“Inspirasi itu kata yang berat kita sandang. Karena selalu 
menginspirasi itu berarti selalu menjadi contoh, menjadi 

model dan akan menjadi acuan untuk guru di bidang PAUD 
dan Dikmas di masyarakat sekitar setelah kembali,” terang 
Nunuk Suryani.

Menurut Nunuk Suryani, apa yang telah para peserta raih 
dalam ajang ini merupakan karunia Tuhan yang tiada terkira. 
Sebuah perjuangan panjang agar menjadi yang terbaik dalam 
sebuah kompetisi. “Ini juga bisa dianggap sebagai ujian dan 
beban karena setelah ini tentu akan selalu menjadi panutan 
dan inspirasi oleh guru dan tenaga kependidikan lain di bidang 
bapak ibu,” tuturnya.

Melalui ajang ini, Nunuk Suryani berharap para guru dan 
tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas terus menyebarkan 
praktik baik. Menjadi sosok yang terus melakukan inovasi dan 
strategi pembelajaran dalam kondisi apapun. 

Sementara bagi peserta yang belum beruntung menjadi 
peserta terbaik, Nunuk Suryani berpesan agar tidak berputus 
asa. Ia mengajak seluruh peserta untuk terus berjuang dalam 

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
Sekretaris Direktorat Jenderal GTK



11Edisi XV/Tahun VII/Desember/2021

mempercepat transformasi pendidikan. “Bukan berarti karya 
bapak/ibu tidak inspiratif di sekolah dan lingkungan bapak ibu 
semua,” Nunuk Suryani menyemangati. 

DIIKUTI 33 PROVINSI 

Sementara itu, Direktur Guru PAUD dan Dikmas Dr. Santi 
Ambarrukmi, M.Ed., memaparkan bahwa ajang Apresiasi 
PTK PAUD dan Dikmas Inspiratif 2021 digelar sebagai 
bentuk penghargaan pemerintah kepada para guru dan 
tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas. Ia juga menyebut 
bahwa ajang ini sebagai wahana komunikasi untuk berbagi 
pengetahuan dan pengalaman bagi pendidik dan tenaga 
kependidikan PAUD dan Dikmas dari seluruh indonesia.

Menurut Santi, dalam jarak waktu yang singkat Apresiasi 
PTK PAUD dan Dikmas Inspiratif 2021 diikuti 860 orang dari 
33 provinsi. “Hanya satu provinsi yang tidak mengirimkan, 
yaitu Provinsi Sulawesi Barat,” tutur Santi yang berharap di 
tahun yang akan datang seluruh provinsi di Indonesia bisa ikut 
andil mewakili provinsinya masing-masing untuk berlomba 
menjadi yang terbaik. 

Dalam ajang ini peserta yang mendaftar harus mengirimkan 
karya inovasi dan strategi peserta selama melaksanakan PTM 
terbatas dan mengatasi learning loss di masa pandemi. Karya 
dikirim secara daring dalam bentuk video dan naskah yang 
dibuat dengan keunikan masing-masing kategori.

Selanjutnya setelah dilakukan seleksi, sebanyak 120 
peserta dari seluruh kategori terbaik dipilih sebagai finalis 
untuk berkompetisi di tingkat nasional. “Dari 120 yang kita 
undang ada satu yang tidak hadir mengundurkan diri karena 
masalah kesehatan,” Santi menjelaskan. 

Sesuai dengan tema HGN “Bergerak dengan Hati Pulihkan 
Pendidikan”, Santi menjelaskan bahwa para peserta sangat 
antusias dalam menunjukan karya mereka kepada para juri 

sesuai kategori masing-masing. Mereka menjelaskan kepada 
para juri bagaimana pengalamannya dalam menciptakan serta 
menerapkan strategi yang di miliki dalam melaksanakan PTM 
terbatas dan mengatasi learning loss di masa pandemi. 

Santi meminta kepada para peserta yang belum menjadi 
terbaik agar tidak berkecil hati. “Semuanya sudah baik, namun 
apresiasi ini hanyalah sebuah penilaian yang terbaik dari yang 
baik. Jadi jangan berkecil hati karena pada dasarnya semuanya 
adalah juara,” tutur Santi. 

A. FAUZI RAMDANI

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.
Direktur Guru PAUD dan Dikmas
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GURU TK INSPIRATIF

Lilik Istianah, S.Pd.
TK Insan Kamil Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur

Siti Akhiyati, S.Pd.
TK Negeri Pembina Bantul, Kab. Bantul, D.I. 
Yogyakarta

Supiyah, S.Pd.
TK Muslimat NU Menjangan, Kab. Pekalongan, 
Jawa Tengah

Murni, S.Pd.AUD.
TK Masyithoh, Kab. Cilacap, Jawa Tengah

Elvira Rosa, S.Pd.AUD.
TK Negeri Pembina 5, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan

1

2

3

4

5

PENDIDIK KB/TPS/SPS INSPIRATIF

Glori Giovani, S.Si.
TKK Penabur Bintaro Jaya, Kota Tangerang 
Selatan, Banten

Sofiyani, S.Pd.
KB Istiqlal, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Nanik Nasihatul Farida, S.Pd.
KB Islam Insan Kamil Tuban, Kab. Tuban, Jawa 
Tmur

Sitti Habiba Mas’ud, S.Pd., M.Pd.
KB Islam Plus e-School, Kab. Pinrang, Sulawesi 
Selatan

Siti Robiyah, S.Pd.
KB Intens School, Kab. Tuban, Jawa Timur

1

2

3

4

5

KEPALA TK INSPIRATIF

Agnes Rini Astuti, S.Pd., M.M.
TK Cemara Kasih, Kab. Jembrana, Bali

Lilis Kosmawati, S.S., S.Ag.
TK Al-Munar, Kota Bandung, Jawa Barat

Sri Meru Susanti, M.Pd.
TK Hang Tuah 11 Surabaya, Kota Surabaya, 
Jawa Timur

Samihah Hilyati, M.Pd.
TK Khadijah Wonorejo, Kota Surabaya, Jawa 
Timur

Nora Martini, S.Pd.AUD.
TK Arruhama, Kota Payakumbuh, Sumatera 
Barat

1

2

3

4

5

PENGELOLA KB/TPS/SPS INSPIRATIF

Nelti Rizka, M.Pd.
TPA Mutiara Bunda, Kab. Kampar, Riau

Dewi Mariati, S.Pd., SH., M.Ak.
TPA Alphabet, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

Arum Puspitasari, S.Pd.
KB Intens School, Kab. Tuban, Jawa Tmur

Erna Mardiah, S.Pd.
KB PAUD Istiqlal, Kota Adm. Jakarta Pusat,
DKI Jakarta

Budi Wahyu Ning Astuti, S.TP., M.Pd.
KB Aisyiyah 03 Mulyasari, Kab. Cilacap,
Jawa Tengah

1

2

3

4

5

DAFTAR PESERTA TERBAIK
APRESIASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PAUD DAN DIKMAS INSPIRATIF 2021

12
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PAMONG BELAJAR INSPIRATIF

Thohari, M.Pd.
SPNF SKB Gudo, Kab. Jombang, Jawa Timur

Tri Lestari Utami, S.Pd.
UPTD SPNF SKB Ungaran, Kab. Semarang,
Jawa Tengah

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

Rahmi Liliana, S.Pd.
PKBM Negeri 13 Cipinang, Kota Adm. Jakarta 
Timur, DKI Jakarta

Lily Yuliani, S.Pd.
SPNF SKB Barito Kuala, Kab. Barito Kuala, 
Kalimantan Selatan

1

2

3

4

5

PENILIK INSPIRATIF

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

Desi Fatma, S.Pd.
Dinas Pendidikan Kota Solok, Sumatera Barat

Kiki Budiana, S.Pd., M.Si.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. 
Pandeglang, Banten

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

Sumiyati, S.Pd., M.M.
Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi, Jawa Barat

1

2

3

4

5
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Seiring dengan pembentukan Kementerian Pendidikan 
Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemdikbudristek) terjadi perubahan tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) serta struktur organisasi. Perubahan ini 
membuat Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menerbitkan 
Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek.

Menurut Mas Menteri penggabungan riset dan teknologi, 
kata Nadiem, semakin melengkapi tugas dan tanggung 
jawab dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) 
unggul. “Sebab riset dan teknologi akan mendorong anak-
anak Indonesia menjadi inovator yang akan berkontribusi 
untuk membangun Indonesia maju,” ujar Mas Menteri dalam 
sambutannya usai melantik 36 Pejabat Tinggi Pratama di 
Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, 
Rabu, 29 September 2021.

Melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021, Mas 
Menteri mengatakan bahwa perubahan nomenklatur 
Kemendikbudristek sebagai upaya untuk meningkatkan 
efektivitas dari implementasi kebijakan-kebijakan Merdeka 
Belajar. Oleh karena itu ia mengubah nomenklatur di lingkungan 
Kemdikbudristek, di mana satu di antaranya adalahi Direktorat 
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). “Pada 
hari ini, 36 Pejabat   Pimpinan Tinggi Pratama dari total 62 
jabatan ditetapkan kembali sesuai nomenklatur yang baru,” 
tutur Mas Menteri.

Selain itu, Mas Menteri juga menekankan pentingnya 
perubahan dalam mewujudkan perkembangan dan kemajuan. 
“Saya berharap Ibu dan Bapak dapat menyikapi perubahan 
yang kita hadapi ini sebagai kesempatan untuk semakin 
memperbaiki kualitas layanan kita bagi masyarakat,” tuturnya.

TAK LAGI URUSI TENAGA 
KEPENDIDIKAN PAUD

PERUBAHAN NOMENKLATUR DIREKTORAT JENDERAL GTK

14
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Kepada para pejabat yang baru dilantik, Mendikbudristek 
berpesan agar kemitraan strategis dengan Kementerian dan 
lembaga lain, pihak swasta, serta masyarakat luas dapat 
terus ditingkatkan. “Sebab, kolaborasi yang kuat adalah kunci 
terwujudnya cita-cita Merdeka Belajar,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan dalam 
mewujudkan perkembangan dan kemajuan. “Saya berharap 
Ibu dan Bapak dapat menyikapi perubahan yang kita hadapi 
ini sebagai kesempatan untuk semakin memperbaiki kualitas 
layanan kita bagi masyarakat,” pungkasnya.

Mereka yang dilantik di lingkungan Ditjen GTK adalah Dr. 
Santi Ambarrukmi, M.Ed., sebagai Direktur Guru PAUD dan 
Dikmas; Dr. Rachmadi Widdiharto, M.A., sebagai Direktur Guru 
Dikdas; Dr. H. Yaswardi, M.Si., sebagai Direktur Guru Dikmen 
& Diksus; dan Dr. Praptono sebagai Direktur Kepala Sekolah, 
Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Sementara 
Temu Ismail, S.Pd., M.Si., diangkat menjadi pelaksana tugas 
(Plt) Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG).

BERTAMBAH SATU DIREKTORAT

Perubahan nomenklatur di lingkungan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) melalui 
Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021, tak hanya mengganti 
nama direktorat. Tetapi juga mencakup penambahan satu 
Direktorat sehingga menjadi lima Direktorat. 

Mulanya, hanya terdapat empat Direktorat di bawah 
Ditjen GTK, yaitu Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan 
(GTK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),  Direktorat Guru 
Pendidikan Dasar (Dikdas), Direktorat Guru Pendidikan 
Menengah dan Pendidikan Khusus (Dikmen Diksud), dan 
Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan (P3GTK). 

Namun dengan ditetapkannya Permendikbudristek 
tersebut terjadi perubahan  nama dan fungsi direktorat di 
lingkungan Ditjen GTK. Sementara  Direktorat GTK PAUD 
yang awalnya menangani guru dan tenaga kependidikan 
PAUD sekarang berganti nama menjadi Direktorat Guru PAUD 
dan Dikmas. Dengan perubahan ini tugas dan fungsinya pun 
ikut berubah. Direktorat Guru PAUD dan Dikmas  tidak lagi 
mengurusi tenaga kependidikan PAUD, tetapi hanya membina 
guru PAUD dan Dikmas. 

Hal tersebut merujuk pada Permendikbud Nomor 28 
tahun 2021 Pasal 70 dan 71. Direktorat Guru PAUD dan 
Dikmas bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang guru dan pendidik lainnya pada PAUD dan 
Dikmas, meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan 
norma, dan melakukan kebijakan, serta penyiapan bahan 
pembinaan di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian 
formasi, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan 
lintas daerah, pembelajaran, pengembangan kompetensi 
non-vokasional, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, 
penghargaan, dan pelindungan guru dan pendidik lainnya 
pada PAUD dan Dikmas.

Selain itu Direktorat Guru PAUD dan Dikmas juga bertugas 
untuk memfasilitasi dan memberikan bimtek perencanaan 
kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karier, 
pendistribusian, pemindahan lintas daerah, pembelajaran, 
pengembangan kompetensi non-vokasional, peningkatan 
kualifikasi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan 
serta penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional bagi 
guru PAUD dan pendidik lainnya. 



16

JENDELA KEMENDIKBUDRISTEK

Sebagai Program Merdeka Belajar Episode 5, Program 
Guru Penggerak (PGP) telah diluncurkan sejak Juli 
2020. Program ini sangat diapresiasi para guru dari 
berbagai daerah. Program ini juga telah diikuti ribuan 

guru, mulai dari PGP Angkatan 1 hingga 6. Hingga saat ini 
setidaknya 2.395 guru dari 2.460 calon guru penggerak dan 
507 pengajar praktik angkatan pertama telah lulus mengikuti 
Pendidikan Guru Penggerak angkatan 1. Sementara ribuan 
guru lainnya masih mengikuti seleksi dan pendidikan Guru 
Penggerak.

Oleh karena itu, dalam rangka merefleksikan Program 
Pendidikan Guru Pengerak, Menteri Pendidikan, Kebudayaan 
Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar 
Makarim bersama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan (Dirjen GTK) Dr. Iwan Syahril, Ph.D., berdialog 
bersama berbagai pihak. Seperti Bupati Kabupaten Garut, 
Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Calon Guru Penggerak 
(CGP), Pengajar Praktik (PP), fasilitator, kepala sekolah, dan 
murid. Dialog dilaksanakan secara virtual melalui zoom dan 
disiarkan langsung di kanal Youtube Ditjen Kemdikbud RI, 
pada Kamis, 5 Agustus 2021.

Dialog Program Pendidikan Guru Penggerak juga menjadi 
sarana untuk berbagi cerita, menguatkan semangat, dan 
merefleksikan pengalaman, serta memperkuat dampak 
Program Pendidikan Guru Penggerak. Melalui Dialog ini 
diharapkan dapat memicu praktik baik, ide, dan inspirasi 
pasca pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak 
Angkatan 1.

Melalui dialog ini Mendikbudristek menceritakan bahwa 
Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) memberikan 
makna tersendiri bagi dirinya, terutama saat terjun langsung 
ke lapangan. Kala itu ia merasakan betul bagaimana para guru 
begitu emosional saat bercerita tentang pengalaman mereka 
mengikuti Pendidikan Guru Penggerak. 

“Banyak sekali yang saya rasakan saat saya terjun ke 
lapangan di daerah-daerah. Salah satu sesi yang paling 
membuat saya semangat, membuat saya termotivasi dan 
optimis dalam begitu banyak tantangan kerjaan saya itu adalah 
berbicara dengan guru guru penggerak,” tutur Mas Menteri.

Lewat cerita para guru, Mas Menteri juga mendapatkan 
banyak ilmu akan berbagai macam keberanian untuk 
melakukan perubahan dan menciptakan inovasi. Ia juga 
terharu ketika mendengar pengalaman para guru saat melalui 
program Pendidikan Guru Penggerak. Bagaimana mereka 
mendapatkan paradigma baru mulai dari cara berpikir baru 
akan muridnya hingga cara berpikir baru mengenai perubahan, 
dan juga peran seorang guru serta pemimpin di dalam sistem 
pendidikan. 

Menurut Mas Menteri, apa yang mereka lalui bukanlah hal 
yang mudah karena harus berhadapan dengan pandemi yang 
acap kali membatasi ruang dan waktu menjadi tantangan 
para guru dalam seluruh proses pembelajaran. “Terima kasih 
kerja keras bapak ibu telah memastikan anak-anak Indonesia 
mendapatkan pendidikan di masa pandemi ini,” ucap Mas 
Menteri yang berharap para guru terus belajar, terus berbagi, 
dan terus bergerak.

Melalui pandemi ini Mas Menteri 
mengajak para guru untuk terus 
belajar dan berkembang. Ia menilai 
perubahan bukan terjadi akibat 
sesuatu hal yang mudah, tetapi yang 
sulit. Oleh karena itu, ia mengajak 
agar momentum ini dijadikan waktu 
yang tepat bagi para guru penggerak 
untuk menciptakan perubahan. 
“Menjadi guru yang lebih hebat lagi. 
Tidak gagap teknologi dan bisa kreatif 
menghadapi tantangan. Tentunya 
ketangguhan mental yang tinggi juga,” 
Mas Menteri mengingatkan.

MENYEBAR INSPIRASI
DAN SEMANGAT POSITIF

DIALOG PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
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BERBAGI PENGALAMAN DAN SEMANGAT POSITIF

Dr. Irwan Syahril, Ph.D., menjelaskan bahwa dilaksanakannya 
dialog Pendidikan Guru Penggerak ini selain bertujuan sebagai 
wahana untuk berbagi pengalaman dan saling berbagi ide 
serta inspirasi, juga bertujuan untuk memberikan penguatan 
dan masukan yang positif agar program Pendidikan Guru 
Penggerak dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. 

Menurut Iwan Syahril, selama Program PGP telah banyak 
yang dilakukan para guru. Mulai dari menyelesaikan berbagai 
modul hingga merefleksikan filosofi pendidikan Ki Hajar 
Dewantara. Para guru juga diberikan nilai-nilai dan peran 
sebagai guru penggerak, seperti visi guru penggerak, budaya 
positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan 
emosional. 

Para guru juga diberikan pelatihan tentang pengelolaan 
program yang berdampak kepada murid hingga pelatihan 
kepemimpinan dalam mengelola sumber daya dan 
pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 
Selain itu, ada pula festival panen hasil belajar dan visi aksi 
sekolah yang berpihak kepada murid. “Kami semua sangat 
bangga dengan mulai terlihatnya perubahan mindset dan 
pembelajaran para guru-guru kita yang terlibat dalam program 
ini,” kata Iwan Syahril. 

Melalui program PGP, kata Iwan Syahril, guru telah mampu 
melihat dan memposisikan murid sebagai tujuan pendidikan. 
Para guru juga memiliki semangat egaliter yang terbuka dan 
terus ingin belajar serta berbagi. Budaya refleksi pun telah 
mengakar pada diri para guru sehingga menghadirkan ribuan 
aksi nyata yang diciptakan lewat beragam bentuk. 

Iwan percaya, para guru yang telah mengikuti PGP dapat 

menciptakan perubahan serta inovasi dalam membuat 
pembelajarn yang berpusat pada anak. Terlebih di masa 
pandemi ini membutuhkan lebih banyak semangat, kreatifitas, 
dan juga motivasi, agar anak-anak Indonesia dapat belajar 
dengan baik. 

DIAPRESIASI PEMERINTAH DAERAH

Bupati Kabupaten Garut, Rudy Gunawan sangat 
mengapresiasi Program Guru Penggerak. Dalam 
kesempatanya Rudy berterima kasih dengan adanya program 
ini. Pasalnya jumlah siswa di Kabupaten terbilang sangat 
banyak. 

 “Ini menjadikan guru penggerak suatu hal yang wajib. Dan 
kami pun akan ada regulasinya pada bulan September, setelah 
angkatan pertama sebanyak 93 orang,” tutur Rudy Gunawan 
sambil menyebut jumlah Guru Penggerak angkatan 1 dari 
Kabupaten Garut.

Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Umar Ahmad 
juga sangat mendukung program Guru Penggerak. Ia bahkan 
berharap seluruh guru yang telah berstatus PNS di daerahnya 
dapat menjadi guru penggerak. Sehingga tidak kalah dengan 
para guru yang berstatus honorer, di mana mereka lebih 
banyak mengikuti program guru penggerak. 

Sebagai Bupati, Umar Ahmad yakin dan percaya akan 
Program Guru Penggerak. Ia menilai program ini merupakan 
langkah yang sangat luar biasa untuk membangun sebuah 
peradaban Indonesia ke depannya. Pasalnya cara belajar yang 
dilakukan para guru memberikan ruang kepada peserta didik. 
“Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat siap mendukung 
dan kami sudah memulainya Program Guru Penggerak,” 
terang Umar Ahmad. 

Rudy Gunawan
Bupati Kabupaten Garut
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Perkembangan teknologi, yang kini bergulir hingga 
melahirkan revolusi industri 4.0, berdampak signifikan 
terhadap aktivitas masyarakat, termasuk di dunia 
pendidikan. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia 

mengakselerasi pemanfaatannya. Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ternyata 
telah melakukan berbagai upaya terobosan sesuai dinamika 
zaman guna melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen 
GTK), Iwan Syahril, menyatakan, teknologi digital menjadi salah 
satu strategi utama dalam menjawab perkembangan zaman. 
Teknologi ini juga sekaligus upaya pemulihan pembelajaran 
(learning recovery) yang sempat terguncang karena pandemi.     

Lewat teknologi digital  guru dan murid mendapatkan 
kesempatan yang lebih luas untuk menjelajah berbagai 
sumber pengetahuan. Sehingga menjadikan proses belajar 
lebih menarik, bermanfaat, dan berkeadilan. Kebijakan yang 
dicanangkan berlandaskan merdeka belajar yang berpijak 
pada filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara.

“Menurut Ki Hajar, pendidikan haruslah 
diselenggarakan sesuai dengan kodrat 
sang anak, kodrat kebudayaan dan 
kebangsaannya, serta kodrat zamannya. 
Dengan kata lain, pendidikan haruslah 
relevan menjawab berbagai macam 
dinamika perubahan zaman. Tujuannya 
adalah menghasilkan manusia-manusia 
yang merdeka. Yang dimaksud 
merdeka adalah yang mandiri, 

yang berdaya dalam menghadapi tantangan zaman,” urainya 
dalam Simposium Pembelajaran Digital Berkualitas bagi 
Semua, Senin, 30 Agustu 2021. 

