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Tanpa guru, anak-anak tidak bisa 
melakukan pendidikan di masa 
pandemi. Apa yang ingin anak-anak 
sampaikan kepada guru mereka? 
Simak dalam video ini. 
Baca artikelnya di sini 

(Wahana Visi Indonesia)

Terima Kasih Kami Padamu 
Guru

Klik artikel 
untuk membaca 

Wahana Visi Indonesia

Mempelajari pengucapan selamat 
dalam bahasa Inggris melalui breakout 
Zoom adalah hal yang dilakukan Jarot 
Endik Setiawan, M.Pd, guru SMPN 3 
Bontang Kalimantan Timur dalam 
mengiring pengajaran. Breakout 
Zoom adalah pembentukan kelompok 
yang terdiri dari 3-4 orang dan 
dapat berdiskusi sesuai waktu yang 
ditentukan. 
Baca artikelnya di sini 

(Tanoto Foundation)

Belajar Mengucapkan Selamat 
dalam Bahasa Inggris melalui 
Breakout Zoom

Tanoto Foundation

INOVASI

Buletin Mitra Pendidik diterbitkan lembaga pembangunan mitra pemerintah untuk berbagi cerita praktik baik, hasil survey dan informasi terkait hal yang mendukung dan 
menghambat pembelajaran. Semoga informasi ini dapat membantu para guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemangku kepentingan untuk dapat saling belajar, terinspirasi, dan 
berupaya terus untuk melakukan perbaikan terhadap mutu pembelajaran di sekolah dan madrasah. 

UNICEF Indonesia

Anggota jaringan Mitra Muda yang 
diprakarsai UNICEF memperkuat 
inisiatif mereka agar dapat 
menjangkau lebih banyak lagi anak 
muda yang membutuhkan bantuan di 
wilayah perkotaan.
Baca artikelnya  di sini

(UNICEF Indonesia)

Di tengah pandemi, anak muda 
di kota-kota Indonesia tidak 
berhenti bersuara

http://https://www.worldbank.org/en/home
https://www.unicef.org/indonesia/id
https://wahanavisi.org/id/home
https://www.tanotofoundation.org/id/
https://smeru.or.id/id
https://savethechildren.or.id/
https://plan-international.org/indonesia
https://www.dfat.gov.au/
https://www.kemenag.go.id/
https://www.kemdikbud.go.id/
https://www.pintar.tanotofoundation.org/en/
https://www.kompak.or.id/id
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.inovasi.or.id/id/
https://rise.smeru.or.id/id
https://asiafoundation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=AFUwfppYT74
https://enablerxpintar.xyz/belajar-mengucapkan-selamat-dalam-bahasa-inggris-melalui-breakout-zoom/
https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja/coronavirus/cerita/di-tengah-pandemi-anak-muda-di-kota-kota-Indonesia-tidak-berhenti-bersuara
https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja/coronavirus/cerita/di-tengah-pandemi-anak-muda-di-kota-kota-Indonesia-tidak-berhenti-bersuara
https://www.youtube.com/watch?v=AFUwfppYT74
https://enablerxpintar.xyz/belajar-mengucapkan-selamat-dalam-bahasa-inggris-melalui-breakout-zoom/
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Save the Children bersama dengan 
Yayasan PULIH, sebagai bagian dari 
Program MHPSS (Mental Health and 
Psychosocial Support), mengadakan 
kegiatan untuk mendukung kesehatan 
mental dan psikososial anak-anak 
SD dan SMP di Jakarta Timur dan 
Kota Bandung, dengan memberikan 
peralatan penunjang aktivitas 
membuat karya seni sebagai bentuk 
ekspresi dan sekaligus relaksasi 
bernama HEART @Home Kit (Healing 
and Education through the Arts at 
Home Kit).
Baca artikelnya di sini

(Yayasan Save The Children Indonesia)

