
  



 

 

Menilik Urgensi Kebijakan KBM Bauran di UGM 

Pandemi Covid-19 memunculkan tuntutan bagi masyarakat untuk membatasi interaksi 

secara langsung di segala lini kehidupan. Hal tersebut mengubah bentuk berbagai aktivitas 

menjadi harus dilakukan secara jarak jauh dan tidak bertemu secara langsung. Banyak negara 

yang tidak siap untuk menghadapi realita pandemi covid-19 sehingga berbagai kebijakan 

sektoral negara sering diubah. Salah satu sektor yang disorot ketika pandemi adalah sektor 

pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Dikarenakan pandemi yang 

membatasi mobilitas masyarakat, maka metode pembelajaran institusi pendidikan harus 

dilakukan secara  daring atau sering disebut dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang 

merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung dengan memanfaatkan platform 

digital. Kebijakan ini diatur dalam beberapa aturan yang berkembang seiring berjalannya 

waktu, seperti Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 

15 Tahun 2020 yang mengatur tentang PJJ atau belajar dari rumah hingga Surat Edaran Nomor 

4 Tahun 2021 yang mengatur tentang wacana Pembelajaran Tatap Muka.  

Pada awal pandemi, semua sekolah di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia 

memberlakukan sistem PJJ. Selama PJJ berlangsung, terdapat manfaat sekaligus hambatan 

yang dirasakan. Salah satu manfaatnya adalah dapat menjadi variasi metode pembelajaran baru 

yang dapat menjadi inovasi pembelajaran di waktu tertentu (Abidin, Hudaya, & Anjani, 2020). 

Meskipun begitu, ada juga dampak negatif yang dialami pihak terkait dari implementasi 

Pembelajaran Jarak Jauh, seperti kesulitan dalam memahami materi, interaksi yang kurang 

intens antara pengajar dan murid, hingga kesulitan akses fasilitas dan biaya untuk mendapatkan 

internet memadai (Bouhnik & Marcus, 2006; Burgess & Russell, 2003; Widyastuti, 2021). 

Ditambah lagi dengan realita dan output kualitas pendidikan yang masih harus ditingkatkan 

mengingat keadaan ketidakpastian di masa pandemi perlu menjadi perhatian juga bagi pihak 

terkait (Basar, 2021). Dikutip dari laman CNBC Indonesia, Mendikbud RI, Nadiem Makarim, 

juga mengatakan bahwa PJJ ini dapat menimbulkan stress pada siswa karena terlalu bosan dan 

masih terdapat SDM yang kesulitan dalam pelaksanaan PJJ (Sandi, 2020). Desakan untuk 

mengakhiri PJJ dan mulai memikirkan pembelajaran tatap muka terus bermunculan guna 

mengurangi efek negatif PJJ, terutama berkaitan dengan efektivitas pembelajaran. Hal tersebut 

mempertimbangkan beberapa variabel, seperti variasi kondisi pandemi di beberapa daerah 

yang dikaitkan dengan perkembangan kasus Covid-19, golongan zona daerah, hingga kesiapan 

pihak terkait melalui kebijakan pemerintah yang kemudian memunculkan wacana untuk 

diterapkannya wacana Kegiatan Belajar Mengajar Bauran (KBM Bauran) yang 



 

 

memproyeksikan pembelajaran tatap muka yang dibuka di berbagai tingkat pendidikan, 

termasuk Universitas. Tentunya, dalam pelaksanaan KBM Bauran, terdapat beberapa hal yang 

harus dipersiapkan dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menilik kesiapan dan kelayakan 

pelaksanaan KBM Bauran nantinya di institusi pendidikan terkait.  

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang dirilis pada tanggal 8 April 2021 yang 

memutuskan untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan menerapkan 

protokol kesehatan dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Surat keputusan ini dirilis dengan 

mempertimbangkan hasil evaluasi pemerintah mengenai kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh. Selain itu, saat ini pemerintah juga masih tetap memprioritaskan 

kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Dilansir dari laman resmi Universitas 

Gadjah Mada (UGM), sebelumnya UGM telah melaksanakan PTM pada bulan Oktober 2021 

(Universitas Gadjah Mada, 2022). Hal ini akan dilanjutkan dan diterapkan pada semester genap 

dengan memprioritaskan mahasiswa angkatan 2020, angkatan 2021, dan mahasiswa yang 

membutuhkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan penyelesaian tugas akhir. Menurut 

Kepala Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik (PIKA) UGM, Dr. Hatma Suryatmojo, bahwa 

pada semester genap mendatang, tepatnya pada tahun ajaran 2021/2022, UGM siap 

mengimplementasikan KBM Bauran, bahkan dimungkinkan hingga diterapkannya PTM 

100%. Namun, hal lebih lanjut diserahkan kepada dosen pengampu. KBM bauran menjadi 

sangat penting dilakukan mengingat hasil survei satu tahun KBM Daring mengenai kebutuhan 

KBM Bauran menunjukkan 78% dosen membutuhkan KBM Bauran. Sedangkan, 86% 

mahasiswa memerlukan KBM Bauran dan 14% lainnya merasa nyaman dengan daring.  

