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KATA PENGANTAR 

 

 

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan inayah-Nya, Bidang 

Pembinaan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akhirnya dapat 

menyelesaikan Buku “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Era The New Normal”. 

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Era The 

New Normal dituangkan melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2020 

tentang Ujicoba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa Timur, 

yang memuat beberapa hal diantaranya (1) Adanya keinginan dan antusiasme yang tinggi dari 

siswa dan orang tua/wali siswa, agar siswa dapat segera kembali belajar di sekolah masing-

masing;  (2) Ujicoba pembelajaran tatap muka di sekolah pada jenjang SMA/SMK/SLB 

dilakukan secara terbatas dan hati-hati dengan menjadikan prinsip keselamatan jiwa dan raga 

seluruh warga belajar beserta keluarganya sebagai prinsip utama, melalui penerapan 

sepenuhnya protokol kesehatan penyebaran Covid-19; (3) Kepala Cabang Dinas Pendidikan 

Provinsi di Wilayah Kabupaten/Kota bersama Kepala SMA/SMK/SLB akan berkordinasi dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Tugas Covid-19 setempat terkait dengan 

rencana ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah untuk mendapatkan 

persetujuan dan dukungan fasilitasi; (4) Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, 

sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama menjaga marwah institusi pendidikan dengan 

menghindarkan sekolah dari stigma negatif (negative framing) oleh media massa dan media 

sosial; (5) Ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang SMA/SMK/SLB akan 

dilaksanakan melalui perpaduan dengan pembelajaran dari rumah dalam jaringan/online  dan 

luar jaringan/offline, sehingga siswa akan dijadwalkan secara bergantian untuk hadir di 

sekolah; (6) Jadwal ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang SMA/SMK/SLB 

rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 18 Agustus 2020 sesuai kondisi dan 

kesiapan sekolah masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan serta mengindahkan 

sepenuhnya hasil koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Tugas 

Covid-19 setempat. 

Untuk mendukung pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka tersebut, Dinas Pendidikan 

provinsi Jawa Timur menyusun “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Era The New 

Normal”.  Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat 

dengan pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka. Panduan ini juga 

menjadi acuan satuan pendidikan saat melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Prinsip utama dalam pembelajaran tatap muka 

adalah kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, kepala sekolah, pendidik, tenaga 

kependidikan, dan keluarganya. Diharapkan kehadiran panduan ini dapat memberikan 

manfaat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan 

pemerintah daerah provinsi Jawa Timur terhadap pembelajaran tatap muka pada era the new 

normal. 
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Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya 

buku panduan ini. Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat positif dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran di Provinsi Jawa Timur. 

 

 

Surabaya,    10  Agustus 2020 

Kepala Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur, 
 

   

   

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT. 
Pembina Utama Madya 
19630127 198903 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kasus pertama 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian 

dihadapkan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak 

terkecuali di bidang pendidikan. Apalagi saat itu, seluruh satuan pendidikan memasuki 

akhir semester genap dan akan menghadapi masa penilaian akhir tahun atau ujian sekolah 

dan ujian nasional, yang kemudian diikuti dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian menyikapi kondisi 

tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan. Mulai dari dikeluarkannya Surat Edaran 

Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa 

Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang memuat dibatalkannya Ujian 

Nasional tahun 2020, proses belajar dari rumah, pelaksanaan Ujian Sekolah, pelaksanaan 

Kenaikan Kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru, dan penggunaan dana BOS. Surat Edaran 

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus 

Disease (Covid-19). 

 

Di Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah beberapa kali 

mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan Masa Darurat Penyebaran Coronavirus 

Disease (Covid-19), mulai dari Surat Edaran tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi 

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Satuan Pendidikan, Surat Edaran tanggal 

21 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-

19) di Satuan Pendidikan, Surat Edaran tanggal 30 Maret 2020 tentang Perpanjangan 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19) Pada Satuan Pendidikan, Surat Edaran tanggal 16 April 2020 tentang 

Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 

Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan (2), dan Surat Edaran tanggal 29 Mei 

2020 tentang Kebijakan Pendidikan  Dalam Masa Darurat (Covid-19) pada Satuan 

Pendidikan. Dari beberapa Surat Edaran tersebut memuat masa bekerja dan belajar dari 

rumah. 

 

Sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan awal Agustus 2020, semua bentuk kegiatan 

di satuan pendidikan dilakukan dari rumah, mulai dari persiapan pembelajaran, proses 

pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Bahkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik 

Baru dan Masa Orientasi Peserta Didik Baru juga dilaksanakan secara daring penuh. Untuk 

membantu kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran 
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jarak jauh, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Pembinaan Pendidikan 

SMA telah menyusun Panduan Pembelajaran Jarak Jauh.  

 

Pada pertengahan April 2020, Kemendikbud juga menayangkan program Belajar dari 

Rumah (BDR) yang disiarkan TVRI. Program ini diisi dengan berbagai tayangan edukatif dan 

menyenangkan sebagai alternatif pembelajaran bagi peserta didik, orang tua, dan guru. 

Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh, 

diantaranya (1) Guru : (a) Guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada 

penuntasan kurikulum; (b) Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin 

memenuhi beban jam mengajar; (c) Guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai 

mitra di rumah. (2) Orang Tua : (a) Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak 

belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya (kerja, urusan rumah, dsb); (b) 

Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi 

belajar di rumah. (3) Siswa : (a) Siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan 

mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru; (b) Peningkatan rasa stress dan jenuh 

akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak; 

(c) Akses ke sumber belajar (baik karena masalah jangkauan listrik / internet), maupun 

dana untuk aksesnya. 