Teknologi digital yang dikembangkan Kemdikbudristek 
ditopang dengan tiga pilar. Pertama, pengembangan talenta 
digital untuk para pendidik dan tenaga kependidikan. 
Dicontohkannya dengan Program Pembelajaran Berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (PEMBATIK) yang pada 
tahun pertamanya berhasil menarik 6.800 peserta. Kemudian 
terus meningkat menjadi 28.000 peserta pada tahun 2019, 
sebanyak 70.000 peserta pada tahun 2020 dan di tahun 2021 
mencapai 80.000 peserta.

Kemdikbudristek juga menggandeng pihak eksternal, salah 
satunya Google, dengan mengadakan Google Master Trainer 
pada 2020. Program ini bertujuan melatih para pendidik agar 
terampil memfasilitas pembelajaran digital. Hingga saat ini, 
sudah 5.600 peserta. 

LAHIRKAN SDM UNGGUL 
MELALUI PEMBELAJARAN DIGITAL
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“Yang istimewanya adalah mereka tidak saja hanya untuk 
diri mereka sendiri, tetapi melatih, melakukan pengimbasan 
kepada guru-guru lain sehingga total yang mendapatkan 
pengimbasan saat ini sudah 247.000 tenaga kependidikan. 
Inilah yang kita namakan semangat belajar dan berbagi,” 
tuturnya.

Pilar kedua, pengembangan platform dan konten digital. 
Iwan mengungkapkan, Kemdikbudristek sudah menginisiasi 
pembelajaran digital sejak 2012, yang ditandai dengan 
kehadiran Rumah Belajar dan dapat digunakan oleh guru, 
siswa, dan masyarakat secara gratis. Lebih dari 20 juta orang 
telah tercatat sebagai pengguna Rumah Belajar sampai saat 
ini dan sudah diakses lebih dari 217 juta kali.

Berikutnya, mengembangkan platform teknologi Guru 
Belajar dan Berbagi. Program tersebut dirilis pada 2020 
sebagai respons atas terjadinya pandemi di Tanah Air. Program 
Guru Belajar dan Berbagi memiliki dua fitur utama, Ayo Guru 
Belajar dan Ayo Guru Berbagi.

Fitur Ayo Guru Belajar sudah memiliki delapan seri belajar 
dan telah diikuti oleh lebih dari 1,2 juta peserta. Salah satu seri 
belajarnya adalah seri kecakapan hidup (life skill education) 
dan hadir berkat kerja sama dengan UNICEF. Sedangkan Fitur 
Ayo Guru Berbagi juga lahir berkat gotong royong pemerintah, 
guru, hingga komunitas penggerak pendidikan untuk berbagi 
ide dan praktik baik. Hingga kini, fitur Ayo Guru Berbagi tercatat 
memiliki lebih dari 130.000 konten berupa RPP, artikel, hingga 
video pembelajaran dan sudah diakses lebih dari 93 juta kali. 

Dirinya mengakui, ketersediaan jaringan internet dan listrik 
merupakan syarat utama dalam fasilitasi pembelajaran digital. 
Sayangnya, dari total 318.000 sekolah se-Indonesia, masih 
ada 8.200 sekolah yang belum memiliki jaringan listrik dan 
42.500 sekolah yang jaringan internetnya tidak stabil atau tak 
terjamah.

Menurutnya, hal itu tidak lepas dari kondisi geografis 
Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan keberagaman 
luas wilayah dan budaya. Kemdikbudristek menggandeng 
instansi lain dalam pengembangan dan fasilitas jaringan dan 
infrastruktur, salah satunya Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo). “Juga memberikan dukungan dalam 
bentuk perangkat teknologi, yaitu laptop, notebook, dan kuota 
internet bagi siswa dan guru di berbagai jenjang pendidikan,” 
tambahnya. 

Kemendkbudristek saat ini pun sedang mengembangkan 
layanan dalam bentuk aplikasi super dan di dalamnya 
memiliki tiga fitur guna membantu para guru. Pertama, 
namanya Mengajar Lebih Baik; kedua, Mengembangkan Diri 

Lebih Baik; dan ketiga, Berkarier Lebih Baik. Seperti nama 
fitur yang tertanam, super app dikembangkan agar guru dapat 
lebih fokus meningkatkan capaian pembelajaran murid dan 
memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam meningkatkan 
kompetensi dan kariernya.

DIAPRESIASI UNICEF

Pada kesempatan yang sama, UNICEF Indonesia 
Representative, Debora Comini, mengapresiasi komitmen 
Kemdikbudristek dalam membangun transformasi 
pembelajaran digital. Dirinya berkeyakinan, pembelajaran 
digital yang inklusif dan berkualitas akan membantu anak-
anak mengakses pendidikan yang berkualitas. 

Di sisi lain, UNICEF telah melakukan studi analisis 
pada 2021 tentang pembelajaran digital yang dilakukan 
di Indonesia. Hasilnya, pemerintah direkomendasikan 
melakukan penguatan konten dan platform, kemampuan 
digital guru dan murid, serta perluasan akses konektivitas. 
“Temuan ini juga mengkonfirmasi pentingnya keterlibatan 
seluruh pihak dalam memajukan pembelajaran digital bagi 
semua,” tuturnya.

UNICEF pun berharap Kemdikbudristek dapat 
menghadirkan materi dan platform digital untuk pembelajaran 
tersebut bagi seluruh anak-anak, terutama di daerah 
tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Selain itu, membantu 
guru-guru dalam mengembangkan keterampilan digitalnya 
sehingga dapat membantu para murid.

“Kita juga perlu memastikan bahwa perluasan pendidikan 
digital seimbang dengan dilengkapi dorongan untuk juga 
menumbuhkan keterampilan belajar dasar yang diperlukan 
untuk mengatasi krisis pembelajaran,” tutup Debora. 

FATAH SIDIQ

Debora Comini
UNICEF Indonesia Representative
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“Dari hari ke hari baik disadari atau tidak dunia 
bergerak dan berubah semakin cepat. Kita 
saling bertukar informasi baru setiap menit 
bahkan setiap detik. Semua itu dimungkinkan 

karena teknologi pada satu sisi kecepatan itu telah 
meningkatkan efektivitas kerja kita. Tapi di sisi lain banyak 
juga risiko negatif daripada kecepatan terutama kalau tidak 
diimbangi dengan kecermatan.” 

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) saat membuka Literasi 

Digital untuk Indonesia Bangkit dalam rangka peringatan Hari 
Aksara Internasional, pada Rabu, 8 September 2021. 

Menurut Mas Menteri contoh nyata dampak negatif dari 
kecepatan informasi adalah berita hoaks yang semakin 
bertebaran, serta kekerasan berbasis digital. “Dalam hal ini 
anak-anak kita sangat rentan dengan dampak jangka panjang 
yang sangat tinggi,” Mas Menteri menjelaskan.

Di tengah teknologi yang terus berkembang diperlukan cara 
untuk mengimbangkan antara kecepatan dan kecermatan, 
yakni dengan meningkatkan literasi digital. Khususnya untuk 
anak-anak pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. 

Ia menilai kemampuan untuk berpikir kritis ditengah 
perkembangan teknologi yang begitu pesat begitu penting. 
Sehingga literasi harus menjadi kompetensi esensial dalam 
Merdeka Belajar. “Sekarang capaian belajar anak-anak 
Indonesia tidak lagi dinilai dari ketepatan hafalan, melainkan 
dari kemampuan mereka untuk memahami dan mengolah 
informasi secara kritis,” tutur Mas Menteri

Kemampuan literasi, kata Mas Menteri, akan menjadi 
aspek penilaian dalam asesmen nasional (AN). Akan tetapi 
ia mengingatkan bahwa penilaian tersebut bukan bertujuan 
untuk menentukan kelulusan siswa. Melainkan sebagai 

BERGERAK BERSAMA
PERKUAT LITERASI DIGITAL

HARI AKSARA INTERNASIONAL
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pemetaan untuk melihat kemampuan literasi peserta didik. 
Sehingga bila ditemukan kekurangan sekolah mapun guru 
akan diberikan pendekatan khusus untuk memperbaikinya.

“Ini merupakan tugas kita bersama untuk membekali 
anak-anak Indonesia dengan kecerdasan generasi sehingga 
mereka akan menjadi generasi yang tangguh di masa depan. 
Oleh karena itu mari kita terus bergerak serentak mewujudkan 
Merdeka Belajar,” pungkas Mas Menteri.

Belum Dinikmati Secara Merata

Di tengah perkembangan teknologi digital yang terjadi saat 
ini tak sedikit orang yang belum bisa memanfaatkan teknologi 
digital. Alasannya karena ketidak tersediaan akses, seperti 
yang dialami masyarakat yang tinggal di wilayah terluar, 
terdepan, dan tertinggal (3T).

Di sisi lain biaya investasi yang sangat tinggi pun ikut menjadi 
alasan. Belum lagi ditambah Indonesia merupakan negara 
kepulauan. Maka tak heran apabila ada 26 persen masyarakat 
Indonesia yang belum bisa menikmati akses layanan internet. 
Pasalnya terjadi ketimpangan karena pesebaran jaringan 
internet tak merata. 

Di Indonesia pemakaian teknologi digital oleh masyarakat 
juga belum optimal lantaran minimnya kemampuan. Padahal, 
pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan produktivitas. 
Untuk itu, pemerintah terus menggencarkan program literasi 
digital kepada masyarakat.

“Kalau bicara literasi, itu tidak boleh berhenti. Literasi adalah 
suatu gerakan yang terus-menerus, jadi harus panjang,” ucap 
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Kementerian 
Dirjen Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Samuel menerangkan, ada lima instruksi Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) terkait literasi digital. Pertama, memperluas 
akses masyarakat dalam menjangkau internet. Ia menyebut 
hingga kini, baru sekitar 202,6 juta masyarakat yang terhubung 
dengan internet.

“Kalau kita bicara literasi digital, kita perlu infrastruktur 
untuk penyebaran yang merata dalam proses transformasi 
digital. Prinsip dasarnya adalah nobody left behind, tidak 
seorang pun yang tertinggal,” tuturnya. 

Oleh sebab itu, saat ini penyebaran infrastruktur menjadi 
prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Agar 
nantinya daerah-daerah lain dapat ikut menikmatinya. “Saat 
ini, kita sedang membangun 12.000 lebih 4G atau layanan 
internet mobile di desa-desa yang belum ada layanannya,” 
Imbuh Samuel.

Kedua, membangun kecakapan digital masyarakat dan 
dirumuskan Kominfo dengan mendirikan Rumah Digital 
Indonesia (RDI). RDI sudah dapat diakses publik sejak 1 
Agustus lalu. Terdapat empat program di dalam RDI, yakni 
melatih kecakapan digital, membangun budaya digital 
masyarakat di tingkat yang paling dasar (basic skill), etika 
digital, dan kemampuan terkait keamanan digital.

“Terkait dengan Rumah Digital, ini sudah dilakukan di 
beberapa sektor-sektor strategis harus membuatkan road 
map, harus mencari tahu bagaimana langkah-langkahnya dan 
fase yang akan dilewati,” jelasnya.

Ketiga, percepatan integrasi pusat data lantaran pemerintah 
ingin datanya dan sistem pemerintah digital ini tersambungkan 
satu dengan yang lainnya. Keempat, persiapan kebutuhan 
sumber daya manusia (SDM).

Samuel mengatakan, Indonesia diproyeksikan 
membutuhkan sembilan juta talenta digital dalam 15 tahun 
ke depan atau setara 600.000 orang per tahunnya untuk 
membantu proses transformasi digital. Bahkan Indonesia 
diyakini menjadi pemain digital yang tangguh dalam 5 
hingga 10 tahun ke depan jika SDM unggul yang menguasai 
teknologi disiapkan sejak dini serta rutin melakukan riset 
dan inovasi. “Inilah perlunya dilakukan building blog untuk 
menuju Indonesia digitalnation,” terang Samuel tentang 
pembangunan masyarakat dan pmerintahan berbasis digital. 

Untuk mewujudkannya, ia menghimbau Kemdikbudristek 
untuk memasukkan silabus teknologi, informasi, dan 
komunikasi (TIK) sejak jenjang sekolah dasar (SD). Sehingga 
masyarakat tidak gagap teknologi ke depannya, mengingat 
pemanfaatan teknologi digital bakal semakin luas. “Ini harus 
kita siapkan dari awal,” terangnya

Kominfo, diakui Samuel, tidak bisa bergerak sendiri 
dalam melaksanakan program literasi digital. Karenanya, 
sudah sebanyak 115 organisasi yang dilibatkan, termasuk 
Kemdikbudristek, sejak program diluncurkan pada 2017 
silam. “Dan pada tahun 2020, mendapat penghargaan dari 
UNESCO lewat Program World Summit on the Information 
Society (WSIS),” ucapnya. 

FATAH SIDIQ

Samuel Abrijani Pangerapan
Direktur Jenderal Apkasi Kominfo
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GURU BELAJAR DAN BERBAGI

Berkolaborasi bersama Pusat Data dan Informasi 
(Pusdatin), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 
(Ditjen PAUD dan Dikdasmen) serta dukungan  

dukungan teknis dari Refo Indonesia selaku mitra Google for 
Education di Indonesia. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan (Ditjen GTK) melaksanakan program pelatihan 
admin belajar.id, pada Rabu, 2 September 2021.

Direktur Jenderal GTK  Iwan Syahril, P.hD., menjelaskan 
bahwa  pelatihan admin ini bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi bagi guru-guru dan murid melalui akselerasi 
akun belajar.id. Sementara bagi daerah yang paling banyak 
melakukan aktivasi dan penggunaan akun belajar.id, akan 

diberikan nilai dan disematkan sebagai daerah jawara 
belajar.id. “Di sini berarti daerahnya memiliki kehebatan 
dalam komitmen yang luar biasa tinggi untuk terwujudnya 
transformasi pembelajaran digital,” kata Iwan.

Iwan mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama 
bergandengan tangan dengan erat mewujudkan transformasi 
pembelajar digital. Bergotong royong guru-guru hebat yang 
terus bersemangat dan murid-murid yang unggul di seluruh 
tanah air. Selain itu dukungan Pemerintah Daerah terutama 
Dinas Pendidikan sangat dibutuhkan, agar bisa bersinergi 
membangun kolaborasi, serta mendorong terwujudnya 
transformasi pembelajaran digital di Indonesia.

Kemdikbudristek, kata Iwan, akan terus membangun 
ekosistem pendidikan digital agar talenta-talenta digital 
tumbuh subur di negeri ini. Baik dari siswa, guru, maupun 
tenaga kependidikan. “Kita akan mendorong transformasi 
pendidikan yang diinginkan, yaitu terwujudnya Merdeka 
Belajar yang melahirkan profil Pelajar Pancasila,” ujar Iwan.

MEMBERI BANYAK MANFAAT

Dr. M. Hasan Chabibie, M.Si., Kepala Pusat Data dan 
Teknologi Informasi Kemdikbudristek dalam kesempatannya 
mengatakan bahwa secara aturan hukum penggunaan akun 
belajar.id telah memiliki dasar aturan yang jelas.  Di mana 

AKSELERASI 
PEMBELAJARAN 
DIGITAL MELALUI 
BELAJAR.ID
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pemanfaatan akun pembelajaran ini merupakan salah satu di 
antara banyaknya pemanfaatan data pokok pendidikan dan 
akses layanan pendidikan di Kemdikbudristek.

“Insya Allah, ini kan banyak bermanfaat sekali bagi kita 
selaku tenaga pendidik, peserta didik, maupun tenaga-tenaga 
yang nanti akan mengoperatori sebagai seorang admin,” tutur 
M. Hasan Chabibie.

Menurut M. Hasan Chabibie, kehadiran akun pembelajaran 
ini hadir sebagai sebuah terobosan yang kreatif dan inovatif. 
Sebagaimana sifat dari perkembangan teknologi yang selalu 
memiliki aspek inovasi dan keratifitas. “Inilah yang melandasi 
dan melatar belakangi Kemdikbudristek terus menerus 
kreatifitas dan inovasi, lebih khusus lagi di bidang teknologi 
dan informasi,” ucap M. Hasan Chabibie. 

Ia berharap melalui media digital ini menjadi pendorong 
terwujudnya profil Pelajar Pancasila. Agar peserta didik bisa 
terus bergerak maju sebagaimana karakter khas dari teknologi 
yang selalu melangkah maju. 

M. Hasan Chabibie menyebut, generasi peserta didik saat 
ini tidak terlepas dari ruang lingkup teknologi.  Lingkungannya 
diselimuti oleh dunia digital. Oleh karena itu, yang menjadi 
pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana dunia digital yang 
ada bisa dimanfaatkan dan diarahkan secara maksimal untuk 
membentuk karakter positif para peserta didik. Agar kelak 
mereka tumbuh sebagai Sumber Daya Masyarakat Indonesia 
yang unggul dan luar biasa.

 

AKTIVASI AKUN PEMBELAJARAN

Sebelumnya, dalam rangka mewujudkan lompatan besar 
di bidang pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghadirkan akun 
pembelajaran melalui laman belajar.id. Penggunaan media 
digital ini guna mendorong pembelajaran berbasis teknologi. 

Media ini mendukung pembelajaran dari rumah di masa 
pandemi. selain itu, akun pembelajaran ini juga untuk 
mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan 
melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di 
masa yang akan datang. 

Akun belajar.id dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, 
pendidik, kepala satuan pendidikan, dan operator satuan 
pendidikan. Peserta didik pengguna akun pembelajaran ini 
mulai dari jenjang SD kelas 5 dan 6, SMP, SMA, dan SMK. 
Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh peserta didik Paket A 
kelas 5 dan 6, Paket B, Paket C, dan SLB kelas 5 hingga 12. 

Penggunakan akun belajar tidak dikenakan biaya apapun, 
alias gratis. Melalui aplikasi ini pengguna dapat mengakses 
beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite 
for Education, di antaranya seperti email, penyimpanan 

dokumen elektronik, pengelolaan administrasi belajar 
elektronik, penjadwalan proses pembelajaran elektronik, dan 
pelaksanaan proses pembelajaran secara daring.

Namun sebelum bisa mengakses semua aplikasi 
tersebut, ada 5 tahap yang harus dilakukan pengguna akun 
pembelajaran. 

Operator satuan pendidikan harus masuk ke lama pd.data.
kemdikbud.go.id. Operator kemudian mengunduh  arsip 
berformat CSV yang berisi data nama akun atau user id, dan 
kata sandi atau password masuk akun di satuan pendidikannya. 

Operator mendistribusikan akun pembelajaran kepada 
pengguna. Untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukan 
nama pengguna dan kata sandi akun pembelajaran yang 
diterima untuk masuk di laman gmail.com. 

Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan 
akun pembelajaran serta mengubah kata sandi yang dipilih 
pengguna.

Kemdikbudristek menjelaskan bahwa penggunaan akun 
pembelajaran bersifat opsional. Akan tetapi aplikasi ini nantinya 
akan menjadi jalur komunikasi resmi Kemdikbudristek kepada 
pendidik dan peserta didik. Beragam informasi dan materi 
akan dikirimkan  Kemdikbudristek melalui pos elektronik 
dalam akun pembelajaran.

Bagi para peserta pengguna akun pembelajaran tidak perlu 
khawatir dengan kerahasiaan data pribadinya, baik informasi, 
dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran. Hal ini karena 
Kemdikbudristek menjamin keamanan data peserta sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

A. FAUZI RAMDANI

Dr. M. Hasan Chabibie, M.Si.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 

Kemendikbudristek
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GURU BELAJAR DAN BERBAGI

Sebagai bagian dari Peringatan Hari Guru Sedunia 
yang jatuh pada 5 Oktober 2021, Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi (Kemdikbudristek) meluncurkan program Guru 
Belajar dan Berbagi Seri Guru Merdeka Belajar. Peluncuran ini 
dilaksanakan melalui kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud 
RI, pada Selasa, 12 Oktober 2021.

Merayakan Hari Guru Sedunia ini, Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem 
Anwar Makarim, sangat bersemangat menyapa para guru di 
seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada para guru  yang tidak pernah berhenti mengabadikan 
diri untuk mendidik anak-anak Indonesia. 

Menurut Mas Menteri, di tengah semua tantangan dan 
juga halangan pandemi yang sudah terjadi selama hampir 
dua tahun ini, banyak perjuangan yang telah dilakukan para 
guru. Bagaimana para guru belajar memanfaatkan teknologi 
sebagai bagian dari proses pembelajaran daring. 

Ia juga mengapresiasi para guru di wilayah terpencil yang 
memiliki akses komunikasi internet yang sangat sulit, tetapi 
tetap berupaya memberikan pembelajaran bagi para siswa. 
Meski mereka harus berhadapan dengan beragam risiko 
karena harus mengajar dari rumah ke rumah.

Dalam rangka mengapresiasi tugas para guru selama 
pandemi ini, Kemdikbudristek juga telah menelurkan sederet 
kebijakan, mulai dari merelaksasi dana BOS, bantuan subsidi 
upah untuk guru honorer, memberikan opsi kurikulum darurat, 
dan bantuan kuota belajar bagi siswa dan guru. Sementara 
bagi daerah yang sulit internet Kemendikbudristek juga telah 
membagikan modul pembelajaran di masa khusus. 

Kemdikbudristek juga telah meluncurkan platform Guru 
Belajar dan Berbagi sebagai media belajar dari guru dan 
bagi para guru dalam mengembangkan pembelajaran. 
“Kami berusaha meningkatkan kesejahteraan guru dengan 
menyelenggarakan seleksi guru ASN PPPK dengan afirmasi 
bagi pelamar yang sudah memiliki sertifikat pendidik 
yang berusia lebih dari tiga puluh lima tahun, penyandang 
disabilitas, dan berasal dari PHK-2 dengan aktif mengajar 
selama paling tidak tiga tahun,” tutur Mas Menteri.

