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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

DARI RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) I 

KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI (KPK) MAJELIS ULAMA 

INDONESIA 

 

Tema:  

 

“Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Digital yang  

Aman, Produktif, dan Berkeadaban di Masa Pandemi COVID-19” 

 

 

 
 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen menjalankan fungsinya sebagai 

pelayan ummat (khadimul ummah) bersama pemerintah (shodiqul hukumah) dengan 

penuh rasa tanggung jawab untuk mengawal proses pendidikan yang kreatif, inovatif dan 

berkeadaban dalam menghadapi dampak COVID-19. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai regulator penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia telah menetapkan bahwa tahun ajaran  baru 2020/2021 akan 

dimulai pada pekan ketiga bulan Juli 2020 dengan mengembangkan berbagai model 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti yang telah dilaksanakan selama tiga bulan terakhir,  

dengan protokol  kesehatan yang ketat  sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi 

COVID-19.  

Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan agama dan keagamaan 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran di 

lingkungan Kementerian Agama dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna 

mencegah penyebaran COVID-19 pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. 

Untuk itu MUI  bekerjasama dengan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melibatkan berbagai instansi 

lain seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memberikan 

bimbingan tentang pola hidup sehat, belajar yang efektif aspek kebencanaan, aspek 

kesehatan, dan aspek hukum. 

Dalam kondisi apapun pendidikan harus tetap berlangsung, agar tidak mengalami  

kemunduran generasi (lost generation) sehingga melemahkan keunggulan daya  saing 

nasional (national competitive advantages) dalam persaingan global di masa mendatang. 

Berkembangnya pandemi COVID-19 memaksa semua pihak untuk melakukan 

penjarakkan fisik (physical distancing) sehingga dalam pelaksanaan  pendidikan harus 

dilakukan PJJ dengan memanfaatkan teknologi digital (digitech). Tantangannya adalah 

pembangunan yang belum merata, sehingga ketersediaan infrastruktur internet sebagai 

dasar pengembangan teknologi digital juga belum merata, baik secara geografis maupun 

secara  sosial ekonomi.  

Berdasarkan masukan dari para pemangku kebijakan Penanggulangan COVID-19 

yang terdiri dari: 

1. Wakil Menteri Agama RI, sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH. 

Drs. Zainut Tauhid Saadi, M.Si 

2. Kepala Gugus Tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjent Doni 

Munardo, diwakili oleh sekretaris utama, Ir. Harmensyah, dipl., S.E., M.M  

3. Dirjen PAUD dan  DIKDASMEN Kemendikbud RI, Prof. Hamid Muhammad, Ph.D. 

4. Ketua Umum PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. 

5. Ketua KPAI, Dr. Susanto, M.Pd.   

6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI),  Dr. dr.Aman Bhakti Pulungan, Sp.A 

(K), FAAP, FRCPI (Hon); 
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serta masukan dari para peserta sebanyak 128 orang dalam Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) I Komisi Pendidikan dan Kaderisasi (KPK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

pada tanggal 13 Juni 2020, menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai-berikut: 

 

A. UMUM 

 

1. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar terus  berikhtiar 

melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, serta aman dan 

berkeadaban, pada semua satuan pendidikan, dari Pendidikan Anak Usia Dini  

hingga Perguruan Tinggi (PT), karena belajar merupakan kewajiban sekaligus 

Hak Asasi Manusia (HAM)  yang tidak dapat diabaikan serta menjadi kebutuhan 

dasar manusia sepanjang kehidupan (thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin 

wa muslimatin), baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.   

 

2. Mendesak pemerintah agar setiap kebijakan yang menyangkut Pandemi COVID-

19, khususnya yang terkait dengan pendidikan, harus dilakukan berdasarkan hasil 

kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dengan 

mengutamakan keselamatan warga negara, khususnya para peserta didik dan 

pendidik.  

 

3. Mendorong peningkatan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, khususnya yang membidangi pendidikan dengan berbagai komponen 

masyarakat dan industri demi terlaksananya pendidikan jarak jauh berbasis digital 

yang aman, efektif, dan berkeadaban.  

 

4. Mendorong dilakukannya deregulasi pendidikan, khususnya penyesuaian 

kurikulum dan sistem pembelajaran dalam rangka menjamin terselenggaranya  

pendidikan dan pembelajaran yang berkesinambungan serta berkeadaban pada 

masa COVID-19 agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien 

 

5. Mendukung kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran yang 

berpihak pada masyarakat kurang mampu, terutama di daerah tertinggal, terdepan, 

terluar (3T), berdasarkan kajian yang komprehensif dengan melibatkan 

penanggung jawab pendidikan, para ahli, serta pihak-pihak yang terkait, 

khususnya pendidikan agama dan karakter.   

 

B. KHUSUS 

 

1. Tindakan Afirmasi (Affirmative Action) 

a. Perlu peningkatan penyediaan dan penyebarluasan modul-modul pembelajaran 

yang sesuai dengan situasi dan kemampuan satuan pendidikan di masing-

masing jenjang pendidikan dan daerah yang berbeda.  

b.  Perlu penerapan kebijakan khusus kepada peserta didik untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang berikutnya bagi peserta didik yang belum dapat 

diberlakukan standar pendidikan seperti dalam keadaan normal. 

