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Kiprah di Parlemen
Hetifah adalah anggota DPR RI mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan
Timur untuk tiga periode (termasuk Kalimantan Utara pada periode 20092019). Saat ini menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi
pendidikan dan kebudayaan, perpustakaan nasional, pemuda dan
olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selama di DPR Hetifah aktif di Kaukus Perempuan Parlemen Republik
Indonesia (KPPRI). Pernah menjadi anggota Pansus UU Pemilu, Pansus
Kajian Ibukota Negara, Tim Pengawas DPR RI untuk Daerah Perbatasan, dll.
Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, Partai Golkar memberi
kepercayaan Hetifah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar
(KPPG).
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Saat ini Hetifah juga menjabat sebagai Ketua Forum Perempuan Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia (FPI-PII) dan Tim Ahli Kongres Wanita
Indonesia (KOWANI).
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Pendidikan di Masa
Pandemi
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Kebijakan Pendidikan di Era New Normal
Daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah (429 kab/kota) dilarang melakukan
pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
Sekolah di zona hijau (85 kab/kota) boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol
kesehatan sangat ketat dan persyaratan berlapis
Pembukaan sekolah dilaksanakan bertahap, mulai dari sekolah tingkat SMA/SMP pada 13 Juli, SD 2
bulan kemudian, dan PAUD 2 bulan berikutnya
Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori.
Untuk mata kuliah praktik, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka diarahkan untuk dilakukan
di bagian akhir semester.
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Pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa
di kampus jika memenuhi protokol kesehatan
5
Sumber : SKB Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri
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Permasalahan Pembelajaran Daring
Minimnya akses internet
Ketiadaan gawai yang memadai
Tingginya biaya kuota
Di beberapa daerah, jaringan tidak stabil
Beban tugas yang tidak proporsional
Kurangnya pemahaman dan kesiapan pengajar dalam metode pembelajaran jarak jauh
Kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar
SLIDESMANIA.CO

Masalah-masalah ini lebih prevalen terjadi di daerah 3T

Solusi yang Telah Diberikan Pemerintah
Fleksibilitas penggunaan dana BOS dan dana operasional untuk mensubsidi kuota guru dan
siswa yang kurang mampu
Koordinasi dengan provider seluler untuk menyediakan akses murah/gratis untuk kegiatan
pembelajaran
Relaksasi pajak dan subsidi listrik untuk sekolah
Dilonggarkannya aturan penggunaan dana BOS yang tadinya tidak boleh melebihi 50% untuk
gaji guru
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Optimalisasi TVRI dan RRI dalam menyebarluaskan konten pembelajaran
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PERENCANAAN DIGITALISASI NASIONAL:
Proyek Percepatan Layanan Internet untuk 12.548 Desa/Kelurahan yang Belum Terjangkau 4G
PETA JANGKAUAN INTERNET DENGAN
PENDEKATAN ADMINISTRATIF
(DESA/KELURAHAN)
TOTAL DESA/KELURAHAN DI INDONESIA

83.218 DESA/KELURAHAN
DESA/KELURAHAN BELUM TERJANGKAU 4G

12.548 DESA/KELURAHAN
DESA/KELURAHAN 3T
YANG BELUM TERJANGKAU 4G

9.113 DESA/KELURAHAN
ON-GOING 4G
(2020)

UPGRADE
DARI 2G/3G

UNSERVED
AREAS

1.096

113

7.904

DESA/
KELURAHAN

DESA/
KELURAHAN

DESA/
KELURAHAN

DESA/KELURAHAN NON-3T
YANG BELUM TERJANGKAU 4G

3.435

DESA/KELURAHAN
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2G 68,54 %

PETA JANGKAUAN INTERNET DENGAN
PENDEKATAN GEOGRAFIS (LUAS DARATAN INDONESIA)

CAKUPAN SINYAL 1.302.030 KM²

3G 44,35 %

CAKUPAN SINYAL 842.526 KM²

LUAS WILAYAH: 1.899.753 KM²

4G 49,33 %

CAKUPAN SINYAL 937.126 KM²

Catatan: dihitung berdasarkan cakupan wilayah daratan Indonesia, termasuk gunung dan hutan.
Sumber: diolah dari dukcapil 2016, BIG 2016, BPN 2015, Data site & Coverage Operator Seluler Q3 2019

Namun, apakah semua ini cukup?