BERHASIL LEWATI MASA SULIT

Menurut Mas Manteri, berkat ketangguhan guru dan 
tenaga kependidikan di masa pandemi ini, segala tantangan 
berhasil dilewati. Sehingga saat ini, hampir seluruh sekolah 
di Indonesia sudah bisa memulai Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) Terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang 
ketat. 

“Sekali lagi, peran ibu dan bapak guru sangatlah besar 
dalam mensuksekan PTM Terbatas. Oleh karena itu kami 
telah memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga 
kependidikan,” ujar Mas Menteri.

Melalui masa yang sulit ini, Mas Menteri berharap para 
guru dan tenaga kependidikan mendukung upaya pemerintah 
dalam melakukan percepatan vaksinasi. Sehingga proses 
belajar dan mengajar bisa dilakukan dengan nyaman dan juga 
aman. Anak-anak pun dapat kembali ke sekolah untuk belajar 
secara tatap muka secara optimal. 

PEMULIHAN PENDIDIKAN
DI HARI GURU SEDUNIA

PELUNCURAN GURU MERDEKA BELAJAR
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Dalam kesempatannya, Mas Menteri mengucapkan terima 
kasih atas kerja keras dan dedikasi para guru dalam mendidik 
anak-anak Indonesia menjadi generasi pelajar Pancasila 
yang cerdas berkarakter. Di sisi lain, ia akan terus berupaya 
mendengarkan semua masukan serta memprioritaskan 
peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru demi kemajuan 
Indonesia di masa mendatang. “Oleh karena itu, pada hari 
guru sedunia ini mari kita semua menyatukan semangat yang 
bergerak serentak mewujudkan Merdeka belajar,” pungkas 
Mas Menteri.

GURU UJUNG TOMBAK PENDIDIKAN

Dalam memperingati Hari Guru sedunia, Dr. Iwan Syahril, 
Ph.D., Direktur Jenderal GTK menyebut bahwa guru merupakan 
ujung tombak pendidikan. Lewat guru peserta didik melihat 
sosok yang ditiru. Sehingga guru harus terus menjadi teladan 
yang terus mengembangkan potensi dan kompetensinya agar 
mampu memberikan layanan yang optimal dalam proses 
pembelajaran. 

Kemdikbudristek akan terus mendorong profesionalisme 
guru untuk menjadi pendidik yang berpusat pada siswa. 
“Sebagai upaya untuk memfasilitasi guru dan tenaga 
kependidikan, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan 
terus meluncurkan layanan berbasis digital melalui Program 
Guru Belajar dan Berbagi. “Ini merupakan sebuah gerakan 
gotong royong antara pemerintah, komunitas, dan penggerak 
pendidikan,” kata Iwan. 

Melalui program guru belajar dan berbagi guru dan tenaga 
kependidikan dari seluruh penjuru Indonesia diharapkan 
dapat berbagi ide, inspirasi, dan praktik baik. Mengikuti 
berbagai macam pelatihan secara daring.

Menurut Iwan, Program Guru Belajar dan Berbagi telah 
menjangkau lebih dari satu juta guru di seluruh Indonesia 
dengan menyasar 70 persen sekolah. “Program ini diharapkan 
dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran guru 
tentang konsep merdeka belajar, serta memberikan 
pencerahan akan segala miskonsepsi tentang guru belajar,” 
tutur Iwan akan maksud Program Guru Belajar dan Berbagi.

PULIHKAN PENDIDIKAN

Memperingati Hari Guru Sedunia, kata Iwan, dunia 
internasional mengangkat tema hari guru bertajuk Teacher 
at The Heart of Education Recovery. Tema ini bermakna 
bahwa guru merupakan kunci pemulihan pendidikan. Hal 
ini memperlihatkan bahwa peran guru begitu penting dalam 
upaya pemulihan pendidikan yang terkena pandemi Covid-19. 
“Kondisi yang sangat luar biasa dan tidak mudah ternyata 
telah kita lewati selama hampir dua tahun ini,” ujar Iwan.

Iwan menyebut, selama pandemi ini berbagai inovasi, 
inspirasi, ketangguhan, dan semangat gotong royong telah 
para guru telurkan. Mereka terus mengabdi tiada henti 
demi memastikan para penerus bangsa ini mendapatkan 
pembelajaran yang baik di tengah keterbatasan.

Pandemi juga telah mendorong semua pihak, baik 
pemerintah, guru, dan orang tua, untuk melakukan 
penyesuaian secara cepat. Utamanya dalam menguasai 
teknologi berbasis digital untuk melangsungkan pembelajaran 
daring. “Pandemi Covid-19 menjadi kesempatan bagi kita 
untuk melakukan refleksi dan menyadari betapa pentingnya 
peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” terang 
Iwan.

Iwan berharap guru terus belajar dan mengembangkan diri 
agar mampu menghadapi segala situasi yang terjadi. Lewat 
Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Guru Merdeka Belajar, 
ia berharap guru dan tenaga kependidikan dapat memperoleh 
pemahaman untuk terus menjadi insan pembelajar. 

“Dalam rangka Hari Guru Sedunia, saya mengajak 
kita semua, guru-guru seluruh Indonesia untuk terus 
mengembangkan diri dan bergotong-royong wujudkan 
pemulihan pendidikan di Indonesia. Dengan semangat 
serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar,” papar Iwan.

Iwan juga mengajak kepada para insan pendidikan untuk 
bersama-sama terus mendukung dan memajukan pendidikan. 
Mengajak anak-anak untuk terus bermimpi setinggi-tingginya 
dan bekerja keras meraih mimpi mereka melalui pendidikan 
yang baik dan berkualitas. “Pendidikan yang menumbuhkan 
potensi mereka, baik potensi pemikiran maupun potensi 
karakter yang mereka miliki,” terang Iwan mengakhiri. 

A. FAUZI RAMDANI
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GURU BELAJAR DAN BERBAGI

Dalam rangkaian  memperingati Hari Guru Nasional 
2021 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan  
meluncurkan Guru Belajar dan Berbagi Seri Literasi 
dan Numerasi. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan 
dalam menghadapi perubahan zaman.

Seperti diketahui, zaman terus berubah dan setiap insan 
pendidikan harus terus menyesuaikan diri.  Sangat penting 
bagi guru untuk menyesuaikan zaman sekarang ini yang penuh 
dengan ketidaknyamanan dan era yang destruktif.  

Hal itu dikatakan Dr. Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek, saat memberi 
sambutan pada acara peluncuran Guru Belajar dan Berbagi 
Seri Literasi dan Numerasi, Jumat 5 November 2021.

Ia mengatakan setiap pendidik perlu meningkatkan 
kemampuannya dalam berbagai bidang. ”Skill yang diperlukan 
adalah kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat, dari 
waktu ke waktu. Apa yang sudah kita kuasai sekarang tidak 
cukup untuk beberapa tahun ke depan karena dunia akan 
terus berubah,” katanya. 

Iwan mengapresiasi seluruh guru yang aktif mengikuti 
bimbingan teknis dan pelatihan di portal Guru Belajar Dan 
Berbagi. Iwan Syahril  juga mengingatkan tentang kebijakan 
Merdeka Belajar dan hubungannya dengan literasi dan 
numerasi.

”Sesuai dengan filosofi dari Bapak Pendidikan, Ki Hajar 
Dewantara yaitu Ing Ngarso sung Tulodo, Ing Madya Mangun 

Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Bahwa sebagai seorang 
pendidik, kita menjadi teladan, membangkitkan semangat dan  
mendorong murid-murid untuk menjadi manusia mandiri atau 
merdeka,” ujarnya lebih lanjut.

Karena itu, siswa harus merdeka dalam belajar. Para guru 
juga merdeka dalam mengajar. Dengan demikian anak didik 
kita bisa tumbuh secara holistik.

TINGKATKAN KETERAMPILAN LITERASI 
DAN NUMERASI DI ERA INDUSTRI 4.0

GURU BELAJAR DAN BERBAGI SERI LITERASI DAN NUMERASI

Dirjen berharap, dengan adanya program Guru Belajar Dan 
Berbagi seri Literasi Dan Numerasi, para guru, kepala sekolah 
dan pengawas sekolah dapat lebih handal, lebih berdaya. 
Program ini sangat berguna untuk mencapai keterampilan 
literasi dan numerasi di era globalisasi revolusi industri 4.0. 
Diharapkan sekolah akan menghasilkan sumber daya manusia 
unggul untuk mencapai Indonesia Maju.
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”Teruslah Bapak Ibu berkarya, berinovasi, berkreasi 
dan mengembangkan diri, agar terus tangguh untuk 
menghadapi berbagai tantangan dalam pembelajaran,” 
kata Iwan Syahril memberi arahannya.

SOLUSI TINGKATKAN KEMAMPUAN

Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Literasi dan 
Numerasi adalah sebuah solusi untuk meningkatkan 
kemampuan dalam literasi dan numerasi.

Secara umum, literasi terkait membaca dan 
menulis. Sedangkan numerasi terkait kemampuan 
mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan 
operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.

Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Literasi 
dan Numerasi adalah sebuah program dibuat untuk 
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seseorang 
agar memiliki kualitas hidup yang tinggi di dalam suatu 
masyarakat. Untuk itu harus dimulai dari peningkatan 
keterampilan literasi dan numerasi bagi para pendidik. 

Diantaranya adalah melalui kegiatan bimbingan 
teknis peningkatan literasi dan numerasi berbasis 
platform Guru Belajar dan Berbagi. Kegiatan bimbingan 
teknis ini diharapkan mampu menambah dan bahkan 
mendongkrak pengetahuan, wawasan, cara pandang, 
sikap dan perilaku kreatif, kritis, dan inovatif, serta 
kolaboratif para pendidik merespon tantangan kekinian. 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para 
pendidik dari bimbingan teknis ini akan meningkat pesat 
apabila diimbangi keinginan dan kemauan yang kuat, 
dengan belajar mandiri yang dilakukan di luar bimbingan 
teknis. Apapun yang didapat dalam program pelatihan 
akan bermanfaat penuh dan berdampak positif terhadap 
sesama pendidik jika dikembangkan dalam platform 
berbagi di antara pendidik.

Ada beberapa tujuan program Guru Belajar dan 
Berbagi seri Literasi dan Numerasi. Antara lain: 

 ● Pertama, meningkatkan kemampuan dasar literasi 
dan numerasi guru, kepala sekolah dan pengawas 
sekolah.

 ● Kedua, mampu mengaplikasikan kemampuan literasi 
dan numerasi untuk meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas diri.

 ● Ketiga, meningkatkan kemampuan guru, kepala 
sekolah dan pengawas sekolah dalam berpikir logis, 
sistematis dan di luar kebiasaan untuk memahami 
berbagai persoalan hidup, memecahkan kendala 
dan tantangan yang dihadapi, serta mengembangkan 
gagasan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki.

TAHAPAN PROGRAM

Terdapat beberapa tahapan program Guru Belajar dan Berbagi 
seri Literasi dan Numerasi yakni:

1. Tahap 0, Orientasi.
Pada tahap ini peserta dibekali pemahaman tentang latar 
belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, pengantar 
Program Guru Belajar dan Berbagi seri Literasi dan Numerasi.

2. Tahap  1, Pelatihan
Pada tahap ini peserta mempelajari materi mengenai konsep 
Literasi dan Numerasi. Peserta yang telah menuntaskan Tahap 
1 dan mendapat skor atau nilai akhir paling sedikit 70% akan 
memperoleh sertifikat. Peserta yang telah tuntas pada Tahap 1 
dapat melanjutkan ke Tahap 2 yakni Pengimbasan.

3. Tahap 2, Pengimbasan
Pada tahap 2, peserta melakukan pendalaman materi sesuai 
perkembangan peserta didik, dan berdasarkan mata pelajaran 
per jenjang pendidikan.

Peserta program Guru Belajar dan Berbagi seri Literasi dan 
Numerasi diharapkan dapat menghasilkan gambaran kegiatan dan 
program yang berisi miskonsepsi, konsepsi dasar, implementasi, 
dan praktik baik sebagai referensi guru lainnya dalam upaya 
meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di Indonesia. 

Secara khusus hasil yang diharapkan dari kegiatan bimbingan 
teknis ini diantaranya: Peningkatan keterampilan dasar literasi 
dan numerasi guru pendidikan dasar; Peningkatan keterampilan 
dasar literasi dan numerasi kepala sekolah pada pendidikan dasar; 
Peningkatan keterampilan dasar literasi dan numerasi pengawas 
sekolah pada pendidikan dasar; dan Mewujudkan keberlanjutan 
proses pembelajaran berbasis literasi dan numerasi sesuai dengan 
tingkatan kelas di jenjang pendidikan dasar. 

RIHAD WIRANTO
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GURU PENGGERAK

“Saya ucapkan selamat kepada Ibu dan Bapak 
atas keberhasilannya menjadi Guru Penggerak. 
Dengan ini secara resmi Program Pendidikan 
Guru Penggerak (PPG) Angkatan 1 ditutup. Mari 

kita semua terus semangat menjadi pemimpin dan penggerak 
Merdeka Belajar,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)  dalam sambutannya 
saat penutupan PGP Angkatan 1, Rabu 15 September 2021 
secara virtual. 

Mas Menteri juga menambahkan, bahwa pelaksanaan PGP 
Angkatan 1 telah berlangsung selama sembilan bulan, dibuka 
dan dimulai pada tanggal 13 Oktober 2020 dan berakhir 
pada 28 Agustus 2021. “Kebijakan Merdeka Belajar Episode 
5 yang bertajuk Pendidikan Guru Penggerak adalah program 
pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadikan 
guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Keluaran dari 
program Pendidikan Guru Penggerak adalah Guru Penggerak 
yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada 
murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih 
baik,” katanya. 

Dalam kesempatannya, Mas Menteri menceritakan 
bahwa setiap bertemu dengan Guru Penggerak di berbagai 
wilayah Indonesia, selalu ada benang merah yang sama. 
“Kesimpulannya, ada keresahan dan keinginan besar dalam 
diri para guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi 
peserta didik. Ia merasakan setiap kali berdiskusi 
dengan Guru Penggerak, ada naluri perubahan yang 
begitu besar dan telah tumbuh sejak lama. Sekarang 
mereka diberi kemampuan dan kewenangan 
untuk melakukan perubahan sebagai pemimpin 

pendidikan. Semangat itulah yang harus kita bangun bersama,” 
katanya menjelaskan. 

MEMBENTUK KOMUNITAS DI DAERAH

Mas Menteri berharap para Guru Penggerak Angkatan 1 
dapat membentuk komunitas di daerahnya masing-masing. 
“Kuncinya ada di komunitas. Anda akan menemukan kekuatan 
dalam kelompok, gotong royong, kolaborasi, dan koneksi 
dengan guru-guru penggerak lainnya. Komunitas ini yang 
menjadi rumah bagi Guru Penggerak untuk saling berdiskusi 
dan belajar dan berbagi inspirasi satu sama lain. Dengan 
begitu, para Guru Penggerak di Indonesia akan menjadi satu 
keluarga dengan satu tekad bersama, dalam mewujudkan 
cita-cita Merdeka Belajar,” jelasnya. 

Ia optimistis dengan adanya dukungan guru di berbagai 
wilayah akan sangat membantu para Guru Penggerak 
meningkatkan kualitas pendidikan. Harapannya semua pihak 
bekerja sama untuk memfasilitasi berbagai inisiatif yang 
diupayakan oleh Guru Penggerak. “Kami juga akan sangat 
terbantu dengan sosialisasi terkait Guru Penggerak yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujar Mas Menteri.

Menurut Mas Menteri, dengan adanya dukungan dari 
pemerintah daerah akan mengundang lebih banyak pendidik 

TITIK AWAL MEMULAI 
MENJADI PEMIMPIN PEMBELAJARAN

PENUTUPAN PENDIDIKAN GURU PENGGERAK ANGKATAN 1
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di Indonesia untuk mengikuti program Pendidikan Guru 
Penggerak. “Pada akhirnya, jika kita semua mau berkolaborasi, 
maka seluruh daerah di Indonesia akan memiliki Guru 
Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak dan Pengawas 
Penggerak yang akan menjadi roda pergerakan perubahan. 
Itulah yang terpenting,” tegasnya. 

MENGHIDUPKAN PEMIKIRAN KI HADJAR 

DEWANTARA 

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan (Dirjen GTK), Dr. Iwan Syahril, Ph.D mengatakan 
bahwa PGP Angkatan 1 telah menempuh perjalanan panjang 
hingga sampai pada titik akhir. “Saya ingin menyampaikan 
apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat 
dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Pertama ini, 
kepada Bapak Ibu Kepala Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, 
Tim Pokja Guru Penggerak, semua Tim dari PPPPTK, Tim 
LMS, SIMPKB, Para Asesor, Para Fasilitator Pengajar, Pengajar 
Praktik yang terus mendukung dan menemani para calon 
Guru Penggerak dalam menjalani Proses Pendidikan selama 
sembilan bulan,” ujarnya. 

Sejak diluncurkannya Merdeka Belajar episode kelima 
di bulan Juli 2020, Program Guru Penggerak bertujuan 
untuk mencetak para pemimpin pembelajaran generasi 
baru, kepemimpinan pendidikan di Indonesia dengan terus 
menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Ki Hadjar 
Dewantara di ruang-ruang kelas, membangun ekosistem 
pendidikan yang merdeka belajar dan selalu berpihak kepada 
murid. 

Menurut Iwan Syahril, selama Pendidikan Guru Penggerak, 
peserta yang didampingi instruktur, fasilitator, dan pengajar 
praktik telah mempelajari tiga modul utama, meliputi: 
Paradigma dan visi Guru Penggerak pembelajaran yang 
berpihak kepada murid; Pemimpin pembelajaran dalam 
pengembangan dan diakhiri dengan refleksi dan dampak 
berkelanjutan; serta Lokakarya/pendampingan kelompok 
dan individu sebanyak sembilan kali. “Saya yakin dan percaya 
proses yang dilalui Ibu Bapak selama Pendidikan Guru 

Penggerak ini sangatlah tidak mudah dan penuh perjuangan,” 
ujarnya.

Iwan Syahril menyebut, selama mengikuti pendidikan 
para calon Guru Penggerak harus belajar melalui LMS, 
mengeksplorasi konsep, diskusi kelompok, pendampingan 
membuat aksi nyata, dan berbagai karya sampai juga membuat 
komunitas. “Melalui Pendidikan Guru Penggerak para guru 
diharapkan terus dapat menciptakan yang menumbuhkan 
semangat siswa untuk menguatkan mimpi-mimpi mereka 
membuat hari-hari mereka semakin bahagia dan berwarna, 
menuntun mereka menjadi generasi penerus dan pewaris 
bangsa,” papar Iwan Syahril. 

Ia pun menjelaskan bahwa dirinya tak akan lupa dengan 
sederet kisah perjuangan para peserta PGP Angkatan 1, 
kala bertemu secara daring ataupun luring di berbagai 
daerah. “Cerita dari Ibu/Bapak selalu menggugah hati saya, 
meyakinkan saya bahwa masa depan ekosistem Indonesia 
akan semakin baik dan cerah,” terangnya. 

Menurut Iwan Syahril, setelah sembilan bulan mengikuti 
rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1, 
penutup ini bukan akhir bagi para Guru Penggerak. Ini titik 
awal bagi para Guru Penggerak untuk memulai perjalanan 
menjadi penggerak perubahan dan pemimpin-pemimpin 
pendidikan Indonesia. 

Di akhir sambutannya, Iwan Syahril berpesan kepada 
pemerintah daerah untuk terus mendukung dan merestui para 
Guru Penggerak. Sehingga mereka dapat menjadi pemimpin 
pembelajaran dan membantu menguatkan ekosistem 
pendidikan di manapun mereka mengabdi. 

“Restu dan dukungan Ibu dan Bapak akan mempercepat 
transformasi pendidikan di seluruh indonesia. Kepada Guru 
Penggerak, saya berpesan teruslah berpihak kepada murid, 
teruslah semangat belajar dan berbagi, kuatkan profil Pelajar 
Pancasila,” tegasnya. 

A. FAUZI RAMDANI DAN MUKTI ALI
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GURU PENGGERAK

Program Guru Penggerak (PGP) terus digalakkan. 
Untuk membantu dan mendampingi para guru 
agar mendaftar, maka diadakan Coaching Clinic 
Pendaftaran PGP secara berkala. Coaching Clinic 

Pendaftaran PGP angkatan 5 Sesi 1 dan 2  telah dilakukan pada 
25 Oktober 2021. Kali ini ditujukan untuk para guru yang ada 
di regional Provinsi Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan, 
sesuai dengan kewenangan Dit. Guru PAUD dan Dikmas.

Acara dibuka oleh Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas),  Dr. Santi 
Ambarukmi, M.Ed, yang diwakili oleh Dr. Isniyati Sulistiani, 
Koordinator Pokja Data, Publikasi, Komunikasi Direktorat Guru 
PAUD dan Dikmas.

Isniyati menyatakan para Guru Penggerak diharapkan 
menjadi agen perubahan dalam proses pembelajaran. 
“Dalam acara ini akan didengarkan berbagai testimoni para 
guru penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan selama 
sembilan bulan,” kata Isniyati.

Diharapkan para guru mendapatkan  informasi yang tepat. 
“Dengan demikian akan memotivasi Bapak Ibu sekalian bisa 
semangat untuk mendaftar PGP,” katanya. 

PENGALAMAN IKUT PGP

Pada kesempatan tersebut tampil Agistna, S.Pd., guru 
Taman Kanak-kanak Melati, Bogor, Jawa Barat. Dia  adalah 
guru TK peserta angkatan 1 PGP dari Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat. “Saya bergabung dengan PGP karena ingin berperan 
dalam transformasi pendidikan Indonesia lebih baik,” katanya 
menjelaskan motivasi mendaftar PGP.

