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KATA PENGANTAR

COVID-19 telah mengubah dunia dan berdampak parah terhadap 
kehidupan dan perekonomian. Bank Dunia memperkirakan bahwa hilangnya 
pembelajaran akibat penutupan sekolah yang disebabkan oleh pandemi bisa 
jadi sama nilainya dengan hilangnya pendapatan seumur hidup para pekerja 
sebesar 10 triliun dolar AS. Penutupan sekolah juga telah menunjukkan adanya 
ketimpangan yang luas dan dalam antar negara maupun di dalam negara-
negara di dunia.

Hal tersebut memungkinkan adanya percepatan pada beberapa tren; dalam 
dunia pendidikan, pembelajaran daring akan menjadi semakin dominan. 
Namun, persoalannya bukan hanya tentang menyediakan perbaikan teknologi. 
Pola persekolahan yang sudah ada selama ini akan diharuskan untuk 
memberikan respons terhadap beberapa isu berikut; (1) kebutuhan siswa yang 
berubah, terutama isu kesehatan mental; (2) pengembangan kapasitas guru 
karena semakin pentingnya ilmu pengajaran jarak jauh; dan (3) orientasi ulang 
kurikulum, pedagogi, dan asesmen untuk lebih fokus pada pembelajaran siswa 
daripada hasil ujian.

Untuk membawa sekolah keluar dari krisis ini, dibutuhkan sosok pemimpin 
jenis baru. Pasca pandemi COVID-19, para kepala sekolah harus memiliki 
kemampuan yang transformatif. Mengingat adanya berbagai ketidakpastian, 
mereka perlu mengembangkan rencana-rencana dengan fleksibilitas tinggi 
sambil tetap memperhatikan hal-hal yang utama. Di masa-masa sulit ini, 
penting untuk membangun dukungan bersama para pemangku kepentingan 
utama sambil kita semua bergerak maju untuk keluar dari krisis ini.

Saya berharap cerita dan saran yang terdapat di dalam buku panduan ini dapat 
menjadi inspirasi dan sumber ide di kala Anda memimpin tim untuk mengatasi 
tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Saat menggunakan buku 
panduan ini, luangkan waktu untuk merenung dan merefleksikan inisiatif-
inisiatif yang telah Anda terapkan, serta jelajahi kemungkinan-kemungkinan 
lain yang dapat Anda capai seiring kita melangkah keluar dari krisis ini dengan 
lebih kuat.

S. Gopinathan
Penasehat Akademis
The HEAD Foundation
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PESAN MODERATOR

Pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini telah menyebabkan kekacauan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. Sistem pendidikan di seluruh dunia dipaksa untuk 
melakukan penutupan lembaga yang seolah tidak berujung. Dalam pernyataannya 
di tahun 2020, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah memperingatkan tentang dampak 
buruk penutupan sekolah. UNESCO mewanti-wanti bahwa dampak buruk dari 
perpanjangan masa penutupan sekolah akan dirasakan jauh lebih parah oleh 
kelompok marginal dan rentan.

Penutupan paksa sekolah dan tempat belajar di seluruh dunia telah mengungkap 
tiga kelemahan utama pendidikan global, yaitu: (1) kebutuhan untuk melihat ulang 
pendidikan tidak hanya sebagai upaya yang digerakkan oleh sekolah, tetapi harus 
menjadi upaya bersama dari keluarga, komunitas dan seluruh masyarakat; (2) 
kurang sesuainya model pendidikan "satu ukuran untuk semua", yang tercermin 
dari ketidakmampuan pendidikan gaya pabrik untuk mengatasi keberagaman 
karakteristik sistem pendidikan di seluruh dunia; dan (3) meluasnya kesenjangan 
dalam mengakses pendidikan, sebagian peserta didik memiliki kesempatan untuk 
dapat melanjutkan pendidikan sementara mereka yang tidak beruntung mengalami 
penderitaan yang cukup parah, yang menjadi semakin jelas terlihat selama pandemi.

Buku panduan ini menyarikan percakapan sarat ilmu yang berfokus pada 
praktik dari seri webinar tiga bagian, Kepemimpinan Pendidikan di Masa Krisis, 
yang diselenggarakan pada awal tahun ini. Kami mendapat kehormatan untuk 
menyambut kembali alumni program Certificate of Educational Studies in 
Leadership yang diselenggarakan oleh The HEAD Foundation dan University of 
Queensland di Indonesia dan Filipina, yang berbagi tentang bagaimana mereka 
memimpin sekolah dan respons sistemis terhadap penutupan sekolah. Turut 
bergabung dengan mereka para ahli terkemuka dalam bidang kepemimpinan 
pendidikan yang menyelidiki lebih lanjut kelemahan-kelemahan yang telah 
disebutkan di atas.

Saya percaya bahwa poin-poin penting yang bisa diambil dari webinar dan buku 
panduan ini akan berguna bagi Anda, tidak hanya sebagai sumber panduan untuk 
ide-ide bagaimana rekan-rekan seprofesi Anda menghadapi tantangan serupa, 
tetapi juga sebagai bukti keyakinan: bahwa jika kita semua bersatu untuk berbagi 
pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan, kita akan mampu melewati krisis ini, 
walau selangkah demi selangkah.

Vicente Chua Reyes Jr.
Lektor Kepala
University of Nottingham
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KATA PENGANTAR

MEMIMPIN 
PEMBELAJARAN 
UNTUK MELALUI KRISIS
Kunci keberhasilan dalam melewati krisis sangat tergantung pada faktor 
kepemimpinan. Dalam kondisi penuh ketidakpastian, pimpinan sekolah menghadapi 
ujian yang sangat berat. Hal ini tidak pernah terlihat lebih jelas daripada selama 
masa kegawatan virus Corona. Upaya yang telah dilakukan selama masa sulit ini 
oleh para pemimpin sekolah teladan yang ditampilkan dalam buku ini memberikan 
petunjuk yang kuat terhadap bentuk kepemimpinan di masa yang akan datang.



Mereka semua menunjukkan bahwa, 
pada kondisi belum adanya langkah-
langkah yang sudah teruji sebelumnya, 
pemimpin yang paling berhasil bukanlah 
mereka yang percaya bahwa mereka 
memiliki jawaban untuk semua masalah, 
melainkan mereka yang memandang 
kepemimpinan sebagai mengambil 
langkah meski dalam keadaan tidak pasti 
untuk melalui berbagai tekanan. Seperti 
yang tergambar dalam cerita mereka, 
tekanan adalah situasi yang tidak 
memiliki pemecahan yang jelas, tidak 
ada jawaban yang mutlak, melainkan 
menghadirkan banyak jalan yang sering 
kali kontradiktif dan menarik mereka ke 
arah yang berbeda-beda.

Mereka yang berhasil mengelola 
tekanan dengan terencana namun 
fleksibel tampaknya mampu membawa 
komunitas mereka melewati krisis 
dengan cara-cara yang positif. Para 
pendidik ini sepertinya membuktikan 
kebenaran ungkapan bahwa pemimpin 
itu ditempa oleh kesulitan. Krisis akan 
menunjukkan kepada semua orang jati 
diri mereka sebagai pemimpin. Lewat 
pergulatan sengit dengan tekanan yang 
menyertai krisis, para pendidik tumbuh 
sebagai pemimpin sembari membawa 
komunitasnya keluar dari disrupsi yang 
masif dengan cara sebaik mungkin. 
Memimpin untuk melewati disrupsi yang 
terjadi tanpa henti bukanlah tentang 
keseimbangan, bahkan bukan pula 
masalah ketenangan, melainkan tentang 
memiliki nilai yang tepat untuk bekerja 
secara berulang-ulang, terus diotak-atik 
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dan diperbaiki setiap kalinya, melalui 
berbagai ketidakpastian – di kondisi 
inilah mereka menempa dan ditempa.

Pengalaman menunjukkan kepada 
kita bahwa pemimpin terbaik dalam 
mengelola krisis adalah mereka yang 
visioner pragmatis. Mereka adalah 
pemimpin yang mempertahankan 
tujuan jangka pendek dan jangka 
panjang, sebagai landasan stabilitas 
yang menjadi tumpuan pekerjaan dan 
kehidupan orang lain, peduli, dan tetap 
menjaga hubungan. Pandangan mata 
mereka tidak hanya sebatas periode 
krisis tersebut. Mereka melihat jauh ke 
depan, melalui sistem, struktur, serta 
cara-cara kolaboratif mereka. Sebagai 
pemimpin, mereka membuat landasan 
stabilitas berbasis nilai dalam organisasi 
mereka, tempat para guru dapat belajar, 
bereksperimen, gagal, merasa lebih baik, 
dan membangun hubungan yang baik.

Mereka juga tidak tinggi hati dengan 
kemampuan mereka, menjaga energi 
mereka, memiliki dan memberikan 
harapan, dan tangguh secara mental. 
Saat mereka mentransformasikan 
sekolah mereka melewati krisis, para 
pemimpin yang ditampilkan dalam buku 
ini meneladani karakteristik ini dengan 
sempurna, dan sebagai hasilnya, mereka 
dan sekolah mereka tumbuh lebih kuat.

Pemikiran yang ditampilkan di sini berasal dari: Walker, 
A. & Bryant, D.  (2020). Leading in Crisis: The Tensions 
that Forge. In Al-Fadala, A., Kirby, J., Zaki, O., Baghddy, 
A., & Regester, D. (Eds), Education Disrupted, Education 
Reimagined. WISE, Salzburg Global Seminar & 
Diplomatic Courier, Qatar.

Allan Walker 
Profesor Jurusan Kepemimpinan Pendidikan Internasional
The Education University of Hong Kong



MENGGERAKKAN 
PERAN ORANG TUA
Pergeseran mendadak ke pembelajaran jarak jauh memaksa orang tua 
untuk menjalani peran yang tidak biasa mereka lakukan sebelumnya 
sebagai pengajar di rumah. Dengan persiapan atau pengetahuan yang 
minim, mereka tiba-tiba diharapkan untuk membimbing anak-anak mereka 
menjalani pembelajaran jarak jauh, baik itu mengotak-atik teknologi untuk 
pelajaran daring atau mengawasi anak-anak mereka menyelesaikan lembaran 
pekerjaan rumah, sambil mengerjakan pekerjaan mereka sendiri dan 
tanggung jawab lainnya.

