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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. Untuk informasi dan pengiriman 
artikel dapat melalui email: melissa.kapitan@thepalladiumgroup.com atau anwar_kholil@tanotofoundation.org.   

Sepatu Baru untuk Bantu Anak Sekolah
Taukah Anda bahwa tidak semua anak beruntung memiliki 
sepatu untuk dikenakan ke sekolah atau beraktivitas di luar 
ruangan? Anak-anak di Kab. Biak adalah contohnya. Atas 
dukungan Langkah Kasih, WVI berhasil menyalurkan 459 
pasang sepatu baru bagi murid di 3 PAUD dan 3 SD di Biak. 
Klik di sini untuk membaca artikel. Wahana Visi Indonesia

Memutarbalikkan kerugian dari pembelajaran 
yang hilang selama pandemi COVID-19
Artikel opini oleh Spesialis Pendidikan Senior Bank Dunia, 
Noah Yarrow, mengajukan beberapa tindakan yang dibutuhkan 
untuk meminimalkan dan memutarbalikkan kerugian dari 
pembelajaran yang hilang dikarenakan penutupan sekolah 
selama pandemi COVID-19: kampanye untuk pendaftaran 
ulang, memprioritaskan 100 persen akses internet bagi semua 
sekolah, mengevaluasi dan memilih materi pembelajaran jarak 
jauh yang paling efektif. Klik di sini untuk membaca artikel. 
World Bank

Instrumen PBS untuk Mengukur Kemampuan 
Belajar Siswa Selama Pandemi
Sebagai Guru Pendamping Khusus bagi anak-anak 
berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDN Sukokerto 
1 Probolinggo Jawa Timur, Siti Supaidah, S.Pd terbiasa 
berinteraksi dengan mereka secara langsung dan belajar 
bersama di sekolah. Namun saat pandemi, hal tersebut tidak 
memungkinkan untuk dilakukan. Lalu praktik pembelajaran 
seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Supaidah? Baca lebih 
lanjut di sini. INOVASI

Distribusi Kebutuhan Pengurangan Risiko 
Bencana 
Save the Children Indonesia mendistribusikan peralatan dan 
materi pendukung pengurangan risiko bencana kepada 15 
sekolah dampingan di Kabupaten Sigi, meliputi stretcher, 
penanda titik kumpul evakuasi, serangkaian penanda jalur 
evakuasi, paket pertolongan pertama, megaphone, peta 
sekolah dan instalasinya, serta panduan cuci tangan pakai 
sabun. Sebagai daerah yang terdampak bencana alam 
(gempa, tsunami, likuifaksi), juga non-alam, maka kebutuhan 
mitigasi dan pendidikan bencana penting.  Klik di sini untuk 
membaca artikel. Save The Children Indonesia

Berbagi Praktik Baik Pembelajaran di Masa 
Pandemi 
Tanoto Foundation bersama Pemerintah Provinsi Riau 
menggelar unjuk karya praktik baik Program PINTAR yang 
dilakukan secara virtual (15/12/2020). Siswa, guru, kepala 
sekolah, dan mahasiswa calon guru mendemonstrasikan 
dampak perubahan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terjadi 
di masa pandemi.  Klik di sini untuk membaca artikel. Tanoto 
Foundation

Cara Guru Sekolah Transmigrasi Mengelola 
Pembelajaran Daring dan Luring yang 
Mengaktifkan Siswa
Walaupun sekolahnya berada di pemukiman transmigrasi, 
Kiswanto guru kelas VI SDN 169/V Cinta Damai, Jambi, berhasil 
membuat semua siswanya mendapatkan pembelajaran 
bermakna di masa pandemi. Yang dia prioritaskan pertama 
adalah berkomunikasi dan meyakinkan orang tua siswa untuk 
mendukung kebutuhan belajar dari rumah bagi anak-anaknya.  
Klik di sini untuk membaca artikel. Tanoto Foundation

Distribusi Perlengkapan Kembali ke Sekolah
Save the Children Indonesia mendistribusikan 1000 paket 
bantuan perlengkapan sekolah untuk mendukung anak-anak 
belajar dengan aman dan nyaman jika mereka kembali ke 
sekolah pada masa pandemi di 15 SD dan SMP Kabupaten 
Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Paket kembali ke sekolah ini, 
termasuk untuk 46 anak berkebutuhan khusus, berupa buku 
cerita, kursi roda, kacamata, dan dukungan pemeriksaan 
mata. Klik di sini untuk membaca artikel. Save The Children 
Indonesia

Cerita Bergambar dalam Bahasa Batak Toba
Jakarta-Medan, 5 November 2020 -- Lebih dari 50 relawan 
yang terdiri atas mahasiswa dan pegiat literasi mengikuti 
“Lokakarya Penerjemahan Cerita Bergambar dari Bahasa 
Indonesia ke Bahasa Batak Toba” yang diselenggarakan oleh 
Let’s Read, Universitas Sumatera Utara, dan Balai Bahasa 
Sumatera Utara. Klik di sini untuk membaca artikel. Let’s Read/
The Asia Foundation

Sejuta Buku untuk TBM
Jakarta, 13 November 2020 -- Let’s Read berpartisipasi dalam 
program donasi buku yang diselenggarakan oleh Direktorat 
Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemdikbud 
RI dengan menyumbangkan 20 judul dari koleksi Let’s Read 
sebanyak masing-masing 50 eksemplar. Donasi diserahkan 
kepada Forum TBM untuk didistribusikan ke sejumlah taman 
bacaan di daerah pada 10 Desember 2020 mendatang. Klik di 
sini untuk membaca artikel. Let’s Read/The Asia Foundation

Kerja Sama demi Anak Bangsa
Melalui intervensi program Wahana Literasi, Wahana Visi 
Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kab. 
Jayapura untuk meningkatkan pembinaan guru SD di wilayah 
Kab. Jayapura. Kerja sama ini dilakukan sebagai bentuk 
kepedulian WVI terhadap pendidikan dasar anak di Kabupaten 
Jayapura. Klik di sini untuk membaca artikel. Wahana Visi 
Indonesia
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