 

Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan 

dampak negatif yang berkepanjangan, diantaranya (1) Ancaman putus sekolah: (a) Risiko 

putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di 

tengah krisis pandemi COVID-19; (b) Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan 

sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan 

secara tatap muka. (2) Penurunan capaian belajar: (a) Perbedaan akses dan kualitas 

selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, 

terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda; (b) Studi menemukan bahwa 

pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat 

dibandingkan dengan PJJ. (3) Kekerasan pada anak dan risiko ancaman putus sekolah 

Penurunan capaian belajar eksternal: (a) Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di 

kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru; (b) Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, 

terdapat peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, 

dan kehamilan remaja. 

 

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2020 tentang Ujicoba 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa Timur, yang memuat 

beberapa hal diantaranya (1) Adanya keinginan dan antusiasme yang tinggi dari siswa dan 

orang tua/wali siswa, agar siswa dapat segera kembali belajar di sekolah masing-masing;  

(2) Ujicoba pembelajaran tatap muka di sekolah pada jenjang SMA/SMK/SLB dilakukan 

secara terbatas dan hati-hati dengan menjadikan prinsip keselamatan jiwa dan raga 

seluruh warga belajar beserta keluarganya sebagai prinsip utama, melalui penerapan 

sepenuhnya protokol kesehatan penyebaran Covid-19; (3) Kepala Cabang Dinas 
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Pendidikan Provinsi di Wilayah Kabupaten/Kota bersama Kepala SMA/SMK/SLB akan 

berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Tugas Covid-19 

setempat terkait dengan rencana ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah 

untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan fasilitasi; (4) Pemerintah daerah, Dinas 

Pendidikan Provinsi, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama menjaga marwah 

institusi pendidikan dengan menghindarkan sekolah dari stigma negatif (negative framing) 

oleh media massa dan media sosial; (5) Ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas untuk 

jenjang SMA/SMK/SLB akan dilaksanakan melalui perpaduan dengan pembelajaran dari 

rumah dalam jaringan/online  dan luar jaringan/offline, sehingga siswa akan dijadwalkan 

secara bergantian untuk hadir di sekolah; (6) Jadwal ujicoba pembelajaran tatap muka 

terbatas untuk jenjang SMA/SMK/SLB rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai 

tanggal 18 Agustus 2020 sesuai kondisi dan kesiapan sekolah masing-masing untuk 

menerapkan protokol kesehatan serta mengindahkan sepenuhnya hasil koordinasi 

dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Satuan Tugas Covid-19 setempat. 

 

Untuk mendukung pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka tersebut, Dinas 

Pendidikan provinsi Jawa Timur menyusun “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di 

Era The New Normal”. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada 

masyarakat dengan pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka. 

Panduan ini juga menjadi acuan satuan pendidikan saat melaksanakan pembelajaran tatap 

muka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Prinsip utama dalam 

pembelajaran tatap muka adalah kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, 

kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan keluarganya. Diharapkan kehadiran 

panduan ini dapat memberikan manfaat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat 

mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur terhadap 

pembelajaran tatap muka pada era the new normal. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Era The New Normal disusun untuk:  

1. Pendidik (Guru mata pelajaran, Guru Bimbingan dan Konseling, dan Pembina 

ekstrakurikuler) secara individual atau kelompok dalam mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan melaksanakan pembelajaran yang berkelanjutan 

dalam berbagai strategi, dan model untuk muatan dan/atau mata pelajaran yang 

diampu di era new normal;  

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) menyusun konsep pembelajaran tatap 

muka sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya.  

3. Pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas) dalam 

menfasilitasi pembelajaran tatap muka di era the new normal.  

4. Orang tua, pendidik, dan peserta didik dalam berkolaborasi untuk berdaya belajar 

menghadapi pembelajaran tatap muka di era the new normal.  

5. Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menantang dan 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik di era the new normal.  
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6. Masyarakat berperan aktif dalam mendukung terlaksananya pembelajaran tata muka 

di era the new normal. 

C. PRINSIP 

Prinsip utama dalam pembelajaran di era the new normal adalah  

1. Kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, kepala sekolah, pendidik, tenaga 

kependidikan, dan keluarganya. 

2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan 

dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. 

 

D. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan;  

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang 

Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah;  

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang 

Muatan Lokal Kurikulum 2013;  

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang 

Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;  

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah  

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 Tahun 2016 Tentang 

Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;  
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12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 Tahun 2016 Tentang 

Standar Penilaian Pendidikan;  

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 

2017 tentang Hari Sekolah;  

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;  

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 

Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;  

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37 Tahun 2018 Tentang 

perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 24 tahun 2016 

tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada pendidikan menengah 

kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah;  

18. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri 

Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020, Nomor 

612 tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang 

Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 

Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 

516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 

tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan 

Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); 

19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus;  

20. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 tentang 

Penyerderhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; 

21. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus 

Disease (COVID-19); 

22. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran 

Coronavirus Disease (Covid-19); 

23. Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Nomor 

018/H/Kr/2020 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada 

Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan 

Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus; dan 

24. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2020 tentang Ujicoba 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa Timur. 
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BAB II 

KETENTUAN UMUM 

 

A. KEBIJAKAN 

Berdasarkan revisi SKB 4 Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa 

Pandemi COVID-19, satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE DAN MERAH, 

dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap 

melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam 

Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) dan Surat Edaran 

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 

Selama masa pandemi Covid-19 Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pembelajaran 

jarak jauh. Namun demikian, berdasarkan evaluasi dari berbagai daerah Kab/Kota di Jawa 

Timur serta masukan dan keluhan berbagai unsur stakeholder pendidikan pada rapat 

koordinasi bersama Kepala Cabang Dinas dan Ketua MKKS SMA/SMK negeri/swasta se-

Jawa Timur tanggal 4 Agustus 2020, dan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur 

tanggal 9 Agustus 2020 tentang Ujicoba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Jenjang 

SMA/SMK/SLB di Jawa Timur,  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan 

sebagai berikut : 

a. Satuan pendidikan yang berada pada daerah zona hijau dapat melaksanakan ujicoba 

pembelajaran tatap muka 100%. 

b. Satuan pendidikan yang berada pada daerah zona kuning dapat melaksanakan ujicoba 

pembelajaran tatap muka tidak lebih dari 50%. 

c. Satuan pendidikan yang berada pada daerah zona oranye dapat melaksanakan ujicoba 

pembelajaran tatap muka tidak lebih dari 25%. 

d. Satuan pendidikan yang berada pada daerah zona merah tetap melaksanakan belajar 

dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. 

