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Tu lis an opi ni pan jang 900 ka ta di ser tai ri wa yat hi dup sing kat, fo to ko pi NPWP, fo to di ri pe nu lis di ki rim 
ke opi ni@sua ra pem ba ru an.com. Bi la se te lah dua ming gu ti dak ada pem be ri ta hu an da ri re dak si, 

pe nu lis ber hak me ngi rim ke me dia lain.

Ta juk  Ren ca na

Jangan Tambah Korban PHK

Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (5/5), mengumumkan 
angka pengangguran Februari 2020. Berdasarkan data 
BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 

4,99% pada Februari 2020, dibandingkan 5,01% pada Februari 
2019. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat 
sekitar lima orang pengangguran.

Pada Februari 2020, BPS mencatat 131,03 juta penduduk 
bekerja dan 6,88 juta orang menganggur. Dibanding setahun 
yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,67 juta orang 
dan pengangguran bertambah 60.000 orang.

Data tersebut dipastikan akan berubah drastis saat BPS 
kembali mengumumkan angka pengangguran 6 bulan ke de-
pan, yakni data sampai Agustus 2020. Pasalnya, data sampai 
Februari 2020 yang dipotret BPS sama sekali belum menyentuh 
fakta negeri ini mulai dilanda wabah corona. 

Selama dua bulan terakhir, yakni Maret dan April 2020, Indo-
nesia benar-benar mulai merasakan dampak pandemi Covid-19 
yang pertama kali menyebar di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 
Desember 2019, lalu meluas ke seluruh dunia. Pada Januari 
dan Februari, sebenarnya mulai ada tanda-tanda Indonesia akan 
menghadapi masalah, terutama dalam bidang pariwisata. Seiring 
berjalannya waktu, serta munculnya kasus pertama Covid-19 
di Indonesia pada 2 Maret dan WHO pun mengumumkan coro-
navirus disease 2019 sebagai pandemi, Indonesia benar-benar 
terkena dampaknya, terutama di bidang ekonomi.

Keputusan pemerintah menjalankan pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB) yang pertama kali dilaksanakan di 
Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis--diikuti oleh wilayah 
penyangga Bodetabek dan wilayah lain--berdampak besar 
pada kehidupan ekonomi. Penutupan lokasi wisata dan tempat 
keramaian umum, mal, serta pembatasan kegiatan masyarakat 
di luar rumah, termasuk sektor transportasi, membuat kehidup-
an ekonomi meredup. Aktivitas di pasar tradisional dibatasi, 
pedagang kaki lima mulai jarang terlihat, serta berbagai sektor 
informal pun menjadi tak berdaya akibat kesadaran masyarakat 
yang semakin tinggi untuk mengurung diri di rumah. 

Sebagian besar sektor ekonomi berjalan tersendat, bahkan 
lumpuh sama sekali. Hanya sektor telekomunikasi, jasa pe-
san-antar, logistik, dan tentu saja kesehatan, yang relatif bisa 
survive. Akibatnya, pasti bisa ditebak, yakni angka pengangguran 
melonjak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akhir pekan lalu 
menyebutkan pekerja formal yang di-PHK mencapai 375.165, 
pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960 orang, serta pekerja 
informal yang terdampak berjumlah 314.833 orang. Jumlahnya 
mencapai 1.722.958. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan 
terus memvalidasi 1,2 juta lainnya, sehingga jumlahnya sekitar 
3 juta orang.  Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) Indonesia Suryani SF Motik memperkirakan jumlah 
pengangguran bisa mencapai 30 juta orang!

Untuk mengantisipasi dampak Covid-19 di bidang ekonomi, 
pemerintah telah meluncurkan stimulus ekonomi dengan nilai 
Rp 438,3 triliun, belum termasuk bantuan untuk pelaku usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ultramikro, berupa 
penundaan pembayaran angsuran pokok kredit selama enam 
bulan senilai Rp 271 triliun. 

Artinya, pemerintah telah membantu mengurangi beban 
para pengusaha yang terkena dampak Covid-19. Oleh karena 
itu, kita pun mendesak pengusaha untuk tidak terburu-buru 
melakukan PHK karyawan. PHK hendaknya menjadi pilihan 
terakhir, karena masih ada cara lain, seperti pengurangan gaji 
dan merumahkan karyawan. Setelah Covid-19 berlalu, mereka 
bisa kembali bekerja.

