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Resume KOREKSI by Jaringan IDN #1 

“Dampak Covid-19 dan Bagaimana Lembaga Pendidikan Meresponnya ?” 

 

Profile Narasumber 

Prof. Asep Saefudin : saat ini beliau rektor di Univ Al Azhar Indonesia, sebelumnya 

Rektor Universitas Trilogi dan ketua Forum Rektor Indonesia. Saat ini juga beliau 

pembina Forum Rektor Indonesia, dan beberapa yayasan sekolah, seperi Sekolah 

Bina Bangsa Sejahtera di Bogor, Sekolah Tarbiyatul Muslimin, dan lain-lain. Beliau 

merintis dari kepala sekolah, kepala yayasan sampai jadi rektor dan pembina forum 

rektor saat ini. 

 

Fithra Faisal, PhD : Pastinya sering lihat di TV kan ? beliau sering berbicara tentang 

ekonomi di Indonesia, khususnya baru-baru ini tentang dampak Covid-19 terhadap 

perkonomian Indonesia, baru kemarin juga beliau concall dg Ibu Sri Mulyani, 

Menkeu kita. Saat ini dosen dan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. 

 

Resume 

Covid-19 udah muncul sejak November tahun lalu tapi hanya WHO yang berhak 

mengklaim suatu kondisi sebagai pandemi global. Indonesia menjadi negara yang 

unik di Asia Tenggara karena pengaruh ekonomi dan kondisi di China tidak begitu 

besar di Indonesia jika dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, dll 

 

Yang menjadi permasalah dalam perekonomian adalah bukan PSBB atau tidak, tapi 

bagaimana resolusinya jelas dan bagaimana agar ini bisa berlalu lebih cepat. Dalam 

kondisi buruk kita bisa tumbuh - 0,54% dan masih punya skala positif sampai 1,21% 

namun tentunya jika lebih dari bulan juni ini akan terus menurun menjadi negatif. 

Pertumbuhan angka pengangguran bisa mencapai 17 juta orang. Ini bisa 

mengakibatkan double digit angka pengangguran kita di atas 10%, tumbuh dari 5% 

sebelum masa Covid-19. 

 

Masa krisis ini berbeda, hampir semua sektor berdampak. Tahun 98 tidak 

semuanya. Tapi ada keunikan, di tahun 98 kita - 13%, namun kondisi kritis yang 

lebih parah ini kita diprediksikan terburuk di angka -3 % 

01:07:34 Infradigital Nusantara: ini bisa membuat kita lebih sedikit bertepuk 

dada, namun kalau kt lihat sektor pariwisata dan pengangkutan yang paling sangat 

berdampak juga Jasa pendidikan swasta. 

 

Penanganan wabah, seperti karantina wilayah, PSBB, dan lockdown bukan hal yang 

baru. Sudah ada referensi dan pengalamannya. Mulai dari pengalaman wabah 
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Spanish Flu. Saat terjadi Spanish Flu, disana diterapkan PSBB atau karantina 

wilayah yang berbeda-beda tiap daerah. 

 

Kita semua menderita, semua kelas kena, baik yang miskin, menengah maupun 

atas. Ada expiring middle-class, orang yang dari menengah bawah akan naik ke 

kelas menengah atau dr menengah ke menengah atas namun terhambat karena 

krisis ini atau bahkan turun kembali. Belum lagi adanya Permanent Impact Loss of 

Human Capital, hilangnya modal/penghasilan secara permanen. 

 

Ini karena data cohort Kemenkes menunjukkan di Indonesia mayoritas Covid-19 

terjadi pada usia produktif bukan usia lanjut. Kita bisa hilang kekayaan selama krisis 

ini sebesar PDB kita 1 tahun, 14000 Triliun Rupiah. Namun Economy Can Recover, 

We Cant Recover Dead Bodies, Ekonomi bisa pulih, pertumbuhan bisa diakselarasi 

tapi orang meninggal tidak bisa kembali. 

 

Paket Stimulus dari Pemerintah 405 Triliun, mayoritas untuk kesehatan dan sosial. 

Namun ini masih sedikit porsinya untuk kelompok menengah ke bawah. Kelompok 

menengah ke bawah ini butuh makan, kita asumsikan per orang butuh 1,4 jt per 

bulan untuk 105 juta yang menengah ke bawah maka dapat kita asumsikan 

pemerintah per bulannya butuh 115 triliun. Ini hanya untuk makan kelas menengah 

ke bawah. Bagaimana dengan UMKM dan pengusaha ? Bagaimana dengan 

lembaga pendidikan swasta ? 

 

Secara infrastruktur (berdasarkan pengalaman beliau di UI) kita tidak ada masalah. 

Kita malah mengalami penghematan operasional namun bagi mahasiswa ini 

berdampak minimal ketika mereka pulang ke rumah mereka butuh akses internet, 

dan butuh biaya untuk beli data. Belum lagi akses di daerah belum tentu stabil. Buat 

kalangan siswa, yang ga punya akses internet, yaudah jadi bermain atau membantu 

orang tuanya. 

