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Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan karuniaNya sehingga Pedoman Pembelajaran Tatap Muka
Terbatas ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga kami haturkan kepada
berbagai pihak yang telah memberikan arahan, masukan dan kritik
membangun terhadap isi pedoman ini.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan ribuan peserta didik Sekolah
Dasar tidak dapat menjalani proses pembelajaran seperti sebelumnya.
Kegiatan pembelajaran lebih banyak dilaksanakan dengan memanfaatkan
fasilitas daring dengan segala kekurangannya. Bagi daerah-daerah yang
belum tercakup oleh fasilitas ini, pembelajaran hampir tidak dapat
dilangsungkan. Dalam jangka panjang, dikhawatirkan dampak learning loss ini
akan mempengaruhi kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri
menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB 4 Menteri) dengan Nomor
04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020,
Tanggal 20 November 2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun
Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Pedoman ini untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan PTM Terbatas di
satuan pendidikan pada sekolah dasar. Pedoman ini disusun mengacu pada
SKB 4 Menteri tersebut dengan disertai berbagai penjelasan rinci dan contoh-
contoh yang terkait dengan implementasinya dalam pelaksanaan PTM
Terbatas di satuan pendidikan dasar.

Saya berharap pedoman ini dapat menjadi pedoman seluruh warga
satuan pendidikan dasar untuk lebih mengetahui dan menyadari tentang tata
cara menjaga diri dan/atau orang lain dari ancaman virus corona, mulai
berangkat sampai pulang sekolah, serta melaksanakan pembelajaran tatap
muka yang aman, sehat dan bermanfaat bagi peserta didik.

Jakarta, April 2021
Direktur Sekolah Dasar

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd.

NIP.196807291988032001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mewajibkan sekolah menyediakan opsi
Pembelajaran Tatap Muka terbatas jika semua guru dan tenaga
kependidikan sudah selesai divaksin. PTM terbatas dilakukan pada Juli
2021 bersamaan dengan tahun ajaran baru. Mekanisme pembelajaran
telah diatur dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri
Dalam Negeri dengan Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020,
Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Tanggal 20 November 2020,
Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik
2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Keputusan Bersama ini memberikan kewenangan penuh kepada
pemerintah daerah untuk perizinan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Empat bulan kemudian, tepatnya 30 Maret 2021, terbit dua
keputusan bersama. Pertama, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/524/2021,

Nomor 4 Tahun 2021 Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 440/2142/SJ
tentang Pelaksanaan Vaksinasi bagi Kelompok Sasaran Pendidik dan

Tenaga Kependidikan dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Kedua, Keputusan Bersama
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan,
dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021,
Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor
440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Satuan Pendidikan menyiapkan sarana prasarana yang
berhubungan dengan PTM terbatas dan telah melengkapi daftar periksa
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yang telah ditetapkan sehingga dalam melaksanakan Pembelajaran
Tatap Muka terbatas sekolah dasar dapat terlaksana sebagai upaya

penekanan angka terjangkit COVID-19 dapat dilakukan.
Adanya panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran

dalam upaya pelaksanaan pembelajaran dan proses pendidikan di
satuan pendidikan khususnya. Di samping itu, Pandemi COVID-19 belum
berakhir dan tidak ada yang mengetahui persis kapan pandemi ini akan
berakhir. Tetapi, proses pendidikan harus tetap dijalankan setelah
hampir 1 tahun pembelajaran mengalami dinamisasi konteks
pelaksanaan dan mengharuskan satuan pendidikan mengosongkan
lingkungan sekolah dari riuh gemuruh suasana proses pendidikan pada
umumnya. Pada tahun pelajaran baru ini, PTM terbatas akan diterapkan
tetapi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah
kesiapan fisik dari satuan pendidikan itu sendiri. Di samping itu, yang
tidak kalah penting adalah kesiapan mental, fisik, dan psikologis warga
sekolah untuk sama-sama menjaga kesehatan diri agar tidak tertular
COVID-19. Beberapa hal yang dapat dilakukan satuan pendidikan akan
dideskripsikan secara komprehensif dan hierarkis dalam panduan ini.