Pemerintah pun telah menyediakan berbagai bantuan sosial 
(bansos) bagi keluarga miskin, rentan miskin, pekerja yang diru-
mahkan, serta sektor informal yang terkena dampak. Tak hanya 
pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat menengah 
ke atas juga menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu 
sesamanya yang menderita. Bahkan, keluarga yang lebih mampu 
di suatu lingkungan ikut membantu keluarga yang kurang mampu. 

Semua itu dilakukan untuk menekan seminimal mungkin 
dampak Covid-19 di bidang ekonomi, khususnya ketenaga-
kerjaan. Kita tak bisa berlama-lama dengan kondisi ini. Oleh 
karena itu, penyebaran virus corona harus secepatnya dihentikan 
dengan cara mematuhi semua imbauan pemerintah, mulai dari 
tetap tinggal di rumah, mengenakan masker saat di luar rumah, 
selalu cuci tangan, dan menjaga jarak fisik dengan orang lain. 
Semakin cepat corona berlalu, semakin cepat pula ekonomi 
bangkit dan melaju, sehingga jumlah penduduk yang bekerja 
semakin banyak. 
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Rasanya, belum pernah ada 
transformasi pendidikan 
yang berlangsung sehebat 
seperti saat ini. Virus coro-

na, makhluk yang menjadi musuh 
dunia itu, kini justru menghasilkan efek 
revolusioner bagi dunia pendidikan, 
termasuk dunia pendidikan di Tanah 
Air. Semua orang seolah diharuskan 
melakukan sekian banyak penyesuaian 
yang--kontras dengan sifat destruktif 
virus--justru berlangsung konstruktif.

Pertama, semua sekolah mendadak 
menjelma sebagai lembaga berbasis 
teknologi informasi. Dulu, IT-based 
system merupakan salah satu bahan 
sekolah mempromosikan dirinya. 
Sekarang, kelebihan itu kehilangan 
keistimewaannya. Eksesnya, karena 
kegiatan belajar mengajar mengan-
dalkan aplikasi interaktif, setiap ke-
luarga harus mengalokasikan anggar-
an ekstra untuk menyediakan paket 
data internet bagi putra-putri tercinta. 
Masyarakat dari kelas ekonomi bawah 
sangat mungkin mengalami kesulitan 
untuk itu.

Kedua, telah sejak lama digaungkan 
bahwa keberhasilan pendidikan juga 
menuntut adanya partisipasi aktif sek-
tor dunia usaha dan masyarakat. Di 
samping dalam bentuk tanggung jawab 
sosial perusahaan, masyarakat sesung-
guhnya masih mencari-cari bentuk 
keterlibatan yang dapat mereka lakukan. 

Kini, berkat pandemi Covid-19, 
ruang partisipasi itu terbuka menjadi 
sangat lebar. Orang-orang yang selama 
ini tidak menekuni dunia pendidikan 
tiba-tiba muncul jiwa pendidiknya. 
Dengan kreatif, mereka berpartisipasi 
dalam kegiatan pendidikan di rumah. 
Juga dengan menggunakan aplikasi 
interaktif komputer. Menjelmalah 
ungkapan: “pendidikan untuk semua, 
semua untuk pendidikan”.

Ketiga, khususnya sekolah-sekolah 
swasta menyelenggarakan program 
belajar yang lebih berorientasi indivi-
dual. Kurikulumnya tetap sama, mi-

salnya, pendidikan kesehatan jasmani. 
Namun, pendekatan dan prosesnya 
dimodifikasi besar-besaran, yaitu 
menyerahkan sepenuhnya kepada 
siswa untuk gerak badan selama seki-
an menit di rumah masing-masing. 
Dipadukan dengan mata pelajaran 
kesenian, kegiatan olah raga harus 
direkam siswa dengan sentuhan ani-
masi secantik mungkin. Unik dan 
asyik, memang. Tapi tetap saja ada 
orangtua yang mengeluh sambil ber-
kelakar, “Senamnya memang hanya 
lima belas menit. Tapi memvideokan-
nya sampai tuntas memerlukan waktu 
lebih dua jam.”

Menelusuri kembali lini masa, 
pendidikan berbasis rumah sebetulnya 
sudah bermunculan sejak tahun tujuh 
puluhan. Sementara praktik kerja dari 
rumah, sering diistilahkan sebagai 
SOHO alias small office home office, 
baru marak satu dasawarsa kemudian 
seiring dengan kemajuan teknologi 
komputer portabel. 

