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LATAR BELAKANG 

Pandemi COVID-19 berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat. 
Hampir semua negara di dunia terdampak pandemi ini. Sampai dengan pertengahan 
Desember tahun 2020, secara global terdapat lebih dari 70 juta kasus COVID-19 dengan 
lebih dari 1,5 juta kematian (sumber: covid19.who.int). Di Indonesia, sejak kasus pertama 
COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, sampai dengan 27 Januari 2021 
(sumber: kemkes.go.id) terdapat 1.024.298 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan 
angka kematian 28.855 jiwa (meninggal positif Covid-19). 
 
Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dilakukan dengan upaya pencegahan dengan 
penerapan protokol kesehatan yang dikenal dengan 3M: mencuci tangan, memakai masker 
dan menjaga jarak. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar diterapkan di sejumlah 
daerah. Upaya penanganan melalui testing, tracing dan treatment (3T) dilakukan 
pemerintah. Sejumlah rumah sakit dibangun untuk merawat dan mengobati mereka yang 
sakit. Pemerintah juga mendorong penerapan isolasi mandiri selama 14 hari bagi mereka 
yang kontak dengan orang positif. Saat ini, pemerintah juga sedang melaksanakan program 
vaksinasi COVID-19 gelombang pertama dengan tenaga kesehatan dan pekerja publik 
sebagai target utama, sejak 13 Januari 2021 dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai 
penerima vaksin pertama. Program vaksinasi gelombang kedua rencananya akan 
dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai Maret 2022.  
 
Pandemi COVID-19 bukan alasan bukan alasan bagi para pelajar dan mahasiswa untuk 
beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam proses pembelajaran jarak jauh. Setiap orang 
memang harus terus beraktivitas di masa pandemi, juga tetap selalu melakukan perubahan 
perilaku untuk memutuskan mata rantai pandemi sambil mengembangkan inovasi 
kreativitas agar tetap produktif, sekaligus tetap aman. 
 
Kebersamaan, gotong royong, selalu berpikir optimis dan juga berpikir positif menjadi 
pegangan dan komitmen bersama antar seluruh komponen masyarakat, sehingga menjadi 
energi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan baru ini.  

https://www.kemkes.go.id/


 
 
Di balik pandemi COVID-19, Indonesia berada pada satu perubahan yang sangat besar. 
Perubahan itu berkaitan erat dengan ekonomi, politik, dunia kerja dan pola kehidupan dalam 
masyarakat. Kreativitas muncul di tengah tekanan. Begitu juga dengan pendidikan yang 
mengalami perubahan kebiasaan, dari kehadiran fisik di sekolah menjadi bersekolah di 
rumah dengan memanfaatkan platform digital. 
 
Berdasarkan hal tersebut diatas, tim Komunikasi Sosial Politik KPCPEN bersama tim dari 
Kementerian Kominfo mengadakan webinar yang memberikan materi tentang Tantangan 
dan Solusi Menghadapi Pembelajaran Jarak Jauh. 
 

TUJUAN WEBINAR: 

● Meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama siswa/siswi, orangtua, guru, 
seluruh stakeholder pendidikan dalam rangka menghadapi tantangan pembelajaran 
jarak jauh di masa pandemi.  

● Menumbuhkan optimisme dan semangat untuk berinovasi dan menemukan solusi 
terbaik dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh. 

● Memberikan informasi yang sekiranya dibutuhkan masyarakat terkait pembelajaran 
jarak jauh. 

DETAIL KEGIATAN 

Hari, tanggal : Jumat, 29 Januari 2021 

Waktu  : 10:00 - 11:30 WIB 

Tempat : Melalui video conference Zoom (Link akan dikirim kemudian)  

Tema  : Tantangan dan Solusi Menghadapi Pembelajaran Jarak 
Jauh. 

Pembukaan : Rahmi Kamila, Moderator  

Narasumber : a. Liza M. Djaprie, Psikolog Klinis 
b. Wijaya Kusumah, S.Pd, M.Pd, PGRI 

Peserta : Masyarakat umum, Orangtua, Guru, Juru Bicara Daerah  

   



 

SUSUNAN ACARA 

 

   

WAKTU KEGIATAN PEMBICARA KETERANGAN 

09.30-09.45 TESTING DAN 
REHEARSAL 

  OPERATOR 
WEBINAR: 
SIBERKREASI & 
EO. 