Orang tua tidak dapat lagi mengobrol di sore hari dengan guru dari anak-
anak mereka atau menghadiri pertemuan orang tua-guru. Hal ini bisa 
membuat sebagian orang tua merasa sangat frustrasi. Oleh karena itu, 
sangat penting untuk tetap membuka akses komunikasi dengan para orang 
tua: kepala sekolah dan guru dapat membantu membimbing orang tua 
melalui fase yang membingungkan ini dan mengajak orang tua yang aktif 
untuk memberikan dukungan tambahan. Mengenal orang tua siswa dan 
memahami komunitas Anda dapat sangat membantu dalam menciptakan 
dan mengelola potensi para orang tua, tidak hanya ketika masa krisis, tetapi 
juga dalam berbagai kegiatan sekolah lainnya saat kondisi normal.
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Mempertahankan 
sentuhan personal: 
Kepala Sekolah Sofiandi Effendi 
membagikan saran dalam 
melibatkan orang tua

Sebagai seorang yang sangat percaya pada komunikasi 
yang terbuka dan personal, Sofiandi membagikan 
beberapa saran praktis untuk membangun dan menjaga 
hubungan baik dengan para orang tua:

PROFIL SEKOLAH

SMA Budi Luhur

Jakarta, Indonesia

Sekolah Swasta

279 siswa

62 staf

1. Terbukalah terhadap umpan balik dari 
    orang tua

•  Kirim formulir daring kepada para orang tua untuk 
lebih memahami situasi masing-masing keluarga.

•  Pertanyaan dapat berkisar dari masalah pribadi 
dan masalah yang dihadapi selama pembelajaran 
daring, hingga tanggapan mereka tentang rencana-
rencana sekolah.

•  Adakan pertemuan daring dan sesi obrolan rutin 
dengan orang tua untuk menerima umpan balik 
untuk perbaikan yang berkelanjutan.
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Saran

* Gunakan nomor ponsel 
kantor dan buat batasan. 
Meskipun penting untuk 
tetap dapat dihubungi, Anda 
juga perlu meluangkan 
waktu untuk diri sendiri 
demi mencegah kelelahan 
fisik dan mental.

2. Lakukan komunikasi terbuka

•  Jika diperlukan, bagikan nomor 
ponsel dan alamat email kantor Anda 
kepada orang tua dan siswa untuk 
memfasilitasi komunikasi terbuka.

•  Miliki setidaknya satu orang tua 
fasilitator di setiap kelas yang dapat 
menggerakkan orang tua lainnya atau 
memfasilitasi masalah logistik dan 
administrasi sesuai kebutuhan. 

Kita tidak dapat melakukan 
ini sendiri. Kita perlu berkolaborasi dan berbagi 

segalanya dengan para pemangku kepentingan. Karena 
sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah untuk 

kepentingan bersama murid-murid  kita.
- Sofiandi Effendi, Kepala Sekolah SMA Budi Luhur

“

3. Perbaharui informasi dari 
     orang tua secara reguler

•  Adakan forum daring, misalnya siaran 
langsung via YouTube atau Instagram, 
untuk menginformasikan orang tua 
tentang inisiatif dan rencana sekolah 
untuk tahun ajaran baru.

•  Yakinkan orang tua bahwa 
pendidikan, keselamatan, dan 
kesejahteraan anak-anak mereka 
adalah fokus utama sekolah. 
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Orang tua sebagai rekan pendidik: 
Bagaimana Kepala Sekolah 
Domingo Lozande melibatkan 
orang tua

PROFIL SEKOLAH

Lingunan National 
High School

Kota Valenzuela, 
Filipina

Sekolah negeri

1.762 siswa

68 staff

Isolasi paksa yang disebabkan COVID-19 ini mungkin 
merupakan rentang waktu terlama yang dihabiskan 
orang tua bersama anak-anak mereka tanpa 
jeda. Saat orang tua menjalankan peran sebagai 
pengajar, mereka pasti akan mengalami kesulitan 
dalam menjalankan tanggung jawab baru tersebut. 
Domingo berbagi cerita bagaimana distrik dan 
sekolahnya memberikan dukungan kepada orang 
tua dalam menemukan ulang makna dari kehidupan 
keluarga dan pengasuhan. 

Menggerakkan Pemimpin Orang Tua
Domingo mampu mengumpulkan para pemimpin orang 
tua (petugas terpilih dan sukarelawan dari kalangan orang 
tua, seperti komite sekolah) untuk membantu sekolahnya 
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Pelatihan Pengasuhan Guru dan Orang Tua

Bahkan sebelum krisis, Dinas Pendidikan di 
Valenzuela telah bermitra dengan Pemerintah 
Kota untuk menyelenggarakan kegiatan 
tahunan Pelatihan Pengasuhan Guru dan Orang 
Tua . Dalam pelatihan satu hari itu, orang tua 
belajar tentang pengasuhan anak, metode 
disiplin yang positif, memfasilitasi lingkungan 
belajar yang menyenangkan di rumah, serta 
tentang peran orang tua dan keluarga di dalam 
masyarakat. Pimpinan orang tua dari berbagai 
sekolah juga dilatih sebagai fasilitator.

Peran orang tua sebagai pendamping pendidik 
tidak bisa diremehkan, dan penting untuk 
melatih dan bermitra dengan mereka bahkan 
di masa normal.



Kepemimpinan dapat mencakup 
tokoh masyarakat dan orang tua. Tokoh-tokoh yang tidak 
biasa ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam 

memperkuat arah yang dituju dan mobilisasi sumber 
daya dalam menanggapi krisis - membentuk jaring yang 

kuat untuk aktivitas kepemimpinan.
- Hairon Salleh, Lektor Kepala, National Institute of Education, 

Nanyang Technological University, Singapura

“

GURU: berdiskusi secara rutin dengan para orang tua dan menyesuaikan 
kegiatan belajar dan pekerjaan rumah berdasarkan situasi setiap keluarga 
dan kemajuan masing-masing siswa. Libatkan pemimpin orang tua untuk 
memberikan dukungan sesuai kebutuhan.

SISWA: menuliskan 
kegiatan yang telah mereka 
selesaikan sepanjang hari 
kemudian merefleksikan apa 
yang telah mereka pelajari.

ORANG TUA: membaca 
jurnal dan mendiskusikan 
peristiwa yang terjadi hari 
itu dengan siswa.

dalam menangani hal-hal administratif. Ia membagi para pemimpin orang tua tersebut 
berdasarkan tempat tinggalnya dan mereka bertugas melakukan pemantauan di 
lingkungannya. Para pemimpin orang tua ini berperan sebagai petugas pemberi 
informasi bagi para keluarga, terutama mereka yang tidak memiliki akses internet atau 
mereka yang kurang responsif. Keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan untuk 
terlibat dalam pembelajaran jarak jauh akan menghubungi para pemimpin orang tua 
ini, yang kemudian akan mengkoordinasikan kunjungan rumah dengan para guru dan 
manajemen sekolah.

Jurnal Refleksi Kolaboratif
Para siswa Lingunan National High School didorong untuk melakukan refleksi harian, 
dan orang tua serta guru berperan bersama dalam membimbing anak-anak dengan 
menerapkan hal-hal berikut ini:
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Cobalah! Jelaskan secara singkat dua cara Anda dapat melibatkan orang tua 
siswa Anda dalam proses pembelajaran daring / kembali ke sekolah:

1.

2.

13



  PANDUAN

Melibatkan keluarga untuk mendukung 
pembelajaran jarak jauh selama penutupan 
sekolah di masa pandemi COVID-19

Halaman ini diadaptasi dari panduan “Engaging families to support distance learning during COVID-19 school closures” 
oleh Oklahoma State Department of Education.

1. Memperkuat hubungan
• Mengembangkan komunikasi dua arah yang lebih personal antara 

sekolah dengan keluarga.
• Membangun rasa saling percaya dan berikan keluarga rasa 

keterlibatan yang nyata dalam pembelajaran anak-anak mereka.

2. Membangun kapasitas
• Bantulah keluarga memperluas basis pengetahuan mereka dan 

jelaskan alasan di balik berbagai tugas pembelajaran jarak jauh.
• Membina keluarga untuk menjadi mitra berpikir; dorong orang tua 

untuk mengajukan pertanyaan terbuka meskipun mereka tidak 
tahu jawabannya. Ini membuka kesempatan bagi para keluarga 
untuk mempelajari sesuatu yang baru secara bersama-sama.

3. Fokus pada pembelajaran
• Yakinkan kembali dan bantu keluarga memahami bahwa 

pembelajaran yang bermakna masih dapat terjadi tanpa 
perangkat atau akses ke Internet.

• Tekankan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi selama 
kegiatan sehari-hari seperti memasak, menggambar dan 
membaca bersama, serta dorong keluarga untuk terlibat di 
dalamnya.

4. Hubungkan Komunitas
• Selalu ingat untuk memeriksa apakah keluarga memiliki 

kebutuhan genting yang harus dipenuhi saat ini sebelum anak 
mereka dapat terlibat secara efektif dalam pembelajaran jarak 
jauh, misalnya makanan dan listrik.

• Bangun kekuatan dan sumber daya komunitas untuk membantu 
siswa dan keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka saat ini.
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Cobalah! Jelaskan secara singkat dua cara yang dapat Anda kembangkan untuk 
membangun komunikasi dua arah guna membangun kepercayaan dan dukungan 
bagi keluarga:

1.

2.
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Catat pikiran Anda!
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MENDUKUNG 
GURU-GURU KITA 
Ruang kelas sudah dikosongkan, ruang guru yang dulunya menjadi tempat 
diskusi produktif di antara para guru kini terkunci dan hanya debu yang 
menempati ruang yang dulunya ramai tersebut. Tidak ada yang menyangka 
bahwa dalam kurun waktu yang singkat, segalanya akan berubah. Selama 
peralihan yang sangat cepat ke pengajaran jarak jauh ini, para guru mengalami 
kesulitan, diantaranya dalam:

•  menyiapkan materi yang sesuai untuk pembelajaran jarak jauh;
•  melibatkan diri dengan siswa;
•  menyesuaikan dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi.