Agistna menyatakan merasakan banyak manfaat dari 
kepesertaan dengan program PGP.  “Antara lain kami 
menerapkan pembelajaran yang membuat peserta didik 
bahagia, disiplin, berpikir positif sehingga bisa menciptakan 
profil pelajar Pancasila,” ujarnya.

Ia bercerita, pertama kali mendapatkan informasi tentang 
Program Guru Penggerak dari  kepala sekolah.  Beliau memang 
mendorong guru-guru untuk ikut dalam program ini. “Akhirnya 
saya mendaftar melalui SIM PKB dengan memenuhi segala 
persyaratan yang diperlukan,” ujarnya.

Dia kemudian diminta untuk membuat essay dan juga ikut 
tes skolastik yang dalam angkatan 5 ini sudah ditiadakan. 
Setelah itu, dia mengikuti wawancara dan tes simulasi 
mengajar. Akhirnya dia lulus menjadi Calon Guru Penggerak.

Agistna kemudian mengikuti pendidikan 
selama sembilan bulan. Setiap bulan selalu ada 
lokakarya, yang  mempertemukan banyak guru 
dalam satu kabupaten untuk bertukar ilmu yang 
sangat bermanfaat sekali. “Setelah sembilan bulan 
mengikuti kegiatan maka saya Alhamdulillah lulus 
menjadi guru penggerak,” katanya senang.

Agistna menerangkan tentang cara 
menulis essay. Dia mengatakan bahwa 

sebenarnya essay itu terkait dengan 
kegiatan sehari-hari yang  dilakukan 
di sekolah. Misalnya tentang 
perubahan-perubahan apa yang 
sudah dilakukan selama ini, inovasi 
yang dilakukan, juga mengenai 
hubungan antara guru dengan 
siswa dan orang tua selama ini.

Ada juga pertanyaan mengenai 
jika guru menghadapi masalah, 
apa yang akan bisa dilakukan untuk 
menyelesaikan persoalan tersebut. 

SEMANGAT IKUTI
PROGRAM GURU PENGGERAK

COACHING CLINIC PENDAFTARAN PGP ANGKATAN 5
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“Jadi itu bukan soal yang sulit karena hanya bercerita tentang 
apa yang sudah pernah kita lakukan selama ini,” katanya.

Agistna mengatakan bahwa menjadi guru penggerak itu 
tidak memerlukan sebuah program yang wow. “Dengan  
langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan tetapi bisa 
menghasilkan perubahan perubahan, itu sudah cukup wow,” 
katanya

Untuk menilai apakah program ini berhasil atau tidak, para 
guru diminta  mendengarkan testimoni dari para peserta didik. 
Dari testimoni itu seorang guru bisa  mendapatkan masukan-
masukan untuk memperbaiki cara pembelajaran yang lebih 
baik nantinya. Untuk itu guru dituntut kreatif dan inovatif dalam 
menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Tentunya guru 
perlu untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan 
bermakna dan berpihak kepada siswa.

Ia merasakan berbagai manfaat dari ikut dalam program 
guru penggerak. Terutama untuk dia sendiri bahwa guru itu 
perlu mengubah mindset agar tidak melakukan pekerjaan 
secara biasa-biasa saja. “Kita harus mengikuti perkembangan 
zaman. Jadi tidak boleh guru itu kudet. Guru harus selalu 
update dengan apa yang sedang trend,” ujarnya kembali. 

Dengan demikian guru bisa memberikan pembelajaran 
yang menyenangkan bagi siswa. Semua yang didapatkan 
dalam program guru penggerak diterapkan di sekolah. Dalam 
penerapannya juga melibatkan orang tua. Dengan demikian 
semakin banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari 
program ini.

CARA MENDAFTAR

Selanjutnya peserta coaching mendengarkan penjelasan 
dari Nasir S.Pd., M.M., dari Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB). Ia mengatakan arah program guru 
penggerak versi baru adalah fokus kepada pengembangan 
kepemimpinan pembelajaran.   Selama ini banyak fokus pada 
pengembangan diklat profesional, maupun diklat pedagogik. 
“Diharapkan kita memgembangkan untuk kepemimpinan dan 
kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya,” 
kata Nasir. 

Program Guru Penggerak juga menjadikan pengawas 
dan kepala sekolah menjadi mitra, sama-sama melakukan 
transformasi pendidikan. Program ini juga ditujukan untuk 
menjadikan pemimpin di masa depan. “Kita berharap 5-10 
tahun ke depan Bapak Ibu yang jadi guru penggerak ini adalah 
calon pemimpin,” ujarnya.

Sekarang sudah ada banyak guru yang diangkat menjadi 
kepala sekolah. Seluruh guru mapel boleh mengikuti PGP dari  
TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Program pelatihan guru harus mengedepankan coaching 
dan on the job training. Hal ini untuk memastikan teori-teori 
yang didapatkan di ruang pelatihan  bisa ditransformasikan 
dalam pembelajaran dalam kelas. 

Untuk mendaftar, perlu diperhatikan beberapa langkah 
penting. Pertama login, lalu buka beranda guru penggerak. 
Lalu pilih ingin mendaftar sebagai apa, bisa sebagai guru 
pengajar praktik pendidikan guru penggerak, atau sebagai 
peserta pendidikan guru penggerak. 

Setelah itu untuk pengajar praktik, siapkan CV, unggah 
dokumen penting, lalu menginput essay, dan kirim berkas 
pengajuan pendaftaran ke tim verval. Nanti kalau diterima 
akan diundang. 

Begitu juga jika memilih peserta, kita siapkan CV, unggah 
dokumen penting, lalu menginput essay. Kirim berkas 
pengajuan pendaftaran ke verval, nanti kalau diterima akan 
diundang. 

RIHAD WIRANTO

Dr. Isniyati Sulistiani
Koordinator Pokja Data, Publikasi, dan Komunikasi

Agistina, S.Pd.
Guru TK Melati, Bogor, Jawa Barat

Nasir, S.Pd., M.M.
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SEKOLAH PENGGERAK

Program Sekolah Penggerak (PSP), merupakan program 
prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu semua pihak harus 
menyukseskan PSP tersebut. Untuk menyukseskan 

PSP, maka diadakan kegiatan sosialisasi. Salah satunya adalah 
kegiatan Sosialisasi Program Sekolah Penggerak Angkatan 
ke-2 yang berlangsung Senin tanggal 27 September 2021.

Acara yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Drs. 
Eko Sumardi M.P.d., Kepala BP PAUD Dikmas DI Yogyakarta. 
Dalam kesempatan itu, Eko Sumardi mengatakan semua 
yang berada di jajaran pendidikan harus mendukung Program 
Sekolah Penggerak ini. 

“Oleh karena itu kepada kepala sekolah janganlah ragu, 
karena pemerintah akan mendukung Program Sekolah 
Penggerak ini. dan Tentunya akan difasilitasi dengan baik oleh 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, Program Sekolah Penggerak merupakan 
kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah termasuk DI Yogyakarta. Pendaftar sekolah penggerak 
di dua kabupaten dan 1 kota di DIY mencapai 99 satuan dan 
99 kepala sekolah. 

Sebanyak 99 kepala sekolah itu terdiri dari 25 kepala 
sekolah dari Kabupaten Gunungkidul, 46 kepala sekolah 
dari Kota Yogyakarta, dan 28 kepala sekolah dari Kabupaten 
Bantul. “Semoga dengan adanya sosialisasi ini, akan semakin 

bertambah banyak yang mengikuti PSP, sehingga untuk 
seleksinya akan lebih kompetitif,” katanya lagi.

Diharapkan kepala sekolah  bisa lebih agresif lagi untuk 
mendaftarkan pada Program Sekolah Penggerak. Pada 
angkatan ke-2 ini, pelaksanaan program mulai dilakukan pada 
tahun 2022, tetapi untuk seleksi dilaksanakan mulai pada 
tahun 2021 ini. 

TATA CARA PENDAFTARAN

Sebagai pembicara berikutnya, adalah Agung Budiatmoko 
dari Tim PSP Direktorat Guru PAUD. Agung menjelaskan 
tentang tata cara pendaftaran. Untuk DI Yogyakarta, khususnya 
yang di Bantul, dia memberi contoh, ada peserta yang lulus 
tapi belum bisa punya kesempatan dimasukkan di angkatan 
ke-1 karena adanya keterbatasan kuota. “Nah karena kasus 
ini, sekarang mereka bisa mendaftar, namun ada perbedaan 
yang cukup mendasar dan signifikan,” katanya.

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. “Mereka 
yang lulus di angkatan pertama itu, tidak perlu lagi mengikuti 
proses seleksi, jadi hanya cukup melakukan pendaftaran 
validasi,” ujarnya.

Untuk peserta di Kota Yogyakarta, sudah ada 346 orang. 
Dari total 346 tersebut, sebanyak 66 adalah Kabupaten 
Gunungkidul. Jumlahnya menurun untuk Kabupaten 

JANGAN RAGU 
MENDAFTAR 
PSP

SOSIALISASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN KE-2
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Gunungkidul,  sebelumnya di angkatan pertama jumlahnya 
bahkan sampai 500. “Saya berharap untuk Bapak Ibu yang 
belum mendaftar masih ada kesempatan,” katanya saat itu. 

Khusus untuk PAUD, dari dua kabupaten dan satu kota 
ini pendaftar sudah mencapai 100 orang, Pendaftar terdiri 
dari Bantul sebanyak 29 orang, Kabupaten Gunungkidul 
25 orang, dan Kota Yogyakarta 46 orang. “Saya berharap 
hal  ini merupakan antusias yang besar bagi kepala sekolah 
kita, khususnya di DI Yogyakarta. Diharapkan benar-benar 
berminat untuk berperan serta mengikuti Program Sekolah 
Penggerak ini,” katanya.

Tata cara atau alur yang harus diikuti selama proses seleksi 
Program Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut: Pertama, 
login dengan akun SIMPKB (nomor UKG), lalu mengisi 
CV. Langkah berikutnya mengisi essay. Setelah itu dikirim 
berkasnya. Nanti  akan dilakukan verval (verifikasi validasi) dan 
penilaian essay oleh panitia. Baru kemudian pengumuman 
seleksi tahap 1.

“Yang membedakan angkatan pertama dengan angkatan 
kedua adalah di angkatan kedua ada menghapuskan TBS (Tes 
Bakat Skolastik),” katanya.

Setelah lulus, maka akan dilakukan verifikasi dan validasi 
data di tahap 1. Kemudian, beranjak ke tahap 2 yaitu dengan 
langkah sebagai berikut: Melakukan simulasi mengajar dan 
wawancara, simulasi mengajar dan wawancara dilakukan 
secara daring dengan menggunakan Google Meet. “Lalu 
pengumuman tahap kedua dan setelah itu penetapan sekolah 
pelaksanaan,” katanya. 

PENUTURAN PESERTA PSP 

Pada kesempatan itu, ada penuturan Suyanti S.Pd., 
dari  TK ABA Tancap, Kabupaten Gunungkidul. Ia berbagi 
pengalaman selama mengikuti Program 
Sekolah Penggerak sesi pertama. “Saya 
adalah orang yang suka ikut berorganisasi. 
Berbagai macam organisasi saya ikuti 
mulai dari PKK, kegiatan masyarakat, 
forum-forum PGTKI dan lain-lain,” katanya

Ia dapat info dari dinas 
bahwa akan ada Program 
Sekolah Penggerak. 
“Tujuan atau visi saya 
untuk mendaftar 
adalah untuk melakukan 
perubahan lembaga baik 

fisik maupun layanan pendidikan menjadi lebih baik dari 
sebelumnya,” ujarmya.

Suyanti mengajak peserta sosialisasi agar  jangan sia-siakan 
kesempatan, jangan takut mencoba, niat ibadah semangat dan 
fokus mencapai tujuan. “Ikuti prosesnya dengan senang hati 
jangan ada keterpaksaan, percaya diri dan yakin, serta banyak 
doa dan pasrah pada Allah,” ujarnya. “Karena saya yakin, kalau 
kita sudah berusaha dan kita berdoa minta yang terbaik pasti 
akan diberikan jalannya oleh Allah,” katanya.

Tujuan Suyanti mengikuti PSP adalah: mendapat dukungan 
dari berbagai pihak atau menjalin kemitraan dua lembaga 
lebih maju dalam segala hal, mendapat kepercayaan dari wali 
murid masyarakat sekitar instansi terkait dunia industri dan 
lain-lain, memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal 
agar anak merasa nyaman dan betah di sekolah. “Ternyata 
Alhamdulillah setelah beberapa proses yang saya lalui dari 
seleksi ke-1, seleksi kedua, dan selanjutnya, ternyata kami 
diberi kepercayaan untuk lolos menjadi Program Sekolah 
Penggerak,” katanya. 

Ia mengatakan tidak perlu khawatir dengan berbagai 
proses seleksi. “Tidak usah membayangkan sesi-sesi yang 
susah, karena kalau kita jalani dengan hati yang ikhlas itu 
semuanya akan mudah” katanya lebih lanjut.

Setelah menjalani semuanya, tahap demi tahap hasilnya 
luar biasa. “Yaitu, saya bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa, 
mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak, sarana 
prasarana tercukupi, dukungan dan fasilitas dari pemerintah 
yang tidak terbayangkan sebelumnya, dan lebih percaya 
diri dalam mengemban amanah pendidikan anak bangsa,” 
katanya. 

RIHAD WIRANTO



BINGKAI DIREKTORAT

Ada tiga kata kunci pengasuhan untuk anak. Kata kunci 
pertama bahwa setiap anak itu berbeda dan setiap 
anak itu istimewa. Jadi tidak boleh membanding-
bandingkan, karena memang berbeda dan istimewa 

meskipun dari ayah bunda yang sama. Sehingga sahabat 
guru-guru PAUD juga harus bisa memahami karakter masing-
masing anak. 

Papar Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), Dr. Santi 
Ambarrukmi, M.Ed., kala membuka Webinar Selasa Seru 
bertajuk Pengasuhan untuk Ragam Karakter Anak PAUD HI, 
pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Menurut Santi,  kata kunci yang kedua adalah pengasuhan 
yang positif, karena ini yang sangat diperlukan oleh anak-
anak. Sementara kata kunci yang ketiga adalah kebijakan 
PAUD Holistik Integratif. Kebijakan ini harus dipahami dan 
dilaksanakan guru-guru PAUD di satuan pendidikannya. “Jadi 
bagaimana pengembangan anak yang holistik integratif dari 
semua lini dan salah satunya adalah pengasuhan,” tuturnya. 

Santi mengatakan bahwa anak adalah harapan dari setiap 
orang tua. Untuk itu dirinya berharap pengasuhan anak-
anak dapat terfasilitasi dengan baik. “Yang tak kalah 
pentingnya bahwa Pendidikan Anak Usia 

Dini yang ada di formal, baik di KB atau TK merupakan pondasi 
bagi pendidikan anak ke depan,” ujar Santi. Bagaimana SDM 
Indonesia ke depan itu bagaimana pengalaman mereka di 
asuh pada saat usia dini. 

MENJADI PENGASUH YANG TAMPIL SEMPURNA

“Di masa pandemi ini pasti semuanya jadi lebih berat. 
Anak tidak sekolah artinya pola pengasuhan diserahkan 
kembali kepada orang tua. Orang tua punya tantangan sendiri 
bagaimana menjaga mental ketika tidak bisa kemana-mana 
padahal keluar rumah yang sebenernya bisa me-refresh 
pikiran dan mood kita,” kata Ringgo Agus Rahman saat menjadi 
narasumber dalam Webinar Selasa Seru. 

Aktris sekaligus ayah dari dua orang putera itu mengatakan 
bahwa saat di rumah dirinya harus selalu tampil sempurna 
di depan anak walaupun itu sulit. Belum lagi ketika melihat 
anaknya yang merasa bosen ketika harus di rumah terus 
karena tidak bisa diajak kemana-mana. “Jadi saya juga butuh 
menenangkan diri. Kalau ditanya pandemi ini gimana pastinya 

b u t u h ekstra semangat, ekstra tenaga, dan 
ekstra waras untuk menghadapi 
i n i semua,” tutur Ringgo.

PANDEMI DARI MELELAHKAN 
HINGGA MENGGEMBIRAKAN

WEBINAR SELASA SERU
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Bersama sang isteri Ringgo sadar bahwa selama pandemi 
ini kebutuhan bermainnya sangat-sangat kurang, sehingga 
butuh sekali waktu untuk pergi ke alam lepas. Dirinya bahkan 
sengaja membawa anaknya pergi untuk rekreasi seperti 
berenang di sungai agar anaknya tidak merasa jenuh. “Semua 
itu karena selama pandemi ini kita bener-bener di rumah dan  
stresnya dia saya juga rasakan seperti apa,” tuturnya. 

Sementara untuk penggunaan gawai, Ringgo mengaku 
dirinya tidak melepas begitu saja anaknya untuk bermain. Ia 
selalu berupaya mengawasi dan memperhatikan tontonan 
seperti apa yang mereka lihat. 

Dirinya tidak memungkiri bahwa dengan penggunaan 
gawai anaknya memiliki minat untuk membaca. “Jadi selama 
pandemi ini lompatan yang paling besar untuk anak saya 
adalah jadi bisa membaca,” kata Ringgo. 

Awal mula anaknya bisa membaca melalui gawai karena 
semangatnya saat mencari kata kunci di YouTube. Menurut 
Ringgo anaknya sadar tidak bisa menulis dan membaca sampai 
akhirnya dia mau belajar supaya tidak lagi perlu meminta 
bantuan kepada orang rumah bagaimana cara menulis kata 
kunci. “Sampai akhirnya dia sekarang udah bisa baca di umur 
lima tahun ini,” ujar Ringgo. 

Namun menurut Ringgo, itu semua tak terlepas dari 
bantuan guru-guru di sekolah. “Sampai saya bilang efektif 
juga ya. Padahal semua orang tadinya melihat sekolah online 
itu sesuatu yang mengejutkan dan semua orang belum punya 
pengalaman itu,” ujarnya.

Sementara untuk kendala pembelajaran daring adalah 
bagaimana bisa membuat anak betah untuk belajar di depan 
gawai. Mengikuti semua instruksi yang diberikan guru. “Saya 
sampai menyaksikan istri saya marah-marah bahkan sampe 
nangis berdua, karena harus menemani anak belajar,” cerita 
Ringgo.

 Semua ini, lanjut Ringgo, tak akan bisa dilewatinya bila 
tanpa bantuan para guru yang luar biasa. Bagaimana mereka 
berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru 
dalam belajar. “Ternyata saya bisa bilang ada efektifnya 
walaupun kita orang tua di rumah yang mikir bagaimana supaya 

dia tidak kehilangan masa kecilnya, masa bermainnya. Bahkan 
sampai sekarang saya masih memutar otak untuk nyenengin 
anak,” ungkap Ringgo yang berharap situasi kembali normal.

YULIA DARI KELUARGA KITA

Situasi yang tidak jauh berbeda juga dialami Yulia Indriati, 
Direktur Yayasan Rangkul Keluarga Kita  ini merasa pandemi 
begitu sangat melelahkan sehingga perlu waktu untuk rehat 
sejenak. Rutinitas yang biasanya dilakukan kini berubah drastis 
dengan sederet aktivitas yang sangat banyak. “Yang tadinya 
masih bisa ngedrop ke sekolah terus ada jeda sedikit untuk 
beres-beres rumah. Sekarang semuanya dengan pandemi ini 
kita harus ikut menerima tugas dari guru,”  kata Yulia.

Untuk itu, ia mengapresiasi para orang tua yang memiliki 
anak usia dini. Begitu pula dengan para guru PAUD yang harus 
sabar dalam mendidik anak-anak usia dini di masa pandemi 
ini. “Anak saya kebetulan sudah lumayan besar yang satu SMP 
dan yang satu SD. Jadi dalam proses pembelajaran bisa lebih 
mandiri,” imbuhnya.

Dalam pembelajaran daring selama pandemi ini, Yulia 

mengatakan anak usia 0-8 tahun perlu pendampingan yang 
luar biasa. Baik untuk rutinitasnya yang sehari-hari maupun 
belajar. “Orang tua dan guru-guru pasti luar biasa ya karena 
hampir 24 jam energi kita terkuras untuk mendampingi 
mereka,” ujarnya.  

Selama pandemi yang melelahkan ini ia mengajak seluruh 
guru dan orang tua untuk pintar menjaga mental. “Dari lubuk 
hati yang paling dalam saya benar-benar ingin berempati 
kepada bapak ibu guru yang pasti double tantanganya 
dibanding kita orang tua. Karena selain mengurus anak 
kita sendiri, juga harus mengurus RPP pembelajaran dan 
sebagainya. Dan juga harus interaksi dengan wali murid pasti 
itu luar biasa menantang,” ucap Yulia. 

A. FAUZI RAMDANI
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Pengetahuan tentang perkembangan otak anak perlu 
dipahami oleh para pendidik maupun orang tua. 
Seperti diketahui,  manusia memiliki otak kanan dan 
otak kiri yang mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. 

Keduanya saling berkomunikasi, berkoordinasi dan bersinergi. 
Perkembangan otak yang baik akan membuat anak-anak 
berkembang sesuai dengan usianya. 

Hal ini dikatakan oleh Direktur Guru PAUD dan Dikmas 
Kemdikbudristek,  Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed dalam acara 
Semangat Berbagi Ilmu, yang berlangsung 21 September 
2021. Acara dalam bentuk daring ini diikuti oleh para pendidik 
dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Santi Ambarrukmi meminta para 
peserta untuk mendalami pemaparan para pembicara. 
Dengan demikian ilmu yang didapatkan akan bisa dipraktikkan 
di sekolah masing-masing. Dalam kesempatan itu, tampil 
sebagai pembicara pertama, dr Anne Gracia, praktisi 
neurosains terapan.

Ia menyatakan, otak memiliki kemampuan neuroplastisitas 
dan satu-satunya organ yang selalu belajar. “Jadi jangan takut 
perubahan, karena otak diciptakan untuk siap menghadapi 
perubahan. Tetapi ada yang unik pada anak usia dini atau yang 
kita kenal usia golden age,” katanya.