09.45-10:00 REGISTRASI PESERTA  
PRE-TEST 

 HOST WEBINAR 

10:00-10:05 
 
 
 
10:05-10.10 

Pemutaran Film Iklan 
Layanan Masyarakat 
 
 
Pembukaan Oleh 
Moderator 

 
 
 
 
Rahmi Kamila, 
Moderator 

Pentingnya 3M 
 

10:10-10:30 Perkembangan Anak 
dalam Pembelajaran 
Jarak Jauh  

Liza M. Djaprie, 
Psikolog Klinis 

 
 

10.30-10:50  Pembelajaran jarak jauh 
yang efektif dan 
menyenangkan  

Wijaya Kusumah, 
S.Pd, M.Pd, PGRI 
 

 

10:50-11:25 Tanya Jawab Moderator  

https://www.youtube.com/watch?v=y3EObxxsvZI


 

  

POKOK PEMBAHASAN (Talking Points) 
 
SESI 1 – Liza M. Djaprie, Psikolog Klinis 

● Pembahasan mengenai psikologi perkembangan anak secara umum 
● Pemaparan tentang tantangan yang dihadapi anak usia sekolah selama 

pembelajaran jarak jauh. 
● Penjelasan mengenai kiat orangtua dan guru dalam memberikan solusi pembelajaran 

jarak jauh dikaitkan dengan psikologi anak didik. 
 

SESI 3 –   Wijaya Kusumah, S.Pd, M.Pd, PGRI 
● Pemaparan mengenai tantangan yang dihadapi oleh pengajar dan pembelajar jarak 

jauh 
● Pemaparan mengenai tips dan trik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang 

efektif dan menyenangkan 
 

 

 

 

 

KELUARAN 

11:25 - 
11:30 

Kesimpulan 
masing-masing 
pembicara 

Moderator  

11:30  PENUTUP Moderator  

OUTPUT WEBINAR BERJALAN DENGAN BAIK 
SESUAI WAKTU. PEMBICARA 
MENYAMPAIKAN PAPARAN SESUAI 
DENGAN KERANGKA ACUAN. JUMLAH 
PESERTA SESUAI TARGET, PESERTA 

INDIKATOR  

● DAFTAR ABSEN 
PESERTA 

● DOKUMENTASI 



 

  

 

 

 

 

 

BRIEF TEKNIS 

PERSIAPAN 

1.    Pengumpulan Foto, Profil Singkat, Nama lengkap, Jabatan/ titel 
dan institusi dari para narasumber, Lembar Konfirmasi 
Narasumber dan dokumen pendukung (foto KTP & NPWP). 
2.    E-Flyer akan tayang 3 hari sebelum hari H di seluruh social media 
@siberkreasi, dan mitra terkait @lawancovid_19 

3. Script dan pertanyaan (talking points) dari host akan dikirimkan kepada 
narasumber H-1. 

HADIR DAN BERPARTISIPASI AKTIF 
DALAM LOKAKARYA. 

OUTCOME PESERTA MEMILIKI PEMAHANAN YANG 
LENGKAP DAN BENAR TENTANG 
VAKSINASI/IMUNISASI, MEMAHAMI 
UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH 
UNTUK PENYEDIAAN VAKSIN COVID-19 
YANG EFEKTIF AMAN DAN TERJANGKAU 
UNTUK RAKYAT INDONESIA. 

INDIKATOR  

● PRETEST DAN 
POST TEST 

IMPACT PEMBERITAAN MEDIA YANG AKURAT, 
BERIMBANG, DAN BERKONTRIBUSI 
POSITIF PADA UPAYA PENANGANAN 
COVID-19 KHUSUSNYA DALAM 
KEBERHASILAN INTRODUKSI VAKSIN 
COVID-19. 

INDIKATOR  

● MEDIA 
MONITORING 



 
  

HARI PELAKSANAAN 

1.      Webinar diadakan secara daring dan dilakukan di lokasi 
masing-masing, dengan arahan sebagai berikut: 

a. koneksi internet yang memadai dan stabil, mohon 
sekiranya tidak sedang dalam perjalanan. 

b.    pencahayaan ruangan yang memadai 

c. penggunaan virtual background webinar KPCPEN 

d. latar belakang tidak backlight (silau) 
e.     menggunakan earphone, bukan audio speakers agar tidak feedback 
 

2.      Pukul 09:30 WIB sebelum acara panitia (host & co-host) masuk ke 
zoom meeting room, narasumber, moderator, operator standby di zoom 
meeting room untuk cek audio, video, dan run through script. 

 

3.      Pukul 09:45 WIB host membuka akses kepada peserta untuk 
bergabung di zoom meeting room, registrasi peserta dengan pre-test, 
 
 
4.   Pukul.10.00 WIB mulai live diawali pemutaran ILM dilanjutkan 
opening dari Moderator. 
 
5.   Program berlangsung mulai pukul 10:00 - 11:30 WIB. 
 
6.   Closing statement oleh host pukul 11:30 WIB  
7.      Seluruh acara akan terekam di Zoom dan terdokumentasi 
dalam Youtube KPCPEN (Lawan Covid 19) dan dapat diakses 
setiap waktu. 

 

 

 