Meskipun sebagian besar fokus kita sudah tepat ditujukan untuk memastikan 
kelanjutan pembelajaran siswa, bagaimana caranya agar kita juga dapat 
mendukung guru-guru kita yang harus bekerja dengan menggunakan 
teknologi, sebuah media yang benar-benar baru, dimana sebagian besar guru 
baru menggunakan untuk pertama kalinya? Jika kita mampu memperkuat 
semangat dan kapasitas para guru, maka kualitas pembelajaran akan 
meningkat, guru akan berdaya, dan hasil belajar juga akan meningkat.

18
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Langsung beraksi: 
Rencana pelatihan teknologi 
oleh Kepala Sekolah 
Domingo Lozande

Pemimpin harus dapat membantu orang 
lain mengelola disrupsi pada kehidupan 
dan pekerjaan mereka, dan memastikan 
siswa dan komunitas mereka tidak diam 
membeku, serta dapat bereaksi dengan 
cara yang masuk akal dan positif.

1.  Analisis kebutuhan
Lakukan pertemuan dan percakapan informal di 
media sosial untuk menilai keterampilan teknologi 
para guru saat ini.

2.  Training 
Laksanakan serangkaian webinar dan sesi 
Learning Action Cell secara daring untuk 
melatih para guru dalam menggunakan berbagai 
aplikasi dan platform berbasis teknologi, untuk 
meningkatkan kinerja pengajaran mereka. 
Sekolah dapat bermitra dengan unit Teknologi 
Informasi Komunikasi dari Dinas Pendidikan, 
serta para ahli dan berbagai pihak lainnya untuk 
memberikan pelatihan ini.

Di Filipina, Learning 
Action Cells adalah 
komunitas praktik; 
Learning Action Cells 
adalah sekelompok 
guru yang terlibat dalam 
sesi pembelajaran 
kolaboratif untuk 
memecahkan tantangan 
bersama yang dihadapi 
di sekolah, difasilitasi 
oleh kepala sekolah 
atau Ketua LAC yang 
ditunjuk. 

PROFIL SEKOLAH

Lingunan National 
High School

Kota Valenzuela, 
Filipina

Sekolah negeri

1.762 siswa

68 staf
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Mengubah pelajaran ke daring semakin memperjelas 
masalah kompetensi, komitmen, kolaborasi, dan 
mekanisme koping. Oleh karena itu, Domingo 
menerapkan rencana pengembangan profesi lima 
langkah untuk guru-gurunya.



3.  Konsultasi
Secara terpisah, setiap divisi dapat 
melakukan diskusi virtual, secara 
keseluruhan atau dalam kelompok yang 
lebih kecil, untuk memberikan bantuan 
teknis, emosional, dan sosial yang 
disesuaikan bagi para guru.

4.  Asesmen
Lakukan obrolan informal atau 
pertukaran pesan rutin secara daring 
untuk menilai kemajuan para guru.

5.  Dukungan sejawat 
Tugaskan seorang rekan sejawat 
yang kritis untuk mendampingi guru-
guru yang memiliki kekhawatiran 
terhadap pengajaran jarak jauh. Peran 
teman tersebut adalah memberikan 
bimbingan teknis dan dukungan 
emosional.

* Alih-alih melakukan wawancara 
formal melalui email, libatkan 
guru melalui obrolan informal. 
Sesi obrolan informal adalah 
cara yang baik untuk menilai 
guru Anda tanpa terlalu 
menekan mereka.

Saran
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Vency menyadari bahwa keterampilan guru-gurunya 
di bidang teknologi terbatas. Gurunya tidak hanya 
mengkhawatirkan keterampilan teknologinya sendiri, 
tetapi juga tentang bagaimana cara terbaik untuk 
merespons kebutuhan dan permintaan siswa dan 
orang tua. 

Mentransformasi staf non-pengajar
Karena staf non-pengajar memiliki beban kerja yang 
lebih ringan selama pembelajaran jarak jauh, Vency 
menugaskan mereka untuk menjadi titik kontak 
dengan para orang tua. Mereka membantu orang 
tua dan siswa yang mengalami kesulitan teknis 
dengan pembelajaran jarak jauh, misalnya, membantu 
mengatur sesi pengasuhan secara daring, dan 
menanggapi pertanyaan dari orang tua dan siswa. 
Hal ini secara signifikan mengurangi beban kerja guru 
dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus 
pada peningkatan keterampilan teknologi dan ilmu 
pengajaran jarak jauh.

Menunjuk guru ahli
Vency juga dengan cepat menunjuk guru dengan 
keterampilan teknologi yang lebih tinggi untuk menjadi 
guru ahli. Guru-guru ini sebelumnya telah mengikuti 
kursus teknologi dan dapat membagikan pengetahuan 
mereka, serta kiat dan saran dalam mengajar 
menggunakan teknologi. Guru-guru ahli ini melakukan 
sesi pendampingan satu persatu, terkadang hingga 
larut malam. Mereka juga memberikan dukungan 
teknis kepada guru yang tidak terbiasa dengan 
teknologi.

Membangun sebuah sistem 
dukungan darurat: 
Bagaimana Direktur Sekolah 
Diany Vency Heruatmadja 
merestrukturisasi timnya

PROFIL SEKOLAH

Sekolah Kristen 
Kairos Gracia 

Jakarta, Indonesia

Sekolah swasta

979 siswa

91 staf
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Memberdayakan sumber daya manusia (SDM)
Beberapa guru, misalnya pengajar pendidikan jasmani, tidak dapat 
mengajar secara daring selama penutupan sekolah. Vency kemudian, 
bersama dengan para guru ini,  mengidentifikasi keahlian mata 
pelajaran alternatif mereka dan menunjuk mereka untuk mengajar di 
kelas yang lebih rendah. Selama masa liburan sekolah, para guru ini 
mengembangkan penguasaan materi mereka dan menyiapkan bahan 
pengajaran untuk mempersiapkan tahun ajaran baru.

Satu hal yang perlu diingat dalam 
membina staf kita adalah tidak ada formula 

yang sempurna. Setiap sekolah memiliki budaya, 
sistem, dan potensi yang berbeda untuk dikembangkan. 

Merupakan tanggung jawab para pemimpin 
untuk mencari tahu metode yang paling 

cocok untuk mereka.
- Diany Vency Heruatmadja, Direktur, Sekolah Kristen Kairos Gracia 

“



Cobalah! Jelaskan secara singkat dua cara yang dapat Anda lakukan untuk 
mengalihkan sumber daya dari fungsi yang kurang esensial untuk menyokong 
guru-guru Anda:

1.

2.
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  PANDUAN

Membuka jalan: Membina 
pemimpin masa depan 

Dalam tuntutan peralihan yang cepat ke 
pembelajaran jarak jauh, mudah untuk 
merasa kewalahan dengan banyaknya tugas 
yang harus diselesaikan. Sebagai pemimpin 
sekolah, penting halnya untuk mempercayai 
guru Anda dan memungkinkan mereka untuk 
merencanakan dan mengimplementasikan 
berbagai program. Seorang pemimpin yang 
efektif memiliki efek riak berupa terbinanya 
para pemimpin baru. Berikut beberapa tips 
yang diperoleh dari para pimpinan sekolah 
yang sarat pengalaman:

Distribusi Kepemimpinan

Di sekolah, salah satu 
perwujudan kepemimpinan 
yang efektif adalah ketika 
kepemimpinan tersebut 
didistribusikan di antara 
tim yang terdiri dari 
individu-individu dengan 
keahlian dan pengalaman 
yang berbeda, tetapi 
memiliki misi bersama 
untuk memastikan bahwa 
pendidikan terus berjalan 
untuk semua siswa Anda.

Saran

* Singkirkan pola pikir bahwa 
Anda adalah pemimpin 
dan guru adalah bawahan 
Anda yang ada hanya 
untuk menerima perintah. 
Anda harus melibatkan 
mereka sepenuhnya dan 
memberikan kesempatan 
kepada mereka untuk 
menjadi bagian dari proses 
pengambilan keputusan.

• Bangun rasa percaya dengan guru-guru 
Anda. Jika ada rasa percaya, tanggung jawab 
lebih mudah untuk diterima.

• Kembangkan semua guru Anda dan 
berdayakan mereka untuk menjadi 
pemimpin. Begitu para guru ini merasa 
dilibatkan, mereka akan termotivasi untuk 
membina guru lain, yang akan terus juga 
membina orang lainya.

• Tahan diri dari mendikte pemimpin tingkat 
menengah (wakasek, pimpinan MGMPS, 
dll) tentang apa yang harus dilakukan. 
Sebaliknya, fokuslah untuk mendampingi 
mereka dan membimbing mereka untuk 
membuat keputusan sendiri.

• Lakukan tindak lanjut secara rutin dan 
bangun komunikasi terbuka dengan para 
guru. Selalu bagikan ide dan pemikiran Anda 
kepada mereka.

• Terus dorong dan motivasi mereka agar 
mereka dapat menjadi pemimpin dengan 
kemampuan sendiri.
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Catat pikiran Anda!
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MENGAYOMI 
GURU-GURU KITA 
Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk menyingkirkan model 
pengajaran tradisional dan konvensional. Sebagai pekerja garis depan di 
sektor pendidikan, para guru harus dengan cepat menyesuaikan pedagogi 
mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas selama pembelajaran 
jarak jauh. Beban kerja mereka jadi berlipat ganda dan keseimbangan antara 
kehidupan pribadi dan pekerjaan mereka pun terganggu. Selain kewalahan 
dengan teknologi baru yang mereka hadapi untuk pertama kalinya, guru juga 
harus berjuang untuk memberikan pendidikan kepada mereka yang tidak 
memiliki akses ke teknologi. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh semua ini 
terhadap kesehatan lahir dan batin guru tidak dapat diremehkan.

Tekanan dirasakan oleh semua guru dan semua orang yang terlibat di bidang 
pendidikan untuk mengubah krisis ini menjadi peluang. Sebagai kepala 
sekolah, penting bagi Anda untuk memiliki pengertian dan welas asih dalam 
kondisi baru ini serta memperhatikan kesejahteraan hidup dan kebutuhan 
psikologis semua staf.

