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Ringkasan Eksekutif 

Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan menjamin akses pendidikan bagi warga Indonesia. Termasuk di dalamnya jaminan akses 

pendidikan bagi anak-anak dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan akses tersebut dalam 

kondisi pandemi dunia, Coronavirus Disease (COVID-19), yang menyerang Indonesia sejak Maret 2020, 

pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan surat edaran 

Nomor 4 Tahun 2020. Surat tersebut menjabarkan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat 

penyebaran COVID-19.  

Salah satu poin kebijakan yang tertera di dalam surat edaran tersebut adalah proses belajar yang 

dilaksanakan dari rumah. Guru dan murid bertatap muka dari rumah masing-masing secara daring. Tidak 

dijelaskan secara eksplisit bagaimana prosedur pelaksanaan kelas daring, namun, tertulis di dalam surat 

edaran tersebut hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran, yang mana proses 

pembelajaran:  

1. Harus bermakna bagi siswa dan tidak membebani mereka; 

2. Fokus terhadap kecakapan hidup 

3. Bervariasi dan mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah; 

4.      Dievaluasi secara kualitatif  

Untuk membantu guru beradaptasi dengan proses pembelajaran baru, pemerintah, melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, telah mengadakan pelatihan-

pelatihan daring, menyediakan platform pembelajaran tidak berbayar, dan mengalokasikan dana 

operasional sekolah untuk mendukung fasilitas pembelajaran daring bagi siswa. Namun, usaha ini 

tampaknya dinilai masih belum cukup menjawab tantangan dalam mewujudkan pembelajaran daring yang 

ideal bagi anak-anak, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

      Untuk merespon isu akses pendidikan di masa kritis, Komisi Pendidikan Perhimpunan Pelajar Indonesia 

(PPI) Dunia menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas kebijakan pembelajaran 

jarak jauh di beberapa negara dan webinar daring dengan tema “Akses Pembelajaran Daring yang Efektif” 

guna menganalisa kebijakan pemerintah Indonesia terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh. Informasi 

dari kedua acara tersebut menjadi bahan utama bagi tim Policy Brief 2 Komisi Pendidikan PPI Dunia dalam 



 

 

Menyusun rekomendasi yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan pada 

masa kritis.  

Sepuluh pembicara dari 8 negara (Australia, Portugal, Yordania, Sudan, India, Taiwan, Arab Saudi dan 

Malaysia berbagi terkait pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Adapun webinar daring dengan 

tema pendidikan jarak jauh berbasis teknologi diisi oleh pemateri dari pemerintah, praktisi di bidang 

pendidikan, psikolog, dan teman-teman PPI Dunia dari Jepang, Rusia, dan Arab Saudi serta 500 partisipan 

yang kebanyakan adalah praktisi pendidikan. Materi dari rekaman FGD yang berdurasi 150 menit dan 

webinar PJJ yang berdurasi 360 menit ini dikodifikasi untuk menjawab dua pertanyaan berikut:   

1. Kendala apa yang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di belahan dunia lainnya terkait 

pendidikan di masa pandemi? 

2. Kebijakan strategis apa yang dicanangkan masing-masing pemerintah dalam mengatasi kendala 

yang dihadapi di setiap negara? 

Temuan 

Di Australia, pembelajaran jarak jauh bukanlah suatu hal yang baru. Namun demikian, dalam hal (Covid-

19) pemerintah setempat menerapkan kebijakan berupa pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan sesuai 

dengan empat level respon yang berkaitan erat dengan perkembangan kasus (Covid-19) yang ada di setiap 

daerah. Akan tetapi, untuk siswa dimana orang tuanya memiliki pekerjaan tertentu diwajibkan tetap masuk 

kelas seperti biasa. Di samping itu, dukungan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa akses gratis 

terhadap website-website pembelajaran secara daring.  

Tidak jauh berbeda, di India, pada periode pertama dan kedua (Covid-19) siswa dianjurkan untuk 

belajar secara mandiri di rumah melalui berbagai macam portal pembelajaran dan aplikasi yang disediakan 

pemerintah dengan materi yang diberikan langsung oleh profesor atau guru yang telah disetujui 

sebelumnya. Fasilitas ini tersedia untuk semua jenjang pendidikan dan dapat diakses secara gratis. Pada 

periode ketiga, pemerintah memberlakukan online learning, dimana kampus hanya dibuka untuk guru dan 

staf administrasi. Selanjutnya, di periode November, selain menggunakan media berupa TV dan radio, 

pemerintah menerapkan mixed learning guna mempermudah pelajar di luar daerah yang memiliki akses 

buruk terhadap internet agar dapat menjangkau kelas-kelas secara offline dengan protokol kesehatan yang 

diwajibkan. Memasuki periode Desember, pemerintah mulai membuka pembelajaran di sekolah-sekolah 

dan universitas secara offline atau tatap muka. 



 

 

Respon yang sama ditunjukkan pemerintah Saudi Arabia terkait pembelajaran jarak jauh di situasi 

Covid-19 ini. Proses pembelajaran dengan sistem jarak jauh juga bukanlah suatu hal yang baru di negara 

tersebut. Meskipun demikian, sebagian sekolah tetap menyelenggarakan ujian secara offline dengan 

prosedur kesehatan yang ketat. Pemerintah juga melakukan pembaharuan mengenai kurikulum yang 

dilakukan secara bertahap yang kemudian diinformasikan melalui website resmi kementrian pendidikan. 

Selain itu, pemerintah memberikan fasilitas berupa akses gratis ke website-website pembelajaran daring 

dan juga pembagian perangkat elektronik dan kuota internet.  