Pendidikan berbasis rumah ber-
mula ketika tokoh pendidikan, John 
Holt, menggugat pendidikan (sekolah) 
konvensional yang dipandangnya 
menjadikan siswa-siswa sebagai kar-
yawan yang patuh. Penyeragaman 

siswa berlangsung sedemikian parah, 
sehingga mengerdilkan bahkan me-
matikan kekhasan serta potensi indi-
vidual. 

Holt secara tajam menggalakkan 
program tidak menyekolahkan anak-a-
nak. Tidak menyekolahkan (unschoo-
ling), namun tetap menyelenggarakan 
pendidikan bagi anak-anak. Kampanye 
memerdekakan pendidikan anak-anak 
itu terwakili oleh nama jurnal yang 
diterbitkan oleh Holt: Growing witho-
ut Schooling.

Perubahan Mindset
Pendidikan atau sekolah berbasis 

rumahan bukan sekadar menutup pin-
tu sekolah lalu memindahkan kelas ke 
rumah. Agenda terpenting adalah 
mengubah mindset, bahwa, alih-alih 
guru, orangtualah yang harus lebih 
dominan. Alih-alih sekolah, rumah 
adalah tempat ternyaman guna mem-
peroleh ilmu pengetahuan baru. Alih-alih 
membandingkan pencapaian belajar 
antarsiswa, pemetaan sekaligus pe-
ngembangan karakteristik dan potensi 
individual setiap anak yang patut lebih 
dikedepankan.

Dengan pendekatan sedemikian 
rupa, situasi pandemi Covid-19 sesung-
guhnya tidak mengejutkan bagi para 
peserta homeschooling. Para homesc-
hoolers tetap berproses seperti yang 
sudah mereka lakukan selama ini. 
Bedanya, mereka ber-homeschooling 
berdasarkan perencanaan matang, se-
mentara berjuta siswa dan keluarga 
Indonesia sejak 2 bulan lalu mulai 
ber-homeschooling berdasarkan pak-
saan keadaan.

Karena belajar seperti biasanya, 
maka praktis tidak ada perubahan pada 
kurikulum homeschooling. Sasaran 
pendidikan tetap sama. Para orangtua 
pun tetap mendampingi buah hati 
mereka sebagaimana lazimnya. 

Berbeda dengan sekolah-sekolah 
konvensional yang boleh jadi terpaksa 
merevisi target-target program pendi-

dikannya. Orang tua pun tidak sedikit 
yang harus melewati tahap keguncang-
an psikologis saat adanya peran “baru” 
yang harus mereka pikul.

Apa pun itu, saya lebih memilih 
untuk melihat hikmah dari Covid-19. 
Bukan hanya wabah penyakitnya yang 
mengglobal, tetapi pendidikannya juga 
ikut berevolusi secara global pula. 

Filosofi Ki Hajar Dewantara
Sejenak, di atas saya sebut trans-

formasi pendidikan akibat Covid-19 
sebagai “revolusi” atau perubahan 
besar yang berlangsung secara tiba-ti-
ba. Namun sejujurnya, apakah itu semua 
merupakan praktik yang sungguh-sung-
guh baru dalam pendidikan? 

Andai kita lebih memahami sejarah, 
jauh bermasa-masa sebelum Holt 
membangun pergerakan homeschooling, 
Ki Hajar Dewantara sudah lebih dulu 
meletakkan fondasi berpikir tentang 
pendidikan berbasis rumah tersebut. 
Yaitu melalui sesanti beliau, “Setiap 
orang menjadi guru, setiap rumah 
menjadi sekolah.” 

Filosofi yang dikemukakan Ki Hajar 
sekitar satu abad lalu itu ternyata baru 
mewujud hari ini. Dunia pendidikan, 
di belahan dunia mana pun, hari ini 
menyeragamkan pendekatan mereka: 
homeschooling atau sekolah-rumah. 
Penyeragaman yang justru lebih meng-
hargai kemanusiaan anak didik selaku 
insan yang penuh dengan keunikan.

Di tengah badai Covid-19, tanpa 
sadar, lewat homeschooling, seluruh 
manusia--tak terkecuali anak-anak--di-
gembleng untuk membangun alpha 
mindset. Yakni, keyakinan sekaligus 
kerendahan hati bahwa kita tetap 
mampu belajar serta menjadikan sega-
la sesuatunya lebih baik. Tiada lain, 
kancah bagi mekar dan berseminya 
alpha mindset itu adalah rumah. 
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