Saat ini neurosains hadir di kurikulum PAUD. Neurosains 
menjelaskan tentang perkembangan otak dalam kontek 
kematanganya. Bukan perkembangan ukuranya, tetapi khusus 
tentang fungsinya.

Dalam proses perkembangan anak, ada yang disebut 
dengan taksonomi Bloom. Sebagai contoh, pada saat anak 
masih kecil, mereka berinteraksi dengan orang tua atau orang 
di sekitar,” katanya menjelaskan. 

Pada usia anak sebelum 12 bulan, mereka meniru 
kebiasaan orang yang ada di sekitarnya. “Saya pernah melihat 
video, seorang anak usianya kurang lebih 2-3 tahun. Pada 
saat berjalan terkadang gerakanya berubah seperti tangannya 
ke belakang dan badanya membungkuk. Ternyata anak itu 
meniru gerakan kakeknya yang serumah.”

Meniru, itulah yang datang dari indra seorang anak. “Jadi 
kalau di rumah gak ada yang suka baca, gak membaca dengan 
suara keras, di rumah jarang menulis, jarang mencoret-coret, 
lalu anak akan menirunya dari mana dong,” kata Anne. Lalu  
tiba-tiba orang tua minta low order thinking skill, high order 
thinking skill. “ Ya jelas kelabakan ya,” ucapnya lagi. 

KIAT MENGASAH 
OTAK ANAK 
SESUAI USIA

Jadi saat anak masuk lembaga PAUD  seharusnya mereka 
sudah memiliki kematangan pada tingkat yang disebut 
sensitive periods of brain development. Pertama-tama, 
sensorimotor sudah berfungsi dengan baik. Artinya sistem 
panca indranya berfungsi dan kemampuan geraknya sudah 
berkembang sampai batasan terkendali. “Kalau lari gak 
nyenggol. Artinya anak itu sudah punya pengendalian di 
tahapan yang sederhana,” ujarnya lagi. Setelah itu, otak akan 
berkembang secara bertahap.
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Setelah itu akan terbentuk kemampuan-kemampuan 
baru. Contohnya kemampuan membaca anak tidak langsung 
membaca, tetapi dimulai dari membunyikan. Contoh lainnya 
adalah keterampilan menulis yang dimulai dari kebiasaan 
mencoret-coret.

Para GTK perlu memahami  Deteksi Dini Tumbuh Kembang 
(DDTK) pada anak. Sekarang lingkungan tempat tinggal, 
teknologi semuanya berubah. Karena  itu GTK mesti siap 
dengan silabus dan rencana pembelajaran yang fleksibel dan 
berpusat pada anak.

KENDALIKAN EMOSI

Pembicara lainnya adalah, Dr Taufiq Pasiak, M.Kes, ahli 
otak Indonesia. Pada kesempatan itu, ia menjelaskan tentang 
bagaimana emosi manusia  berpengaruh terhadap sistem 
kendali diri dalam proses belajar. 

Ia menjelaskan, emosi dianggap unggul jika stimulus dari 
luar  bisa dikendalikan. Taufiq kemudian menerangkan tentang 
hasil penelitian Stimulus Marshmallow itu dilakukan tahun 
1968. “Peneliti tersebut dilakukan dengan menaruh permen 
di meja lalu ia bilang, “siapa yang menunggu saya untuk ambil 
permen ini, saya akan beri dua,” kata Taufiq. 

 Selain itu, GTK perlu mengenal emosi.  Hal ini tidak hanya 
berkaitan dengan marah dan gembira. Tetapi  masih banyak 
jenis emosi lain yang harus dipahami. Salah satu contoh emosi 
adalah yang terkait impulsif. Misalnya saat kita  akan membalas 
pesan WA.  Ada orang-orang tertentu ketika mendapat WA 
dari teman, apapun yang ingin dia omongkan langsung dia 
sampaikan. Padahal ini bisa ditunda. 

Namun jarang dari kita yang memiliki kemampuan 
menunda.  Hal-hal seperti ini simple karena berkaitan dengan 
impulsif.  “Intinya, Impulsif itu suatu problem yang berkaitan 
dengan emosi. Dalam hal ini emosi meregulasi sistem kontrol,” 
ujarnya.  

Menurut Taufiq, yang perlu dilakukan adalah  identifikasi 
emosi. Ada cara untuk mengelola emosi terkait dengan sistem 
kendali diri. Identifikasi ini kalau dalam kedokteran namanya 
diagnosa. “Jadi orang harus mengetahui dulu masalahnya, 
baru melakukan tindakan,” katanya memberi nasihat.

PERTANYAAN DARI PESERTA

Nazilatul Nafisah, salah satu peserta bertanya bagaimana 
cara melatih, mengembangkan kecerdasan emosi pada anak. 
Melalui pertanyaan ini Anne Gracia menyatakan orang tua 
atau guru perlu menelusuri pokok masalah yang dihadapi 
anak. “Setelah itu, kita baru bisa merangkai stimulus yang 
dibutuhkan. Kita punya goal yaitu untuk mengendalikan emosi 
tapi pemicu emosinya musti kita kenali terlebih dahulu,” 
tuturnya. 

Pertanyaan lain datang dari Chatarina Sugiharti, ia bertanya 
apakah dengan memarahi anak akan memutuskan saraf 
yang ada di otak mereka? Pasalnya ia merasa anaknya tidak 
mendengar nasihat orang tua.

Anne menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa terjadi 
karena anaknya masuk usia puber. “Saat komunikasi dengan 
anak, gunakan suara yang berat jangan gunakan suara 
melengking-lengking yang membuat anak sakit telinga,” 
katanya memberi nasihat.

Sedangkan penanya ketiga, Friska Lestari sering mendapati 
anak suka melempar sesuatu ke temannya. Mendengar 
pertanyaan tersebut Anne menyatakan bahwa untuk anak 
yang usianya di bawah delapan tahun perlu dicek  kematangan 
kendali geraknya. 

“Kadang memang ada anak yang maksud hati akan 
memberikan barang kepada temannya, tapi justru melempar,” 
katanya.  Dengan mengetahui masalah yang anak hadapi, guru 
bisa mencari solusi yang tepat. 

RIHAD WIRANTO

Dalam penelitian tersebut anak-anak ditinggalkan dengan 
waktu yang berbeda-beda antara 5-15 menit. Selanjutnya 
ketika peneliti kembali, ternyata ada yang sudah makan 
permennya, ada pula yang menunggu. Lalu  dia meneliti apa 
yang membuat anak-anak menunggu dan alasan sebagian 
anak lain yang  langsung makan. Dia istilahkan the late 
gratification  atau pemberian sesuatu yang tertunda. 

“Jadi kalau ada orang mempunyai the late gratification 
semakin panjang, maka itu artinya makin bagus, karena itu 
berkaitan dengan uji kendali diri,” katanya menjelaskan.
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setiap waktu.  “Oleh karena itu kita harus tahu, bagaimana 
membekali diri kita, kompetensi kita, dengan ilmu-ilmu yang 
sesuai dengan perubahan zaman,” kata Isniyati kembali. 

LITERASI BUKAN SEKADAR BACA

Sebagai pembicara pertama adalah Maria Melita Raharjo, 
dosen PG PAUD Universitas Satya Wacana, Salatiga. Ia 
menyatakan literasi tidak disamakan dengan membaca.

Seperti contohnya, ada tulisan dengan bahasa Sunda. Buat 
orang yang tidak bisa bahasa Sunda itu bisa dibaca tapi tidak 
bisa dimaknai. Ia tidak mengerti maksud dan arti dari tulisan 
itu. “Jadi kalau kita bicara literasi itu, seharusnya maknanya 
pun dapat, karena ada kaitannya dengan menggunakan 
informasi yang didapat,” ujarnya.

Seseorang tidak bisa menggunakan informasi yang didapat, 
kalau ia sendiri tidak paham ceritanya. “Jadi sekali lagi, kalau 
ada pertanyaan apakah literasi itu sama dengan membaca, 
jawaban sebenarnya adalah tidak,” katanya kembali.

Pada Sains dan Mathematics, contohnya dengan percobaan 
gunung meletus. Saat pengerjaan ada perintah menyiapkan 
tiga gelas, tambah air setengah, menyiapkan tiga warna, 
dan lain-lain. Ini pembelajaran tentang matematika, karena 
bahasa-bahasa matematika, tentang konsep pengukuran 
muncul di situ. 

Lalu mencampur warna, warna merah 3 sendok ditambah 
dengan warna kuning 3 sendok, dan menghasilkan warna 
oranye. Ini pembelajaran tentang sains, karena ada proses 
pencampuran warna yang menghasilkan warna baru. 

Di zaman yang terus berubah, ilmu pengetahuan juga 
terus berkembang. Salah satunya adalah dalam 
hal pembelajaran literasi khususnya di bidang ilmu 
pengetahuan yang sering disebut dengan STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

Pembelajaran di bidang ilmu pengetahuan ini akan menjadi 
tugas  yang sangat menantang khususnya jika diajarkan 
kepada anak usia dini.

Untuk mendapatkan perspektif yang benar bagaimana cara 
mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD), maka diadakan webinar bertajuk 
Literasi-Steam Sekarang untuk Masa Depan. Webinar Selasa 
Seru ini berlangsung pada tanggal 2 November 2021.

Acara ini dibuka oleh Koordinator Pokja Data, Publikasi, 
Komunikasi Dr. Isniyati Sulistiani. Dalam hal ini Isniyati mewakili 
Direktur Guru PAUD dan Dikmas, Dr. Santi Ambarukmi, M.Ed. 
Pada kesempatan itu, Isniyati menyampaikan beberapa pesan 
Santi Ambarukmi. Antara lain tentang tantangan di zaman 
sekarang yang ditandai dengan adanya disrupsi.

“Kita semuanya harus semangat untuk memperbaharui apa 
yang kita miliki. Ilmu pengetahuan yang kita miliki,” katanya. 
“Semua yang kita implementasikan harus  dievaluasi, apakah 
sudah benar atau belum.”

Di masa yang lalu, apa yang dilakukan seorang guru 
mungkin sudah paling tepat. Tapi di zaman sekarang, yang 
berubah sangat cepat ini, konsep-konsep  harus  di-update 
agar tidak ketinggalan zaman. “Anak-anak juga diharapkan 
merasa nyaman dan dapat tumbuh kembang sesuai dengan 
zamannya,” ujarnya lagi.

Isniyati menyatakan guru melakukan berbagai kegiatan 
untuk mempersiapkan anak-anak menuju masa depan yang 
lebih baik. “Kita mendidiknya dengan pendidikan yang kita 
berikan sekarang ini untuk bekal masa depan,” ujarnya lebih 
lanjut.

Tapi belum tentu masa depan akan sesuai dengan bayangan 
kita saat ini. Hal ini terjadi karena perubahan berlangsung 

KIAT 
MENGENALKAN 
STEAM KEPADA 

ANAK USIA DINI
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Dalam hal Teknologi dan Rekayasa, misalkan anak disuruh 
memasukkan air ke lubang botol yang kecil. Lalu anak 
mencoba memasukkan pakai sendok tapi pada tumpah. Lalu 
pakai sedotan tidak berhasil juga. Akhirnya menemukan pipet 
dan berhasil. 

Teknologi itu adalah alat untuk membantu atau 
memudahkan cara yang akan dilakukan. Rekayasa  merupakan 
cara untuk mewujudkan atau mencapai sesuatu yang 
diinginkan. Oleh karena itu, teknologi dan rekayasa itu seperti 
dua mata uang tidak bisa dipisahkan, makanya biasanya 
disatukan. 

Seni atau art adalah bentuk komunikasi atas pemahaman 
sebuah konsep. Seni bentuknya ada lima cabang, yaitu visual, 
musik, gerak, drama, dan digital. 

Contohnya, anak membuat sebuah jembatan, itu adalah 
bagian dari seni juga, karena dia membuat sebuah bentuk 
yang dirasa cocok untuk dikatakan sebagai sebuah jembatan. 

MENGENAL KONTEKS

Pada pembicara kedua, Dr. Sri Kurnianingsih, M.M., Psikolog 
menyatakan  literasi adalah kemampuan untuk memahami, 
mengidentifikasi, menginterpretasikan, menciptakan, 
mengkomunikasikan, mengkomputasi, dan menggunakan 
material tercetak atau tertulis yang diasosiasikan dengan 
berbagai konteks. 

Kata konteks yang dimaksud, bukan sekadar sesederhana 
membaca dan menulis tapi ada alat yang tekstual yang perlu 
dipahami. 

Seperti contohnya, anak disuruh mengambil suatu benda.  
Lalu, kita beri tanda panah untuk mengarah ke benda itu. 
Akhirnya dia tahu apa yang harus dilakukan dengan tanda 
yang kita berikan itu. 

“Jadi alur pikir anak dilatih dari kecil, agar paham kalau 
sudah dewasa apa yang harus dilakukan dengan melihat 
tanda-tanda,” katanya. 

Ia memberi contoh, misalnya tanda-tanda akan terjadinya 
bencana, tanda-tanda kenapa harus menghemat air, dan 
tanda-tanda lainnya. Jadi intinya dari  literasi itu bisa juga 
dengan tanda, tidak harus semuanya berupa huruf. 

Simbol atau tanda itu ada bermacam-macam, bisa berupa 
getaran akan terjadinya gempa,  aroma tidak sedap tanda-
tanda ada daging busuk dan lain-lain. 

BAGAIMANA MENINGKATKAN KUALITAS PRAKTEK 

PEMBELAJARAN LITERASI?

Pertama pembelajaran yang sarat dengan drilling dan 
penugasan. Misalkan seorang anak diberikan tugas untuk 
menulis kata “api”. Anak itu mungkin bisa menuliskannya, 
tapi dia belum tentu paham tentang apakah api. Seperti apa 
bentuknya, bagaimana rasanya, bagaimana baunya, dan lain-
lain. 

Jadi sebaiknya tugas itu dilakukan dengan bermain. Misalnya 
ada tulisan api, tetapi ada juga api sebagai konteksnya. Jadi 
anak juga bisa merasakan bagaimana aroma kayu terbakar, 
bisa merasakan bagaimana panasnya api. 

Melalui cara tersebut, pemahaman anak tentang api 
akan lebih mendalam. “Karena anak usia segitu belum bisa 
belajar secara abstrak. Jadi kita harus mengaktifkan semua 
inderanya, misalkan bisa mencium bau aromanya, memegang 
panasnya, melihat bentuknya, mendengar suara kretek-kretek 
kayu terbakar,” ujarnya menjelaskan.

Sebagai kesimpulan, beberapa contoh penerapan literasi 
yang benar adalah: Pertama, dengan dibacakan cerita sambil 
menunjukkan benda nya seperti lemari kursi dan lain-lain; 
Kedua, lingkungan yang kaya akan keaksaraan misalnya 
menyusun huruf dengan batu-batu atau benda lain. Ketiga, 
anak bermain dan belajar. 

RIHAD WIRANTO
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Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) kembali 
menggelar Webinar Selasa Seru atau Semangat 
Berbagi Ilmu. Kali ini tema yang diangkat adalah 

Belajar Interaktif dan Menyenangkan Melalui Mendongeng. 
Narsumber yang hadir ialah Kak Tedi Kartikno, S.P seorang 
praktisi mendongeng dan juga Kak Arum Puspita Sari, S.Pd., 
seorang pendongen sekaligus penulis buku anak.

Mereka berdua akan berbagi ilmu tentang bagaimana 
melakukan pembelajaran interaktif dan menyenangkan 
melalui mendongeng yang dikemas dalam sebuah frasa 
“SIAP mendongeng.” Di mana SIAP ini adalah singkatan dari 
Suara yang unik, Ide atau isi cerita yang menarik, Attitude 
atau sikap yang menawan, dan Properti atau peralatan untuk 
mendongeng. Keduanya hadir menyapa para guru di seluruh 
Indonesia dalam Webinar Selasa Seru yang tayang pada 
Selasa, 7 september 2021.

SUARA UNIK DALAM MENDONGENG 

Sebagai narasumber pertama, Kak Tedi yang juga seorang 
founder sekaligus Ketua Kampung Dongeng Jawa Tengah 
menyampaikan bahwa banyak orang tua yang bertanya 
tentang bakat mereka dalam mendongeng. “Apakah bisa atau 
tidak?” tanya Kak Tedi mengulang pertanyaan dari para orang 
tua.

Menurut Kak Tedi, setiap insan dilahirkan memiliki 
kemampuan untuk mendongeng. “Satu modal dasar yang harus 
kita miliki dan ditanamkan adalah kita memiliki kemampuan 
bercerita sejak lahir,“ kata Kak Tedi menambahkan.

Suara adalah unsur utama dalam mendongeng. 
Mengeluarkan suara-suara yang unik saat mendongeng 
sangat diperlukan. Hal ini memiliki manfaat agar anak kembali 
fokus sehingga pembelajaran bisa diterima anak dengan baik. 
Dengan suara yang unik anak akan menyimak dengan cara 
yang menyenangkan. Sehingga harapannya pesan yang ada 
dalam dongeng bisa masuk, dan terekam dalam pikiran anak.

Dalam mendongeng ada tiga jenis suara, yaitu suara narasi, 
suara tokoh, dan suara ilustrasi. Kak Tedi menerangkan bahwa 
suara narasi adalah suara pengantar yang dikeluarkan dengan 
suara aslinya. Ia menilai meskipun dikeluarkan dengan suara 
asli harus tetap bervariasi dan tidak monoton dengan satu 
nada agar tidak membosankan. 

Kedua, suara dalam mendongeng adalah suara tokoh. 
Belajar suara tokoh haruslah secara perlahan. Dimulai dengan 

satu suara yang dilakukan secara konsisten, barulah dilajutkan 
dengan suara lainya sampai terbiasa. “Dua atau tiga suara 
yang kita kuasai dalam mendongeng sudah sangat cukup,” 
tambah Kak Tedi. 

Ketiga adalah suara 
ilustrasi atau suara latar belakang, seperti suara-suara 
hewan atau suara alam. Suara latar belakang ini bisa juga 
menggunakan media seperti handphone atau laptop. Bisa juga 
dengan menggunakan suara kita sendiri. “Meskipun belum 
bisa menggunakan suara yang maksimal tapi sebaiknya untuk 
terus digunakan, karena dengan seperti itu saja anak pasti 
akan senang,” Ujar Kak Tedi.

ATTITUDE ATAU SIKAP YANG MENAWAN

Hal lain dari konsep SIAP, kata Kak Tedi, adalah etika atau 
sikap. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang pendidik sikap 
tubuh yang diperlihatkan harus menawan, yaitu singkatan dari 
menyenangkan dan membahagiakan. “Anak adalah peniru 
yang ulung maka jadilah kita idola untuk anak-anak,” ujar kak 
Tedi. 

Sikap yang menawan itu tidak hanya ketika di panggung, di 
depan kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di masyarakat. 
Pendongeng harus jadi sosok yang menawan di mana saja dan 
kapan saja agar anak-anak terus menyukainya. 

Menurut Kak Tedi, banyak anak yang tidak suka ketika 
melihat gurunya di sekolah adalah sosok yang hebat, tetapi 

KIAT MENDONGENG BERSAMA ANAK

SEMANGAT BERBAGI ILMU DENGAN MENDONGENG
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ketika di masyarakat tanpa sengaja mereka melihat gurunya 
sedang marah-marah dengan orang lain. “Pesannya adalah 
sikap diri yang menawan itu memiliki attitude yang baik saat di 
panggung maupun luar panggung. Untuk itu menawan harus 
dari hati maupun dari aksi-aksi kita.” tambah Kak Tedi.

Untuk mendapat sikap tubuh yang menawan, Kak Tedi 
menerangkan dengan istilah LEM perekat attitude menawan. 
LEM adalah akronim dari kata luwes berbahasa, edukasi yang 
menghibur, mimik dan gerak tubuh yang menyenangkan. 

IDE MEMBUAT DAN MENEMUKAN SEBUAH CERITA

Banyak sekali pendidik terutama di PAUD memasukan 
metode mendongeng dalam melakukan sebuah pembelajaran. 
Mendongeng sendiri adalah sebuah penuturan cerita. Banyak 
yang enggan mendongeng karena tidak memiliki ide cerita. 

Arum Puspita Sari, S.Pd., praktisi hipnoteraphy dan founder 
PAUD Intens School memaparkan tiga cara bagaimana 
menemukan ide cerita, yaitu referensi, tokoh, dan pengalaman. 
“Referensi cerita bisa kita dapatkan dengan berkunjung ke 
perpustakaan di mana di sana banyak sekali referensi buku-
buku cerita,” Kak Rumi menerangkan. 

Menurut Rumi, dari referensi buku-buku cerita dapat 
mengajarkan budaya gemar membaca kepada anak-anak. 
Ide cerita juga bisa kita dapatkan dari tokoh yang paling dekat 
dikenal anak. Anak bisa dikenalkan tokoh-tokoh suara seperti 
adik, kaka, kakek, dan lainya. “Anak juga sangat tertarik 
dengan cerita dari tokoh-tokoh kesayangan mereka seperti 
superhero,” ujarnya. 

Ide cerita yang ketiga bisa didapatkan dari pengalaman. 
Contohnya seperti pengalaman waktu kecil saat pertama kali 
belajar naik sepeda. Atau juga bisa menceritakan pengelaman 
dari luar, seperti mengajarkan anak tentang tolong 
menolong, 

Dalam bentuk komunikasi kepada anak guru maupun 
orang tua bisa menceritakan pristiwa tolong menolong 
yang sering kali terjadi di pasar. “Dengan demikian cerita 
akan mengalir dan anak senang menyimak cerita kita.” 
kata kak Rumi menambahkan. 

Cerita tolong menolong, lanjut Kak Rumi, bisa 
dibuat dengan tokoh binatang melalui media yang 
sederhana, seperti gambar atau 
dengan memperagakanya 
dengan tangan. Namun jika 

mendongeng ini konteksnya untuk penampilan hiburan maka 
diperlukan persiapan yang lebih banyak seperti gaya bahasa, 
gaya lantunan dan properti yang akan digunakan. 