Adapun di Malaysia, seiring dengan maraknya perkembangan kasus Covid-19, pemerintah 

menerapkan pembelajaran jarak jauh dan blended assessment system melalui portal website sekolah 

ataupun kampus. Di samping itu, pemerintah juga melakukan pendataan terhadap siswa-siswa kurang 

mampu dan memberikan subsidi berupa kuota internet. 

Demikian juga berlaku di Yordania, pembelajaran jarak jauh diterapkan selama Covid-19, kecuali di 

beberapa jenjang studi seperti  PAUD, SD kelas 1-3, dan juga SMA kelas 12 yang diwajibkan mengikuti 

kelas secara offline. Sementara itu, di Portugal, pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh sesuai 

dengan perkembangan kasus yang ada. Yang mana dalam hal ini, di daerah tertentu, pemerintah 

memberlakukan peraturan dimana orang tua tidak diperbolehkan meninggalkan anak di bawah 12 tahun 

sendirian di rumah. Sebagai gantinya, pemerintah akan mempekerjakan orang lain untuk menjaga mereka. 

Perubahan yang ada dalam pembelajaran jarak jauh sendiri yaitu berupa pengurangan durasi belajar menjadi 

tiga hari dengan menekankan beberapa bidang studi tertentu. Seirama dengan itu, per April 2020 

pemerintah memberikan fasilitas berupa 10.000 porsi makan per hari untuk 1,5 juta anak di 700 sekolah. 

Adapun beberapa kendala yang kami temukan pada kebijakan pembelajaran jarak jauh di negara-

negara tersebut diantaranya terkait infrastruktur di beberapa daerah yang memiliki akses internet yang 

kurang memadai. Pembelajaran jarak jauh juga sangat berdampak pada kondisi kesehatan mental siswa 

terutama pada anak-anak yang rentan (vulnerable disfunctions), anak-anak dengan bahasa kedua, dan 

penyandang disabilitas. Selain itu, perbedaan kemampuan dalam mengakses informasi dan menggunakan 

perangkat teknologi masa kini juga masih menjadi isu utama di beberapa negara. 

Sementara di Indonesia, berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPAI dan Kemendikbud, 

ditemukan beberapa kendala dalam pembelajaran jarak jauh selama Covid-19 yang kami rangkum dalam 

tiga poin utama. Pertama adalah kendala yang dihadapi guru. Bahwa mereka masih mengejar ketercapaian 

kurikulum. Hal ini sangat kontradiktif dengan semangat dan aturan dari Kemdikbud yang tertuang dalam 



 

 

Surat Edaran Mendikbud No 4. Tahun 2020, beberapa guru juga masih menekankan pada pemberian tugas 

dibandingkan dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Di samping itu, masih banyak guru yang 

lebih berfokus dan berorientasi pada kegiatan penilaian atau “aspek standar penilaian” pada pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh (77,6%), dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran bermakna (aspek proses). 

Poin kedua adalah kendala yang dihadapi siswa diantaranya, mereka  merasa berat saat mengerjakan tugas 

selama pembelajaran jarak jauh. Hal ini berkaitan erat dengan waktu yang sempit dan tugas yang 

menumpuk sehingga mayoritas siswa menyatakan tidak senang dengan pembelajaran dari rumah. Selain 

itu, kurangnya fasilitas pendukung dan keterbatasan akses internet di beberapa daerah serta ketidakhadiran 

orang tua juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dari sisi psikologis anak, adaptasi 

kebijakan baru ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses integrasi dan implementasi digitalisasi 

pendidikan yang sesuai dengan karakter mereka. Poin ketiga yaitu orang tua dalam hal finansial, dimana 

penurunan penghasilan ataupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19 sangat berdampak 

pada bertambahnya beban mereka dalam pembayaran iuran pendidikan bulanan dan penyediaan media 

pembelajaran serta pembelian paket internet. 

Rekomendasi Kebijakan 

Meninjau dari studi komparasi yang kami lakukan pada kebijakan pembelajaran jarak jauh di Indonesia dan 

fakta-fakta yang kami temukan di beberapa negara lainnya, serta kendala-kendala di setiapnya, berikut 

merupakan beberapa poin rekomendasi yang dapat diadopsi oleh pemegang kepentingan dan praktisi di 

bidang pendidikan:  

1. Peran aktif tri pusat pendidikan sangatlah penting dalam adaptasi pembelajaran jarak jauh pada 

siswa. Hal ini bisa dicapai dengan terbukanya akses komunikasi antar pemerintah, guru, dan orang 

tua.  

2. Penyeimbangan antara digital activity dan physical activity (non-screen) yang didampingi langsung 

oleh orang tua dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran jarak jauh. Pemerintah melalui sekolah 

juga perlu menciptakan kegiatan yang merangsang olah pikir dan keterampilan siswa dengan 

mengirimkan kotak eksperimen ke setiap siswa sesuai jenjangnya.  

3. Untuk daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap internet, pemerintah dapat 

mengupayakan pembelajaran melalui saluran radio maupun TV. Seirama dengan hal ini, 

pemerintah juga dapat membuka kelas dengan sistem blended learning guna memangkas 

ketertinggalan siswa di daerah yang minim infrastruktur.  



 

 

4. Perlunya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas di berbagai daerah diharapkan dapat 

mendorong akselerasi kegiatan pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan literasi digital para aktor 

pendidik serta orang tua.  

5. Perlunya meningkatkan kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam 

upaya integrasi pendidikan melalui teknologi yang ramah terhadap siswa dan masyarakat juga 

sangat dibutuhkan.  

6. Pemerintah juga perlu menciptakan ruang konsultasi untuk siswa maupun peserta didik sebagai 

solusi atas permasalahan kesehatan mental yang mereka alami dalam proses pembelajaran jarak 

jauh yang dengan adanya hal ini diharapkan kedepannya dapat mewujudkan pendidikan yang lebih 

baik dan terjamin.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 