27

3



Menunjukkan pengertian dan mengakomodasi 
guru-guru di masa sulit:  
Pendekatan Kepala Sekolah Caroline Widjanarko

Dalam pergulatan kita untuk beradaptasi dengan 
keadaan normal baru, berpegang pada aturan lama 
dan usang menjadi tidak efisien lagi; lebih penting 
untuk bersikap fleksibel dan akomodatif di saat kita 
menghadapi sesuatu yang tidak diketahui, secara 
terpisah namun tetap bersama. Berikut beberapa cara 
Caroline memberi lebih banyak kelonggaran kepada 
stafnya selama sesi pembelajaran jarak jauh.

Menjadi fleksibel
Sekolah menerapkan rotasi jadwal bekerja dari sekolah 
untuk para guru dikarenakan tidak semua guru memiliki 
koneksi internet yang baik di rumah mereka. Para guru 
menggunakan ruang kelas, alih-alih ruang guru, untuk 
meminimalkan interaksi satu sama lain. Umumnya guru 
diwajibkan absen ke sekolah sekali dalam seminggu, 
tetapi mereka bisa datang lebih sering jika mereka mau. 
Pengecualian diberikan kepada ibu hamil yang diizinkan 
untuk bekerja sepenuhnya dari rumah. 

Membangun ketangguhan
Agar guru dapat mengajari siswanya tentang 
ketangguhan, pertama-tama mereka sendiri harus 
tangguh. Caroline memasukkan aspek kesejahteraan 
hidup ke dalam pelatihan pengembangan profesional 
berbasis sekolah mereka. Selain mengasah 
keterampilan dalam mengajar, kurikulum dan 
perencanaan, para guru di Sekolah Menengah Tzu 
Chi juga terlibat dalam membuat jurnal kesejahteraan 
sehari-hari, untuk membangun pikiran positif dan rasa 
syukur. Selama tiga minggu di bulan Juli dan Agustus, 
para guru didorong untuk menuliskan tentang tindakan 
positif, bantuan atau nasihat berguna yang mereka 
temui sepanjang hari, serta seseorang yang mereka 
syukuri keberadaannya. Mereka kemudian membagikan 
pemikiran mereka dalam obrolan grup WhatsApp.

PROFIL SEKOLAH

SMA Tzu Chi 

Jakarta, Indonesia

Sekolah swasta

2.700 siswa

300 staf

28



Guru juga merupakan pembelajar. 
Agar guru dapat belajar, mereka perlu menyisihkan 

waktu untuk membaca, berpikir, dan merenung – 
waktu tersebut harus disisihkan oleh guru.

- David Ng, Lektor Kepala, National Institute of Education, 
Nanyang Technological University, Singapura

“

Cobalah! Buat daftar tiga hal atau orang yang keberadaannya Anda syukuri 
dan alasannya.

1.

2.

3.



Membangun rasa memiliki:
Komunitas yang sangat erat oleh 
Direktur Sekolah Diany Vency 
Heruatmadja

Membangun rasa memiliki di antara rekan kerjanya 
adalah sesuatu yang telah dikerjakan dengan sepenuh 
hati oleh Vency, bahkan sebelum pandemi. Ketika 
pandemi melanda, meskipun semua orang mungkin 
tidak siap, namun sudah ada jejaring dukungan yang 
kuat di antara para guru dan staf. Vency mampu 
memanfaatkan fondasi yang kuat ini sebagai pijakan 
untuk terus memacu para guru dan menjaga semangat 
para staf tetap tinggi.

Membangun perasaan normal
Komunikasi reguler dan terbuka adalah dasar 
dari strategi Vency dalam melibatkan guru. Tim 
manajemennya mengadakan sesi obrolan santai 
empat mata atau berkelompok kecil dengan guru, 
dan membicarakan topik ringan seperti kehidupan 
sehari-hari, keluarga, bahkan apa pun yang mereka 
ingin obrolkan. Hal ini menciptakan rasa normal dan 
membantu para guru menyesuaikan jadwal kerja jarak 
jauh mereka. Jika seorang guru memiliki masalah 
khusus, Vency akan mengadakan diskusi empat mata 
atau sesi konseling untuk mereka. 

PROFIL SEKOLAH

Sekolah Kristen 
Kairos Gracia 

Jakarta, Indonesia

Sekolah swasta

979 siswa

91 staf

Saran

* Penting untuk menyeimbangkan 
kesejahteraan guru dan kelangsungan 
lembaga Anda.

* Kompetensi dan kesejahteraan guru 
saling berkaitan: Anda tidak dapat 
memiliki satu tanpa yang lain.
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Saran

* Kejutan harus 
disesuaikan dengan 
kebutuhan, budaya 
dan anggaran 
sekolah.

Menunjukkan apresiasi Anda
Untuk mendongkrak semangat para staf, Vency sering 
menyiapkan 'kejutan' untuk para gurunya. Bentuknya 
bervariasi mulai dari kunjungan ke rumah dengan tetap 
menjaga jarak hingga memberikan hadiah kecil dan 
bonus. Vency juga meyakinkan semua orang bahwa 
sekolah berusaha keras untuk tidak memberhentikan 
staf manapun, untuk meminimalkan kecemasan dan 
stres yang dialami staf selama masa yang tidak pasti ini. 
Persahabatan dan kepercayaan kuat yang Ia bentuk dalam 
timnya juga membantu memperkuat keyakinan stafnya 
bahwa mereka dihargai dan diperhatikan oleh sekolah.

Mendukung dan memotivasi 
para guru: 
Tantangan Hari Libur oleh 
Kepala Sekolah Domingo 
Lozande

Ketika mengetahui bahwa gurunya merasa stres dan 
terisolasi secara sosial, Domingo membuat serangkaian 
"Tantangan Hari Libur" untuk membangkitkan semangat 
dan memberikan dorongan motivasi kepada stafnya:

• Seminggu sekali, artikel tentang berbagai topik 
seperti kepedulian, dukungan keluarga dan pentingnya 
membantu orang lain diterbitkan, bersama dengan 
tips dan pertanyaan panduan yang akan membantu 
staf dalam melakukan refleksi diri.

• Staf dapat dengan bebas merefleksikan atau 
mengobrol dengan kolega mereka tentang topik 
minggu ini.

• Di akhir minggu, sebuah tantangan akan diunggah 
untuk diselesaikan oleh guru. Guru dan keluarga 
mereka dapat berpartisipasi dalam tantangan ini, 
yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk 
bersenang-senang dan memperkuat hubungan.

PROFIL SEKOLAH

Lingunan National 
High School

Kota Valenzuela, 
Filipina

Sekolah negeri

1.762 siswa

68 staf
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Sebagai contoh, tema pada minggu pertama adalah “Diriku Tubuhku”. 

Contoh dari Tantangan Hari Libur Domingo menggunakan Aplikasi Trello

Tantangannya adalah: 

- Siapkan makanan sehat bersama keluarga Anda.
- Ambil foto Anda dan keluarga selama proses 

memasak, dan foto makanan Anda.
- Bagikan di Facebook Anda dan sertakan manfaat 

kesehatan dari makanan Anda.
- Tantang teman Facebook Anda untuk melakukan 

hal yang sama!

Saran

* Pilih platform 
baru yang dapat 
digunakan guru 
untuk berbagi ide 
dan mengobrol 
satu sama lain. 
Memisahkan 
platform sosial dan 
dukungan dari 
platform pekerjaan 
dapat membantu 
percakapan mengalir 
lebih baik.

Sebuah video tentang memasak 
makanan sehat diunggah.

Staf didorong untuk menjawab pertanyaan panduan 
berikut:

“Apakah Anda menyiapkan atau makan makanan yang 
dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh 
Anda?”

“Apa saja makanan sehat yang pernah Anda siapkan 
atau makan?”

“Bisakah Anda berbagi satu resep dengan kolega Anda?”
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  PANDUAN

Kesejahteraan guru selama pandemi 
COVID-19

Pemimpin pendidikan, baik kepala sekolah maupun pengawas, memainkan 
peran penting dalam mendukung para guru. Penelitian telah menunjukkan 
bahwa perilaku kepemimpinan yang mendukung otonomi dapat 
membantu meningkatkan pengalaman guru mengenai dukungan sosial 
dan kemampuan beradaptasi, serta meningkatkan kapasitas mereka 
untuk mengarungi tantangan bersama di tempat kerja secara efektif.

Berikut beberapa saran untuk menerapkan kepemimpinan yang 
mendukung otonomi :

Halaman ini adalah ringkasan dari artikel “Teacher wellbeing during COVID-19” yang ditulis oleh 
Rebecca Collie dan Andrew Martin, yang diterbitkan di Teacher Magazine.

Mendengarkan kebutuhan guru, seperti yang terkait 
kebutuhan pelaksanaan pembelajaran daring.

Menyadari dan mencoba memahami masalah dari 
perspektif guru, seperti memberikan kesempatan 
kepada guru untuk menyuarakan kesulitan dan peluang 
yang muncul saat mengajar dari jarak jauh selama 
COVID-19.

Minta masukan dari guru dalam pengambilan keputusan 
di tingkat sekolah, seperti bertanya kepada guru 
mengenai pendekatan terbaik untuk melakukan 
berbagai kegiatan dan tugas selama pandemi COVID-19.

Menjelaskan alasan dibalik tugas-tugas yang harus 
dilakukan oleh guru, seperti menjelaskan bagaimana 
dan mengapa berbagai tugas masih penting untuk 
dilakukan dari jarak jauh.
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Catat pikiran Anda!
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MENGAKTIFKAN 
SISWA SEBAGAI 
SUMBER DAYA 
PEMBELAJARAN 
Pembelajaran pada pokoknya merupakan sebuah aktivitas sosial (Dewey, 
1963). Menempatkan siswa yang usianya lebih tua dengan adik-adik kelasnya 
dapat memberikan dukungan ‘teman’ yang sangat penting guna mengatasi 
perasaan terisolasi dalam kegiatan belajar-mengajar tatap muka maupun 
daring. Strategi semacam ini membantu guru memastikan siswa memperoleh 
dukungan dan juga memastikan bahwa pembelajaran yang efektif dan 
interaktif masih dapat tercipta meski dalam situasi pembelajaran jarak jauh. 