Selanjutnya setelah menemukan ide cerita, pengembangkan 
ide cerita bisa dilakukan dengan menentukan alur cerita. 
Baik bagian awal, bagian inti (klimaks), dan bagian penutup. 
Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan tujuan bercerita, 
apakah untuk pertunjukan atau hanya sebagai nasihat maupun 
pengajaran untuk anak-anak. 

Setelah itu, kata Kak Rumi, mendongeng harus disesuaikan 
dengan kondisi lingkungan, seperti saran, lingkungan, 
lokasi, dan watak penonton. “Harus tepat, jangan sampai 
kita mengajarkan nilai-nilai yang buruk kepada anak, karena 
dongeng cepat sekali direspon oleh anak,” ujar Kak Rumi. 

A. FAUZI RAMDANI DAN AKHIM MUDHOR

Arum Puspita Sari, S.Pd.
Praktisi Hipnoteraphy dan Founder PAUD Intens School
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Banyak cerita aksi nyata yang dilakukan guru untuk 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di masa 
pandemi ini, termasuk oleh Murni, S.Pd. AUD. Sebagai 
guru TK, ia selalu berupaya untuk melakukan aksi 

nyata terkait pembelajaran secara daring, luring, maupun 
kombinasi. Salah satu caranya melalui komunikasi terbuka 
dan positif bersama orang tua. 

Menurut Murni, dengan adanya komunikasi yang positif ini 
diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai karena adanya 
satu arah pandangan dan kerja sama antara guru dan orang tua 
siswa. Sehingga ketika luring orang tua siswa secara langsung 
akan teredukasi bagaimana menciptakan pembelajaran yang 
menyenangkan bagi anak usia dini. 

“Dari berbagai permasalahan yang terjadi di musim 
pandemi ini, saya melihat berbagai hal seperti aset lingkungan 
yang kurang dimaksimalkan, barang-barang bekas yang kurang 

berdaya guna. Akhirnya terfikirkan membuat alat peraga yang 
kreatif,” kata Murni, S.Pd.AUD., guru TK Masyithoh, Kecamatan 
Adipala Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Agar anak saling mengenal walaupun dari whatsapp group, 
Murni biasa ia disapa membuat sticker menggunakan foto 
masing-masing anak. Hal ini ia lakukan dalam memberikan 
umpan balik tugas yang dikirim melalui whatsapp group 
sehingga anak mengenal wajah dari teman-teman sekelasnya. 
Selain itu untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak kepada 
siswa ia membuat video menggunakan media belajar yang 
ada di sekitar rumah sebagai sumber belajar yang dibagikan 
lewat youtube. 

ALAT PERAGA PINTAR MULTI FUNGSI (PERPIMULSI)

Dalam pembelajaran luring, Murni mengatakan bahwa saat 
melakukan kunjungan individu ke tempat peserta didik dirinya 
selalu membawa alat peraga pintar multi fungsi (Perpimulsi). 
Alat peraga multi fungsi ini merupakan alat edukasi yang 
dirancang untuk memenuhi aspek perkembangan anak. 
Kegunaannya sangat efisien dan sangat simpel untuk 
digunakan. Alat ini terbuat dari barang-barang bekas mudah 
didapat dan tidak harus membeli sehingga dapat dimanfaatkan 
untuk pembelajaran secara efisien,” kata Murni menjelaskan.

 Murni juga menuangkan karyanya ini kedalam buku yang 
ia tulis berjudul “Media Peraga Pintar Multifungsi untuk Siswa 
TK”. Buku ini menceritakan bagaimana ia membuat alat peraga 
pintar multi fungsi (perpimulsi) lalu mengadakan penelitian 
terbatas dan terluas serta keberhasilan dalam menggunakan 
alat tersebut. 

Murni menyebut, TK Masyithoh telah melakukan 
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di sekolah dengan 
protokol kesehatan yang ketat. Anak yang datang ke sekolah 
maksimal 5 anak dengan mengedepankan pembelajaran 
berdiferensiasi dan coaching untuk mewujudkan merdeka 
belajar. 

Untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi 
peserta didik dibuatkan  Pojok Literasi Kelas sebagai pojok 
baca bagi peserta didik. Selain itu keterampilan juga diajarkan 
kepada peserta didik, salah satunya membuat batik ecoprint 
dengan memanfaatkan tanaman yang diambil dari daun dan 
bunga. Hasil akhir dari karya anak ini dibawa oleh guru kepada 
orang tua yang berprofesi sebagai pembatik untuk di fiksasi 
menjadi saputangan. 

AKHIM MUHDHOR

BELAJAR ASYIK 
LEWAT PERPIMULSI

Murni, S.Pd.AUD.
Guru TK Inspiratif 2021
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Boba Jely (Botol Bekas Joyfull Learning) adalah media 
belajar dalam bentuk permainan yang diciptakan oleh 
salah seorang guru TK A yang bernama Supiyah, S.Pd. 
Guru TK Muslimat NU Menjangan, Kecamatan Bojong, 

Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Penggunaan media 
Botol Bekas Joyfull Learning (Boba Jely) pada pembelajaran 
tatap muka terbatas dan belajar dari rumah (BDR) bersama 
orang tua, dikemas secara apik dan menarik. 

“Suatu hari saat anak-anak diantarkan ke sekolah oleh orang 
tuanya ada salah satu orang tua murid yang mengantarkan 
anaknya sambil membawa karung yang berisi botol bekas. 
Di situlah, saya berpikir kenapa tidak menggunakan botol itu 
untuk kegiatan pembelajaran,” ujar Supriyah. 

Boba adalah bola-bola kecil dari tepung tapioka yang 
kerap menjadi isian dari minuman. Jely adalah makanan yang 
bertekstur kenyal dan sangat disukai anak-anak. Meminjam 
istilah dari boba jelli tersebut, Boba disini merupakan akronim 
dari Botol Bekas. Salah satu barang bekas/limbah rumah 
tangga yang seringkali terabaikan. “Kita bisa menggunakan 
kembali (reuse) botol bekas ini untuk menjadi media 
pembelajaran yang Jelli yaitu kepanjangan dari Joyfull 
Learning,” kata Supriyah

Menurut E. Mulyasa (2006:191-194) pembelajaran 
menyenangkan (joyfull learning) merupakan suatu proses 
pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi/
hubungan yang kuat antara pendidik dan peserta didik, tanpa 
ada perasaan terpaksa atau tertekan (not under pressure).  
Guru dan orang tua memposisikan diri sebagai fasilitator dan 
mitra belajar anak.

Dengan bantuan orang tua murid mengumpulkan beberapa 
botol bekas. Botol-botol yang sudah terkumpul itu kemudian 
dibentuk menjadi berbagai macam karakter. “Ada yang 
berbentuk pesawat, mobil-mobilan, roket, dan karakter 
lainnya. Bahan yang diperlukan untuk membuatnya sangat 
mudah didapat di sekitar kita yaitu botol bekas tentunya, 
kemudian kertas asturo, lem kertas atau lem bakar, gunting, 
dan kardus,” ujar Supriyah menjelaskan.

“Cara membuatnya pun cukup mudah, pertama hias botol 
dengan menggunakan kertas asturo dengan bentuk mobil, 
pesawat, celengan, hewan dan lainya sesuai kesukaan anak. 
Kemudian tinggal siapkan lembar kegiatan sesuai dengan 
tema,” tambah Supriyah.

Setelah botol tersebut dibentuk menjadi bagus, kemudian 
diisi dengan tugas/kegiatan anak berupa selembar kertas 
yang berisi gambar penuh warna, yang mencakup enam aspek 
perkembangan anak. Di setiap gambar terdapat petunjuk cara 
bermain dan petunjuk alat serta bahan yang digunakan dalam 
permainan, yang memudahkan orang tua untuk memahami 
permainan dan memandu anak belajar di rumah. 

AKHIM MUHDHOR

BELAJAR SAMBIL 
BERMAIN DENGAN 
BOBA JELY

Supriyah, S.Pd.
Guru TK Inspiratif 2021
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Dengan adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan 
pembelajaran harus dilakukan melalui pembelajaran 
jarak jauh (PJJ). Namun akibat perubahan model 
pembelajaran dan lamanya durasi anak belajar 

di rumah membuat anak-anak kurang bersemangat untuk 
belajar. Bahkan bisa berakibat fatal karena  anak bisa saja 
mengalami learning loss. 

Oleh karena itu, mulai bulan November 2021, TK Negeri 
Pembina Bantul, DI. Yogyakarta, sudah melaksanakan 
pembelajaran tatap muka terbatas. Dengan kuota peserta 
didik per hari hanya sebanyak 30 persen saja. Artinya sebagian 
besar anak-anak harus bergantian belajar dari rumah.

Menurut Siti Akhiyati, S.Pd., guru TK Negeri Pembina 
Bantul, dengan adanya kebijakan ini anak-anak bisa kembali 
merasakan belajar di sekolah, bertemu guru dan juga teman-
temannya. Untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran 
dan meningkatkan minat belajar anak, ia membuat sebuah 
inovasi. Satu di antaranya adalah dengan membuat media 
pembelajaran audio visual, yaitu sebuah media pembelajaran 
yang dibuat dari gambar foto tulisan dengan warna yang 
menarik sesuai dengan tema yang diambil dari RPP. 

Siti Akhiyati terinspirasi membuat variasi media 
pembelajaran yang praktis, efektif dan menarik. Ia ingin 
membuat media yang berisi informasi atau materi kegiatan 

pembelajaran yang memudahkan orang tua mendampingi 
belajar anak di rumah. “Saat memikirkan hal tersebut akhirnya 
muncul inspirasi untuk membuat komik pembelajaran,” kata 
Siti Akhiyati.

Ia  menambahkan media Komik Pembelajaran (Audio 
Visual) ini, tidak seperti komik biasanya yang hanya 
menampilkan gambar dan tulisan. “Komik pembelajaran ini 
berisi foto, materi pembelajaran, informasi, lagu, suara voice 
over, musik, dan gambar-gambar warna-warni yang menarik 
bagi anak usia dini,” tambah Siti Akhiyati.

Komik pembelajaran ini digunakan untuk menyampaikan 
pembelajaran pada anak baik ketika belajar di kelas maupun 
belajar di rumah. Media ini bisa digunakan untuk alat peraga 
pada pembelajaran tatap muka terbatas, dan bahan bacaan 
saat belajar di rumah sebagai salah satu variasi media 
pembelajaran. “Bagi peserta didik yang terkendala dengan 
gadget komik ini juga bisa di print out untuk kemudian bisa 
dibacakan dan dipraktikan orang tua atau kerabat di rumah, 
untuk memotivasi minat belajar anak.” ujar Siti Akhiyati.

“Pembuatan media ini cukup mudah dan bisa di buat oleh 
semua guru, karena template-nya sudah ada di aplikasi canva. 
Kemudian tinggal variasikan dengan aplikasi kinemaster. 
Langkah pembuatannya yang pertama yaitu menyusun RPP 
bersama guru, download aplikasi canva dan kinemaster, cari 
bahan gambar, musik, dan foto yang sesuai tema dalam RPP,” 
kata Siti Akhiyati.

Siti Akhiyati melanjutkan, langkah berikutnya adalah 
membuat desain komik pembelajaran pada aplikasi canva. 
Setelah desain selesai dibuat kemudian diaplikasikan pada 
kinemaster untuk menambahkan suara dan efek video 
lainya. Setelah selesai bisa diunggah di YouTube. “Guru 
bisa melakukan penjelasan awal mengenai temanya di grup 
whatsapp kelas kemudian isinya tidak perlu dibacakan guru 
karena sudah ada audio visualnya,” sambung Siti Akhiyati.

Tindak lanjut dari produk atau print out komik pembelajaran 
ini, kata Siti Akhiyati,  bila sudah terkumpul akan dibuat buku 
cerita bergambar menurut tema atau per semester. Guru 
maupun murid mempunyai koleksi komik pembelajaran ini. 
“Dengan keinginan dan semangat bergerak menciptakan 
karya dan melakukan praktik baik agar keadaan menjadi lebih 
baik lagi,” pungkas Siti Akhiyati. 

AKHIM MUHDHOR

KOMIK PEMBELAJARAN, SOLUSI BELAJAR 
YANG PRAKTIS, EFEKTIF, DAN MENARIK

Siti Akhiyati, S.Pd.
Guru TK Inspiratif 2021
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Mendapatkan informasi Apresiasi Guru dan Tenaga 
Kependidika PAUD dan Dikmas Inspiratif 2021 
dari grup whatsapp Komunitas Guru Penggerak 
Kota Palembang, Elvira Rosa, S.Pd.AUD., langsung 

bergegas mencari informasi lanjutan. “Saya pun mengikuti 
sosialiasi lomba yang dilakukan oleh Direktorat Guru PAUD 
dan Dikmas secara daring melalui kanal YouTube,” tutur Elvira 
guru TK Negeri Pembina 5 Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Karya tulis yang Elvira ikut sertakan dalam ajang Apresiasi 
GTK PAUD dan Dikmas Inspiratif 2021 berjudul “Kolas sebagai 
Media Pembelajaran untuk Mengembangkan Literasi Anak 
pada Kelompok B di TK Negeri Pembina 5 Palembang”. “Kolas 
sendiri merupakan akronim dari Komik Kelas,” kata Elvira yang 
menulis sendiri komik kelas tersebut dengan menggunakan 
aplikasi comic strip.

Melalui media pembelajaran Kolas, Elvira ingin 
mengembangkan kemampuan literasi anak didiknya. Hal 
ini karena literasi adalah kemampuan seseorang untuk 
mengolah dan memahami informasi. “Untuk anak usia dini 
literasi awal yang sebaiknya dimiliki adalah kompetensi 
membaca gambar, symbol, kata, dan mendengar efektif, serta 
mengkomunikasikan dan berhitung,” Elvira menerangkan. 

Pemanfaatan Kolas dilakukan agar buku-buku bacaan yang 
tersedia di pojok baca TK dapat diminati anak-anak untuk 
dibaca. Pasalnya selama ini  karena kompetensi membaca 
anak usia dini masih dasar, anak-anak hanya sebatas membaca 
gambar pada buku. “Kolas menjadi media pembelajaran yang 
dapat digunakan untuk mengembangkan literasi awal anak,” 
terang Elvira. 

Menurut Elvira keistimewaan Kolas karena menggunakan 
nama-nama anak di kelas sebagai karakter komik, sehingga 
anak-anak jadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Mereka juga sangat senang ketika mengetahui namanya sendiri 
maupun temannya menjadi salah satu tokoh di dalam cerita. 
“Setelah pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan di 
sekolah, buku Kolas dapat anak-anak bawa ke rumah untuk 
dapat dibaca ulang bersama orang tua,”  ujarnya.

Kolas membantu orang tua saat melaksanakan pengajaran 
di rumah. Begitupun dengan anak-anak, mereka semangat 
dan senang dalam belajar. Dengan begitu kolaborasi antara 
guru, orang tua, dan anak sebagai subjek pembelajaran dapat 
mengatasi learning loss akibat dari pandemi Covid-19. 

Elvira menuturkan bahwa Inspirasi awal dari Kolas berawal 
dari kondisi kemampuan baca anak-anak didiknya yang masih 
terbatas. Mereka belum mampu membaca kata sehingga 
kesulitan untuk diajak membaca buku yang menarik. “Untuk 
mengatasi hal tersebut, saya menggambar sendiri dan 
membuat kata yang kira-kira dapat dibaca anak dua atau tiga 
suku kata terbuka, misalnya kata saya suka baca buku,” Elvira 
mencontohkan. 

Berkat karya tersebut, Elvira menjadi salah satu peserta 
terbaik Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Inspiratif 2021. 
Ia berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk 
memaparkan praktek baik dan keberhasilan mengatasi 
pembelajaran di masa PTM terbatas di depan dewan juri yang 
sangat berpengalaman. 

A. FAUZI RAMDANI

KEMBANGKAN 
LITERASI ANAK 
DENGAN KOLAS

Elvira Rosa, S.Pd.AUD.
Guru TK Inspiratif 2021
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Pembelajaran anak di masa pandemi tak terbatas. 
Pandemi membuat kesempatan anak untuk 
mengunjungi atau mendatangi suatu tempat yang 
relevan dengan pembelajaran, menjadi terhambat 

dikarenakan terbatasnya mobilitas.  

Masalah ini menjadi inspirasi bagi Sofiyani, S.Pd., untuk 
mencarikan solusinya. Sofiyani adalah pendidik Kelompok 
Bermain (KB) Istiqlal, Jakarta.

Dia mempunyai ide untuk mengoptimalisasi narasumber 
melalui kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) 
dan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) untuk memberikan 
pembelajaran kepada anak-anak PAUD.

Pada implementasinya, Sofiyani mencari komunitas yang 
relevan dengan tujuan pembelajaran. Narasumber tersebut 
akan menjadi guru untuk menceritakan pengalaman dan 
mengedukasi peserta didik melalui pembelajaran daring 
maupun pembelajaran tatap muka terbatas.

Pada Oktober 2021, peserta didik  mendapat rangkaian 
pengalaman dan pembelajaran tentang profesi tentara melalui 
aplikasi zoom. Peserta didik diajak untuk mengenal profesi 
tentara dengan menggunakan seragam bernuansa tentara, 
melihat kendaraan perang serta senjata yang digunakan oleh 
tentara saat bertugas.

Pada hari lain yang telah ditentukan dan diizinkan PTMT, 
guru dan peserta didik berkesempatan untuk datang langsung 
ke Markas Besar TNI AD (MABESAD) dengan persetujuan 
orang tua dan protokol kesehatan yang ketat.

Peserta didik bertemu langsung dengan Jenderal TNI 
Andika Perkasa yang saat itu menjadi selaku Kepala Staf 
AD untuk memperoleh edukasi dan motivasi untuk terus 
semangat belajar dan berjuang khususnya di masa pandemi. 

Hal ini merupakan pengalaman menyenangkan tidak hanya 
bagi siswa, tapi juga guru yang mendampingi. Selain itu, 
lembaga tidak perlu mengeluarkan dana karena kunjungan 
bersifat tidak berbayar. “Sedangkan untuk angkutan 
transportasi, kami memperoleh pelayanan dari bis TNI yang 
disediakan oleh MABESAD,” katanya.

DAMPAK POSITIF

Kegiatan ini memiliki dampak dan hasil yang sangat positif. 
Kami tidak hanya melibatkan peserta didik dari KB Istiqlal, 
namun melibatkan anak PAUD dari seluruh Indonesia bahkan 
luar negeri untuk ikut serta pada kegiatan-kegiatan yang 
bersifat online secara gratis. 

Selain itu, kami melibatkan masyarakat untuk menjadi 
narasumber atau guru pada beberapa kegiatan yang kami 
laksanakan. Diharapkan kegiatan ini menambah kemitraan dan 
membantu perekonomian masyarakat sebagai narasumber.

Oleh sebab itu, inovasi pengoptimalisasi narasumber ini 
merupakan strategi yang efektif dilakukan saat pandemi 
maupun tatanan new normal. Dimana lingkungan sekitar 
kita baik individu, orang tua peserta didik, golongan ataupun 
lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki potensi 
sebagai narasumber di lingkungan sekitar dapat diberdayakan 
guna mendukung dan memberikan dampak positif pada upaya 
meminimalisir learning loss di masa pandemi.

Apa yang dilakukan Sofiyani  telah ditulis dalam sebuah 
karya best practice. Lalu karya itu diikut sertakan dalam 
Apresiasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Inspiratif 
Tahun 2021. Proses seleksi berlangsung 22 - 23 November 
2021. “Alhamdulillah nama saya tercantum sebagai 5 terbaik 
nasional dalam kategori Pendidik KB/TPA/SPS,” katanya. 

RIHAD WIRANTO

MEMANFAATKAN LINGKUNGAN SEBAGAI 
SUMBER PEMBELAJARAN

Sofiyani, S.Pd.
Pendidik KB/TPA/SPS Inspiratif 2021
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Saat memberikan cerita tentang karakter baik kepada 
anak, Nanik Nasihatul Farida, S. Pd. tercetus ide unik. 
Pendidik di KB Islam Insan Kamil Tuban, Jawa Timur 
ini  terpikir untuk  membuat media yang bisa dimainkan 

anak. Dengan begitu, afirmasi untuk mereka tentang karakter 
baik semakin kuat. Mereka pun bisa dengan mudah, senang 
saat memainkan media tersebut

Kemudian, Nasihatul Farida menciptakan EFAST Character 
Of Rasulullah, yang hadir untuk menemani kegiatan anak didik  
saat masa pendidikan tatap muka terbatas (PTMT) ini. EFAST 
singkatan dari Elektronik Fathonah, Amanah, Shiddiq dan juga 
Tabligh.

Ini adalah sebuah media inovasi berbasis elektronik. Aplikasi 
ini cocok dengan kondisi saat ini karena anak-anak sudah 
terbiasa memakai gawai.  “Aplikasi yang mudah dimainkan 
anak untuk memberikan afirmasi bagi mereka tentang 
istimewanya berkarakter baik seperti yang diteladankan oleh 
Rasulullah,” katanya.

Cara memainkannya sangat mudah, Anak menggerakkan 
jari kanannya untuk tombol klik.  Mereka akan mendapati audio 
dan visual yang menarik terkait media ini. Mereka senang dan 
terpacu untuk bersikap baik dengan contoh visual yang ada 
dalam media EFAST ini. 

Karya best practice ini diikutkan dalam Apresiasi Pendidik 
Dan Tenaga Kependidikan Inspiratif Tahun 2021. Proses 
seleksi berlangsung 22 - 23 November 2021. Nasihatul Farida 
tercantum sebagai 5 terbaik Nasional dalam kategori Pendidik 
KB/TPA/SPS.

