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Sampai kapan harus dirumah terus…?? 
Bosan... !! 
Bingung mau ngapain lagi...!!! 



ANAK TERLINDUNGI  INDONESIA MAJU 

PRINSIP UTAMA 
KEMENDIKBUD & KEMENKES : 

 
KESELAMATAN & KESEHATAN 

ANAK, ORANGTUA, DAN 
GURU 

 



• Tidak terdampak 

• Tidak ditemukan 

kasus positif baru 

• Penyebaran virus 

terkontrol 

• Resiko penyebaran 

terisolasi aman 

 

ZONA HIJAU 

• Resiko Rendah 

• Masih terdapat kasus 

positif covid-19 

• Transmisi bisa terjadi 

• Klaster penyebaran 

terkendali dan tidak 

bertambah 

• Bondowoso, 

Banyuwangi, Madiun 

 

ZONA KUNING 

• Resiko Sedang 

• Transmisi bisa terjadi 

dengan cepat 

• Klaster baru masih 

muncul, harus 

terkontrol testing & 

tracing agresif 

• Malang, Pasuruan, 

Kediri, Tuban 

 

ZONA ORANYE 
• Resiko Tinggi 

• Transmisi lokal 

terjadi dengan cepat 

• Wabah menyebar 

luas dan banyak 

klaster baru 

• Surabaya, Gresik, 

Sidoarjo, Mojokerto, 

Bojonegoro 

 

ZONA MERAH 



Peran Pemerintah untuk Solusi Pendidikan  
Di Masa Pandemi 

• SE Mendikbud No.4/2020 Satuan 

Pendidikan Zona Kuning, 

Oranye , & Merah wajib Belajar 

Dari Rumah 

 

• Memanfaatkan teknologi untuk 

edukasi & informasi protokol 

kesehatan 

 

• Interaksi & Komunikasi  

 



PRINSIP BDR 

1. Kebahagiaan Anak  
     dalam proses  belajar 

2. Keselamatan & Kesehatan  
    anak, ortu, & guru 

3. Kecakapan Hidup /  
    Life Skill 

4. Pola Interaksi &  
    Komunikasi positif 



• Pembelajaran daring memanfaatkan 

teknologi secara interaktif (zoom / 

google classroom / IG Live) maupun non 

interaktif (video WA / Youtube channel / 

Ruang guru) 

• Merancang tugas siswa sesuai kondisi & 

minat anak 

• Fokus pada Kecakapan Hidup / Lifeskill 

• Penguatan pendidikan karakter 

• Penilaian kualitatif 

 

Pembelajaran Terencana & Efektif PERAN GURU 

Kesiapan Adaptasi New Normal 
 
 

• Sarana sanitasi (Toilet bersih, Wastafel, Hand 

Sanityzer, Desinfektan) 

• Akses Fasilitas Kesehatan 

• Area wajib masker 

• Thermogun 

• Pemetaan warga sekolah 

• Membentuk Satgas pencegahan Covid-19 



• Membagi kelompok siswa & tentukan jadwal PTM  

• Atur tata letak ruangan & pastikan sirkulasi udara baik 

• Pengaturan lalu lintas satu arah di lorong / tangga 

• Terapkan mekanisme Cegah Perundungan bagi warga 

terstigma COVID-19 (PerMenDikBud n0.82 Th.2015) 

• Persiapkan bantuan Psikososial 

Tim Pembelajaran, Psikososial, & Tata Ruang 

• Cek kesehatan tiap hari sebelum masuk gerbang sekolah 

• Jika ditemukan tanda gejala, jalankan Protokol Kesehatan 

• Pemantauan & Pelaporan secara rutin 

• Desinfeksi sekolah   

• Ketersediaan kebutuhan sarana prasarana kesehatan & 

kebersihan 

• Pengaturan pedagang kaki lima & warung makanan 

sekitar sekolah. Masa Transisi pedagang & warung 

dilarang beroprasi 

 

Tim Kesehatan, Kebersihan, & Keamanan 

• Sosialisasi wali murid : PTM, metode 

pembelajaran, pengendalian COVID-19 

disekolah 

• Hal yang perlu disiapkan ortu & anak 

• Keterlibatan masyarakat 

• Membuat & menempel informasi 

edukasi di lokasi strategis sekolah 

• Fasilitasi & adakan pelatihan untuk 

petugas kebersihan sekolah 

• Sampaikan protocol kesehatan pada 

tamu sekolah 

Tim Pelatihan & Humas TIM SATGAS SEKOLAH 
ADAPTASI BARU 



Keluarga memiliki banyak fungsi & peran untuk 
mencapai kesehatan seluruh keluarga, meliputi 

sehat fisik, psikologis, dan sosial. 
 