Fokus yang kuat pada kesejahteraan siswa juga dapat mengintegrasikan 
strategi life-wide learning ke dalam kegiatan belajar-mengajar formal. Life-
wide learning adalah semua jenis pengaturan informal yang memungkinkan 
siswa untuk mempelajari materi, sambil terus membangun identitas mereka. 
Pembelajaran berlangsung di mana saja, tidak hanya di dalam ruang kelas. 
Pengalaman terkini siswa dapat dimasukkan ke dalam pengajaran formal 
melalui pembelajaran jarak jauh. Ini memberikan kesempatan bagi mereka 
untuk menceritakan dan mendiskusikan perasaannya.
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Kelompok berpasangan, 
atau pengaturan informal lainnya, memungkinkan 

siswa untuk tahu bahwa mereka tidak sendiri, 
dan memunculkan rasa memiliki dalam 

komunitas siswa di sekolah.
- David Ng, Lektor Kepala, National Institute of Education, 

Nanyang Technological University, Singapura

“

Memperluas dan mengaktifkan 
jejaring pendukung: 
Pendekatan kepala sekolah 
Jaida Malonzo terhadap 
sekolah pendidikan khusus  

Sekolah Dasar Batino merupakan Pusat Pendidikan 
Khusus pertama di Kota Quezon, Filipina; hampir 30 
persen siswanya berkebutuhan khusus. Pendorong 
utama Jaida memulai program bahasa isyarat di 
sekolahnya adalah kesulitan yang dihadapinya sebagai 
kepala sekolah dalam membantu siswanya yang 
mengalami gangguan pendengaran.  

PROFIL SEKOLAH

Batino Elementary 
School

Kota Quezon, 
Filipina

Sekolah Negeri

650 siswa

41 staf

Memasukkan life-wide learning, khususnya membagikan pengalaman selama 
pandemi ini, menjanjikan bentuk pembelajaran yang lebih otentik, lengkap, dan 
holistik sehingga siswa dapat menggabungkan dan memadukan pembelajaran 
mereka, formal maupun informal, dengan pengembangan pribadi dan 
akademis mereka.
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Membangun fondasi yang kuat
Bahkan sebelum wabah COVID-19 melanda, Jaida 
telah memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk 
melatih staf dan siswanya serta orang tua mereka 
tentang Bahasa Isyarat Dasar: langkah awalnya 
adalah membagikan rekaman video pembelajaran 
di grup Facebook untuk orang tua yang tidak dapat 
menghadiri kelas tatap muka langsung. 

Ketika pandemi memaksa sekolah ditutup, Jaida tetap 
mengunggah video pelajaran ke Facebook setiap 
minggunya. Penasihat kelas yang mengawasi siswa-
siswa dengan gangguan pendengaran membuat grup 
facebook untuk setiap kelas sebagai tempat mereka 
dapat mengirimkan catatan, peringatan, kata-kata 
penyemangat, serta video pembelajaran. Persiapan 
yang telah dilakukan sebelum COVID-19 membantu 
Jaida melancarkan proses transisi ke pelatihan daring. 

Mengaktifkan sumber daya pembelajaran
Jaida mengaktifkan beberapa kelompok yang 
berisi beberapa orang untuk menjadi sumber daya 
pembelajaran bagi program pelatihan daringnya. 
Pertama-tama, dia meminta orang tua dan saudara 
kandung para siswa dengan gangguan pendengaran, 
yang telah menjalani pelatihan, untuk membagikan 
pengetahuan mereka dan mengunggah video bahasa 
isyarat ke grup Facebook mereka. Kedua, dia meminta 
para alumni yang telah mendapat manfaat dari 
program ini agar mau mengajari adik kelas mereka.

Saran

* Sangat penting 
untuk membangun 
budaya berbagi 
dan berkolaborasi, 
baik di antara guru 
maupun siswa. 
Ini harus menjadi 
prioritas bagi semua 
kepala sekolah.

Sebagai pemimpin, kita harus berani 
mengambil risiko. Buatlah keyakinan Anda jauh lebih 

besar daripada ketakutan Anda dan impian Anda  
lebih besar daripada keraguan Anda.

- Jaida Malonzo, Kepala Sekolah, Sekolah Dasar Batino 
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Menciptakan ruang aman bagi siswa: 
Bagaimana Kepala Sekolah 
Caroline Widjanarko 
mengintegrasikan life-wide 
learning ke dalam sekolah 
virtualnya 

Dari segi perkembangan, remaja berada di fase hidup yang 
butuh berinteraksi dengan teman mereka, namun pandemi 
telah mengisolasi mereka berbulan-bulan. Terputus dari 
kelompok sosial secara mendadak akibat pandemi dapat 
membuat siswa merasa kesepian dan diabaikan. Pimpinan 
sekolah harus menyadari tekanan yang dirasakan para 
siswa tersebut dan berupaya semaksimal mungkin untuk 
memberikan mereka dukungan.

Membuat ruang obrolan
Karena memahami pentingnya interaksi sosial selama 
masa-masa sulit ini, Caroline membuat ruang obrolan 
virtual bagi para siswa agar mereka dapat saling mengobrol. 
Tanpa ada batasan dan beban untuk membahas tugas 
sekolah, para siswa dapat bebas berinteraksi dengan 
teman-teman mereka. Hal ini menjadi penyegaran sejenak 
dari rutinitas pembelajaran daring yang telah dijalani selama 
berbulan-bulan. Penting bagi siswa untuk tidak hanya 
memiliki teman yang kritis dalam konteks tugas sekolah, 
namun juga teman yang mendukung dalam kehidupan 
sehari-hari.

PROFIL SEKOLAH

SMA Tzu Chi 

Jakarta, 
Indonesia

Sekolah swasta

2.700 siswa

300 staf

Manfaat Tak Terduga dari Pendidikan Virtual

Menurut World Economic Forum, berkolaborasi 
secara daring dapat membekali siswa 
sekolah menengah atas dengan kemampuan 
berorganisasi, kecerdasan emosional, dan 
disiplin diri yang dibutuhkan saat berkarir nanti.
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Mengadakan perlombaan virtual
Tim Caroline mengadakan acara untuk semua 
warga sekolah di minggu terakhir Semester  1 
tahun 2020. Dinamai Resilience Race, siswa 
dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk 
menyelesaikan sembilan tugas, yang jawabannya 
dikumpulkan dalam Google Form. Lomba 
ini berhasil mengalihkan pikiran mereka dari 
ketidakpastian pandemi dan dari kemonotonan 
dalam menjalani rutinitas pembelajaran daring 
setiap hari.  

Lomba tersebut juga memberikan kesempatan 
bagi para siswa untuk mengembangkan 
keterampilan yang mereka butuhkan di abad 21. 
Mereka harus berkolaborasi dengan rekan-rekan 
mereka serta berpikir kreatif dan kritis untuk 
menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan.

Cobalah! Jelaskan dengan singkat dua cara Anda dapat menghubungkan 
keluarga dan siswa dengan teman-teman mereka untuk membentuk komunitas 
pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif:

1.

2.

Saran

* Dikarenakan banyaknya 
persiapan yang 
harus dilakukan, 
akan lebih baik untuk 
merencanakan aktivitas 
semacam ini di akhir 
semester atau liburan 
sekolah saat tugas 
administratif guru 
berkurang.
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  PANDUAN

Mengintegrasikan pembelajaran sosial 
ke dalam kurikulum kita: 
Beberapa contoh tujuan pembelajaran 

Para guru selalu dipandu dengan tujuan pembelajaran dan menjadikannya 
pedoman saat mereka merencanakan pembelajaran mereka. Tujuan 
pembelajaran dapat berupa: kognitif, afektif, psikomotorik, dan keahlian ilmu 
pengetahuan. Berikut adalah beberapa contoh tujuan pembelajaran yang 
mengandung pembelajaran sosial:

Siswa menceritakan pengalaman pribadi mereka dalam 
diskusi tentang suatu persoalan spesifik.

Siswa menunjukkan kemampuan mereka dalam 
melakukan refleksi.

Siswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka.

Siswa dapat menyatakan gagasan dan pandangan mereka 
dengan jelas, dan mampu menerima umpan balik yang 
membangun.

Siswa mampu bekerja sama dengan baik dalam tim.

Siswa menunjukkan empati dan berinisiatif membantu 
rekan-rekannya yang tertinggal.
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Cobalah! Jelaskan dengan singkat aktivitas yang dapat Anda lakukan untuk 
mencapai dua dari tujuan pembelajaran yang disebutkan di atas:

1.

2.
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Catat pikiran Anda!
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MENGAYOMI 
SISWA-SISWA KITA 
Meskipun kesehatan jasmani sebagian besar anak terhindar dari dampak 
COVID-19, hal yang sama tidak berlaku untuk kesehatan mental mereka. Bagi 
para siswa, sekolah bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan juga berfungsi 
sebagai ruang untuk bermain dan berinteraksi dengan teman-teman mereka, 
tempat di mana mereka mempelajari isyarat sosial dan perilaku, dan bagi 
sebagian anak, sebuah tempat berteduh di mana perut mereka dapat terisi.

Anak-anak secara alami merupakan makhluk sosial. Perpisahan dari teman-
teman mereka serta disrupsi terhadap rutinitas harian mereka dapat memicu 
perasaan kesepian dan kecemasan; ini berlaku bahkan untuk mereka yang 
paling tangguh sekalipun. Lebih buruk lagi, ketika dunia memasuki fase 
lockdown, dukungan konseling yang biasanya didapat anak-anak di sekolah 
dan klinik tidak dapat diakses seperti sebelumnya. Sistem pendidikan 
tradisional menekankan pengajaran, penguasaan materi, dan ujian yang 
mempertaruhkan nasib mereka. Namun, disrupsi, stres dan isolasi yang dialami 
peserta didik selama pandemi ini akan berdampak sangat nyata dan besar 
terhadap kesejahteraan sosial-emosional mereka. Meskipun penting bagi 
para siswa untuk tetap belajar selama pandemi, perhatian kepala sekolah 
terhadap kesejahteraan dan perkembangan sosial-emosional siswa juga sama 
pentingnya.