HADAPI BERAGAM TANTANGAN

Saat mengikuti kegiatan apresiasi tersebut, Nasihatul 
Farida menghadapi berbagai tantangan. “Tantangannya 
adalah waktu itu, saya mengirimkan karya beberapa menit 
sebelum waktu pengumpulan ditutup. Saat Itu bersamaan 
dengan kegiatan di lembaga lain,” katanya.

Alhamdulillah menit-menit terakhir  ia bisa mengirim 
karya best  practice tersebut. “Saya lewati dengan senyum, 
semangat juga rasa berserah, Alhamdulillah membawa saya 
hingga ke lingkup kompetisi nasional, “ katanya bangga. Dia 
tidak menyangka ternyata karyanya dianggap menarik dan 
bisa menjadi contoh di PAUD lain.

 Nasihatul Farida berharap semoga karya tersebut bisa 
memantik semangat guru lain untuk terus berinovasi demi 
anak didik yang tumbuh berproses sesuai dengan kemajuan 
zaman. “Saya juga ingin terus mengembangkan media dan 
metode pembelajaran agar ramah dan menyenangkan,” 
katanya lebih lanjut.

Nasihatul Farida mendapatkan pengalaman yang luar biasa 
ketika mengikuti acara di tingkat nasional di Jakarta. “Saya 
bertemu teman-teman pendidik, yang berasal dari seluruh 
nusantara. Saya juga saling berbagi ilmu serta strategi untuk 
kemajuan peserta didik,” ujarnya. Ia memandang bahwa para 
peserta yang lain bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai 
mitra dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia.

Nasihatul Farida menilai  semua acara yang ada di dalam 
apresiasi tersebut sangat bagus. “Saya bisa tampil parodi 
menyampaikan aspirasi di hadapan Bapak Dirjen. Sungguh 
mengharukan dan ingin mengulanginya kembali dengan bakat  
lainnya,” katanya lagi. 

RIHAD WIRANTO

MENELADANI
SIFAT NABI 
MELALUI APLIKASI

Nanik Nasihatul Farida, S.Pd.
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Beragam tantangan harus dihadapi guru dan orang 
tua agar pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) 
dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas bisa 
berjalan dengan baik. Nora Martini, S.Pd.AUD., 

Kepala TK Arruhama Kota Payakumbuh, Sumatera Barat,  
mengungkapkan, banyak diantara wali murid yang tidak 
mempunyai android dan akses internet. Kalaupun ada, dalam 
satu keluarga mereka memiliki lebih dari satu orang anak usia 
sekolah yang berbeda. 

Nora panggilan akrabnya menambahkan, biasanya orang 
tua akan memprioritaskan Anak usia SD, SMP dan SMA untuk 
menggunakan android dan akses internet. “Secara tidak 
langsung peserta didik dari TK akan terabaikan, sehingga 
proses pembelajaran daring di TK kami tidak berjalan dengan 
maksimal,” kata Nora menambahkan.

Berangkat dari permasalah tersebut, Nora selaku kepala 
sekolah berusaha mencari solusi agar pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar untuk menghindari terjadinya learning 
loss. Berbagai hal telah diupayakan, salah satunya mencoba 
bekerja sama dengan salah satu radio di Kota Payakumbuh 
yaitu Radio Safasindo.

 “Alhamdulillah kesepakatan kerja sama TK Arruhama 
dengan Radio Safasindo melahirkan sebuah MoU. MoU 
tersebut yaitu diberikan slot siaran langsung bagi guru-guru 
dan peserta didik di TK Arruhama dalam Program Berasa 
Menang atau Belajar Bersama Radio Safasindo Mudah, Efektif 
dan Menyenangkan,” ujar Nora.

KEGIATAN DALAM PROGRAM BERASA MENANG

Ada dua kegiatan dalam Program Berasa Menang, yang 
pertama yaitu Program Guru Mengajar yang dilakukan setiap 
Hari Sabtu mulai jam 16.00 sampai 18.00 WIB. Kegiatan ini 
dilakukan seperti pembelajaran secara umum, mulai dari 
pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. “Guru-guru 
TK Arruhama secara bergiliran mengisi sesi tersebut sesuai 
jadwal yang disepakati,” kata Nora menerangkan. 

Kegiatan yang kedua adalah Safasindo Ceria, kegiatan 
yang dilakukan setiap Hari Minggu dari jam 07.00 sampai 
09.00 WIB ini diisi penampilan peserta didik sesuai dengan 
bakat dan minat peserta didik. “Ada yang menyanyi, membaca 
do’a, membaca surat pendek, berpantun, dan lainya. Guru 
menyimak kegiatan dengan mendengarkan radio dan 
keesokan harinya memberikan apresiasi dan reward kepada 
anak-anak yang sudah berani dan percaya diri untuk tampil di 
Radio Safasindo,” ujar Nora. 

Nora menjelaskan alasan dipilihnya radio untuk membantu 
proses pembelajaran di TK Arruhama karena tidak memerlukan 
kuota internet sehingga tidak membebani ekonomi wali murid. 
Selain itu, radio dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja 
karena memiliki jangkauan yang luas, “Guru menyampaikan 
materi pembelajaran secara langsung dan orang tua atau 
wali murid dapat ikut menyimak materi pembelajaran yang 
diberikan, sehingga orang tua dapat membantu anak dalam 
proses pembelajaran,” kata Nora menjelaskan. 

Pembelajaran melalui radio juga memiliki manfaat 
tersendiri, salah satunya meningkatkan kemampuan 
literasi anak terutama dalam hal menyimak, menganalisa, 
berbicara, dan mengungkapkan kembali serta anak dapat 
berfantasi secara bebas. “Pembelajaran melalui radio ini juga 
bermanfaat mengurangi anak dari pengaruh gadget,” katanya 
menambahkan. 

AKHIM MUHDHOR

BELAJAR DENGAN 
BERASA MENANG

Nora Martini, S.Pd.AUD.
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Seiring musibah pandemi Covid-19, seragam masalah 
dan tantangan menghantui seluruh bidang, termasuk 
pendidikan. Baik saat melaksanakan pembelajaran 
jarak jauh (PJJ) maupun pembelajaran tatap muka 

PTM terbatas. 

Lili Kosmawati, S.Pd., Kepala TK Al-Munar Kota Bandung, 
Jawa Barat berupaya mengatasi masalah PTM terbatas di 
sekolahnya menggunakan pendekatan-pendekatan yang 
sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan tuntutan yang terjadi. 
“Terdapat beberapa permasalahan berdasarkan data yang 
kami inventarisir, di antaranya diperlukannya penyediaan 
sarana prasarana pembelajaran yang penunjang prokes,” kata 
Lilis begitu ia disapa.

Selama pelaksanaan pembelajaran daring anak-anak juga 
mengalami kejenuhan. Sementara saat PTM terbatas sebagian 
orang tua masih belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti 
pembelajaran di sekolah.  Selain itu, sebagian usaha orang tua 
siswa terkena dampak pandemi yang menyebabkan menunda 
anaknya sekolah

Untuk meningkatkan semangat siswa, lanjut Lilis, berupaya 
membuat lahan kosong Yayasan TK Al-Munar menjadi kelas 
alam. Ide tersebut muncul ketika ia melihat anak-anak sedang 
asyik bermain di sebuah lapangan kosong milik yayasan.

“Saat melihat beberapa anak tengah asyik bermain di lahan 
kosong milik yayasan, di situ saya terinspirasi untuk membuat 
lahan kosong tersebut sebagai salah satu tempat belajar anak 
yang menyenangkan karena lebih luas dan bisa memenuhi 
aturan prokes. Kemudian saya mengusulkan kepada Yayasan 
supaya lahan kosong tersebut agar dijadikan kelas alam,” ujar 
Lilis.

Selain itu, Lilis juga memanfaatkan kemitraan dengan 
Telkom University. Ia menugaskan guru-guru untuk melakukan 
pelatihan IT agar bisa membuat inovasi pembelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi. Sehingga materi yang dikemas 
lebih menarik dan membuat peserta didik lebih senang serta 
semangat mengikuti pembelajaran.

Sementara untuk menjawab persoalan adanya orang tua 
yang menunda anaknya sekolah dengan alasan faktor ekonomi 
karena dampak pandemi. Ia berupaya menggagas celengan 
Al-Munar peduli infaq untuk membantu para orang tua yang 
ingin menyekolahkan anaknya tetapi terdampak pandemi. 

Lilis juga menghadirkan  model pembelajaran hybrid 
learning. Program ini memadukan pembelajaran tatap muka 
dan daring sehingga anak bisa belajar bersamaan dalam satu 
waktu. “Misalnya dalam materi pengenalan uang dan jual-beli 
yaitu kegiatan marketing. Contoh pelaksanaan hybrid learning 
lainnya yaitu pada saat upacara,” kata Lilis memaparkan.

Program selanjutnya adalah melibatkan orang tua dalam 
pembelajaran dengan adanya ajang lomba kreativitas 
orang tua dan anak. Home visit juga tetap dilakukan kepada 
anak-anak yang orang tuanya belum mengizinkan anaknya 
mengikuti PTM terbatas ataupun kondisi lainnya. Tidak lupa 
menstimulus aspek perkembangan anak dengan pemberian 
reward, dan mengikut sertakan dalam kegiatan lomba. 

 AKHIM MUHDHOR

ADATIVE STRATEGY 
PULIHKAN 
PENDIDIKAN 
AKIBAT PANDEMI

Lilis Kosmawati, S.Pd.
Kepala TK Inspiratif 2021



50

PROFIL KEPALA TK

Dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan TK 
Cemara Kasih Jembrana Bali berkolaborasi dengan 
warga sekolah melakukan evaluasi sekolah dan 
analisa SWOT. Ini dilakukan sebagai upaya dalam 

mengatasi learning loss pada anak. 

Agnes Rini Astuti, S.Pd.MM., sebagai kepala TK tersebut 
memiliki langkah untuk menghadapi pandemi yang ia 
sebut Langkah “PEKA”. PEKA sendiri merupakan akronim 
dari Pembelajaran Berbasis Aktivitas (PBA), Empati, 
Kewirausahaan, dan Antusias. 

“Dalam tugas saya sebagai kepala sekolah harus peka atau 
tanggap untuk segera mengambil solusi terhadap keadaan 
yang ada. Solusinya hal yang sudah ada seperti PBA harus 
disesuaikan kembali kualitas pembelajarannya, selain itu 
kewirausahaan harus ditingkatkan, dan hal yang baru seperti 
langkah empati dan antusias harus segera dilaksanakan,” ujar 
Agnes. 

PEMBELAJARAN BERBASIS AKTIVITAS

Langkah PEKA yang pertama adalah Pembelajaran Berbasis 
Aktivitas. Melalui langkah ini kegiatan proyek belajar anak di 
PAUD Cemara Kasih dikemas dalam Pembelajaran Berbasis 
Aktivitas (PBA) yang dapat dilakukan bersama keluarga. “Anak 
dapat belajar menggunakan media loose part yang ada di 
rumah,” ucap Agnes. 

Panduan pembelajaran diambil oleh orang tua dalam 
bentuk cetak atau daring. Media yang dibutuhkan bisa 

mengunakan benda yang ada di rumah maupun yang sudah 
disiapkan sekolah. Sedangkan video tutorial diunggah di 
Youtube Sekolah Cemara Kasih. “Kemitraan bersama orang 
tua ditunjukkan lewat pendampingan belajar anak di rumah” 
kata Agnes menjelaskan.

EMPATI 

Menurut Agnes, banyak orang tua yang terkena dampak 
ekonomi akibat Covid-19. Namun anak harus tetap 
mendapatkan hak untuk tetap belajar dan mendapatkan 
stimulasi Pendidikan. “Rasa peka tidak jauh dari rasa empati. 
Sebagai bentuk kepedulian sekolah, maka pembayaran uang 
pendidikan di PAUD Cemara Kasih banyak mengandalkan 
subsidi silang dan pengurangan nominal SPP bagi orang tua 
yang terdampak perekonomiannya,” ujar Agnes. 

KEWIRAUSAHAAN

Agnes menambahkan, PAUD Cemara Kasih membuka 
kedai makanan dan sayuran sehat di depan gerbang sekolah. 
Karyawan dibantu oleh guru di sela kesibukannya menyiapkan 
tugas belajar anak, melayani pesanan dan mengirim barang 
pada konsumen secara bergiliran. Beberapa orang tua murid 
bahkan terlibat sebagai reseller, pemasok, dan pengantar 
barang. Target pasar adalah orang tua yang mengambil tugas 
dan masyarakat sekitar. Pemasaran juga menyasar kantor-
kantor pemerintahan untuk memperluas jaringan pasar.

ANTUSIAS

Sikap antusias diwujudkan dengan semangat belajar 
bersama teman sejawat. Pembuatan video dan panduan 
belajar. “Kami juga tetap melayani pembelajaran dengan 
menggunakan mobil kunjungan kelas ke rumah peserta 
didik. Mobil ditata seperti suasana kelas sehingga anak 
tetap merasakan keceriaan sama seperti saat sekolah setiap 
minggunya,” kata Agnes.

“Praktik baik melalui langkah PEKA dapat menjadi 
solusi mengatasi learning loss pada masa pandemi, karena 
berdampak baik yaitu terjadinya gerakan bersama, terdapat 
program percontohan, terjadi sinergi kemitraan, adanya 
kontrol sosial masyarakat, dan terjadinya perubahan perilaku,” 
pungkas Agnes. 

AKHIM MUHDHOR

SOLUSI PEMBELAJARAN LEWAT PEKA

Agnes Rini Astuti, S.Pd., M.M.
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Pada masa pandemi ini, tantangan berat dihadapi oleh 
pengelola Kelompok Bermain (KB). Kelompok bermain 
tentunya adalah tempat anak-anak bermain dengan 
sesama mereka. Tetapi karena adanya pandemi 

Covid-19, kegiatan  tatap muka tidak terjadi. 

Hal ini menimbulkan tantangan bagi pengelola KB untuk 
mencari solusi agar anak-anak tetap bermain dengan 
protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah dengan 
melibatkan lingkungan sekitar agar ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan kelompok bermain.

Hal ini dilakukan oleh Ema Mardiah, S.Pd., Kepala KB PAUD 
Istiqlal Jakarta. Ema memperkenalkan sebuah strategi yang 
diberi nama: Tetanggaku Sumber Ilmuku.

Ini adalah merupakan strategi optimalisasi potensi 
lingkungan sekitar melalui pengelolaan PAUD dalam rangka 
mengatasi learning loss di masa  pandemi Covid-19.

RANGKUL MASYARAKAT

Strategi “Tetanggaku Sumber Ilmuku” adalah sebuah 
program membangun kemitraan dengan memanfaatkan 
tetangga dalam artian individu, kelompok, komunitas, 
ataupun lembaga milik pemerintah dan swasta yang berada di 
lingkungan sekitar Kelompok Bermain Istiqlal.

Lingkungan tersebut bisa dijadikan sebagai sumber 
atau bahan belajar dalam memberikan stimulasi untuk 
perkembangan optimalisasi tumbuh kembang anak. Strategi 
“Tetanggaku Sumber Ilmuku” juga merupakan salah satu 
bagian dari implementasi Pengembangan Anak Usia Dini 
Holistik Integratif (PAUDHI).

Pada masa pandemi, strategi “Tetanggaku Sumber Ilmuku” 
dilakukan melalui berbagai aktivitas dan media yang inovatif 
serta inspiratif menyesuaikan dengan kondisi dan kesiapan 
berbagai pihak. Mengingat kondisi pandemi saat ini, media 
digital dan virtual menjadi pilihan terbaik yang aman dan 
nyaman, namun tetap memberikan pengalaman belajar 
interaktif yang menyenangkan.

Munculnya ide Tetanggaku Sumber Ilmuku berasal 
dari adanya kemunduran partisipasi masyarakat yang 
menyekolahkan anaknya di KB Istiqlal. Kemudian adanya 
aduan dari para orang tua yang merasa pembelajaran jarak 
jauh dirasa kurang efektif untuk anak usia dini. Selain itu 
banyak kegiatan yang dapat dilakukan pada masa sebelum 
pandemi namun tidak bisa dilaksanakan pada saat pandemi. 
Akibatnya, anak menjadi kurang semangat belajar. 

Jika hal ini dibiarkan berkepanjangan, maka bukan 
hal mustahil kemunduran perkembangan dan tingkat 
perkembangan anak yang dikenal dengan learning loss. 

Latar belakang berikutnya adalah letak KB Istiqlal berada 
di tengah kota, di sekitar kawasan perkantoran dan lembaga 
pemerintah. Dengan beragam faktor pendukung pembelajaran 
tersebut, sayangnya pihak lembaga belum mengaktivasi 
secara menyeluruh partisipasi masyarakat, terutama di masa  
pandemi Covid-19.

DAPAT PENGHARGAAN

Apa yang dilakukan ditulis dalam sebuah karya nyata 
dan diikutsertakan dalam Apresiasi Pendidik Dan Tenaga 
Kependidikan Inspiratif Tahun 2021 dalam kategori Penilik 
PAUD. Proses seleksi berlangsung 22 - 23 November 2021, 
Ema Mardiah  menjadi 5 terbaik Nasional dalam kategori 
Kepala KB. 

“Harapannya agar kegiatan ini dapat menjadi langkah awal 
berkembangnya potensi diri. Selain itu semakin memajukan 
pendidikan Kelompok Bermain Istiqlal khususnya, dan 
lembaga anak usia dini di seluruh Indonesia pada umumnya,” 
katanya. 

A. FAUZI RAMDANI

MERANGKUL MASYARAKAT SEKITAR 
KEMBANGKAN PEMBELAJARAN KB
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Pada prinsipnya, anak-anak di usia dini suka bermain. 
Karena itu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
memadukan antara belajar dan bermain. Akan tetapi 
seringkali sarana dan prasarananya kurang memadai. 

Akibatnya mereka tidak punya tempat bermain yang 
menyenangkan.

Kurangnya sarana dan prasarana ini mendorong para guru 
untuk berinovasi. Apa yang dilakukan oleh Dewi Mariati, S.Pd, 
SH, M.Ak bisa menjadi contoh. Dia adalah Pengelola TPA 
Alphabet,  Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Dewi menciptakan sebuah inovasi  menggunakan bahan 
yang sederhana tetapi bisa dimanfaatkan dengan baik. Dewi 
menamakannya dengan Galeri Si Udin. Dia membuat sebuah 
miniatur yang menjadi tempat permainan anak-anak sekaligus 
belajar. “Miniatur yang saya buat adalah hasil karya seni yang 
dapat dinikmati anak usia dini,” ujarnya.

Dewi Maryati menjelaskan Si Udin merupakan akronim 
dari Stimulasi Anak Usia Dini. Dengan demikian Galeri si Udin 
adalah sebuah arena edukasi dan stimulasi tumbuh untuk 
peserta didik usia dini. Dalam hal ini dia mempraktekkan di 
TPA Alphabet Kota Tasikmalaya Jawa Barat.

“Saya mencoba berinovasi untuk menciptakan sarana 
yang mampu mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan anak usia dini secara holistik integratif,” ujarnya 
menerangkan.

Dari ide tersebut Dewi membuat miniatur  ruangan yang 
disulap menjadi minimarket, bank, kantor polisi, pemadam 
kebakaran, klinik dokter, dan lainnya. Ruangan-ruangan 
tersebut secara periodik bisa diubah sesuai kebutuhan 
tergantung tema yang akan dipelajari.

Di ruangan yang tersedia di atas lahan 6 x 15 meter, Dewi 
mendirikan miniatur ruangan sebanyak 8 lokal yang terbuat 
dari bahan multiplek. Dengan memperhatikan protokol 
kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, 
menggunakan hand sanitizer, anak-anak tetap mendapatkan 
stimulasi bermain, baik dengan teman ataupun dengan orang 
tua mereka.

Para orang tua yang akan berkunjung, mengisi waiting list 
melalui link yang tersedia yaitu https://bit.ly/GaleriSiUdin. 
Dengan jadwal yang tertulis memudahkan pengawasan jumlah 
pengunjung yang akan datang ke Galeri.

Galeri edukasi ini dijaga oleh 2 orang tutor yang akan 
membimbing anak-anak masuk ke dalam  ruangan, 
memberikan informasi tata tertib, aturan main dan 
mengenalkan benda-benda yang akan dipakai dalam ruangan 
tersebut. Setiap anak boleh mencoba  ruangan tersebut dan 
diberikan waktu bermain selama maksimal 30-60 menit. 

Ketika waktu akan habis, para tutor akan menginformasikan 
waktu bermain anak-anak akan berakhir.  Anak-anak bersiap 
untuk membereskan mainannya ke  tempatnya (tidy up 
program). 

Apa yang Dewi Maria lakukan akhirnya ditulis dalam sebuah 
karya best practice. Karya tersebut kemudian diikutkan dalam 
Apresiasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Inspiratif Tahun 
2021 dalam kategori Penilik PAUD. Proses seleksi berlangsung 
22 - 23 November 2021. Dewi menjadi 5 terbaik Nasional 
dalam kategori Pengelola KB/TPA/SPS.

Saat mengikuti Apresiasi di Jakarta, ia mendapatkan 
pengalaman, mendapatkan ilmu, dan wawasan baru tentang 
pengelolaan PAUD di berbagai daerah dengan kearifan 
lokalnya masing-masing. 

RIHAD WIRANTO
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Menghadapi pandemi Covid-19, Nelti Rizkia, M.Pd., 
terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik, 
terutama saat dibukanya Pembelajaran Tatap Muka 

(PTM) Terbatas. Satu di antaranya melalui strategi Basiacuong.

Nelti biasa disapa, mengatakan bahwa strategi Basiacuong 
merupakan upaya untuk mengatasi learning loss akibat 
pandemi Covid-19. “Secara filosofi, basiacuong adalah salah 
satu budaya bahasa dari adat Kampar yang biasa digunakan 
oleh ninik mamak dalam berbagai acara seperti membuka 
undoing atau runding,” jelas Nelti Pengelola PAUD Terpadu 
Mutiara Bunda Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

Sementara Basiacuong pada pengelolaan PAUD saat PTM 
terbatas merupakan akronim dari kata Bakojosamo atau 
bekerja sama dengan berbagai pihak, dan supervisi reflektif 
kolaboratif di saat pra pembelajaran, pelaksanaan, dan pasca 
pembelajaran. Sedangkan acuong merupakan kata dari 
bahasa Ocu atau bahasa Kampar, yang bermakna mengangkat 
tangan sebagai salah satu cara menunjukkan diri dan ingin 
menyampaikan argumen, sehingga diketahui orang.