Pembelajaran tatap muka 100% yang dimaksud pada huruf a adalah semua peserta didik 

melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun oleh sekolah masing-masing.  Pembelajaran tatap muka tidak lebih dari 50% yang 

dimaksud pada huruf b adalah tidak lebih 50% peserta didik dari jumlah total peserta didik 

melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun oleh sekolah masing-masing.  Pembelajaran tatap muka tidak lebih dari 25% yang 

dimaksud pada huruf c adalah tidak lebih 25% peserta didik dari jumlah total peserta didik 

melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun oleh sekolah masing-masing.  Contoh jadwal ada di Bab V 
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B. PENGISIAN DAFTAR PERIKSA 

Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada 

SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan 

sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini. 

Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai 

dengan kewenangannya: 

1. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada 

laman DAPODIK untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan 

2. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di  satuan pendidikan bagi:  

a. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau  

b. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan 

pendidikan menyatakan belum siap. 

 

C. MASA UJI COBA, TRANSISI DAN KEBIASAAN BARU (NEW NORMAL) 

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilaksanakan melalui fase sebagai berikut: 

1. Masa Uji Coba 

a. Ujicoba pembelajaran tatap muka di sekolah pada jenjang SMA/SMK/SLB 

dilakukan secara terbatas dan hati-hati dengan menjadikan prinsip keselamatan 

jiwa dan raga seluruh warga belajar beserta keluarganya sebagai prinsip utama, 

melalui penerapan sepenuhnya protokol kesehatan penyebaran Covid-19;  

b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi di Wilayah Kabupaten/Kota bersama 

Kepala SMA/SMK/SLB akan berkordinasi dengan Pemerintah Kapupaten/Kota 

dan/atau Gugus Tugas Covid-19 setempat terkait dengan rencana ujicoba 

pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah untuk mendapatkan persetujuan 

dan dukungan fasilitasi;  

c. Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah, dan masyarakat secara 

bersama-sama menjaga marwah institusi pendidikan dengan menghindarkan 

sekolah dari stigma negatif ( negative framing) oleh media massa dan media sosial 

malalui penerpan protokol kesehatan secara disiplin, koordinasi intensif dengan 

Pemerintah Kapupaten/Kota dan/atau Gugus Tugas Covid-19 setempat serta 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;  

d. Ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang SMA/SMK/SLB akan 

dilaksanakan melalui perpaduan dengan pembelajaran dari rumah dalam 

jaringan/online  dan luar jaringan/offline, sehingga siswa akan dijadwalkan secara 

bergantian untuk hadir di sekolah.  

e. Jadwal ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang SMA/SMK/SLB 

rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 18 Agutus 2020 sesuai 

kondisi dan kesiapkan sekolah masing-masing untuk menerapkan protokol 

kesehatan serta mengindahkan sepenuhnya hasil koordinasi dengan pemerintah 

Kabupaten/Kota dan/atau Gugus Tugas Covid-19 setempat. 
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f. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam 

belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang  

g. ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi  

kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan; 

h. Evaluasi hasil uji coba pembelajaran tatap muka digunakan sebagai acuan 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa transisi dan new normal. 

  

2. Masa Transisi 

a. Berlangsung sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan 

setelah melalui uji coba dan dinyatakan siap dan memenuhi persyaratan. 

b. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam 

belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi  

kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. 

 

3. Masa Kebiasaan Baru (New Normal) 

a. Setelah masa transisi selesai, apabila satuan pendidikan telah dinyatakan siap dan 

memenuhi persyaratan sarana prasarana dan protokol kesehatan maka satuan 

pendidikan masuk dalam masa kebiasan baru (new normal). 

b. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam 

belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi  

kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. 

 

Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka, orang tua/wali 

peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan belajar dari rumah bagi anaknya. 

 

D. KEWAJIBAN MENUTUP 

Dinas Pendidikan provinsi dan/atau Cabang Dinas Pendidikan kabupaten/kota sesuai 

dengan kewenangannya pada daerah zona hijau, kuning, dan oranye wajib menutup 

kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan belajar dari rumah 

apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah. 

 

E. PROSEDUR PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN  

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol 

kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat 

dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur 

sebagai berikut: 
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PERIHAL MASSA UJI COBA MASA TRANSISI 
MASA NEW 

NORMAL 

Waktu Paling cepat 

dilaksanakan pada 

tanggal 18 Agustus 

2020 dan 

pelaksanaannya 

sesuai dengan 

kesiapan masing-

masing satuan 

pendidikan. 

Paling cepat 

dilaksanakan pada 

awal bulan 

September 2020 

dan pelaksanaannya 

sesuai dengan 

kesiapan masing-

masing satuan 

pendidikan. 

Paling cepat 

dilaksanakan pada  

awal bulan 

November 2020. 

Kondisi kelas Jaga jarak minimal 

1,5 (satu koma lima) 

meter dan maksimal 

18 (delapan belas) 

peserta didik per 

kelas. 

Jaga jarak minimal 

1,5 (satu koma lima) 

meter dan maksimal 

18 (delapan belas) 

peserta didik per 

kelas. 

Jaga jarak minimal 

1,5 (satu koma lima) 

meter dan 

maksimal 18 

(delapan belas) 

peserta didik per 

kelas 

Jumlah hari dan 

jam pembelajaran 

Tatap Muka 

dengan pembagian 

rombongan 

belajar (shift) 

Ditentukan oleh 

satuan pendidikan 

dengan tetap 

mengutamakan 

Kesehatan dan 

keselamatan warga 

satuan pendidikan. 