 

3.2  CASE STUDIES

5
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Membina Siswa:
Pendekatan dua arah Kepala 
Sekolah Caroline Widjanarko

Kepala sekolah perlu mengakui adanya tekanan yang 
dihadapi pelajar kita saat ini, untuk kemudian fokus 
pada apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung 
mereka. 

Tidak ada yang tahu pasti kapan semuanya akan 
kembali normal dan seperti apa keadaan normal baru 
ini nantinya. Namun, kita perlu membina dan mengasuh 
siswa kita untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi 
juga berkembang di masa pandemi COVID-19 ini dan 
setelahnya. Caroline menyadari bahwa masa depan 
masih genting dan tidak pasti. Maka, ia pun mengadopsi 
pendekatan dua arah: fokus untuk membangun 
kekuatan mental murid-muridnya dan mendukung 
orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka. 

1.  Memandu para siswa

MEMBANGUN KETANGGUHAN PARA SISWA DAN 
MENCIPTAKAN SUASANA YANG POSITIF 
Tim Caroline merancang serangkaian program dan 
pelajaran seputar tema "menjadi tangguh". Efek 
pandemi COVID-19 pada kehidupan dan pendidikan 
akan bertahan lama dan tim di Tzu Chi percaya bahwa 
ketangguhan adalah atribut penting yang harus dimiliki 
siswanya untuk terus bergerak maju dalam menghadapi 
kesulitan. 

Konselor sekolah di Sekolah Menengah Tzu Chi 
mengadakan pelajaran tentang cara mengelola stres, 
membangun ketangguhan, dan menumbuhkan pola 
pikir bertumbuh (growth mindset). Siswa juga terlibat 
aktif dalam membuat jurnal rasa syukur, di mana 
mereka belajar menjadi positif, bersyukur atas apa 
yang mereka telah miliki dan memikirkan sesuatu yang 
dapat mereka lakukan, alih-alih menjadi cemas tentang 
sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan.

PROFIL SEKOLAH

SMA Tzu Chi 

Jakarta, Indonesia

Sekolah swasta

2.700 siswa

300 staf
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MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI
Caroline percaya bahwa konseling harus lebih berfungsi sebagai 
tindakan pencegahan, daripada pengobatan. Selama periode yang 
membingungkan ini, semakin penting untuk memperkuat hubungan 
antara guru dan siswa. Guru merupakan orang yang berinteraksi 
dengan siswa hampir setiap hari dan biasanya yang pertama 
mengetahui adanya tindakan kekerasan atau pelecehan di dalam 
keluarga maupun gangguan kesehatan mental. Menjadwalkan 
pengecekan berkala dengan siswa membantu siswa memahami 
bahwa mereka akan selalu memiliki seseorang untuk diajak bicara 
ketika mereka sedang menghadapi masalah. 

Mitos yang terbantahkan

* Ada sebuah kesalahpahaman yang banyak 
dipercayai bahwa berkomunikasi secara virtual 
lebih sulit dilakukan daripada komunikasi tatap 
muka. Namun demikian, meskipun para guru 
mungkin tidak bertemu secara fisik dengan 
siswanya, mereka masih dapat memahami 
bahasa tubuh dan tanda-tanda lainnya. Misalnya, 
mengamati apakah siswanya gelisah, bahu mereka 
merosot, atau jika ada perubahan dalam cara 
mereka berbicara atau melihat. Jangan remehkan 
nilai serta betapa pentingnya komunikasi video 
secara daring.

Ini bukan lagi lari jarak pendek; 
ini adalah maraton. Ini adalah perjalanan 

jangka panjang.
- Caroline Widjanarko, Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Tzu Chi 

“



MENGELOLA EKSPEKTASI PARA SISWA
Perubahan yang terjadi di dalam lingkungan belajar siswa dan adanya 
ketidakpastian di dunia luar akan berdampak buruk pada kesehatan 
mental dan ketangguhan para siswa. Selain itu, mereka juga mungkin 
mengkhawatirkan pencapaian akademis mereka dalam ujian sekolah, 
ujian nasional atau ujian masuk universitas. Untuk mengurangi 
kecemasan siswa dan orang tua, tim Caroline mengubah cara mereka 
mengukur pembelajaran siswa; siswa diminta untuk mengerjakan 
proyek dan tugas daripada duduk untuk ujian. Jam sekolah juga 
dikurangi sambil memastikan bahwa silabus terpenuhi. 

2.  Membangun sistem dukungan yang kuat di rumah

Rumah adalah sistem dukungan terkuat yang dimiliki oleh siswa. 
Kondisi yang kita alami saat ini merupakan masa-masa yang sangat 
sulit bagi semua orang, terutama bagi orang tua yang menghadapi 
ancaman kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan. Sekolah 
Menengah Tzu Chi, dipimpin oleh Caroline, menyelenggarakan seminar 
tentang kesejahteraan bagi para orang tua untuk mempelajari cara 
mengelola tingkat stres mereka, serta membantu anak-anak mereka 
mengatasi gangguan ini. Sekolah ini juga menyelenggarakan kegiatan 
bersama orang tua-anak untuk mempererat ikatan di antara orang tua 
dan anak.
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Cobalah! Jelaskan dua cara Anda dapat berfokus pada kesehatan fisik dan 
mental serta pengurangan stres bagi siswa Anda:

1.

2.



Menjadi muda dan trendi:  
Bagaimana Kepala Sekolah 
Sofiandi Effendi menggunakan 
Instagram untuk mendekatkan 
diri dengan para muridnya

Terlebih di masa seperti saat ini, Instagram dapat 
membantu para remaja untuk tetap terhubung dengan 
teman-temannya. Selain itu, media sosial ini juga 
merupakan sumber berita dan informasi yang penting, 
terutama di era ketika konten visual lebih menarik 
daripada artikel berita yang panjang. Media sosial 
dapat digunakan sebagai sebuah kekuatan positif 
untuk membawa perubahan. Selain itu, menciptakan 
dialog terbuka di media sosial dapat membantu kita 
untuk terhubung dengan siswa secara lebih baik. 

PROFIL SEKOLAH

SMA Budi Luhur 

Jakarta, Indonesia

Sekolah swasta

279 siswa

62 staf

Saran

* Meskipun mungkin menarik untuk 
mengikuti tren baru, penting juga bagi 
Anda untuk fokus pada alat dan aplikasi 
yang sudah familiar Anda gunakan. Sekolah 
Menengah Budi Luhur sudah menggunakan 
Instagram dan Google Suite for Education 
bahkan sejak sebelum pandemi, dan 
memutuskan untuk terus menggunakan 
alat ini daripada mencoba menjajaki 
penggunaan webinar Zoom atau Microsoft 
Teams. Hal ini akan membantu kita untuk 
mengarahkan energi dan usaha pada 
pelaksanaan program yang bermanfaat 
bagi siswa, daripada menghabiskan waktu 
tambahan untuk mempelajari platform baru 
ketika platform yang ada dapat melayani 
tujuan yang sama.
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#BLMONDAYMOTIVATION
Setiap Senin, Sekolah Menengah 
Budi Luhur akan mengunggah 
sebuah kutipan motivasi di 
berandanya untuk memulai awal 
minggu dengan penuh semangat.

INSTAGRAM LIVE CHIT CHAT
Setiap minggu, seorang guru akan menghabiskan 
waktu selama satu jam untuk mendiskusikan 
sebuah topik dengan seorang siswa. Acara 
tersebut akan disiarkan langsung via Instagram 
live. Para siswa dan staf dapat menonton dan 
berinteraksi dengan mengirimkan emoji serta 
mengajukan pertanyaan pada bagian kolom 
komentar.

AKTIVITAS INSTAGRAM

Believe you can 
and you’re half 

way there.

RAINY CAMP
Sebuah webinar yang diperuntukkan 
bagi siswa kelas 11 dan 12; 
mengundang tamu yang berbicara 
tentang karakter positif, literasi 
digital, kesehatan mental dan 
manajemen waktu selama pandemi.



Adiwiyata adalah program 
Kementerian Lingkungan 
Hidup yang bekerja sama 
dengan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
Program ini bertujuan 
untuk mempromosikan 
pengetahuan dan kesadaran 
terkait upaya pelestarian 
lingkungan di kalangan 
komunitas siswa dan 
menumbuhkan budaya 
peduli lingkungan di sekolah-
sekolah di Indonesia.

DUTA SEKOLAH
Sekolah Menengah Budi Luhur melakukan 
kampanye daring untuk merekrut tiga 
duta: Duta Baca, Duta Bahasa dan Duta 
Adiwiyata. Para duta ini akan menjadi 
ikon dari baca, bahasa dan pelestarian 
lingkungan serta mengembangkan 
program untuk mempromosikan ketiga 
aspek tersebut.

-  Pertama-tama, kandidat harus menyerahkan esai sepanjang 700 
kata dan kemudian akan diwawancarai oleh Sofiandi dan para 
wakil kepala sekolah;

-  Kandidat yang terpilih harus mengunggah poster kampanye 
dan pesan video satu menit di Instagram pribadi mereka dan 
menandai laman instagram sekolah pada unggahan tersebut;

-  Kampanye dukungan suara juga dimuat pada halaman Instagram 
sekolah. Hal tersebut dianggap sebagai acara resmi sekolah;

-  Setiap siswa harus memilih duta pilihan mereka melalui  
Google Form;

-  Para duta dipilih berdasarkan nilai gabungan dari performa 
mereka dalam esai, wawancara, kampanye video, dan hasil 
pemungutan suara.
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  PANDUAN

Tiga hal yang dapat Anda lakukan untuk 
memberikan dukungan pada kesehatan mental 
siswa Anda

Halaman ini diadaptasi dari artikel “Four things you can do to support your teen’s mental health” yang diterbitkan di 
UNICEF Parenting.

1. Doronglah mereka untuk menceritakan perasaan mereka

•  Sempatkanlah waktu Anda untuk memeriksa keadaan siswa Anda. 
Hal ini dapat berupa hal sederhana seperti menanyakan kabar atau 
apa yang sudah mereka  lakukan hari ini.

