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Covid-19 dan Kekhawatiran Pendidikan
Duka dan Luka dari Birmingham
KARENA nila setitik, rusak susu sebelanga. Mungkin tidak terlalu pas
peribahasa tersebut. Namun inilah yang
harus dialami Tim Indonesia. Gara-gara
dari penerbangan Istambul Ð Birmingham berada dalam satu pesawat dengan penumpang yang terbukti positif
Covid-19, sepucuk surat eletronik dari
National Health Service (NHS, Badan
Kesehatan Inggris) mampir kepada
mereka. Isinya, Tim All England
Indonesia diminta melakukan isolasi
selama 10 hari hingga 23 Maret mendatang.
Tidak ada penjelasan dan informasi
resmi mengenai penumpang itu siapa,
dan darimana asalnya. Namun hukum
di Inggris menegaskan, jika berada dalam satu pesawat dengan penumpang
positif Covid-19, harus menjalani isolasi
selama 10 hari. Dengan regulasi itu,
artinya, skuad Indonesia dipaksa harus
mundur dan tidak melanjutkan pertandingan di turnamen bulutangkis tertua di
dunia, All England.
Tragisnya, dalam Yonex All England
yang diselenggarakan di Birmingham
Inggris, Ahsan dan Hendara yang baru
selesai bertanding juga langsung dijemput panitia dan diminta isolasi di tempat
menginap di Crowne Plaza Birmingham
City Centre. (KR, 19/3). Lebih tragis lagi,
BWF dan Badminton England selaku
panitia turnamen tidak memberikan
bantuan terhadap wakil Indonesia yang
berlaga di arena Birmingham. Karena
keputusan itu tentu tidak lepas dari peraturan di Inggris Raya yang tidak dapat
diganggu gugat (KR, 20/3)
Kita berharap pada upaya Dubes RI
di Inggris Desra Percaya yang meminta
Chief Executive Badminton England
untuk meminta maaf kepada Tim
Indonesia. Sekalipun bila ada, permintaan maaf itu tidak akan membawa
Skuad All England kembali berlaga di

arena Birmingham.
Desra juga
berjuang meminta klarifikasi dan
transparansi dengan memita ada tes
kembali pada semua yang terlibat dalam turnamen ini. Untuk menguatkan
perjuangan Dubes Desra, mungkin PBSI juga perlu mendesak dan meminta
klarifikasi dari panitia. Sehingga semua
jelas serta transparan.
Wajar jika pengurus induk organisasi
bulutangkis PBSI merasa seperti disambar geledek mendengar keputusan
itu, Apalagi, kemenangan Jonathan
Christie, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon
dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan seakan menjadi tiada makna.
Wajar pula kini, jika Presiden Jokowi
mendukung kepulangan skuad bulutangkis Indonesia pulang lebih cepat.
(KR, 21/3). Tentu daripada berdiam diri
memendam duka, kecewa dan luka di
negeri orang.
Kekecewaan tentu menghinggapi sebagian besar Bangsa Indonesia, melihat para pejuang bulutangkis yang
ibarat gagal sebelum bertanding. Bulutangkis adalah olahraga yang sangat
lekat di hati rakyat. Bagi Bangsa Indonesia, All England adalah turnamen bergengsi dunia dalam olahraga bulutangkis. Dimana Indonesia pernah mencatat
sejarah, lewat 8 kali kemenangan Rudi
Hartono tahun 1969 Ð 1974.
Sejarah ditorehkan Yonex All England
2021. Bukan hanya dilaksanakan di
masa pandemi Covid-29. Bukan hanya
tanpa diikuti Tim RRC. Namun sejarah
juga mencatat, ada pemaksaan mundur Tim Indonesia dari kompetisi bergengsi dunia ini. Bagi Indonesia, dipaksa
mundur dari kompetisi bergengsi ini,
bukan hanya kisah duka. Namun peristiwa ini akan menjadi sejarah buram
dari Birmingham yang harus dipetik pelajarannya. Karena apa yang terjadi jelas melukai hati Bangsa Indonesia. ❑