SLIDESMANIA.CO

11

Temuan Panja PJJ (1)
● Kemendikbud tidak menggunakan kesempatan merealokasi anggaran sesuai Perpres 54 Tahun 2020,
untuk fokus pada penyelenggaraan (PJJ) pada masa pandemi COVID-19
● Kemendikbud telah melakukan survei untuk menilai efektifitas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada
saat pandemi, namun sumber data tidak utuh, sehingga hasil survey tersebut tidak memiliki validitas yang
cukup
● Kemendikbud belum memiliki informasi mengenai masalah yang dihadapi setiap satuan pendidikan dan
peserta didik yang berkaitan dengan ketersediaan listrik, jaringan komunikasi dan perangkat belajar.
● Pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, kendala yang dihadapi dalam hal infrastruktur antara lain,
beberapa wilayah tidak memiliki akses jaringan listrik dan jaringan komunikasi, sebagian besar siswa
tidak memiliki gawai dan tidak mempunyai kemampuan untuk membeli layanan data.
SLIDESMANIA.CO

● Kemendikbud telah membuat kebijakan kerjasama dengan TVRI. Namun Program yang ditayangkan berisi
konten pembelajaran belum sesuai dengan kurikulum.

Temuan Panja PJJ (2)
Kemendikbud belum menerbitkan kurikulum adaptif pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19
yang mempertimbangkan secara komprehensif:
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1. Kemampuan tenaga pendidik untuk menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan
menyenangkan peserta didik dalam PJJ
2. Konten yang mudah digunakan untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas dengan
pendekatan ilmu desain dan memperhatikan nilai budaya lokal
3. Konten yang menunjukan capaian untuk pembentukan karakter peserta didik. Kemendikbud masih
memberikan materi atau konten belajar untuk mencapai sasaran transfer pengetahuan saja
4. Kebutuhan kesejahteraan kondisi psikologis dan fisik peserta didik, terkait proses belajar mengajar,
kesulitan belajar, kebosanan, dan kebutuhan untuk bersosialisasi
5. Kemampuan, pengetahuan dan keterampilan orang tua/wali untuk mendampingi proses pembelajaran dari
rumah. Belum ada pengaturan teknis terkait komunikasi intensif antara pihak sekolah atau tenaga pendidik
dengan orang tua/wali

Temuan Survey Kemendikbud RI (1)
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Menurut kepala sekolah, kendala utama guru dalam PJJ adalah keterampilan memanfaatkan perangkat digital

Temuan Survey Kemendikbud RI (2)
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Pembelajaran interaktif hanya dilakukan sebagian guru, sebagian besar melakukan pembelajaran dengan memberikan tugas

Temuan Survey Kemendikbud RI (3)
Platform Pembelajaran daring yang direkomendasikan guru kepada siswa
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Sebagian besar guru di daerah 3T tidak pernah merekomendasikan platform pembelajaran daring

Trend, Peluang, dan
Tantangan
SLIDESMANIA.CO
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Trend
Dengan diterapkannya kebijakan belajar daring beberapa bulan kebelakang, terdapat beberapa fenomena baru yang
terjadi di dunia Pendidikan. Antara lain :
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Maraknya sharing session
yang terjadi antar-guru dan
komunitas Pendidikan

Antusiasme yang begitu
tinggi dari stakeholder
Pendidikan untuk
mengikuti seminar-seminar
online

Kesadaran yang tinggi dari
orangtua akan sulitnya
menjalankan profesi guru

Meningkatnya kesadaran
akan Pendidikan
keorangtuaan (parenting)
yang selama ini banyak
terabaikan