Wacana perubahan pelaksanaan kuliah menjadi bauran, banyak mendapat dukungan. 

Dukungan-dukungan terhadap wacana pelaksanaan kuliah bauran didasari atas rasa penasaran 

mahasiswa-mahasiswa yang baru mulai berkuliah sejak masa pandemi ini untuk berkuliah 

secara langsung di universitas mereka (CNN Indonesia, 2020). Pun juga dengan mahasiswa 

yang telah menjalani masa perkuliahan sebelum adanya pandemi, mereka merindukan masa-

masa ketika mereka masih dapat berkuliah dan berinteraksi dengan sesama secara langsung 

(Gading, 2021). Tidak dapat dipungkiri, tingginya minat untuk pelaksanaan pembelajaran 

secara langsung, juga diwarnai oleh adanya kelebihan-kelebihan yang dirasakan oleh 

mahasiswa, seperti lebih mudahnya pemahaman terhadap materi apabila disampaikan secara 

langsung dengan bertatap muka; pemberian materi oleh dosen, yang tidak sepenuhnya dapat 

diselesaikan secara daring, dengan adanya pembelajaran secara daring, tentunya beberapa 



 

 

universitas mempertimbangkan untuk membatasi jam synchronous agar mahasiswa tidak 

kelelahan berada di depan layar, akibatnya materi perkuliahan terkadang tidak dapat 

tersampaikan seluruhnya, sehingga harus adanya adanya video pembelajaran untuk 

menyelesaikan penyampaian materi, dan mahasiswa juga harus memiliki waktu ekstra di lain 

kesempatan untuk melihat dan memahami video tersebut. Selain itu, masih terdapat faktor-

faktor seperti beban tugas yang berat, kendala koneksi, dll. (Purnamasari et al., 2020) 

Tentunya, wacana pembelajaran secara bauran, tidak luput dari kontra yang mendebat 

keinginan adanya wacana pelaksanaan pembelajaran secara bauran. Di antaranya, seperti 

menimbang perkembangan kasus Covid-19. Dengan predikat sebagai kota pelajar, dimana 

banyaknya mahasiswa dan perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 

mengutip survei yang dilakukan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) 

DIY terhadap 51 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di DIY, terdapat setidaknya 84.885 

mahasiswa, yang merupakan mahasiswa pendatang. Jumlah tersebut belum termasuk dengan 

mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang juga memiliki banyak mahasiswa pendatang. 

Dengan diadakannya kuliah secara bauran, dimana terdapat metode kuliah secara tatap muka, 

maka akan membuat mahasiswa-mahasiswa pendatang, untuk datang ke DIY. Hal tersebut 

ditakutkan akan menimbulkan klaster-klaster baru yang timbul akibat datangnya mahasiswa 

dari berbagai macam daerah, pun juga rentan akan transmisi virus Covid-19 varian Omicron, 

yang saat ini tengah merebak. (Padmaratri, 2020; Tempo, 2021) 

 Terlepas dari berbagai pro kontra yang ada, tentunya pelaksanaan KBM bauran ini pasti 

memiliki tantangan tersendiri. Konsep KBM Bauran ini memiliki tantangan komunikasi 

dengan adanya dua cara pembelajaran yaitu secara jarak jauh dan tatap muka (Kauts & Kaur, 

2014). Implementasi KBM Bauran, sangat membutuhkan kerjasama dan dukungan dari 

berbagai pihak. Tenaga pendidik dan mahasiswa, harus beradaptasi terhadap metode belajar 

baru ini dengan sebaik-baiknya (Ginting et al., 2021). Selain itu, ancaman gelombang ketiga 

pandemi Covid-19 dengan munculnya varian baru Covid-19, yakni varian Omicron, juga masih 

membayangi implementasi wacana KBM Bauran. Pakar epidemiologi UGM, dr. Riris Andono 

Ahmad, M.P.H., Ph.D., seperti dikutip dalam laman resmi ugm.ac.id menjabarkan, bahwa 

munculnya gelombang ketiga sangat bergantung kepada kondisi masyarakat, seperti salah 

satunya adalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk memastikan berbagai pihak yang terlibat dalam KBM Bauran tetap 

mengedepankan protokol kesehatan, sehingga ancaman akan kembali mengganasnya pandemi 

dapat  dicegah. Tentunya diharapkan inovasi KBM Bauran ini menjadi suatu jalan tengah 



 

 

mengatasi berbagai problematika selama Pembelajaran Jarak Jauh sehingga bisa 

menguntungkan semua pihak.  
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