SETAHUN sudah Covid-19 melanda
dunia, termasuk Indonesia. Jika pandemi Covid-19 berlangsung tiga tahun saja, dan tatap muka para siswa dalam
proses pendidikan ditiadakan, maka
siswa yang sekarang duduk di kelas
enam Sekolah Dasar, tiga tahun kemudian ësecara otomatisí akan duduk di
kelas 10 atau kelas satu SMA.
Masalahnya, jika proses daring selama
tiga tahun tersebut tidak optimal, siswa
yang tiba-tiba duduk di kelas satu SMA
tersebut dikhawatirkan, pengetahuan,
keterampilan, dan wawasannya
masih setara Sekolah Dasar.
Kekhawatiran tersebut muncul
terutama bagi yang miskin. Kalau
yang kaya barangkali masih dapat
diminimalisir dampak Covid-19 ini
dengan belajar di rumah, mengundang guru les, atau memanfaatkan
luberan informasi yang sangat mudah diakses. Sebaliknya bagi si
miskin, jangankan untuk beli HP dan
pulsa, untuk makan sehari-hari saja
mereka
kesulitan.
Karenanya
diperkirakan mereka akan mengambil keputusan untuk bekerja atau
menikah bagi yang perempuan.
Upaya bantuan beasiswa mulai
dari dana BOS hingga bidik misi di
perguruan tinggi, hingga kini nampaknya masih belum optimal untuk
ikut ëmengubah nasibí si miskin agar
bisa melakukan mobilitas vertical.
Karena biaya sekolah tidak hanya SPP.
Namun ada biaya ikutan lainnya, mulai
dari seragam, biaya transportasi, gizi
yang baik, hingga buku-buku dan alat
sekolah lainnya yang tidak murah.
Proses Pembentukan
Dari data yang dimiliki Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagaimana dikutip
Tempo (23/7/2019), jumlah anak usia 712 tahun di Indonesia yang tidak
bersekolah berada di angka 1.228.792
anak. Untuk karegori usia 13-15 tahun
di 34 provinsi, jumlahnya 936.674 anak.
Sementara usia 16-18 tahun, ada
2,420,866 anak yang tidak bersekolah,

Saratri Wilonoyudho
sehingga secara keseluruhan, jumlah
anak Indonesia yang tidak bersekolah
mencapai 4.586.332.
Menurut John Dewey pendidikan
adalah sebuah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara
intelektual dan emosional ke arah alam
dan sesama manusia. Hidup itu adalah
suatu proses yang selalu berubah, maka
pendidikan berarti membantu pertum-

buhan bathin tanpa dibatasi oleh usia.
Padahal selama ini, sebelum Covid-19
saja, kurikulum sebagian besar hanya
mengajarkan kecerdasan IQ (itupun
hafalan yang paling rendah), sangat tidak memadai terkait perkembangan
dunia. Banyak kurikulum yang mendidik anak mengerjakan sesuatu yang
justru sudah dapat diatasi oleh computer. Jadi bukan mengajari berpikir kritis,
kreatif serta cerdas mental spiritual.
Kini pembelajaran lewat daring kebanyakan hanya transfer ilmu atau
pengetahuan, sedangkan untuk keterampilan dan pengembangan karakter
akan sulit dilakukan. Akibatnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya

akan makin melebar. Yang miskin
apalagi terpencil makin ketinggalan
karena masalah hambatan : jaringan
(yang tinggal di daerah terpencil), tidak
memiliki HP, berat untuk membeli pulsa, dan tidak ada yang mendampingi.
Karena orang tua keluarga miskin biasanya bekerja berat selain keterbatasan
intelektualitasnya.
Kurikulum
Meskipun demikian, dengan melimpahnya informasi, juga tantangan
bagi keluarga kaya. Ke depan, kurikulum juga perlu dirancang untuk mengajari anak dalam memilih dan
memilah informasi : Hoaks,
radikalisme, pornografi, judi online,
game kekejaman dan seterusnya.
Tuntutan tersebut sejalan dengan
amanat Undang-undang No 20
Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran. Agar peserta
didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia. Serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.
Jelas dalam pendidikan kata
kuncinya adalah : usaha sadar dan
terencana, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Serta
mengembangkan potensi dirinya ❑
*) Prof Dr Ir Saratri Wilonoyudho
MSi, Pernah menjadi Field Consultant
of Regional Educational Development
and Improvement Project JICA, Ketua
Koalisi Kependudukan Jateng
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Dongeng Tetap Hadir di Masa Pandemi
UN Ditiadakan, ASPD Diundur
BERKENAAN dengan penyebaran
Covid-19 yang semakin meningkat, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No 1 tahun 2021 yang dikeluarkan tanggal 1
Februari 2021, melakukan langkah responsif untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan meniadakan pelaksanaan Ujian Nasional dan ujian kesetaraan.
Bertolak dari informasi tersebut, Disdikpora DIY, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kanwil Kemenag DIY
sepakat akan menyelenggarakan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah
(ASPD) jenjang SD/MI/Paket A/Ula sebagai upaya untuk mengukur dan menilai pencapaian SKL serta mendorong
tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar dan menghasilkan informasi akurat tentang perkembangan
mutu dalam rangka memperbaiki kualitas belajar mengajar dan meningkatkan
hasil belajar peserta didik.
ASPD memiliki tujuan mengembangkan kompetensi peserta didik, tidak dipergunakan untuk menentukan
kelulusan, tapi menjadi dasar dilakukan
perbaikan pembelajaran, memantau
perkembangan mutu dan kesenjangan
antarbagian di dalam sistem pendidikan, dapat dipergunakan sebagai
salah satu alat ukur seleksi masuk ke
jenjang pendidikan berikutnya.
Pelaksanaan ASPD diatur dalam
POS ASPD yang ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00537 Tahun
2021 yang ditetapkan pada tanggal 17
Maret 2021. Kemudian disusul dengan
edaran Disdikpora DIY tentang pelaksanaan ASPD. Menyikapi hal tersebut,

Disdikpora
Kabupaten
Bantul
melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan bedah kisi-kisi ASPD yang diselenggarakan tanggal 17, 18, 20 Maret
2021. Bedah kisi-kisi dilaksanakan di
Gedung Pengawas Disdikpora Kabupaten Bantul.
Berdasarkan informasi yang diterima,
bahwa pelaksanaan ASPD yang semula dijadwalkan 5, 6, 7 April 2021 diundur
menjadi 24, 25, 27 Mei 2021. Sedangkan untuk ASPD Pendidikan Agama
Islam dan Budi Pekerti dilaksanakan 28
Mei 2021. Pengunduran pelaksanaan
ASPD ini menuai banyak polemik. Antara lain tentang kesiapan peserta didik.
Mengapa demikian? Karena pelaksanaan ASPD sangat dekat dengan
libur Hari Raya Idul Fitri. Sudah menjadi
rahasia umum bahwa hari-hari sebelum
dan sesudah hari raya merupakan hari
ÔsantaiÕ siswa. Guru yang sudah menyiapkan materi, melakukan analisis soal
jauh-jauh hari melalui pembelajaran virtual, kini setelah mengetahui pengunduran jadwal ASPD menjadi pesimis.
Apakah peserta didik dapat memperoleh hasil maksimal? Meskipun hasil
ASPD bukan menjadi syarat kelulusan,
tapi para pendidik memiliki rasa waswas jika hasil yang diperoleh kurang
memuaskan. Hasil ASPD yang akan diolah dengan nilai rapor akan diperhitungkan dalam PPDB jenjang lebih tinggi. Maka dari itu, perlulah sosialisasi
kepada orang tua dan wali siswa mengenai hal ini agar orang tua dapat
mempersiapkan putra-putrinya untuk
tetap semangat belajar dan tidak terlena dengan hari libur. Semoga pandemi ini segera berlalu dan siswa dapat
belajar seperti biasa di sekolah. ❑
*) Fitri Utami SPd SD, SD
Piyungan, Kabupaten Bantul.