Ditentukan oleh 

satuan pendidikan 

dengan tetap 

mengutamakan 

Kesehatan dan 

keselamatan warga 

satuan pendidikan. 

Ditentukan oleh 

satuan pendidikan 

dengan tetap 

mengutamakan 

Kesehatan dan 

keselamatan warga 

satuan pendidikan 

Perilaku Wajib di 

seluruh 

Lingkungan satuan 

pendidikan 

1. Menggunakan 

masker kain 3 

(tiga) lapis atau 2 

(dua) lapis  yang 

didalamnya diisi 

tisu dengan baik 

serta diganti 

setelah 

digunakan 

selama 4 

(empat) 

jam/lembab. 

2. Cuci tangan 

pakai sabun 

(CTPS) dengan 

air mengalir atau 

1. Menggunakan 

masker kain 3 

(tiga) lapis atau 2 

(dua) lapis  yang 

didalamnya diisi 

tisu dengan baik 

serta diganti 

setelah 

digunakan 

selama 4 

(empat) 

jam/lembab 

 

2. Cuci tangan 

pakai sabun 

(CTPS) dengan 

1. Menggunakan 

masker kain 3 

(tiga) lapis atau 

2 (dua) lapis 

yang di 

dalamnya diisi 

tisu dengan baik 

serta diganti 

setelah 

digunakan 

selama 4 

(empat) 

jam/lembab. 

 

2. Cuci tangan 

pakai sabun 
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PERIHAL MASSA UJI COBA MASA TRANSISI 
MASA NEW 

NORMAL 

cairan 

pembersih 

tangan (hand 

sanitizer). 

3. Menjaga jarak 

minimal 1,5 

(satu koma lima) 

meter dan tidak 

melakukan 

kontak fisik 

seperti 

bersalaman dan 

cium tangan. 

Menerapkan etika 

batuk/bersin. 

air mengalir atau 

cairan 

pembersih 

tangan (hand 

sanitizer). 

3. Menjaga jarak 

minimal 1,5 

(satu koma lima) 

meter dan tidak 

melakukan 

kontak fisik 

seperti 

bersalaman dan 

cium tangan. 

Menerapkan etika 

batuk/bersin. 

(CTPS) dengan 

air mengalir 

atau cairan 

pembersih 

tangan (hand 

sanitizer). 

3. Menjaga jarak 

minimal 1,5 

(satu koma 

lima) meter dan 

tidak melakukan 

kontak fisik 

seperti 

bersalaman dan 

cium tangan. 

4. Menerapkan 

etika 

batuk/bersin. 

 

Kondisi medis 

warga satuan 

Pendidikan 

1. Sehat dan jika 

mengidap 

penyakit 

penyerta 

(comorbid) dan 

harus dalam 

kondisi 

terkontrol. 

Tidak memiliki 

gejala COVID-19 

termasuk pada 

orang yang serumah 

dengan warga 

satuan pendidikan. 

1. Sehat dan jika 

mengidap 

penyakit 

penyerta 

(comorbid) dan 

harus dalam 

kondisi 

terkontrol. 

Tidak memiliki 

gejala COVID-19 

termasuk pada 

orang yang serumah 

dengan warga 

satuan pendidikan. 

1. Sehat dan jika 

mengidap 

penyakit 

penyerta 

(comorbid) dan 

harus dalam 

kondisi 

terkontrol. 

Tidak memiliki 

gejala COVID-19 

termasuk pada 

orang yang 

serumah dengan 

warga satuan 

pendidikan. 

Kantin Tidak 

diperbolehkan. 

Warga satuan 

Pendidikan 

disarankan 

membawa 

Tidak 

diperbolehkan. 

Warga satuan 

Pendidikan 

disarankan 

membawa 

Boleh beroperasi 

dengan tetap 

menjaga protokol 

kesehatan. 
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PERIHAL MASSA UJI COBA MASA TRANSISI 
MASA NEW 

NORMAL 

makanan/minuman 

dengan menu gizi 

seimbang. 

makanan/minuman 

dengan menu gizi 

seimbang. 

Kegiatan Olahraga 

dan 

Ekstrakurikuler 

Tidak diperbolehkan 

di satuan 

pendidikan, namun 

disarankan tetap 

melakukan aktivitas 

fisik di rumah. 

Tidak diperbolehkan 

di satuan 

pendidikan, namun 

disarankan tetap 

melakukan aktivitas 

fisik di rumah. 

Diperbolehkan, 

kecuali kegiatan 

dengan adanya 

penggunaan 

alat/fasilitas yang 

harus dipegang oleh 

banyak orang 

secara bergantian 

dalam waktu yang 

singkat dan/atau 

tidak 

memungkinkan 

penerapan jaga 

jarak minimal 1,5 

(satu koma lima) 

meter, misalnya: 

basket dan voli. 

Kegiatan Selain 

Pembelajaran 

Tidak diperbolehkan 

ada kegiatan selain 

pembelajaran, 

seperti orangtua 

menunggu peserta 

didik di satuan 

pendidikan, istirahat 

di luar kelas, 

pertemuan 

orangtua-peserta 

didik, pengenalan 

lingkungan satuan 

pendidikan, dan 

sebagainya. 

Tidak diperbolehkan 

ada kegiatan selain 

pembelajaran, 

seperti orangtua 

menunggu peserta 

didik di satuan 

pendidikan, istirahat 

di luar kelas, 

pertemuan 

orangtua-peserta 

didik, pengenalan 

lingkungan satuan 

pendidikan, dan 

sebagainya. 

Diperbolehkan 

dengan tetap 

menjaga protokol 

kesehatan. 
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BAB III 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 

A. PERAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN 

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kepala dinas 

pendidikan provinsi atau cabang dinas Pendidikan kabupaten/kota sesuai kewenangannya 

bertanggung jawab untuk: 

1. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan 

aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK; 

2. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa 

kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 1; 

3. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika 

diperlukan; 

4. berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau dinas 

kesehatan setempat, terkait: 

a. pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (orang 

tanpa gejala, orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau 

terkonfirmasi positif); 

b. informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan 

c. informasi status pembukaan kembali satuan pendidikan. 

5. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan 

pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan 

psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme 

pembelajaran tatap muka, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan.  

Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka, kepala dinas pendidikan provinsi atau cabang 

dinas Pendidikan kabupaten/kota, sesuai kewenangannya bertanggungjawab untuk: 

1. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada 

kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kementerian Agama sesuai kewenangan; 

2. bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat melakukan 

evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan 

3. wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila terindikasi 

dalam kondisi tidak aman. 

 

B. PERAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN 

Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk: 

1. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui 

laman DAPODIK paling lama tanggal 26 Juli 2020. Daftar periksa kesiapan satuan 

pendidikan meliputi: 
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a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki: 

1) toilet bersih; 

2) sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih 

tangan (hand sanitizer); dan 

3) disinfektan. 

b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah 

sakit, dan lainnya; 

c. kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi 

yang memiliki peserta didik disabilitas rungu; 

d. memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak); 

e. pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan 

Pendidikan; 

1) memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol; 

2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak; 

3) memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum 

menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan 

4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan 

belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; 

f. membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di 

satuan pendidikan. 

2. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut: 

a. tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang; 

b. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan 

c. tim pelatihan dan humas. 

3. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan 

kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, 

kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan. 

4. Menginformasikan kepada dinas pendidikan atau cabang dinas Pendidikan 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di 

wilayah kerjanya terkonfirmasi positif Covid-19. 

 

C. PERAN TIM PEMBELAJARAN, PSIKOSOSIAL, DAN TATA RUANG 

1. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan 

pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai 

dengan ketentuan pada masa transisi. 

2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan: 

a. jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) 

meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, 

tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata 

usaha, perpustakaan, dan koperasi; 
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b. kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik.  

c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika 

tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di 

lorong/koridor dan tangga. 

d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan 

yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. 

e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh 

warga satuan pendidikan dengan tata cara: 

1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik 

lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan; 

2) mendata kontak layanan dukungan psikososial: 

a) pusat panggilan 119 ext 8; 

b) Himpunan Psikologi Indonesia, http://bit.ly/bantuanpsikologi; 

c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, 

https://www.pdskji.org/home; 

d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, 

tepsa.indonesia@gmail.com; 

e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

setempat. 

 

D. PERAN TIM KESEHATAN, KEBERSIHAN, DAN KEAMANAN 

1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan Kesehatan warga satuan pendidikan. 

a. Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti: 

1) suhu badan ≥37,3°C; 

2) batuk; 

3) sesak nafas; 

4) sakit tenggorokan; dan/atau 

5) pilek. 

b. Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan 

pendidikan oleh tim kesehatan. 

c. Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada 

angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri 

selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan 

kesehatan terdekat. 

d. Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada Riwayat kontak dengan orang 

terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan: 

1) Menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan 

pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan 

2) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan. 



Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Era The New Normal          15 
 

e. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi 

gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan: 

1) Melaporakan kepada kepala satuan pendidikan; dan 

2) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat 

belas) hari. 

f. Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki 

gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim: 

1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan 

2) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat 

belas) hari. 

g. Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang 

diminta melakukan isolasi mandiri. 

h. Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan 

pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan. 

2. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan 

penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa. 

3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) 

minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari 

selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain 

pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS 

dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, computer dan papan tik, alat pendukung 

pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya. 

4. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar 

lingkungan satuan pendidikan: 

a. pada masa ujicoba dan transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan 

pendidikan dilarang beroperasi; 

b. pada masa kebiasaan baru atau new normal, pedagang kaki lima dan warung 

makanan dapat berjualan di sekitar satuan Pendidikan dengan kewajiban menaati 

protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan 

lingkungan; dan 

c. tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan 

dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan. 

 

E. PERAN TIM PELATIHAN DAN HUMAS 

1. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan 

pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait: 

a. tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta 

tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per 

rombongan belajar; 

b. metode pembelajaran yang akan digunakan; 

c. langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan; 
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d. hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; 

dan 

e. keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan. 

2. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya 

pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan 

pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi 

antarjemput, dan lain-lain yang mencakup: 

a. informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya; 

b. protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan; 

c. informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir 

serta penerapan etika batuk/bersin. 

d. ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan; 

f. informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan 

g. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Panduan ini 

 

3. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup: 

a. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang 

dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan 

b. peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa 

pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik 

pembersihan lingkungan satuan pendidikan. 

4. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu. 
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BAB IV 

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA 

DI SATUAN PENDIDIKAN  

 

 

Ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan sebelum dan 

setelah pembelajaran. Seluruh protokol wajib dipenuhi oleh setiap warga sekolah. 

 

A. SATUAN PENDIDIKAN 

No. Sebelum Pembelajaran Setelah Pembelajaran 

1 

melakukan disinfeksi sarana 

prasarana dan lingkungan satuan 

pendidikan; 

melakukan disinfeksi sarana prasarana dan 

lingkungan satuan pendidikan; 

2 

memastikan kecukupan cairan 

disinfektan, sabun cuci tangan, 

air bersih di setiap fasilitas CTPS, 

dan cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer); 

memeriksa ketersediaan sisa cairan 

disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer), 

3 

memastikan ketersediaan 

masker,dan/atau masker tembus 

pandang cadangan; 

memeriksa ketersediaan sisa masker 

dan/atau masker tembus pandang 

cadangan; 

4 

memastikan thermogun 

(pengukur suhu tubuh tembak) 

berfungsi dengan baik; dan 

memastikan thermogun (pengukur suhu 

tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan 

5 

melakukan pemantauan 

Kesehatan warga satuan 

pendidikan: suhu tubuh dan 

menanyakan adanya 

gejalabatuk, pilek, sakit 

tenggorokan, dan/atau sesak 

nafas. 

melaporkan hasil pemantauan kesehatan 

warga satuan pendidikan harian kepada 

dinas pendidikan 

 

B. WARGA SATUAN PENDIDIKAN 

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta 

didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai 

berikut: 
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No Posisi Aktivitas 

1 Sebelum Berangkat 1. sarapan/konsumsi gizi seimbang; 

2. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak 

memiliki gejala: suhu ≥37,3°C, atau keluhan 

batuk, 

pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; 

3. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) 

lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu 

dengan baik dan membawa masker cadangan 

serta membawa pembungkus untuk masker 

kotor; 

4. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer); 

5. membawa makanan beserta alat makan dan air 

minum sesuai kebutuhan; 

6. wajib membawa perlengkapan pribadi, 

meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan 

alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam. 