Bantu Kesehatan Mental dan 
Psikososial Anak selama Pandemi

Yayasan Save The Children Indonesia

Membangun Resiliensi Remaja 
lewat Latihan Sepak Bola secara 
Daring 

Asyiknya Siswa Praktik Langsung 
Mengidentifikasi Tubuh Ikan Nila

Save the Children bersama dengan 
Arsenal Foundation bekerjasama 
mengembangkan program 
Sepak Bola Berketahanan atau 
Coaching for Life, agar anak usia 
12-17 tahun tetap dapat memiliki 
aktivitas bermain dan terpantau 
perkembangan pendidikannya, 
dengan meningkatkan kemampuan 
resiliensi untuk pengembangan 
maupun perlindungan diri dari 
berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan 
selama pandemi dilakukan daring 
bersama dengan pelatih (coach), mulai 
dengan membangun komunikasi 
dan hubungan dengan lingkungan 
terdekat, menyesuaikan diri dengan 
baik, belajar empati, serta menjaga 
kepercayaan yang diberikan.
Baca artikelnya di sini 

(Yayasan Save The Children Indonesia)

Ibu Meri Adianti, guru kelas 4 SDN 07/X 
Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung 
Jabung Timur Jambi mengajak 
orangtua siswa dalam mendukung 
pembelajaran tatap muka terbatas. 
Dalam pembelajaran tersebut, Meri 
mengajak siswanya melakukan uji 
coba untuk mengidentifikasi bagian-
bagian dari ikan nila dan fungsinya. 
Setelah itu siswa diminta untuk 
membuat hasil diskusi terkait dengan 
bagian-bagian dan fungsi dari ikan nila 
tersebut ke dalam lembar kerja siswa 
yang telah diberikan sebelumnya. 
“Setelah siswa mengerjakan lembar 
kerja tersebut siswa diminta untuk 
melakukan presentasi ke depan kelas 
pada setiap kelompok,” tutup Meri.
Baca artikelnya di sini 

(Tanoto Foundation)

Yayasan Save The Children Indonesia Tanoto Foundation

Manajemen Sekolah dan Budaya Baca

Menciptakan Pembelajaran yang Nyaman dan Memenuhi Kebutuhan 
Siswa di Madrasah

Guru kelas awal memiliki tanggung jawab besar dalam membangun 
keterampilan fondasi seperti menulis, membaca dan menghitung. Ketiga 
keterampilan inilah yang akan menentukan bagaimana siswa menjalani 
pembelajaran di kelas-kelas berikutnya. Jika fondasinyanya kokoh, mereka dapat 
mengikuti pelajaran dengan mudah. Sebaliknya jika fondasinya tidak kuat, 
maka dapat pembelajaran selanjutnya akan lebih sulit. Ibu Dian Sumarni, S.Ag 
guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) NW Selong di kabupaten Lombok Timur 
(Lotim) menyadari betul hal ini. Tanggung jawab lain yang juga dia sadari adalah 
bagaimana menyediakan pijakan awal yang nyaman di lingkungan sekolah 
bagi anak-anak yang sebelumnya berada di rumah. Menurutnya, anak-anak 
akan memberi perhatian pada apa yang diajarkan jika mereka merasa nyaman, 
termasuk jika mereka diajar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.
Baca artikelnya di sini 

(INOVASI)

INOVASI

https://savethechildren.or.id/cerita/putri-bermain-di-rumah-bersama-heart-home-kit
https://savethechildren.or.id/cerita/putri-bermain-di-rumah-bersama-heart-home-kit
https://savethechildren.or.id/cerita/bermain-sepak-bola-di-masa-pandemi 
https://enablerxpintar.xyz/asyiknya-siswa-praktik-langsung-mengidentifikasi-tubuh-nila-2/
https://enablerxpintar.xyz/asyiknya-siswa-praktik-langsung-mengidentifikasi-tubuh-nila-2/
https://www.inovasi.or.id/id/story/menciptakan-pembelajaran-yang-nyaman-dan-memenuhi-kebutuhan-siswa-di-madrasah/
https://www.inovasi.or.id/id/story/menciptakan-pembelajaran-yang-nyaman-dan-memenuhi-kebutuhan-siswa-di-madrasah/
https://savethechildren.or.id/cerita/bermain-sepak-bola-di-masa-pandemi 
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Hasil Penelitian, Panduan dan Buku