• Beberapa kata penyemangat sederhana dapat membantu mereka 
merasa nyaman untuk berbagi perasaan dengan Anda.

• Cobalah untuk menerima emosi dan perasaan siswa Anda saat 
mereka terbuka kepada Anda. Tanggapan seperti "Saya mengerti", 
"Kedengarannya situasinya memang sulit", atau "Masuk akal" dapat 
membantu mereka karena apa yang mereka rasakan tervalidasi.

2.  Mendorong perawatan diri

•  Bekerja sama dalam menentukan rutinitas baru dan tujuan harian 
yang dapat dicapai. Dorong siswa untuk beristirahat sejenak dari 
tugas sekolah untuk melakukan perawatan diri dan melakukan hal-
hal yang mereka sukai.

•  Perkenalkan siswa pada beberapa strategi positif dalam 
menghadapi masalah, seperti: 
-  Berbicara dengan teman
-  merefleksikan diri
-  membuat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan 
-  mempertahankan rutinitas dan jadwal
-  menyibukkan diri dengan hobi.

3.  Komunikasi yang baik

•  Jujur dan transparanlah dengan siswa Anda. Anda dapat memberi 
tahu mereka bahwa Anda juga merasakan stres seperti yang 
mereka rasakan. Menunjukkan bagaimana cara Anda mengatasi 
perasaan yang sulit dapat membantu mereka mengetahui bahwa 
memiliki perasaan tersebut adalah hal yang wajar.



Catat pikiran Anda!
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MEMANFAATKAN 
TEKNOLOGI 
LAMA DAN BARU    
Pandemi COVID-19 benar-benar telah memaksa mayoritas atau bahkan 
semua guru untuk memakai dan merangkul teknologi dalam menyampaikan 
pengajarannya dengan cara-cara yang sebisa mungkin tidak mengorbankan 
pembelajaran siswa tetapi malah meningkatkannya. Dalam konteks tersebut, 
pemimpin tidak hanya dituntut untuk memberikan kejelasan dalam penggunaan 
teknologi yang tepat untuk mendukung proses belajar mengajar, tetapi juga 
dipaksa untuk menjadi pengguna ‘ahli’ dan teladan dalam penggunaan teknologi 
tersebut. Krisis yang terjadi saat ini telah memaksa para kepala sekolah untuk 
menjadi ‘pemimpin teknologi’ – paham, fasih, dan kompeten dalam penggunaan 
teknologi yang mendukung pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

Namun, tampaknya ada unsur yang lebih dalam dan penting yang terungkap 
dalam penggunaan teknologi untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran 
yang efektif. Unsur tersebut adalah inovasi, atau semangat berinovasi. 
Kemampuan pemimpin untuk berinovasi – untuk memikirkan ide-ide baru, 
dan cara-cara baru untuk berpikir dan bertindak – akan memberikan dampak 
yang sangat besar terhadap bagaimana pendidikan dapat disampaikan 
sebaik mungkin kepada siswa yang membutuhkan dan siswa yang paling 
membutuhkan.
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Mencakup semua segmen: 
Instrumen Trimodal 
Pembelajaran oleh 
Pengawas Sekolah   
Dr. Ronaldo Pozon 

Siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat 
digital dan internet sudah sejak lama merupakan 
pihak yang tertinggal. Dengan ditutupnya 
sekolah, maka situasi ini menjadi jauh lebih 
buruk. Mengupas akar fenomena kesenjangan 
ini dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan 
untuk mengatasinya (menyediakan komputer, 
menyiapkan titik akses Internet di daerah 
terpencil) terbukti menjadi tugas yang 
sangat berat.  Kemitraan adalah kunci untuk 
menjembatani kesenjangan digital ini, dan Dr. 
Pozon telah mencontohkan kepemimpinan 
dan visi dalam upayanya untuk memberikan 
pendidikan berkualitas kepada para siswanya, di 
mana pun mereka berada.

Pemimpin yang efektif memiliki 
kapabilitas untuk membantu dan memberdayakan 

pengikut mereka untuk melihat dan memahami 
bagaimana pola pikir perlu digeser dan diubah, agar kita 

tidak hanya bertahan, tetapi justru berkembang dalam 
menghadapi tantangan masa kini. 

- Hairon Salleh, Lektor Kepala, National Institute of Education, 
Nanyang Technological University, Singapura

“

PROFIL PROVINSI

Provinsi Tarlac

Central Luzon, 
Filipina

Jumlah Sekolah 
Dasar: 436

Jumlah Sekolah 
Menengah Pertama: 74

Jumlah Sekolah 
Menengah Atas: 69

244.600 siswa

lebih dari  
10,000 staf
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Saran

* Apapun modal yang 
Anda gunakan, Anda 
perlu memastikan 
bahwa kompetensi yang 
sama sudah terpenuhi, 
sehingga kesenjangan 
pembelajaran di antara 
setiap kelompok tidak 
menjadi semakin 
melebar.

Dr. Pozon menerapkan Instrumen Pembelajaran Trimodal di provinsinya untuk 
mengatasi perbedaan masalah yang dihadapi berbagai kelompok siswa terkait akses 
terhadap gawai dan konektivitas di rumah:

1     RESPONS
    Mengidentifikasi dengan cepat isu yang 
       paling mendesak

•  Gambarkan konteks pembelajaran dan tipe 
pelajar di level sekolah:
-  identifikasi kompetensi pembelajaran 

yang paling penting yang harus dicapai 
oleh siswa;

-  identifikasi peserta didik dan guru yang 
tidak memiliki sambungan internet.

•  Koordinasikan dengan Perangkat 
Pemerintah Daerah, Paguyuban Orang Tua 
dan semua pemangku kepentingan lainnya 
agar dapat memahami kebutuhan dan 
ketimpangan yang paling mendesak.

Rencana Dr. Pozon untuk menerapkan pembelajaran multikanal dari rumah:

Digital daring

Bagi mereka 
yang memiliki gawai 

dan sambungan 
internet

Bagi mereka yang 
tidak memiliki 

keduanya

Digital luring

Bagi mereka 
yang memiliki 

gawai namun tidak 
memiliki sambungan 

internet
Cetak

Instrumen 
Pembelajaran 

Trimodal 
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2    RESTRUKTURISASI 
 Sesuaikan pengajaran dan pembelajaran dari interaksi tatap muka ke 

pembelajaran jarak jauh

•  Adopsi Sistem Manajemen Pembelajaran (daring dan luring).
• Buat video instruksional untuk bantuan pengajaran.
• Kembangkan modul pembelajaran daring, aplikasi (dari sumber yang terbuka 

dan untuk pendidikan) dan materi pembelajaran cetak.

3    BANGKIT:
    Pastikan pengajaran jarak jauh dan pembelajaran dari rumah tetap 
       berkualitas

•  Identifikasi guru, guru ahli, dan pengawas yang bertanggung jawab atas 
setiap mata pelajaran sesuai dengan tingkat kelas untuk memandu mereka 
mendigitalisasi materi pelajaran.

• Tunjuk guru ahli (pengawas dan spesialis mata pelajaran) untuk melatih guru-
guru lainnya. Sisihkan hari-hari tertentu untuk melaksanakan pelatihan daring.

• Susun rencana dan kriteria untuk menilai pembelajaran daring yang efektif, 
berdasarkan tingkat kelas dan mata pelajaran. Identifikasi langkah-langkah yang 
harus diambil jika standar tidak tercapai.

Apakah siswa memiliki 
komputer?

Apakah siswa memiliki 
akses internet?

PJJ         USB drives       Aplikasi seluler      Radio/bahan cetak

Apakah siswa memilki 
telepon genggam?

Ya Tidak

Ya Tidak Ya Tidak
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Aplikasi seluler
Dr. Pozon bekerja sama dengan 
Gubernur Provinsi Tarlac, Susan A. Yap, 
untuk membuat aplikasi seluler bagi 
siswa yang hanya memiliki perangkat 
berupa ponsel. Pemerintah Provinsi 
melalui Gubernur memfasilitasi Dinas 
Pendidikan Provinsi Tarlac dalam 
mengembangkan Sistem Manajemen 
Pembelajaran. Dr. Pozon memimpin 
departemennya untuk mengembangkan 
materi untuk modul di tingkat nasional, 
daerah, kecamatan, dan sekolah. Siswa 
dapat mengakses materi kapan saja 
dengan masuk pada aplikasi seluler 
tersebut.

Untuk memastikan bahwa siswa yang 
tidak memiliki konektivitas internet 
juga dapat mengakses materi tersebut, 
tim Dr. Pozon melobi wali kota untuk 
memasang kios internet di kotanya yang 
dapat digunakan oleh para siswa. Siswa 
akan berjalan kaki atau bersepeda ke 
kios internet yang sudah ditentukan dan 
mengikuti pelajaran daring di ponsel 
mereka.

Pusat pembelajaran daring darurat 
juga didirikan di sekolah-sekolah untuk 
melayani siswa yang tidak memiliki 
komputer. Para peserta didik ini 
dijadwalkan untuk datang pada waktu 
yang berbeda dalam sehari, dan dapat 
mengakses pembelajaran daring 
dan materi lainnya di komputer yang 
disediakan di pusat pembelajaran daring. 

Radio
Meskipun pembelajaran via radio tidak 
seinteraktif seperti jika dilakukan 
langsung via Zoom, radio memiliki 
potensi untuk menjangkau siswa yang 
tidak memiliki akses digital. Seorang 
kepala sekolah berhasil mendapatkan 
cukup dana dari wali kota untuk membeli 
perangkat yang diperlukan untuk 
membuat stasiun radio bagi siswanya. 
Jaringan radio FM tersebut mampu 
mencapai radius dua kilometer, cukup 
untuk menjangkau seluruh wilayah 
tinggal para peserta didiknya; siswa dari 
empat sekolah lain di wilayah itu juga 
dapat mengikuti siaran radio tersebut. 

Bagaimana jika tidak ada listrik?