 

Yang sangat mengkhawatirkan ya jasa pendidikan menengah ke bawah. Mereka 

sulit untuk bayar pendidik karena mereka tidak mempunyai dana untuk bayar. Tapi 

ini sudah terjadi, bagaimana resolusinya ? kita harus adaptif! Dilanjutkan dengan 

Prof Asep untuk resolusi lebih jelasnya. 

 

Kita dituntut untuk melihat "next practice" artinya kita belum punya gimana caranya, 

kalau best practice udah punya cara yg terbaik, kalau next practice ya kreativitas. 

Saya katakan ini tidak mudah, tp semoga selalu ada hikmah, dibalik mudharat ada 

manfaat. Kita ubah paradigma kita. Jangan lagi hanya mengeluh. Kita harus pikirkan 
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jangka pendek dan jangka menengah. Contohnya pemerintah sedang membuat 

insentif untuk biaya hidup kelas menengah ke bawah sampai akhir tahun. 

 

Pengalaman kita di Univ Al Azhar Indonesia, betul memang hasil kajian LLDIKTI III 

di Jakarta, itu 80% PTS kecil, dimana mahasiswanya di bawah 2000, kalau mereka 

punya main income nya dr mahasiswa tentunya ini sangat berat. Orang tua 

(mahasiswa ini) sudah gabisa membackup sehingga efeknya jadi tidak mampu 

membayar (menunggak tagihan). Kalau lembaga swasta kemungkinan sulit untuk 

bayar gaji karyawan, karena mayoritas pemasukan dari pembayaran tagihan. Ada 

beberapa kampus yang stabil karena mahasiswanya banyak tapi bagi lembaga 

swasta yang di bawah 15 rb siswa/mahasiswa ini akan goyah. 

 

Namun betul kata Pak Fithra, kita harus menyelamatkan SDM. Mulai dari 

mempertahankan kegiatan belajar mengajar, kita study from home. Masalahnya ini 

kan mahasiswa jadi harus bayar pulsa jadi kampus sedang memikirkan pulsa 

mahasiswa. Di kita subsidi 100rb pulsa untuk mahasiswa kita per bulan. Intinya kita 

harus menyelamatkan kegiatan belajar mengaajr dan mahasiswa. 

 

Secara individu kita harus awareness dan kreativitas. Kita memberikan ruang untuk 

mahasiswa (siswa) untuk berkreasi dan bekerjasama. Adapun skill, seperti 

memanfaatkan dan memahami teknologi, itu sebuah keharusan. Namun bagaimana 

di desa? memang harus mulai dari adakan wifi, lalu pelajari sistem digital learning. 

Skill lain yang juga penting, seperti critical thinking, skeptis positif, kreativitas, dan 

analytical thinking. 

 

(kompetensi di atas bisa bantu kita menghadapi Covid-19 untuk mencari solusi yang 

tepat bagi masing" lembaga pendidikan kita) 

 

--- Berikut merupakan ringkasan dari diskusi. Penjelasan lengkap dan sesi tanya 

jawab hanya bisa Anda dapatkan dengan bergabung secara langsung dalam sesi 

diskusi. --- 

 

Tindak Lanjut Pertanyaan Belum Terjawab dan Link Video Rekaman - KOREKSI 
Jaringan IDN #1 

 
1. May Handoko : saya Dengan Mei pak, menurut Bapak Kalau dalam jangkauan 

bimbingan belajar seperti les, Hal app yang menarik yg harus kami lakukan agar les 
tetap buka Dan bisa Jalan? Karena Kendall kami orangutan di desa Dengan 
Pakistan internet.. Apakah ada Saran untuk lembaga kami seperti ini? 

 
• Prof Asep : memang ini persoalan teknis ketersediaan fasilitas internet ya. Utk 
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selama covid19 ini memang agak berat. Tapi bisa coba menghubungi Kemenkominfo 
ttg fasilitas internet daerah (tower), bantuan wifi yang bisa menjangkau hamparan 
relatif luas. Lembaga les bisa menjalankan kursus selama wabah Covid ini. 
Sementara lesnya full online. Nanti stlh covid bisa blended atau campuran. 

 
2. Abdullah faqih : pada masa sulit ini, byk ortu yg tertekan krn hrs mmbelikan HP 

anak2nya... smua guru memberi tugas… shgg HP tdk bias bergantian. anak2 jg skrg 
mulai pandai buka youtube yg kontennya byk yg dewasa 

 
Prof Asep : Nanti saya sampaikan ke Teman Di Kemenkominfo utk blok bbrp youtube 
berkonten dewasa. Karena ini memang sangat merugikan atau bahkan berbahaya bagi 
masa depan anak dan tentunya negara. Karena jumlah anaknya ribuan. 
 