Proses pendidikan yang
lebih multiliterat

Meningkatnya
pemahaman guru akan
kondisi anak dan
keluarganya

Peningkatan literasi digital
guru, orangtua murid, dan
siswa

Guru dan siswa lebih
banyak mengeksplorasi
materi-materi diluar buku
paket
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Peluang bagi daerah 3T
• Dengan adanya Covid-19, kesadaran pemerintah akan pentingnya
pemerataan teknologi semakin tinggi. Diharapkan, kedepannya
penyediaan infrastruktur telekomunikasi hingga ke daerah 3T
akan menjadi fokus pembangunan

• Dengan penggunaan teknologi secara masif, diseminasi ilmu
menjadi lebih mudah terjadi. Sebagai contoh, banyaknya sharing
session dan seminar-seminar yang terjadi antar komunitas guru,
para ahli, dan stakeholder pendidikan lainnya di berbagai daerah.
Teman-teman di daerah 3T dapat mengakses materi-materi dan
pembicara
berkualitas yang sebelumnya mungkin sulit
didapatkan
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• Penggunaan teknologi akan sangat membantu pemerataan
pendidikan. Masalah-masalah terkait pendidikan yang timbul akibat
masalah geografis dan birokrasi dapat sedikit banyak teratasi
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Rekomendasi Komisi X
DPR RI
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DORONGAN Komisi X DPR RI UNTUK
Kemendikbud RI
• Menyampaikan data mengenai peta perkembangan dan hasil evaluasi terhadap
kebijakan- kebijakan yang telah dikeluarkan selama masa pandemi Covid-19,
seperti PJJ, KIP, Kurikulum, BOS, dan Implementasi Merdeka Belajar, sebagai
rujukan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan pendidikan ke depan
• Membangun koordinasi yang erat antara Kemendikbud, Kemenkominfo, dan
Kemenperin dalam menyelesaikan masalah utama PJJ yaitu keberadaan akses
internet dan gawai bagi siswa/mahasiswa dan pengajar
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• Merumuskan kebijakan terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
yang selama masa pandemi Covid-19 tidak dapat melakukan
pembukaan tahun pelajaran atau terkendala dalam pembiayaan.

Sumber : Raker dengan Kemendikbud 22 Juni 2020
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Rekomendasi Panja PJJ (1)
● Kemendikbud RI harus menyelaraskan regulasi pelaksanaan PJJ agar tidak berpotensi melanggar peraturan
perundang-undangan
● Kemendikbud hendaknya membuat survei yang lebih berkualitas (terkait pemilihan responden dan substansi
survei)
● Kemendikbud perlu memiliki informasi mengenai masalah yang dihadapi setiap satuan pendidikan, tenaga
pendidikan dan peserta didik yang berkaitan dengan konten pembelajaran, platform pembelajaran, ketersediaan
listrik, jaringan komunikasi serta perangkat belajar, termasuk kemampuan orang tua/wali peserta didik
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● Untuk program TVRI, Kemendikbud RI harus membuat konten pembelajaran sesuai kurikulum yang mudah
digunakan untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas dengan pendekatan ilmu desain dan
memperhatikan nilai budaya lokal.

Rekomendasi Panja PJJ (2)
● Kemendikbud RI harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan sarana prasarana pembelajaran
jarak jauh
● Kemendikbud RI harus berkoordinasi dengan K/L dan Pemda untuk memastikan fasilitas pendukung pembelajaran
jarak jauh seperti jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan perangkat belajar
● Kemendikbud RI dalam pengelolaan anggaran harus memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan yang
berkualitas dan berpihak kepada dunia pendidikan sehingga tidak terkesan terjadi komersialisasi terhadap peserta
didik, satuan pendidikan dan tenaga pendidik
● Kemendikbud RI harus memprioritaskan anggaran refocussing APBN TA 2020 untuk menyelesaikan masalah
penyelenggaraan PJJ pada masa pandemi
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● Kemendikbud harus menerbitkan kurikulum adaptif pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19

“Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua
murid memiliki HP, tidak semua orang tua
mampu mendampingi, dan tidak semua tempat
memiliki koneksi internet memadai. Ini semua
harus dipertimbangkan dalam pembuatan
kebijakan”
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