2 Selama Perjalanan 1. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak 

minimal 1,5 (satu koma lima) meter;  

2. hindari menyentuh permukaan benda-benda, 

tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan 

menerapkan etika batuk dan bersin setiap 

waktu; 

3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah 

menggunakan transportasi publik/antar-

jemput. 

3 Sebelum masuk gerbang 1. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah 

ditentukan; 

2. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: 

pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, 

sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; 

3. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang 

satuan pendidikan dan ruang kelas; 

4. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di 

satuan pendidikan. 

4 Selama Kegiatan Belajar 

Mengajar 

1. menggunakan masker dan menerapkan jaga 

jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 

2. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat 

makan minum pribadi; 

3. dilarang pinjam-meminjam peralatan; 
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No Posisi Aktivitas 

4. memberikan pengumuman di seluruh area 

satuan pendidikan secara berulang dan intensif 

terkait penggunaaan masker, CTPS, dan jaga 

jarak; 

5. melakukan pengamatan visual kesehatan warga 

satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala 

gangguan kesehatan maka harus ikuti protocol 

kesehatan satuan pendidikan. 

5 Selesai Kegiatan Belajar 

Mengajar 

1. tetap menggunakan masker dan melakukan 

CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; 

2. keluar ruangan kelas dan satuan Pendidikan 

dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; 

3. penjemput peserta didik menunggu di lokasi 

yang sudah disediakan dan melakukan jaga 

jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau 

jarak antri yang sudah ditandai. 

6 Perjalanan pulang dari 

Satuan pendidikan 

1. menggunakan masker dan tetap jaga jarak 

minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 

2. hindari menyentuh permukaan benda-benda, 

tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, 

serta menerapkan etika batuk dan bersin; 

3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah 

menggunakan transportasi publik/antar-

jemput. 

7 Setelah Sampai di Rumah 1. melepas alas kaki, meletakan barang-barang 

yang dibawa di luar ruangan dan melakukan 

disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, 

misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; 

2. membersihkan diri (mandi) dan menggantin 

pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan 

orang lain di dalam rumah; 

3. tetap melakukan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) khususnya CTPS secara rutin; 

4. jika warga satuan pendidikan mengalami gejala 

umum seperti suhu tubuh ≥37,3°C, atau 

keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, 

dan/atau sesak nafas setelah kembali dari 

satuan pendidikan, warga satuan Pendidikan 

tersebut diminta untuk segera melaporkan 

pada tim kesehatan satuan pendidikan. 
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C. SELAMA BERADA DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN 

No Posisi Aktivitas 

1 Perpustakaan, ruang 

praktikum, ruang 

keterampilan, dan/atau 

ruang sejenisnya 

1. melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari 

ruangan; 

2. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat 

yang telah disediakan; 

3. selalu menggunakan masker dan jaga jarak 

minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 

2 Kantin 1. melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; 

2. selalu menggunakan masker dan melakukan 

jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 

3. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat 

makan dan minum; 

4. memastikan seluruh karyawan menggunakan 

masker selama berada di kantin; 

5. memastikan peralatan memasak dan makan 

dibersihkan dengan baik. 

3 Toilet 1. melakukan CTPS setelah menggunakankamar  

mandi dan toilet; 

2. b. selalu menggunakan masker dan menjaga 

jarak jika harus mengantri. 

4 Tempat Ibadah 1. melakukan CTPS sebelum dan setelah 

beribadah; 

2. selalu menggunakan masker dan melakukan 

jaga jarak; 

3. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; 

4. hindari menggunakan peralatan ibadah 

bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, 

kitab suci, dan lain-lain; 

5. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, 

bercium pipi, dan cium tangan. 

5 Tangga dan Lorong 1. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur 

yang ditentukan; 

2. dilarang berkerumun di tangga dan Lorong 

satuan pendidikan. 

6 Lapangan Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak 

minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan 

kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya 

upacara, olah raga, pramuka, aktivitas 

pembelajaran, dan lain-lain. 
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No Posisi Aktivitas 

7 Ruang Serba Guna dan 

Ruang Olah Raga 

1. melakukan CTPS sebelum dan setelah 

menggunakan ruangan atau berolah raga; 

2. selalu menggunakan masker dan melakukan 

jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 

3. olah raga dengan menggunakan masker hanya 

dilakukan dengan intensitas ringan sampai 

dengan sedang dengan indikator saat 

berolahraga masih dapat berbicara; 

4. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, 

misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; 

5. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah 

raga. 
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BAB V 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN  

 

A. PELAKSANAAN KURIKULUM 

Kondisi Khusus adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah, Pandemi Covid-19 merupakan salah satu keadaan bencana 

nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada masa new normal di Pandemi 

Covid-19 yang belum mereda, maka dimungkinkan satuan pendidikan dalam kondisi 

khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 

peserta didik. Implementasi kurikulum oleh satuan Pendidikan harus memperhatikan 

ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan Pendidikan. Pelaksanaan Kurikulum 

pada Kondisi Khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan 

untuk menentukan Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Peserta Didik. 