3. Abqory aulia : Abqori dari Univ.Tanjungpura. krn webinar ini berkaitan dgn kondisi 
pendidikan yg terdampak covid19, apakah tdk ada solusi yg "ramah kuota internet" 
bagi peserta PJJ (terutama mhsw) ? misalnya utk webinar semacam ini, yg 
menggunakan media zoom, knp tdk menggunakan layanan web conference yg 
akses internetnya disupport oleh provider ? misal google classroom. Jika alasannya 
tdk semua PT/univ disupport oleh provider, bgmn solusinya agar semua praktisi 
akademik bisa mengakses dgn murah? terima kasih 

 
Prof Asep : Memang masing2 kampus berbeda pendekatan. Ada zoom, ada google meet, 
google class room, dan bahkan WA Group. Di UAI campuran itu semua. IPB jugs utk 
seminar mhs S1 cukup WA (mhs nyiapkan video presentation, ppt, bahan2 yg diperlukan 
dikirim waktu ada acara seminar, QA dibuat lewat text atau voice). Jadi di kampus tdk zoom 
semua. Terserah. Kalau seminar seperti tadi, bisa juga ke depan bisa dgn platform yg gratis. 
 

4. Ella : apakah ada lembaga yang bisa membantu guru les untuk mengembangkan 
kemampuan mengajar via online? 

Prof Asep : silakan buka ada bbrp youtube ttg teknik2 belajar OL. Sepertinya di situ ada 
tahapan2nya. 
 
Pak Fithra : bisa juga buka kursusku.id 
 

5. Indah sari maryani : Pertanyaan tambahan: Apakah ada prediksi jumlah siswa yang 
akan putus sekolah jika covid berlangsung 3 - 6 - 9 bulan? dan dampak terhadap 
bonus demografi ? 

Prof Asep : mudah2an Juni ini sdh back to close to normal. Prediksi brp siswa yg putus 
sekolah maaf blm tahu. Tapi bila lebih dari 6 bulan, saya pikir pelibatan 500-1000 orang 
terkaya di Indonesia harus diajak ikut penanggulan covid ini. Mereka hrs bisa menjamin 
kelangsungan sekolah anak2. 
 
Pak Fithra : tidak ada prediksi akurat, tetapi jika pandemi bertahan hingga 6 bulan, ada 
potensi pengangguran hingga 15 juta orang.  
 

6. Untuk Mas Fithra Faisal, apakah yang dilakukan dalam penanganan dampak Covid 
19 saat oleh pemerintah ini sudah tepat? dan apa solusinya agar ini cepat berlalu? 

Prof Asep : saya lihat sudah cukup baik. Tapi kecepatan membuat obat anticovid kurang 
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cepat. 
 
Pak Fithra : sudah cukup baik, intinya adalah menahan penyebaran virus 
 

7. MALI : apakah ada formula khusus agar keuangan di lembaga pendidikan tetap 
stabil dalam situasi seperti ini ? 

Prof Asep : 
1. Cost Reduction Program 
2. Penggalangan kepedulian alumni 
3. Menghubungi pemda untuk dana hibah sektor pendidikan yg sdh diminta DPR 
4. Menggalang CSR 
5. Bikin online marketplace 

 
 

8. DENDEN : Pembelajaran saat ini sangat mengandalkan koneksi internet dan hrs beli 
kuotanya. Mengapa pemerintah tidak menggratiskan saja akses internet utk 
pembelajaran? Agr sektor pendidikan terus eksis. 

Prof Asep : bisa diusulkan ke pemerintah. Menyiapkan internet gratis. Wifi di berbagai 
tempat. Dll 
 
Pak Fithra : bisa diusulkan 
 

9. Abdullah faqih : apa benar convid itu buatan US trus disebar ke cina? 
Prof Asep : Tidak terlalu percaya. Dan ini hanya memperpanjang persoalan.  
 
Pak Fithra : terlalu spekulatif 
 

• Link Video Rekaman dapat diakses di Channel YouTube InfraDigital Nusantara 
pada hari Jumat, 8 Mei 2020  atau klik bit.ly/youtubejaringanidn 

 

• Bagi yang belum mengisi link feedback KOREKSI mohon isi di : 
bit.ly/feedbackkoreksijaringanidn 

 
-- Terimakasih telah bergabung dalam KOREKSI Jaringan IDN – 

 
Jaringan IDN adalah startup yang menjembatani lembaga pendidikan dengan channel 
pembayaran. Kita membantu lembaga pendidikan mengelola tagihan, laporan keuangan, 
PPDB / PMB dan lainnya secara digital. Orang tua/wali murid dan mahasiswa dapat 
membayar tagihan di berbagai channel Jaringan IDN, seperti Indomaret, Alfamart, Gojek, 
Tokopedia, BRI, BCA, BNI/BNI Syariah, Mandiri, Danamon, dan lainnya. Saat ini telah ada 
lebih dari 350 lembaga pendidikan yang bergabung di Jaringan IDN. Jika lembaga 
pendidikan Anda belum bergabung dapat klik bit.ly/gabungjaringidn. 
 

Selengkapnya di www.infradigital.io 

 