Terutama memutus rantai penularan Virus Corona 
di Masyarakat dan mempertahankan kebahagiaan 

selama masa Pandemi. 
 

Peran Keluarga 
 

• Protokol Kesehatan dimulai dari lingkungan 
terdekat yaitu KELUARGA di RUMAH 

 



• Pastikan kondisi anak sehat 
• Jangan abaikan tanda gejala 

demam, nyeri tenggorokan, batuk, 
sesak nafas 

• Ajarkan & beri teladan PHBS 
beserta Protokol Kesehatan 

• Physical Distancing min. 1,5 m 
• Hindari kontak fisik dengan orang 

lain 
• Menggunakan masker / APD & 

siapkan tempat masker kotor 
• Ajari cuci tangan dengan sabun 
• Bimbing anak istirahat cukup 
• Beri makanan bergizi seimbang, 

hindari jajan diluar  
• Ajarkan menggunakan peralatan 

pribadi masing-masing & jaga 
kebersihannya secara berkala 

• Olahraga bersama 
• Membuat jadwal kegiatan 

menyenangkan bersama 
 

Peran Orangtua 

Peran Secara Fisik : 



Peran Orangtua Peran Secara Psikososial : 

• Orangtua perlu kelola dengan baik stress & 
emosinya terlebih dahulu (Kelola harapan, 
Cari tahu diri sendiri, Pakai bantuan) 

• Kelola stress & emosi anak  
• Hindari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, 

social. 
• Berikan pujian & motivasi 
• Fasilitasi & dampingi anak berkomunikasi 

dengan teman melalui medsos / vcall / wa 
dll 

• Berikan informasi dengan benar sesuai info 
dari pemerintah 

• Jangan berspekulasi tentang rumor yang 
belum tentu benar didekat anak 

• Kenali tanda-tanda masalah kejiwaan & 
psikososial seperti gelisah, sedih, mudah 
marah, agresif, menyendiri, mencederai diri, 
depresi 
 
 
 
 
 



• Jangan lepas kendali & Tetap bersikap dewasa 

• Jangan menyerah dan menuruti kemauan 

anak yang diluar kemampuan ortu 

• Bicaralah setelah tantrum selesai 

• Hindari hukuman fisik, verbal, sosial 

• Tunjukkan kasih sayang 

• Buat anak teralihkan 

 

Dampingi anak saat tantrum 

• Sikap tenang 

• Pertahankan kontak mata sejajar mata anak 

• Penuh kasih sayang 

• Beri kesempatan anak ekspresikan perasaan 

• Ungkapkan isi pikiran 

• Temukan solusi bersama 

• Berikan rasa aman & nyaman 

Ajak Anak Bicara 

Bagaimana Kelola Stress Anak Menghadapi Anak Tantrum 



Fisik :  
• Tempat yang nyaman 
• Alat belajar 
• Koneksi Internet & Gawai 
• Pencahayaan & Sirkulasi udara baik 
• Pakaian yang nyaman 
• Jauhkan pengganggu 
• Snack 
• Musik  
 
 

Mental Anak : 
• Dukung & Dampingi anak proses belajar 
• Fasilitasi jika anak perlu bantuan 
• Memotivasi anak tetap semangat 
• Berikan pujian atas usaha anak 
• Tidak membuat target / ekspektasi 

terlalu tinggi  
• Pahami Gaya Belajar & Kebutuhan 

Belajar Anak 
• Komunikasi efektif 

 

Persiapan Orangtua selama BDR 



Setelah belajar enaknya ngapain yaa..?? Aku mau aktivitas yang serruuuu donk..!! 