Tahap persiapan yang dilakukan sebelum penerapan 
strategi Basiacuong adalah dengan membuat Standar 
Operasional Prosedur (SOP) mengenai PTM terbatas yang 
memuat persyaratan pelaksanaan PTM terbatas. “Ada pula 
pembuatan spanduk sosialisasi, kerja sama dengan penyedia 
fasilitas kesehatan, dan sosialisasi kepada orang tua. Kami 
juga membuat surat pernyataan terkait pemberian izin kepada 
anak untuk mengikuti PTM terbatas,” Nelti menjelaskan.

Pada tahapan persiapan ini ia juga memastikan sarana dan 
prasarana di lingkungan sekolah tetap bersih setiap harinya. 
Kemudian membatasi jumlah anak dalam kelas hanya 5-7 
orang setiap rombel. 

PENERAPAN BASIACOUNG

Nelti mengatakan, dalam pelaksanaan Basiacuong sekolah 
yang dikelolanya telah memastikan protokol kesehatan agar 
selalu diterapkan di lingkungan sekolah. Mulai dari mengukur 
suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga 
jarak.

Dalam pelaksananaan PTM terbatas, kata Nelti, PAUD 
Mutiara Bunda melaksanakan proses pembelajaran dengan 
menggunakan merdeka bermain, di mana anak difasilitasi 
untuk memilih sendiri kegiatan main sesuai minatnya. “Begitu 

pula dengan anak yang berhalangan hadir ke sekolah, mereka 
tetap di fasilitasi untuk belajar,” kata Nelti.

PAUD Terpadu Mutiara Bunda juga menerapkan blended 
learning dengan melakukan kunjungan ke berbagai tempat. 
Sesuai tema guru membuat video pembelajaran yang akan 
diperlihatkan kepada anak. Setelah video selesai maka saat 
kegiatan pembukaan anak akan menonton video tersebut. 

“Kami juga melakukan kerja sama dengan psikolog untuk 
memberikan layanan konseling dan mensosialisasikan kepada 
orang tua mengenai pola asuh anak selama pandemi,” tutur 
Nelti.

Menurut Nelti, hasil yang di dapat setelah menerapkan 
Basiacuong ini memberikan pembelajaran yang 
menyenangkan. Melalui merdeka bermain anak merasa 
senang dengan berbagai pilihan kegiatan main yang 
disediakan guru. Meskipun jumlah murid dalam kelas terbatas. 
Pencapaian 6 aspek perkembangan anak dapat optimal dan 
mutu pendidikan di satuan PAUD meningkat terkait 8 standar 
nasional PAUD,” pungkasnya. 

A. FAUZI RAMDANI

PEMBELAJARAN MENYENANGKAN
LEWAT BASIACUONG

Nelti Rizka, M.Pd.
Pengelola KB/TPA/SPS Inspiratif 2021
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PROFIL PAMONG BELAJAR

Yaya Sukarya, M.Pd., menulis sebuah karya nyata 
“Blog Cakalan” yang merupakan akronim Blog 
Catatan Pembelajaran. Blog ini merupakan 
sebuah pemanfaatan aplikasi Google Sites yang 

diformulasikan menjadi sebuah blog pembelajaran, yang 
diterapkan pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket B di 
SPNF SKB Kabupaten Bandung.

Yaya Sukarya sendiri adalah Pamong Belajar di SKB 
Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Karya tersebut hasil 
implementasi selama masa PTM terbatas pada layanan 
program yang diselenggarakan SKB Kabupaten Bandung. 
“Blog Cakalan ini juga sebagai sebuah pemanfaatan fasilitasi 
akun belajar.id yang diberikan oleh Kemdikbudristek kepada 
guru dan tenaga kependidikan,” kata Yaya yang berhasil 
meraih 5 terbaik pada ada acara Apresiasi Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Inspiratif Tahun 2021 dalam kategori 
Pamong Belajar.

KETENTUAN PEMAKAIAN BLOG CAKALAN

Pembelajaran dengan memanfaatkan Blog Cakalan 
dilakukan dengan cara berikut: Peserta didik membuka link 
blog yang sudah diberikan. Pada halaman depan peserta didik 

akan menemukan roda nilai dan game mengukur kemampuan 
awal peserta didik secara umum tentang mata pelajaran IPA.

Roda nilai dimaksudkan sebagai bukti membuka blog 
dan mendapatkan nilai yang nantinya dikalkulasikan di akhir 
kegiatan pembelajaran.

Peserta didik kemudian melihat kalender yang tersedia di 
blog untuk melihat timeline kapan dia bisa secara maksimal 
untuk menuntaskan modul yang harus dipelajari oleh peserta 
didik. Waktu rata-rata yang diberikan bagi setiap penuntasan 
modul adalah sekitar 5-6 minggu.

“Hal ini bisa memberikan keleluasaan bagi peserta didik 
untuk mempelajari materi pada setiap modul dan mengerjakan 
tugasnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,” 
katanya lebih lanjut.

Pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan pada 
mata pelajaran IPA ini hanya sekedar membahas apa yang 
belum dimengerti. Hal lainnya yang dilakukan adalah terkait 
pengayaan yang dilakukan oleh pendidik. PTMT ini masih 
terbatas hanya sekitar 1-2 jam. Selama menggunakan Blog 
Cakalan pendidik berperan sebagai fasilitator, coach, ataupun 
konselor.

Pengayaan pada pembelajaran dengan pemanfaatan Blog 
Cakalan, ada pada menu blog center. Hal ini dimaksudkan 
agar peserta didik bisa lebih memperdalam dan memperkaya 
pengetahuan dengan cara menonton tayangan video yang 
sudah disediakan pada blog. Selain itu juga tersedia beberapa 
aplikasi  untuk memfasilitasi peserta didik. Mereka bisa ingin 
mengeksplorasi aplikasi pembelajaran. 

Mading digital yang ada pada Blog Center juga bisa 
diakses oleh peserta didik untuk mengetahui informasi yang 
ada. Bahkan peserta didik bisa berpartisipasi secara aktif 
memasukan informasi yang didapatkan di mading digital yang 
disediakan.

Mading digital ini dengan memanfaatkan aplikasi Padlet 
yang diintegrasikan dengan blog. “Diharapkan Blog Cakalan 
bisa menjadi awal bagi program dukungan pembelajaran di 
masa PTMT,” harapnya. 

RIHAD WIRANTO

CIPTAKAN BLOG CAKALAN
DUKUNG PEMBELAJARAN DI SKB

Yaya Sukarya, M.Pd.
Pamong Belajar Inspiratif 2021
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Lily Yuliani tertarik untuk mengikuti gelaran Apresiasi GTK 
PAUD dan Dikmas Inspiratif 2021. Tapi untuk mengikuti 
lomba ini tidaklah mudah, mengingat waktu yang 
sangat singkat dan dokumentasi kegiatan yang sangat 

minim.”Meskipun demikian hal ini tidak menyurutkan langkah 
saya untuk ikut dalam kegiatan apresiasi,” katanya.

Lily mengajar di Rutan Kelas IIB Marabahan, Kabupaten 
Barito Kuala, Kalimantan Selatan sekali seminggu. Niat Lily 
hanya ingin berbagi pengalaman tentang keseruan mengajar 
di rutan. Ia mengirimkan naskah dan video pada hari terakhir 
yang sebenarnya membuatnya pesimis. Namun ternyata ia 
terpilih mengikuti seleksi di Jakarta.

Lily mempresentasikan praktik baik dengan harap-harap 
cemas. “Alhamdulillah para juri senang dengan karya saya 
dan di akhir presentasi ada beberapa masukan dari mereka. 
Tanggal 24 November 2021 tentu momen yang tidak bisa saya 
lupakan, di mana nama saya disebutkan menjadi 5 terbaik,” 
ujarnya.

Tidak kalah harunya ketika pada  25 November 2021 di 
Gedung JIEXPO Kemayoran, Lily  kembali dipanggil sebagai 
Pamong Belajar Inspiratif. 

Melalui kegiatan ini Lily bisa bertemu langsung dengan 
Mas Menteri Nadiem Makarim, para host seperti Okky Lukman 
dan Ananda Omesh serta band Gigi dan Nidji. “Apalagi harus 
naik panggung ketika nama saya disebutkan sebagai pamong 
belajar inspiratif adalah pengalaman  tidak akan terlupakan,” 
katanya haru.

KAPAN KE BANJAR

Karya best practice yang Lily buat berjudul Tuntas Buta 
Aksara dengan Media KAPAN KE BANJAR ( KArtu haraPAN 
paKE BAhasa baNJAR). Naskah ini berisi tentang bagaimana 
cara Lily mengajarkan baca dan tulis kepada warga binaan 
dengan menggunakan kartu yang di desain menggunakan 
aplikasi Canva dan game interaktif memakai aplikasi SAC.

Media ini diberi nama Kapan Ke Banjar merupakan akronim 
dari Kartu Harapan Pake Bahasa Banjar. Kartu Harapan 
maksudnya adalah melalui kartu ini warga binaan  bisa 
membaca dan menulis. “Sedangkan penggunaan bahasa 
Banjar karena merupakan bahasa ibu sehingga diharapkan 
memudahkan warga binaan untuk mengingatnya,” ujarnya.

Ada tiga tahapan dalam kegiatan pembelajaran ini. 
Pertama, Naming yakni pemberian nama. Pada tahapan ini Lily 
menyebutkan nama dari tiap huruf yang ia pegang. Lalu warga 
binaan mengulang dari tiap huruf yang Lily sebutkan.

Kedua, Recogniting, yakni tahap pengenalan. Lily 
meminta kepada warga binaan untuk mengenali huruf yang 
mereka pegang dengan cara meraba. Hal ini penting untuk 
melatih ingatan mereka dan memudahkan mereka untuk 
menuliskannya kembali.

Ketiga, Recall, yakni pengulangan dengan cara menuliskan 
kembali huruf yang Lily sebutkan, menyusun suku kata menjadi 
kata, dengan menggunakan kartu atau game interaktif.

Inspirasi cara pembelajaran ini berawal ketika Lily mengikuti 
kegiatan pelatihan Canva dan pelatihan Smart Apps Creator. 
Aplikasi Canva  sangat menarik dan mudah untuk digunakan, 
salah satunya untuk mendesain kartu. 

Melalui gambar memudahkan warga binaan mengingat 
setiap huruf yang  didesain. Penggunaan game interaktif 
juga sangat membantu untuk mengusir kejenuhan selama 
pembelajaran. 

RIHAD WIRANTO

AJARI BACA TULIS 
WARGA RUTAN DENGAN APLIKASI

Lily Yuliani, S.Pd.
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PROFIL PENILIK

Sumiyati, S.Pd., MM, Penilik Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,  merasa 
prihatin dengan beberapa masalah yang dihadapi di 
sekitarnya. Antara lain, masih rendahnya kualifikasi 

pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUD. Masalah 
lain, masih rendahnya pemahaman  PTK PAUD terhadap 
pelaksanaan pelajaran tatap muka (PTM) Terbatas dan 
pelajaran jarak jauh (PJJ) online. 

Menghadapi masalah tersebut, Sumiyati, S.Pd, mengajukan 
sebuah solusi yang bisa diterapkan secara bersama-sama. 
Apa yang telah dia lakukan untuk memecahkan masalah 
tersebut ditulis dalam sebuah karya best practice.

Lewat pengalamannya ia menulis dengan judul “Strategi 
Pembimbingan PTK PAUD pada Kegiatan PTM Terbatas melalui 
Diskusi Master dalam Upaya Menanggulangi Leaning Loss 
pada  Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Gunungguruh, 
Kabupaten Sukabumi”. 

LANGKAH NYATA SUMIYATI

Untuk meningkatkan kualitas para kepala sekolah dan guru, 
Sumiyati, S.Pd menggunakan metode diskusi master (Masalah 
Terbuka),  diskusi melalui KBM (kelompok kecil),  dan diskusi 
melalui kegiatan gugus Himpaudi (kelompok besar). Setelah 
strategi tersebut dilaksanakan ternyata menghasilkan dampak 
positif. 

Melalui karya tulis  best practice tersebut, Sumiyati ikut 
dalam ajang Apresiasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 
Inspiratif Tahun 2021 dalam kategori Penilik PAUD. Proses 
seleksi berlangsung 22 - 23 November 2021. “Alhamdulillah 
saya masuk 5 besar kategori peserta terbaik Penilik  Inspiratif,” 
kata wanita kelahiran Sukabumi, 11 Maret 1975.

HASILKAN DAMPAK POSITIF

Proses bimbingan yang dilakukan Sumiyati menghasilkan 
pengaruh positif. “Antara lain learning loss dapat 
dikendalikan,” kata Sumiyati. Sekarang para pendidik dan 
tenaga kependidikan PAUD terbiasa dengan kebiasaan baru 
untuk menerapkan 5 M, melaksanakan  acara tatap muka 
terbatas dan belajar dari rumah dengan baik.

PTK PAUD memiliki karakter komunikatif, kreatif, mandiri, 
kerja keras, dan gotong royong. Pendidik yang berkarakter 
akan melahirkan peserta didik yang berkarakter “Strategi ini 
selain menjadikan PTK PAUD berkarakter juga meningkatkan 
kualifikasi,” kata Sumiyati.

Kini PTK PAUD juga termotivasi  untuk  melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Bagi saya, strategi 
Diskusi Master dilaksanakan dalam pertemuan Gugus dan 
Himpaudi dirasakan sangat efektif dan efisien,” katanya.

Dalam satu waktu Sumiyati bisa melakukan pembimbingan 
terhadap tiga lembaga atau lebih. Dengan demikian akan lebih 
efektif dari segi waktu dan efisien dalam pembiayaan 

Sumiyati melanjutkan langkah positifnya melalui kerja 
sama dengan Tim Satgas Covid 19 di Kecamatan Gunungguruh 
agar pelaksanaan PTM Terbatas berjalan dengan baik sesuai 
peraturan yang ada.

“Untuk peningkatan kualifikasi pendidikan PTK PAUD kami 
bekerja sama dengan perguruan tinggi STAI Pelabuhan Ratu 
untuk mengikuti program S1 dan mengikut sertakan  PTK 
PAUD dalam kegiatan Diksar (Diklat Dasar) moda daring,” 
ujarnya.

Sumiyati juga mengkomunikasikan kesejahteraan PTK 
PAUD dengan kepala desa dan camat untuk diajukan insentif 
dari anggaran Dana Desa. “Dalam rangka peningkatan mutu 
dan kualitas layanan PAUD, saya berkoordinasi dengan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sukabumi,” ujarnya. 

RIHAD WIRANTO

MELALUI DISKUSI MASTER, 
BIMBINGAN LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN

Sumiyati, S.Pd., M.M.
Penilik PAUD Inspiratif 2021
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Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak April 2020 
membawa dampak kepada peserta didik Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD). Pembelajaran yang biasanya 
dilakukan secara tatap muka, tiba-tiba berubah 

menjadi pembelajaran jarak jauh dan terbatas. Hal ini 
berdampak buruk pada kualitas pembelajaran dan bahkan 
bisa berakibat learning loss.

Sebagai penilik, Desi Fatma, S.Pd memiliki tugas dan 
fungsi sebagai pengendali mutu program PAUD dan Dikmas. 
Peranan penilik sangat menentukan pencapaian mutu 
program PAUD dan Dikmas. Bercermin dari kondisi tersebut, 
ia harus mencari solusi untuk mengurangi dampak Covid-19 
dengan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan 
menyenangkan bagi peserta didik. 

Desi Fatma mengajukan solusi yang ia namakan “Kolam 
Gurame Terbang”: Kelompok Guru Asyik, Menyenangkan, 
Berkarakter, dan Membanggakan. Pembimbingan ini dibagi 
dalam beberapa tahapan; 1) Kolam petelur; 2) Kolam anakan; 
3) Kolam indukan dan 4) Refleksi. 

Materi pembimbingannya adalah implementasi merdeka 
bermain bagi peserta didik khususnya anak-anak usia dini. 
Sebagaimana diketahui, merdeka belajar bagi anak usia dini 
adalah merdeka bermain. Bermain adalah belajar, belajar 
adalah bermain.

Sebelum melaksanakan pembimbingan, penilik 
mensosialisasikan konsep merdeka bermain bagi anak usia 
dini. Di sini penilik menguraikan apa itu merdeka bermain dan 
bagaimana penerapannya di lembaga PAUD.

KOLAM PETELUR

Pada tahap Kolam Petelur (Kelompok Perencanaan 
Terstruktur), penilik membagi pendidik ke dalam kelompok 
sesuai dengan kelompok usia. Di sini masing-masing 
kelompok menyusun perencanaan sesuai dengan konsep 
merdeka bermain.

Pada Kolam Anakan (Kelompok Analisis dan Masukan), 
mereka mendiskusikan perencanaan yang telah disusun di 
kolam petelur. Perencanaan tersebut dianalisis dan diberi 
masukan oleh pendidik dan penilik. 

Sementara pada Kolam Indukan (Kelompok Interaksi dan 
Edukasi), Perencanaan yang telah disusun dan dianalisis, 
selanjutnya dipraktekkan di kolam indukan (Kelompok 
Interaksi dan Edukasi). Di sini mereka saling berinteraksi dan 
mengedukasi melalui praktek pembelajaran. 

Salah seorang dari pendidik dari masing-masing kelompok 
umur menjadi guru.  Pendidik lainnya berperan sebagai peserta 
didik. Mereka mempraktekkan bagaimana implementasi 
merdeka bermain dalam kegiatan pembelajaran.

Tahap berikutnya adalah refleksi praktek pembelajaran yang 
baru saja dilakukan. Pendidik didampingi penilik duduk dalam 
kelompok besar. Di sini mereka saling memberikan masukan 
dan pendapat terhadap praktek yang telah dilakukan. 

OBSERVASI LANGSUNG

Setelah memberikan pembimbingan dan pembinaan 
implementasi merdeka bermain, penilik melakukan observasi 
langsung ke lembaga binaannya. Hal ini dilakukan sebagai 
bentuk evaluasi dari hasil pembimbingan sebelumnya. Penilik 
melihat bagaimana pendidik mengimplementasikan merdeka 
bermain di kelasnya.

Apa yang dilakukan oleh Desi Fatma membuahkan hasil 
positif. Pelaksanaan pembimbingan “Kolam Gurame Terbang” 
berdampak sangat bagus baik bagi pendidik maupun peserta 
didik itu sendiri. Pendidik  bebas berkreasi sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan peserta didik. 

Desi Fatma akhirnya mendapatkan penghargaan di Apresiasi 
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Inspiratif Tahun 2021 
dalam kategori Penilik PAUD. Proses seleksi berlangsung 22 
- 23 November 2021. Desi Fatma  menjadi 5 terbaik Nasional 
dalam kategori Penilik PAUD. 

RIHAD WIRANTO

SUKSES MEMBIMBING 
DENGAN KOLAM GURAME TERBANG

Desi Fatma, S.Pd.
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Siapa yang tak kenal KH. Ahmad Dahlan, tokoh pendiri salah 
satu organisasi terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. 
Istrinya Siti Walidah atau lebih dikenal dengan nama Nyai 
Ahmad Dahlan merupakan tokoh penting pendiri Taman 

Kanak-kanak pertama di Indonesia. 

Nyai Ahmad Dahlan lahir di Kauman pada 3 Januari 1872 M. 
Ia merupakan putri keempat dari tujuh bersaudara Kyai Penghulu 
Haji Muhammad Fadhil, seorang ulama dan anggota Kesultanan 
Yogyakarta.

Sebagai istri pendakwah sekaligus pendiri organisasi 
Muhammdiyah, Nyai Ahmad Dahlan memiliki perhatian besar 
dalam urusan perempuan dan pendidikan. Ia bersama KH. Ahmad 
Dahlan kemudian merintis perkumpulan Sopo Tresno yang akhirnya 
berubah menjadi organisasi Islam bagi kaum perempuan bernama 
Aisyiyah pada 1917. Ketua pertamanya adalah Siti Bariyah murid 
yang ditunjuk langsung oleh KH. Ahmad Dahlan.

Sebagai pionir Aisyiyah, Nyai Ahmad Dahlan kemudian terpilih 
menjadi Ketua Aisyiyah pada tahun 1921. Melalui Aisyiyah ia 
merintis pendidikan Taman Kanak-kanak yang diberi nama 
Frobel Kindergarten School pada tahun 1919 di Yogyakarta. TK ini 
merupakan sekolah anak usia dini pertama yang diperuntukan bagi 
anak-anak pribumi.

Sekolah rintisan Nyai Ahmad Dahlan ini kemudian hari berubah 
nama menjadi Aisyiyah Bustanul Athfal yang lebih dikenal sebagai 
Taman Kanak-kanak ABA. Di sekolah tersebut anak-anak diajak 
bermain dan belajar. Dalam Sekolah Aisyiyah sendiri menganut 
ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, yakni Catur Pusat: pendidikan 
di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan 
pendidikan di tempat-tempat ibadah.

Nyai Ahmad Dahlan kemudian wafat pada tanggal 31 Mei 1946 
pada usia 74 tahun. Atas jasa-jasanya yang turut andil dalam 
membina dan memajukan pendidikan kaum perempuan, Nyai 
Ahmad Dahlan diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Pemerintah 
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.042/
TK/1971. 

 BERBAGAI SUMBER

“Saya titipkan 
Muhammadiyah dan 
Aisyiyah kepadamu 

sebagaimana almarhum 
Kiyai Ahmad Dahlan 

menitipkannya…”

pesan Nyai Ahmad Dahlan. 
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TOKOH 

PENDIDIKAN
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TOKOH
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