ORANG TUA mendongeng? Mungkin sudah bukan pemandangan lazim
saat ini. Padahal mendongeng diyakini
memiliki banyak manfaat bagi tumbuhkembang anak. Bahkan upaya
mengingatkan kegiatan positif inipun dilakukan dengan adanya Hari Dongeng
Sedunia, yang biasa diperingati setiap
20 Maret. Sejarah hari dongeng dunia
berawal dari peringatan hari mendongeng nasional di Swedia pada tahun
1991. Yang kemudian berkembang menjadi Hari Dongeng Sedunia.
Pandemi Covid-19 tidak membuat eksistensi dongeng pada masa kini menjadi turun. Pada masa kini eksistensi dongeng meningkat dengan munculnya berbagai komunitas dongeng. Hadirnya
berbagai komunitas dongeng di Indonesia dan story telling menjadi suatu
bukti nyata eksistensi dongeng mulai
bangkit. Komunitas-komunitas mendongeng bermunculan di daerah.
Tujuan Komunitas
Kado di antara banyak komunitas
mendongeng, merupakan suatu komunitas yang tergerak untuk memberikan
suatu edukasi dongeng kepada anakanak. Kado memiliki tujuan untuk
memberikan motivasi kepada orang tua
dan masyarakat untuk tetap membiasakan menceritakan kembali suatu
dongeng kepada anak-anak. Pada Kado,
komunitas terdapat teknik bercerita mengenai suara, mimik atau raut muka,
dan alat peraga. Berbeda dengan kampung dongeng di Bojonegoro, yang hadir
diawali dari
adanya kegelisahan
maraknya anak yang bermain gadget
dan semakin langkanya kegiatan
metode pembelajaran dengan dongeng.
Mendongeng ini sebagai upaya untuk
menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak sejak dini.
Sedangkan Edutania merupakan komunitas yang memiliki tujuan untuk
mendampingi anak-anak mengakses lit-

Diksi Pradipta

yang semakin pesat dari masa ke masa
memiliki dampak positif untuk menjaga
eksistensi dari dongeng. Karena pada
masa kini dongeng dapat disampaikan
secara digital. Maka untuk merawat dan
melestarikan dongeng, ada beberapa
cara bisa dilakukan. (1) pada masa pandemi dapat mendongeng dan menyelenggarakan festival dongeng secara virtual, (2) menjadikan aktivitas mendongeng sebagai gerakan literasi secara
massif.
Kemudian, (3) menjadikan kegiatan
mendongeng sebagai kegiatan rutinitas
dalam keluarga, (4) mengadakan suatu
lomba mendongeng di berbagai kalangan usia, (5) dan menjadikan dongeng
sebagai konten anak di youtube. Dalam
hal ini pihak-pihak terkait seperti masyarakat, komunitas dan keluarga perlu
menjadi pilar utama dalam merawat
dan melestarikan dongeng. Kerja sama
membuat dongeng akan tetap lestari. ❑
*) Diksi Pradipta, Mahasiswa PBSI
FKIP Universitas Ahmad Dahlan

erasi sejak dini. Edutania tidak hanya
membawa tema dongeng klasik saja.
Namun mengangkat tema berupa pembahasan pendidikan karakter hingga
materi sekolah. Pendidikan karakter
dan materi sekolah yang diangkat menjadi pembahasan Edutania.
Komunitas Ayo Dongeng Indonesia
merupakan sebuah komunitas yang bergerak dengan komitmen pada kampanye kegiatan mendongeng bagi anak di
Indonesia dengan tujuan keceriaan,
menginspirasi, memotivasi dan pengembangan imajinasi. Komunitas ayo dongeng Indonesia memiliki empat kegiatan
utama : (1) Dongeng Kejutan, (2) Kelas
Dongeng, (3) Kampanye Dongeng, (4)
dan Festival Dongeng. Berbagi tentang
pengalaman, trik dan tips mendongeng
menjadi kegiatan utama.
Digitalisasi
Komunitas yang disebut hanyalah sebagian kecil dari ratusan mungkin ribuan komunitas dongeng
yang ada. Selain keberadaan
komunitas, kegiatan mendongeng di masa pandemi tetap
Pemerintah perpanjang PPKM Mikro
bertahan dengan adanya festihingga
25 April
val dongeng internasional 2020
-Untuk
sehat perlu upaya dan penyang diselenggarakan
Kogorbanan
munitas Ayo Dongeng Indo***
nesia secara virtual. Ini bukti,
DIY optimis ciptakan keluarga berkualimasa pandemi dan di tengah
tas
berkembangnya teknologi, don-- Warga siap menciptakan keluarga
geng tetap mampu mempertaberkualitas
premium
hankan eksistensinya dari
***
masa ke masa. Selain untuk
Kampanye
keselamatan
jalan dilakmempertahankan keberadaan
sanakan
lagi
dongeng kegiatan dari komuni-- Ingat, angka kematian di jalan terus
tas ini memiliki manfaat bagi
meningkat
masyarakat untuk tetap membudayakan literasi pada masa
pandemi.
Perkembangan
teknologi
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