Jangan remehkan kreativitas dan 
kecerdasan pikiran manusia, 
terutama di masa krisis. Beberapa 
kepala sekolah mengajak 
pemerintah daerah untuk 
menyediakan aki dan genset 
untuk sekolah mereka. Beberapa 
lainnya mencoba membuat 
perangkat tenaga matahari 
sendiri untuk memasok daya bagi 
rumah dan sekolah mereka.
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Bahan cetak
Ketika semua upaya di atas tidak dapat dilakukan, barulah kemudian 
bahan ajar cetak digunakan. Tim Dr. Pozon mengembangkan paket 
materi pembelajaran yang mencakup kompetensi pembelajaran yang 
paling penting dan esensial, untuk memastikan bahwa siswa tanpa 
akses internet dan teknologi tetap dapat belajar dengan baik. Dr. Pozon 
berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memastikan 
adanya bantuan dari pejabat pemerintah daerah. Mereka mendirikan 
tempat distribusi di setiap lingkungan tempat tinggal, bahkan di daerah 
yang sangat jauh. Para pegawai pemerintah akan mengirimkan bahan 
ajar cetak ke tempat distribusi tersebut yang kemudian akan dibagikan 
kepada para siswa.

* Penting untuk membangun hubungan yang kuat 
dengan pemerintah daerah Anda di kondisi 
normal. Koneksi ini akan sangat membantu Anda 
pada saat yang paling dibutuhkan.

* Perusahaan penyedia telekomunikasi dapat 
dilibatkan untuk membantu menyediakan gawai 
dan konektivitas internet ke sekolah-sekolah di 
daerah dengan fasilitas yang buruk.

Saran

Pemimpin masa kini memiliki 
kompetensi yang baik dalam memanfaatkan 

kekuatan jejaring, yang di dalamnya orang-orang 
di sekolah dan masyarakat dapat terhubung dan 

bekerja bersama  untuk mencapai visi dan 
tujuan bersama.”

- Hairon Salleh, Lektor Kepala, National Institute of Education, 
Nanyang Technological University, Singapura

“
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Cobalah! Catat dua pihak yang dapat Anda ajak bekerja sama dalam melanjutkan 
program pembelajaran daring dan merencanakan pembukaan kembali sekolah. 
Jelaskan secara singkat aspek yang membutuhkan bantuan, dan upaya yang dapat 
Anda lakukan untuk mendapatkan dukungan dari mitra Anda:

1.

2.
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Cobalah! Jelaskan secara singkat dua cara baru di mana Anda dapat menjangkau 
para pelajar tanpa akses digital atau internet: 

1.

2.
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  PANDUAN

Televisi pendidikan selama COVID-19: 
Bagaimana memulainya dan apa yang harus 
dipertimbangkan?

Menurut Bank Dunia, berikut adalah beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan 
untuk memulai, menggunakan, dan mempertahankan siaran televisi pendidikan 
untuk pembelajaran jarak jauh:

1.   Gunakan kombinasi dari siaran langsung, konten rekaman pembelajaran, dan 
tayangan hiburan edukatif  (contoh: Sesame Workshop).

2.  Identifikasi saluran untuk program penyiaran: Jaringan televisi pendidikan yang 
ada, jaringan televisi nasional, kanal swasta, siaran langsung atau saluran sesuai 
permintaan (contoh: YouTube atau aplikasi lainnya).

3.  Kembangkan strategi komunikasi dan komunikasikan secara rutin: 
Komunikasikan jadwal penyiaran secara terus menerus dan melalui beragam jenis 
media, termasuk (namun tidak terbatas pada) televisi, radio, pesan teks, media 
sosial, situs web pemerintah dan jaringan televisi lainnya.

4.  Sediakan dukungan kepada siswa, orang tua dan guru: Bentuk dukungan dapat 
berupa teknologi (saluran bantuan atau bot obrolan), pedagogi, atau sosio-
emosional.

5.  Lengkapi televisi dengan akses yang luas ke Internet dan gawai: Jalin 
kemitraan dengan penyedia layanan internet untuk menyediakan akses internet 
gratis ke platform pembelajaran daring.

6.  Pertimbangkan tindakan tambahan seperti pesan teks dan materi cetak: 
Pesan teks dapat digunakan sebagai pengingat dan mengumpulkan umpan balik; 
dapat juga bermitra dengan surat kabar untuk memasukkan kegiatan-kegiatan 
tertentu di dalam surat kabar.

7.  Pertimbangkan keberagaman, kesetaraan dan inklusivitas: Hal ini dapat dicapai 
dengan memiliki pembawa acara perempuan maupun laki-laki, guru difabel, atau 
orang-orang dari kelompok etnis / budaya yang berbeda.

8. Gunakan kembali konten yang digunakan selama penutupan sekolah akibat 
COVID-19 saat sekolah dibuka kembali. Gunakan juga konten tersebut untuk 
menjangkau anak-anak putus sekolah.

Halaman ini adalah ringkasan dari artikel “Educational television during COVID-19: How to start and what to 
consider” yang ditulis oleh Sharon Zacharia dan Alex Twinomugisha, yang diterbitkan di Blog Bank Dunia.
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Catat pikiran Anda!
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PERTANYAAN REFLEKSI
 
Sebagai seorang visioner yang pragmatis, 
kita seharusnya tidak pernah berhenti untuk 
mengajukan pertanyaan. Sebagai seorang 
pemimpin, bagaimana Anda akan memimpin 
tim selagi Anda berusaha untuk tetap terhubung, 
bertahan dan maju? Bagaimana kita akan keluar 
dari pengalaman ini dan menjadi lebih kuat 
secara kolektif? Dengan kata lain, bagaimana 
kita akan terus ditempa sebagai pemimpin?

Di bawah ini adalah sepuluh pertanyaan yang dapat memulai proses berpikir 
kepemimpinan Anda dan membantu Anda mempersiapkan kehidupan pasca 
COVID-19. 

1.  Setelah saya keluar dari krisis ini, apa yang akan saya bangun kembali?
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2.  Apa yang ingin tetap saya pertahankan?
Apa yang telah saya pelajari selama dan melalui krisis ini yang dalam jangka 
panjang akan membuat sekolah saya menjadi tempat yang lebih baik?

3.  Apa yang akan saya perbarui? 
Apakah krisis ini membuat saya sadar bahwa bagaimana cara saya melakukan 
sesuatu, atau beberapa hal yang saya lakukan, sesungguhnya dapat dilakukan 
dengan lebih baik?



4.  Apa yang akan saya hentikan? 
Apa hal-hal yang akan saya singkirkan? Apakah berada dalam krisis ini membuat 
saya sadar bahwa beberapa hal yang selama ini saya lakukan tidak berguna atau 
tidak relevan?

5.  Bagaimana saya dan para guru telah berubah atau meningkatkan 
kapasitas diri?
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6.  Apa yang tak tergoyahkan?
Terlepas dari konteks atau situasi apapun  yang kita alami, hal-hal apa yang tetap 
akan saya pegang?

7.  Peraturan baru seperti apa yang mungkin akan saya tetapkan? 



8.  Bagaimana cara saya untuk membangun kembali hubungan yang sudah 
terjalin sebelumnya? 

9.  Di mana kita akan menempatkan teknologi?  
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10.  Apa hal pertama yang akan saya lakukan sekarang?
Apa yang akan saya lakukan sebagai seorang pemimpin? Bagaimana saya akan 
melewatinya? Bagaimana cara saya menanganinya?
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PESAN PENUTUP

Tahun 2020 telah menjadi tahun yang menantang dan bagaikan mimpi bagi 
kita semua. Singapura melaporkan kasus pertama infeksi COVID-19 pada akhir 
Januari. Ketika membaca berita tersebut, tidak terbayangkan bagi saya betapa 
serius dan panjang dampak yang ditimbulkan dari virus yang mematikan dan 
sangat menular ini.

Lebih dari sekadar krisis kesehatan, pandemi ini telah menghancurkan banyak 
aspek kehidupan lainnya yang sering kita anggap remeh dan meremukkan 
perekonomian dunia: dunia pendidikan pun terdampak parah.

Pandemi ini telah memaksa masyarakat untuk mengevaluasi kembali banyak 
dogma tentang pendidikan yang telah lama dipercaya. Melalui seri webinar 
yang digagas The HEAD Foundation tentang Kepemimpinan Pendidikan 
di Masa Krisis dan buku panduan ini, kami berharap untuk menantang dan 
memotivasi para pendidik untuk menemukan solusi yang kreatif, berkelanjutan, 
dan berdampak hingga dapat meminimalkan kerugian belajar siswa; melibatkan 
dan mengaktifkan komunitas mereka agar dapat mendukung para pelajar 
dan staf; dan mengayomi serta mendukung staf dan kolega mereka selagi 
mereka berusaha menggunakan teknologi baru dan sering kali belum dikenal 
sebelumnya. Atas nama The HEAD Foundation, saya ingin mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator webinar kami Dr. Vicente 
Reyes, serta para pakar kepemimpinan dan kepala sekolah yang terhormat, 
yang dengan wawasannya yang mencerahkan telah memberikan kita banyak 
bahan pemikiran dan inspirasi untuk mengambil tindakan.

Akhir tahun sudah menjelang, namun masih belum terlihat akhir yang jelas 
dari pandemi global yang merusak ini. Saat ini, lebih dari sebelumnya, anak-
anak kita membutuhkan pendidik-pendidik yang berdedikasi tinggi. Kita 
harus melanjutkan tugas kita dalam mendidik. Jika kita gagal melakukannya, 
kita mungkin akan dihadapkan pada generasi yang hilang, yang akan terus 
menghadapi kesulitan untuk mengejar ketinggalan mereka.

Saya berharap, dari buku ini Anda mendapatkan gagasan yang informatif, 
mendidik, dan yang paling penting, transformasional.

Stay safe!

Vignesh Louis Naidu
Direktur, Operasi
The HEAD Foundation Pindai untuk menonton

Seri webinar The HEAD 
Foundation Kepemimpinan 

Pendidikan di Masa Krisis.
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Impacting lives in Asia 
through quality education 
and effective healthcare

The HEAD Foundation is a charitable organisation 
set up in 2013 in Singapore to contribute to  
sustainable development in Asia.
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