Tanoto Foundation

Berdasarkan temuan studi-studi RISE, setidaknya ada tiga bentuk dukungan 
mendasar yang dapat membantu guru muda, khususnya di tingkat sekolah 
dasar, menjadi guru yang efektif. Ketiga dukungan ini penting karena akan 
menentukan proses pembentukan identitas profesional mereka sebagai guru.
Baca artikelnya di sini

(The SMERU Research Institute)

Pulihkan Pendidikan, Mulai dengan Peningkatan Kualitas Guru!

The SMERU Research Institute

Rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan mitra pembangunan dalam 
mengubah mitos lama terkait peluang yang ada di perkotaan menjadi aksi 
konkrit bagi setiap anak dan anak muda di daerah perkotaan di Indonesia.
Baca artikelnya di sini

(UNICEF Indonesia)

Analisis Situasi Anak dan Remaja di Kota-Kota Indonesia

UNICEF Indonesia

Kami ingin sekali mendengar saran, masukkan, 
permintaan informasi dan cerita dari daerah para 
pembaca! Kirimkan melalui email: 
dinda.putrihapsari@gmail.com

Kirimkan Saran, Masukkan, dan Permintaan Informasi ke 
Redaksi!

Pemimpin Redaksi
Yasmin Kapitan

Tim Redaksi
Annisaa Rachmawati, Yunda Nabila, 
Dinda Putri Hapsari

Kontributor:  
Yayasan Plan Indonesia, Save The Children Indonesia, The 
SMERU Research Institute, INOVASI, Tanoto Foundation, 
The World Bank, UNICEF Indonesia, Wahana Visi Indonesia

Dukungan psikososial sangat dibutuhkan bagi anak-anak terdampak bencana. 
Melalui Mobil Sahabat Anak, WVI hadir memberikan suasana baru bagi anak-
anak terdampak bencana erupsi gunung Semeru
Baca artikelnya di sini

(Wahana Visi Indonesia)

Mobil Sahabat Anak Ceriakan Anak-anak Lereng Semeru

Wahana Visi Indonesia

INOVASI

Komunitas literasi Kota Batu dan guru mitra INOVASI dan Kolaborasi Literasi 
Bermakna (KLB) di Kota Batu bertemu dengan Tim Badan Standar Kurikulum 
dan Assesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek RI pada Sabtu 
(18/12/2021) di Sanggar Alam Ilalang Kota Batu.
Pertemuan santai saling sharing dan berbagi pengalaman komunitas literasi 
di Kota Batu yang masih tetap eksis meski menghadapi berbagai tantangan. 
Tim BSKAP yang dipimpin oleh Oky Adrian bertujuan untuk belajar bagaimana 
implementasi komunitas literasi dapat berjejaring dan saling mendukung.
Baca artikelnya  di sini

(INOVASI)

Komunitas Literasi Kota Batu Berjejaring agar Gerakan Literasi Tetap Ada

https://bit.ly/RISE-HariGuru2021
https://bit.ly/RISE-HariGuru2021
https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/analisis-situasi-anak-dan-remaja-di-kota-kota-indonesia
https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/analisis-situasi-anak-dan-remaja-di-kota-kota-indonesia
https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/mobil-sahabat-anak-hadirkan-keceriaan-bagi-anak-di-lereng-semeru
https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/mobil-sahabat-anak-hadirkan-keceriaan-bagi-anak-di-lereng-semeru
https://www.inovasi.or.id/id/story/komunitas-literasi-kota-batu-berjejaring-agar-gerakan-literasi-tetap-ada/
https://www.inovasi.or.id/id/story/komunitas-literasi-kota-batu-berjejaring-agar-gerakan-literasi-tetap-ada/

