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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua. 

Tabik Pun… 

Yang Saya Hormati : 

- Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
- Anggota DPR RI Dapil Lampung I, Dr. H. Muhammad 

Kadafi, S.H., M.H.; 
- Para Pejabat Struktural Dilingkungan Kabupaten 

Pesawaran; 
- Para Narasumber dan para  Peserta Workshop serta 

Hadirin Yang Berbahagia. 
  

 Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat 

ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
kesehatan dan kesempatan sehingga dapat 

mempertemukan kita dalam acara Workshop Pendidikan 
terkait “Penguatan Standarisasi Pembelajaran Tatap Muka 
Terbatas dalam Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan“. 
Semoga pertemuan ini menjadi momentum bagi kita semua 
dalam meningkatkan pengabdian di dunia pendidikan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya. 

Bapak/Ibu Hadirin Yang Berbahagia, 

Pada saat ini dunia pendidikan mengalami kemajuan 
dan perubahan paradigma sehingga berdampak terhadap 

meningkatnya mutu pendidikan. Pendidikan yang 
berkualitas diperoleh ketika kegiatan belajar dan mengajar 

saling berhubungan. Pengajaran harus memengaruhi 
pembelajaran dan pembelajaran harus memengaruhi 
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pengajaran. Dalam hal ini kita melihat bahwa mengajar 

lebih dari sekadar memberi tahu dan belajar lebih dari 
sekadar mendengarkan. 

Sesuai dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha dasar 
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kukuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Membangun karakter bangsa adalah tugas dan inti 

pokok tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, 
pendidikan mempunyai tugas penting, pertama adalah 

untuk menciptakan pribadi-pribadi yang berkarakter kuat, 
baik secara moral maupun kultural. Baik secara moral 

dalam arti mempunyai integritas yang kuat, sedangkan baik 
secara kultural dalam arti mempunyai landasan budaya 
pribadi dan sosial untuk mencapai kemajuan namun masih 

berpijak pada karakter masyarakat dan bangsa. 

Hal kedua yang harus ada dalam sistem pendidikan 
yang baik adalah kemampuannya untuk menyediakan 

pelatihan pendidikan dan keterampilan untuk menghadapi 
tantangan zaman. Pendidikan harus sadar dengan 
kebutuhan pengetahuan dan teknologi masyarakat. Dalam 

kata lain, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 
mampu menciptakan sumberdaya manusia yang punya 

daya saing tinggi. Terciptanya sumberdaya manusia yang 
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berdaya saing tinggi tentu akan mendukung meningkatnya 

daya saing bangsa dan negara.  

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten 
Pesawaran mengemban amanah untuk membangun 

sumberdaya manusia daerah melaui penyelenggaraan 
pendidikan yang berkualitas, berprinsip demokratis dan 
berkeadilan serta tidak deskriminatif. Oleh Karenanya, 

Pemkab Pesawaran terus berjuang semaksimal mungkin 
dengan menyediakan Pendidikan yang merata kepada 

seluruh warga masyarakat. 

Pemerintah akan terus berupaya mengembangkan 
pendidikan nasional khususnya di Pesawaran ini, dengan 

memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya kepada 
semua peserta didik serta membekali mereka dengan 
pengetahuan, keterampilan dan keahlian agar mereka 

mampu menjadi generasi masa depan yang mampu 
menjawab tantangan jaman serta memajukan dan 

mengangkat harkat serta martabat bangsa. 

Bapak/Ibu Hadirin Yang Berbahagia, 

Terlepas dari hal tersebut, saat ini kita semua 
dihadapkan dengan dilema Pendidikan ditengah masa 

pandemi Covid-19. Diantaranya adalah meningkatnya 
angka putus sekolah, Penurunan capaian belajar dan 
Kekerasan dan pernikahan dini yang terjadi pada anak usia 

sekolah. Dalam konteks inilah, Pemerintah memiliki 
kewajiban dan tugas dalam memberikan pelayanan 

pembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak 
warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan Pendidikan 
ditengah pandemi-Covid-19.  
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Dengan diselenggarakan workshop ini, diharapkan 

dapat merumuskan formula yang tepat untuk 
melaksanakan Pendidikan ditengah pandemi-Covid-19 

dengan memberikan solusi terbaik. Beberapa diantaranya 
yaitu, Pembelajaran dilaksanakana dengan Pembelajaran 
Tatap Muka Terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh, adanya 

pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh 
pemerintah dan/atau dinas Pendidikan/kanwil dengan 

memberdayakan pengawas sekolah dan penilik sesuai 
dengan kewenangannya. Namun pembelajaran tatap muka 
terbatas harus dihentikan apabila ada konfirmasi kasus 

COVID-19 di satuan Pendidikan. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama 
pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyambut 
baik dan mengucapkan terima kasih kepada Direktur 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Anggota DPR 
RI Dapil Lampung I, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. 

yang telah memprakarsai terselenggaranya kegiatan pada 
hari ini. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada 
para undangan, pembicara, panitia dan peserta seminar 

atas kehadirannya dalam kegiatan ini.  

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini saya atas 

nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran memberikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pelaku pendidikan 

di Kabupaten Pesawaran baik Guru, Kepala Sekolah, 
Pengawas, Penilik dan pemangku kepentingan yang 
mendarma baktikan pikiran, tenaga dan integritasnya 

membangun pendidikan di Kabupaten Pesawaran. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. 
Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya 

yang kita lakukan dalam membangun Bumi Andan Jejama 
dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan 
mendapat berkah dari Allah SWT. 

Terimakasih atas perhatiaannya. 

Billahitaufiq wal hidayah 
Wassalamu’alaikum wr.wb. 
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