 

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus harus memperhatikan capaian kompetensi 

pada Kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran. Satuan Pendidikan 

pada Kondisi Khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat: 

1. tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh Satuan 

Pendidikan; 

2. mengacu pada kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk 

Sekolah Menengah Atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian 

dan Pengembangan dan Perbukuan; atau 

3. melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.  

Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh 

capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Tujuan penyederhanaan 

kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran berfokus pada kompetensi esensial dan 

kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan 

kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran (tetap berlaku walaupun kondisi khusus 

sudah berakhir). Kurikulum dalam kondisi khusus diharapkan akan memudahkan proses 

pembelajaran di masa pandemi dan berdampak pada: 

1. Dampak bagi Guru 

a. Tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. 

b. Berkurangnya beban mengajar. 

c. Guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan 

kontekstual. 

d. Kesejahteraan psikososial guru meningkat. 

2. Dampak bagi Siswa 

a. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat 

berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. 

b. Kesejahteraan psikososial siswa meningkat. 
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3. Dampak bagi Orang Tua 

a. Mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. 

b. Kesejahteraan psikososial orang tua meningkat. 

Kurikulum dalam kondisi khusus diharapkan dapat membantu mengurangi kendala yang 

dihadapi guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi. 

 

Kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan mengacu pada Keputusan Kepala 

Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Nomor 018/H/Kr/2020 Tentang 

Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan 

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah 

Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus. Para Pendidik diharapkan mampu menyusun 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian untuk materi yang esensial saja, 

sehingga capaian kompetensi inti pada kurikulum, kebermaknaan dan kebermanfaat 

pembelajaran bagi peserta didik tetap menjadi perhatian. 

B. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA 

1. Prinsip 

Pembelajaran dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

a. aktif yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh Peserta Didik dalam 

perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, 

merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh; 

b. relasi sehat antar pihak yang terlibat yaitu pembelajaran mendorong semua pihak 

yang terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan 

belajar Peserta Didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan 

peduli, terlepas dari keragaman latar belakang Peserta Didik; 

c. inklusif yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi Suku, Agama, Ras dan 

Antar Golongan (SARA), tidak meninggalkan Peserta Didik manapun, termasuk 

Peserta Didik berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, serta memberikan 

pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan 

Peserta Didik; 

d. keragaman budaya yaitu pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman 

budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan 

pengalaman kebhinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa; 

e. berorientasi sosial yaitu mendorong Peserta Didik untuk memaknai dirinya sebagai 

bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat; 

f. berorientasi pada masa depan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk 

mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, keseimbangan ekologis, sebagai 

warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya; 

g. sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik yaitu pembelajaran 

difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penguasaan 

kompetensi, berpusat pada Peserta Didik untuk membangun kepercayaan dan 

keberhargaan dirinya; dan 
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h. menyenangkan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk senang belajar 

dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi 

diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat 

bersama. 

2. Pembelajaran diawali dengan Asesmen Diagnostik. 

3. Peserta Didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan 

hasil Asesmen Diagnostik, diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. 

4. Pembelajaran dalam Kondisi Khusus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna 

dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

Peserta Didik, Satuan Pendidikan, dan daerah serta memenuhi prinsip pembelajaran. 

5. Beban Belajar 

Beban belajar dengan menggunakan Sistem Paket yaitu sistem penyelenggaraan 

program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program 

pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai 

dengan struktur kurikulum yang berlaku. Beban belajar setiap mata pelajaran pada 

Sistem Paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran. 

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta 

didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan 

terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan 

peserta didik. 

Beban belajar pada masa new normal saat pendemi Covid-19 merupakan keseluruhan 

kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu 

tahun pembelajaran. 

a. Beban belajar di Sekolah dinyatakan dalam jam pembelajaran per 2 (dua) minggu; 

b. Satu jam tatap muka adalah 30 s.d. 45 menit; 

c. Beban belajar per 2 (dua) minggu Kelas X adalah 42 jam pelajaran (nasional) dan 

ditambah 2 jam pelajaran untuk Muatan Lokal Bahasa Daerah. Dapat juga 

ditambah 2 jam mata pelajaran lain; 

d. Beban belajar per 2 (dua) minggu Kelas XI dan XII adalah 44 jam pelajaran (nasional) 

dan ditambah 2 jam pelajaran untuk muatan lokal Bahasa Daerah sehingga jumlah 

seluruhnya menjadi 46 jam pelajaran per 2 (dua) minggu; 

e. Beban Belajar di Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII dalam satu semester minimal 18 

minggu; dan 

f. Beban Belajar khusus Kelas XII dalam semester genap minimal 14 (empat belas) 

minggu. 

6. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka 

Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka menyesuaikan dengan jadwal pelajaran yang 

disusun oleh masing-masing sekolah. Contoh Model Pelaksanaan Pembelajaran Tatap 

Muka sebagai berikut: 
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a. Satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% 

1) Semua peserta didik dari semua tingkat kelas melaksanakan pembelajaran 

tatap muka di sekolah secara bergantian (misalnya berdasarkan presensi ganjil 

genap) dengan jadwal 2 (dua) sesi setiap hari.  

2) Per rombel maksimal diisi 18 peserta didik. 

3) Dalam sehari waktu per jam pelajaran 30 s.d. 45 menit. 

4) Waktu berakhir pembelajaran boleh tidak secara bersamaan untuk 

menghindari penumpukan peserta didik saat pulang. 

b. Satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka tidak lebih dari 

50% 

1) Tidak lebih 50% peserta didik dari semua tingkat kelas melaksanakan 

pembelajaran tatap muka di sekolah secara bergantian (misalnya berdasarkan 

presensi ganjil-genap) dan sisanya mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan 

kelas dan waktu yang sama. 

2) Per rombel maksimal diisi 18 peserta didik. 

3) Dalam sehari waktu per jam pelajaran 30 s.d. 45 menit. 

