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Poin Presentasi

• Bagaimana implementasi PJJ di masa pandemi?

• Bagaimana dampak PJJ terhadap kualitas pembelajaran
murid?

• Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menerapkan PTM?

• Siapa saja pihak yang harus dilibatkan?



• Lebih dari 1,2 miliar murid di 186 negara belajar di luar kelas
akibat pandemi (Li & Lalani, 2020).

• Di Amerika Serikat, jutaan murid menjalani PJJ tanpa internet 
karena kendala keuangan dan kesulitan logistik
(Arkansasonline.com, 15/03).

• Anak-anak yang paling mengalami kesulitan PJJ di Amerika adalah
anak-anak yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah, 
tergolong dalam kelompok minoritas, atau tinggal di daerah
pedesaan.  Mereka dapat tertinggal 6 bulan hingga 1 tahun secara
akademis akibat kesulitan belajar saat pandemi (McKinsey)

• Di Swiss, tidak terdapat kendala dalam penyelenggaraan PJJ di 
sana.

• Swiss, Norwegia, dan Austria, 95% murid di sana memiliki
komputer untuk membantu pekerjaan sekolah mereka.

• Di Singapura terdapat Singapore Student Learning 
Space (platform belajar daring) sejak tiga tahun terakhir. Maka dari
itu, Singapura lebih siap untuk menghadapi PJJ dibanding
Indonesia.
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Pengalaman PJJ di Beberapa Negara
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• PJJ tidak dapat dilaksanakan di daerah pelosok.

• Lebih dari 47.000 satuan pendidikan tidak memiliki akses
pada listrik dan internet. 

• Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua 
mendata adanya 14 daerah yang sama sekali tidak
melaksanakan kegiatan PJJ selama pandemi karena
keterbatasan akses (Rizal, 2020).
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Implementasi PJJ di Indonesia
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• Pengguna internet mencapai 73,7% dari total penduduk
(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII, 
2020).

• Murid yang memiliki komputer yang dapat digunakan
untuk mengerjakan pekerjaan sekolah hanya 34% 
(OECD, 2018). 

• Selain itu, lebih dari 30% murid di Indonesia tidak
memiliki tempat untuk belajar di rumah (OECD, 2018). 

• Sistem pendidikan di Indonesia pada mulanya tidak
dirancang untuk melakukan online learning
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Dampak PJJ

(+)
• Lonjakan penggunaan teknologi di bidang pendidikan, di seluruh dunia (Li & Lalani, 2020).

• Murid yang memiliki akses dan mampu mengoperasikan teknologi menganggap bahwa PJJ membuat proses pembelajaran
menjadi lebih efektif

(-)
• Perubahan dari PTM menuju PJJ yang sangat cepat dan tidak terencana menyebabkan pengalaman buruk bagi murid yang 

tidak memiliki akses dan kemampuan untuk melakukan PJJ.

• Ketertinggalan, Learning Loss, Menurunnya kesejahteraan ekonomi pada jangka panjang. 

• Anak mengalami kodisi tertekan akibat rasa keterisolasian, tantangan belajar dan tekanan akibat tidak tersedianya sarana
untuk melakukan PJJ dan kurangnya interaksi secara langsung dengan teman kelas mereka. 

• Kondisi PJJ menyebabkan peningkatan aduan permasalahan di bidang pendidikan, yakni sebesar 1567 kasus (2020) dari
321 kasus (2019). Hal tersebut selaras dengan hasil survei KPAI pada 14.169 orang tua menunjukkan bahwa, dari total 
responden tesebut, hanya 33,8% orang tua yang sudah mendapat informasi mengenai pengasuhan anak yang bekualitas.

• Anak putus sekolah. 
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Pertimbangan untuk Memulai PTM
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• Berbagai kelemahan PJJ.

• Antisipasi Learning Loss.

• Murid-murid di beberapa negara seperti Tiongkok dan negara-negara di Uni
Eropa telah berangsur-angsur memulai PTM sejak bulan Mei 2020 (Kresnoadi, 
2020).

• Para peneliti dari University College London yang menyebutkan bahwa pelajar
tidak lebih rentan tertular virus daripada orang dewasa. Cth kasus Singapura. 

• Heavey, et al. (2020) yang menunjukkan bahwa sekolah bukanlah tempat yang 
berisiko tinggi untuk penyebaran COVID-19.

• Saat masa PJJ, ada anak-anak yang justru bermain dengan teman-teman sebaya
mereka tanpa protokol kesehatan, yang juga dapat menyebabkan kluster baru.



Hal yang Harus Diantisipasi
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• Jika PTM dilaksanakan di tengah tingkat penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-
19) yang masih tinggi, maka dapat menimbulkan klaster penularan COVID-19 di sekolah.

• Jumlah guru yang divaksin masih rendah dan data berbeda-beda.

• Di Korea, baru satu hari sekolah dibuka setelah PTM, langsung muncul 79 kasus baru.

• Di negara-negara di Uni Eropa dan Israel terdapat penyebran klaster peyebaran COVID-19
akibat sekolah dibuka (penyebaran tidak signifikan).



Persiapan PTM
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Satuan Pendidikan Anak/Peserta didik Tenaga pendidik Dinas Pendidikan

• Memenuhi ceklis kesiapan
pembukaan sekolah

• Menyiapkan pendidik dan
peserta didik mengenai
blended learning

• Sosialisasi protokol
kesehatan pada peserta
didik

• Koordinadi dengan Pemda, 
Dinas Pendidikan dan
stakeholder lain.       

• Bagaimana cara anak untuk
datang dan pulang dari
sekolah

• Kuota jumlah siswa di ruang
kelas.

Anak dalam keadaan sehat.

Membawa perlengkapan
sekolah sendiri. 

Memakai masker dan
membawa handsanitizer.

Sarapan sebelum berangkat
sekolah.

• Guru dalam keadaan sehat

• Membawa perlengkapan
sekolah sendiri. 

• Memakai masker dan
membawa handsanitizer.

• Sarapan sebelum berangkat
sekolah.

• Memastikan jumlah guru 
yang telah di vaksin di 
daerah

• Memastikan sekolah mana
saja yang sudah memenuhi
ceklis dan belum. 
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• Kemendikbud dan Kominfo bekerja sama untuk menyediakan internet yang merata.

• Pembenahan infrastruktur dan sarana kegiatan belajar baik itu di sekolah maupun
di rumah. Menggunakan dana BOS misalnya., atau peningkatan dana PKH 
(pendidikan).

• Kemendikbud mengalokasikan anggaran untuk perbaikan kualitas sanitasi di 
berbagai satuan pendidikan (satu dari tiga toilet sekolah masih tidak layak, serta
tidak ada tempat cuci tangan).

• Kemendikbud merancang sistem pendidikan yang mendukung PJJ. Cth: Sistem
semacam ruang guru, Singapore Student Learning.

• Dinas Pendidikan dan Kemendikbud harus memetakan masalah pendidikan di 
masing-masing daerah.

• Dinas Pendidikan lebih aktif untuk mengambil keputusan terkait PJJ dan PTM. 
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