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Evaluasi Belajar Dari Rumah (BDR) atau
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

• Terlalu bertumpu pada internet;

• Tidak dilakukan pemetaan kesenjangan akses digital antar sekolah
dan antar daerah;

• Tidak dilakukan pemetaan variasi PJJ atau BDR antar sekolah dan
antar daerah

• Tidak ada kebijakan praktik BDR yang dapat menjadi panduan dan
standar minimal di sekolah maupun daerah



• Peran kepala sekolah dalam BDR belum maksimal;

• Mayoritas guru kota dan guru sekolah swasta lebih sibuk dalam PJJ secara daring

• Mayoritas guru desa dan guru sekolah negeri sibuk melakukan kunjungan rumah

• Minim Pendampingan orangtua selama BDR

• Rendahnya penguasaan teknologi digital orangtua

• Minimnya komunikasi guru dengan ortu selama BDR

• Ketiadaan alat daring bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga anak-anak
dari keluarga tidak mampu tidak terlayani dan banyak yang putus sekolah

• Minimnya Pengawasan penggunaan gadget oleh orangtua sehingga banyak anak
mengalami kecanduan game online dan pronografi



Pengawasan Penyiapan PTM di Masa Pandemi

• Pada tahun 2020, KPAI melakukan pengawasan penyiapan
buka sekolah di 49 sekolah pada 21 kabupaten/kota di 9 
Provinsi. Hasilnya, hanya 16,7% sekolah yang siap PTM di 
masa pandemic;

• Pada Tahun 2021 (Januari-Mei), KPAI melakukan pengawasan
ujicoba tatap muka di 19 sekolah pada 10 kabupaten/kota di 
4 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten). 
Hasil pengawasan menunjukkan angka kesiapan yang cukup
tinggi, yaitu hampir 70%;
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Rekomendasi

1. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota
kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM, dimana sekolah mendapat
arahan dalam penyusunan protocol kesehatan/SOP Adaptasi kebiasaan Baru (AKB) di
satuan pendidikan. Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan
terdekat ketika ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau
ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung;

2. KPAI mengapresiasi ujicoba PTM di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah
karena sangat hati-hati membuka sekolah meskipun hanya ujicoba di semua jenjang
mulai dari SD sampai SMA/SMK. Sekolah yang terlibat kurang dari 5% dan anya sekitar
seperlima jumlah siswa yang mengikuti PTM secara terbatas, Untuk SD Hanya siswa
kelahs 4-6 yang mengikuti ujicoba PTM, sedangkan siswa kelas 1-3 SD belum dilibatakan
dalam PTM, karena tidak mudah mendidik anak-anak dengan kebiasaan baru di sekolah
saat masih masa pandemic covid-19.



3. KPAI mendorong daerah untuk tidak membuka sekolah PAUD dan SD 
kelas bawah, karena Terlalu riskan menguji coba PTM pada peserta
didik kelas 1-3 SD, apalagi peserta di jenjang PAUD. KPAI mendorong
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk tidak mengujicoba PTM 
peserta didik di kelas bawah jenjang SD dan PAUD sebelum dipastikan
bahwa peserta didik kelas 4-6 sudah mampu patuh pada protocol 
kesehatan;

4. KPAI mendorong Pemerintah daerah juga mempertimbangkan
jumlah kasus covid-19 saat akan membuka sekolah secara serentak
pada Juli 2021 yang akan datang, dengan meminta pertimbangan ahli
penyakit menular dan IDAI. Jika kasus meningkat, sebaiknya tunda buka
sekolah;
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