4) Waktu berakhir pembelajaran boleh tidak secara bersamaan untuk 

menghindari penumpukan peserta didik saat pulang. 

c. Satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka tidak lebih dari 

25% 

1) Tidak lebih 25% peserta didik dari semua tingkat kelas melaksanakan 

pembelajaran tatap muka di sekolah secara bergantian (misalnya berdasarkan 

presensi ganjil-genap) dan sisanya mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan 

kelas dan waktu yang sama. 

2) Per rombel maksimal diisi 18 peserta didik. 

3) Dalam sehari waktu per jam pelajaran 30 s.d. 45 menit. 

4) Waktu berakhir pembelajaran boleh tidak secara bersamaan untuk 

menghindari penumpukan peserta didik saat pulang. 
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JAM

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 KE

20 / X-MIPA-1

20 / X-MIPA-2

20 / X-MIPA-3

20 / X-MIPA-4

20 / X-MIPA-5

20 / X-MIPA-6

20 / X-IPS-1

20 / X-IPS-2

19 / XI-MIPA-1

19 / XI-MIPA-2

19 / XI-MIPA-3

19 / XI-MIPA-4

19 / XI-MIPA-5

19 / XI-MIPA-6

19 / XI-IPS-1

18 / XII MIPA-1

18 / XII MIPA-2 JAM

18 / XII MIPA-3 KE

18 / XII MIPA-4

18 / XII MIPA-5

18 / XII MIPA-6

18 / XII MIPA-7

18 / XII IPS-1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

20 / X-MIPA-1

20 / X-MIPA-2

20 / X-MIPA-3

20 / X-MIPA-4

20 / X-MIPA-5

20 / X-MIPA-6

20 / X-IPS-1

20 / X-IPS-2

19 / XI-MIPA-1 MASUK PUKUL 12.45 WIB
19 / XI-MIPA-2

19 / XI-MIPA-3

19 / XI-MIPA-4

19 / XI-MIPA-5

19 / XI-MIPA-6

19 / XI-IPS-1

18 / XII MIPA-1

18 / XII MIPA-2

18 / XII MIPA-3

18 / XII MIPA-4

18 / XII MIPA-5

18 / XII MIPA-6

18 / XII MIPA-7

18 / XII IPS-1

6 15.30 - 16.05 PBM

JUMAT

14.20 - 14.55 IST

5 14.55 - 15.30 PBM

PBM

3 13.10 - 13.45 PBM

4 13.45 - 14.20 PBM

WAKTU PBM SESI 2

WAKTU KET

1 12.00 - 12.35 PBM

2 12.35 - 13.10

Surabaya, 13 Juli 2020
Kepala Sekolah

6 10.15 - 10.50 PBM

ANGKATAN / 

KELAS

HARI / JAM KE

SENIN-2 SELASA-2 RABU-2 KAMIS-2 JUMAT-2

09.05 - 09.35 IST

5 09.35 - 10.15 PBM

3 07.55 - 08.30 PBM

4 08.30 - 09.05 PBM

1 06.45 - 07.20 PBM

2 07.20 - 07.55 PBM

WAKTU KET

JADWAL PELAJARAN SMAN Y SURABAYA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 SELAMA PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI ERA NEW NORMAL

ANGKATAN / 

KELAS

HARI / JAM KE WAKTU PBM SESI 1

SENIN-1 SELASA-1 RABU-1 KAMIS-1 JUMAT-1

Contoh Jadwal Pembelajaran Tatap Muka. 
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C. PELAKSANAAN ASESMEN 

Untuk membantu siswa yang paling terdampak pandemi dan berpotensi paling tertinggal, 

guru perlu melakukan asesmen diagnostik. 

1. Prinsip Asesmen 

Asesmen dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

a. valid yaitu Asesmen menghasilkan informasi yang sahih mengenai pencapaian 

Peserta Didik; 

b. reliabel yaitu Asesmen menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat 

dipercaya tentang pencapaian Peserta Didik; 

c. adil yaitu Asesmen yang dilaksanakan tidak merugikan Peserta Didik tertentu; 

d. fleksibel yaitu Asesmen yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

Peserta Didik dan Satuan Pendidikan; 

e. otentik yaitu Asesmen yang terfokus pada capaian belajar Peserta Didik dalam 

konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari; 

f. terintegrasi yaitu Asesmen dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembelajaran 

sehingga menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses dan 

hasil belajar Peserta Didik. 

2. Tujuan  Asesmen 

Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif 

dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. 

a. Tujuan asesmen non-kognitif 

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi 

emosional anak. 

1) kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa,  

2) aktivitas selama belajar dari rumah, dan  

3) kondisi keluarga siswa. 

b. Tujuan asesmen kognitif 

1) Identifikasi capaian kompetensi peserta didik, 

2) Hasil asesmen menjadi dasar pilihan strategi pembelajaran, dan 

3) Memberikan remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang 

paling tertinggal. 

Hasil asesmen digunakan oleh pendidik, Peserta Didik, dan orang tua/wali sebagai umpan 

balik dalam perbaikan pembelajaran. 

D. PENUTUP 

Penyelenggaraan Pembelajaran di Era The New Normal akan berjalan dengan baik bila 

semua pemangku kepentingan pendidikan dapat bersinergi dengan baik, mulai dari Dinas 

Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, 

pendidik, peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Terutama kepala 

sekolah sebagai pemimpin mampu menjadi pemimpin yang dapat dipercaya dan visioner. 
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Menjadi orang yang dapat dipercaya berarti Kepala Sekolah merupakan sosok 

berintegritas, mampu menjadi manajer yang berfokus pada peningkatan kualitas 

pembelajaran dan  mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan 

pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka. 

Dengan adanya panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Era The New Normal ini, maka 

diharapkan semua unsur yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pembelajaran dapat 

mengimplementasikannya di satuan pendidikan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat 

dapat mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur terhadap 

pembelajaran tatap muka pada era the new normal yang prinsip utamanya adalah 

kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, kepala sekolah, pendidik, tenaga 

kependidikan, dan keluarganya. 

 



 

 