 

2. Penyediaan Infrastruktur PJJ (Internet dan Penyiaran) 

a. Mendorong pemerintah, para internet provider (BUMN), perusahaan swasta 

nasional untuk memberikan subsidi dan bantuan guna tersedianya infrastruktur 

internet di setiap satuan lembaga pendidikan.   

b. Mendesak Pemerintah untuk menggalang dukungan dan kontribusi dari para 

kelompok penggemar (hobbyists) internet yang kreatif, inovatif dan mampu 

mengembangkan infrastruktur internet yang sederhana, murah, dan tepat guna 

(misal RT-RW Net). 

c. Mendorong partisipasi komponen masyarakat, seperti ormas Islam dan instansi 

lain yang mengoperasikan tv satelit dapat dimanfaatkan untuk PJJ.   

 

3. Penyediaan Perlengkapan PJJ 

a. Mendorong pemerintah agar mengordinasikan pelaku industri digital dalam 

negeri untuk membuat produk peralatan PJJ (komputer/laptop, tab, 

smartphone, peralatan wireless) dengan harga yang lebih terjangkau.  
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b. Mendorong agar Pemerintah bekerjasama dengan Masyarakat Telematika 

Indonesia (MASTEL) sebagai wadah seluruh pemangku kepentingan Industri 

digital agar mempercepat pengembangan infrastruktur dan peralatan PJJ 

berbasis digitech yang harganya terjangkau oleh masyarakat tanpa 

mengorbankan kualitas. 

c. Mendorong lembaga filantropi keagamaan agar dapat bekerja sama dengan 

perguruan tinggi dan kelompok-kelompok praktisi untuk mengembangkan 

pelatihan servis dan perbaikan gawai (laptop, smartphone) agar dapat 

digunakan kembali untuk  PJJ. 

d. Mendorong pemerintah untuk menghimpun dan memfasilitasi para 

pengembang program Aplikasi dan Konten yang mendukung PJJ. 

e.  Pemerintah diharapkan untuk membuka saluran luas bagi para kelompok 

masyarakat penggemar (hobbyist), pengusaha start up, untuk 

menyelenggarakan berbagai kontes Aplikasi dan Konten PJJ serta 

mempermudah pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada 

para penemu (inventors) dan memberikan perlindungan yang memadai kepada 

mereka, baik secara hukum maupun secara kebijakan ekonomi.  

 

4. Peningkatan Kompetensi SDM  

a. Mendukung pemerintah dalam memprakarsai, mengkoordinir, memfasilitasi, 

dan memberikan kemudahan berbagai unsur masyarakat dan industri guna  

menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM untuk melakukan sosialisasi 

dan edukasi seperti: 

1) Bimbingan teknis (Bimtek) bagi penyelenggara PJJ untuk para peserta 

didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai  pendamping 

belajar di rumah.  

2) Bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan pelaksanaan PJJ yang 

dihadapi oleh para peserta didik, pendidik maupun orang tua yang 

mendampingi anak dalam pelaksanaan PJJ. 

b. Menyarankan pemerintah untuk mengembangkan program guru relawan bagi 

daerah-daerah yang terpencil agar mampu menyelenggarakan PJJ berbasis 

digitech. SDM guru relawan dapat dibentuk dengan melibatkan TNI/Polri,  

mahasiswa, kader ormas, serta lembaga filantrofi. 

 

5. Menyerukan kepada penyelenggara PJJ untuk selalu berkoordinasi dan bekerja 

sama dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 (BNPB), Ikatan Dokter Anak 

Indonesia (IDAI), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk 

mendapatkan bimbingan tentang aspek kebencanaan, aspek kesehatan, dan aspek 

hukum. Terkait dengan informasi dari BNPB, kepada para penyelenggara 

pendidikan disarankan untuk selalu merujuk dan mengikuti perkembangan 

melalui web site: www.covid19.go.id.    

 

6. Pendanaan PJJ 

a. Menyarankan kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan yang 

memungkinkan dana Operasional pendidikan  dan Dana Desa dapat 

dialokasikan penggunaannya untuk pelaksanaan PJJ berbasis digitech dan 

pelatihan-pelatihan SDM PJJ.  

b. MUI mengajak lembaga-lembaga filantropi (Baznas, Dompet Dhuafa, ACT, 

Kita Bisa, Lazis-NU, Lazis-MU, dan lain-lain) bekerja sama 

menyelenggarakan kegiatan penghimpunan dana (fund raising) secara 

crowdfunding  untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan 

PJJ serta pembangunan infrastruktur internet murah di daerah-daerah terpencil.  

 

7. Lembaga  Penyelenggara Pendidikan  Berbasis Asrama  

a. Mendukung pemerintah agar penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di 

pesantren dan boarding school tetap mengikuti dan mematuhi protokol 

kesehatan yang ketat 

b. Mendorong pemerintah untuk memberikan afirmasi kepada penyelenggara 

pendidikan berbasis asrama dengan memberikan layanan sosialisasi, edukasi 

dan advokasi 

 

http://www.covid19.go.id/
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Rekomendasi MUI ini disampaikan  agar pemerintah beserta berbagai komponen

masyarakat dan industri dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk membuat

kebijakan dan langkah-langkah strategis.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 13 Juni 2020

KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Armai Arief, M.A. Drs. Sutrisno Singotirto, M.Si

Mengetahui:

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si Dr. H. Anwar Abbas, MM., MAg.
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TIM PERUMUS  

 

Ketua : Dr. Wahfiuddin Sakam, MM 

 

Sekretaris : Dr. Fadhilah Suralaga, M.Si. 

 

Anggota : 1. Dr. Amirsyah Tambunan 

 

2. Prof. Dr. Armai Arief, MA  

 

3. Prof. Dr. Musril Zahari  

 

4. Drs.  Akhmad Baidun M.Si 

 

5. Dr. Kartini, M.Pd 

 

6. Dr. Hasnida M.Pd 

 

7. Drs. Sutrisno Singotirto M.Si 

 

 

 