B. Tujuan

1. Memberikan gambaran umum dan spesifik prosedur pelaksanaan
kegiatan belajar dengan mematuhi 5M dan proses pendidikan di

satuan pendidikan yang aman dari pandemi COVID-19.
2. Memberikan gambaran terperinci dan terstruktur mekanisme PTM

yang dilakukan selama pandemi (masih) berlangsung.
3. Memberikan gambaran terstruktur prosedur pembelajaran yang

efektif dan aman dalam suasana pandemi yang masih berlangsung.
4. Memandu satuan pendidikan memulihkan pembelajaran.
5. Memberikan gambaran terperinci penanganan dan langkah aman

langkah pembelajaran dan proses pendidikan yang aman dari
pandemi COVID-19
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6. Terciptanya kesadaran dan kolaborasi antara siswa, guru, dan
orang tua dalam penciptaan proses pendidikan yang bermutu dan

berkualitas di tengah pandemi COVID-19.
7. Terciptanya kesadaran dan kolaborasi komprehensif antara siswa,

guru, dan orang tua dalam memutus rantai COVID-19 di satuan
pendidikan dan lingkungan tempat tinggal siswa.

C. Dasar Hukum
1. Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentalg Wabah Penyakit

Menular;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, 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;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O10 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan

Coronauirus Disease 2019 (COVID-I9);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite

Penanganan Coronavirus Disease 2Ol9 (COVID-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional;

13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan
Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2O21
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020
terrtang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-I9);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman
Bencana;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Coronauirus Disease 2019 ICOVID-I9);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Coronauirus Disease 2Ol9 (COVID-19);

17. Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional
Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019;

18. Permenkes 25 Nomor 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
19. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Permendikbud No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemendikbud;
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20. SKB 4 Menteri, Nomor: 0408a/U/84/319/Menkes. SKB/1984,
74/tahun 1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 Tentang Pokok-pokok

Kebijakan Pembinaan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS), yang diperbaharui menjadi nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73

Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014.
21. SKB 4 Menteri No.2/P/SKB/2003, NO 1068/MENKES/SKB/VII/2003,

NO 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina UKS Pusat.
22. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor
HK.02.01/MENKES/524/2021, Nomor 4 Tahun 2021 Nomor 2
Tahun 2021, Nomor 440/2142/SJ tentang Pelaksanaan Vaksinasi
bagi Kelompok Sasaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19).

23. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor
HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan bersama yang
terakhir dilengkapi dengan Siaran Pers Nomor:

97/sipres/A6/III/2021, berjudul “Dorong Akselerasi Pembelajaran
Tatap Muka Terbatas, Pemerintah Umumkan Keputusan Bersama

Empat Menteri.”
24. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
25. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan

Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease
2019 (COVID-19); dan

26. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat
Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
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D. Ruang Lingkup
1. Perencanaan, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

dengan protokol kesehatan yang ketat;
2. Pelaksanaan protokol kesehatan mulai dari rumah, berangkat ke

satuan pendidikan, di satuan pendidikan, hingga pulang kembali ke
rumah; dan

3. Prosedur penanganan kasus COVID-19.



7

BAB II

Peran, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan,
kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap
muka dengan aman;

b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan
dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan pengisian
daftar periksa di DAPODIK atau EMIS;

c. melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa
sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada:

1) kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
atau masyarakat pada laman
http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/

2) Menteri Agama untuk satuan pendidikan dibawah pembinaan
Kementerian Agama pada laman http://emisdep.kemenag.go.id/e-

tc19/

d. menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka sebagaimana
tercantum pada angka IV dan angka V berdasarkah hasil pertimbangan
yang dilakukan sebagaimana tercantum pada angka VII;

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/
http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/
http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/
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e. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan
pendidikan yang lain jika diperlukan;

f. berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID19 dan/atau
dinas kesehatan setempat, terkait:

1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak
COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau
kontak erat);

2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
3) informasi status pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan;

g. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala
satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol
kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi
dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan
mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

h. berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk memastikan
akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;

i. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat
atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka di daerah;

j. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan

sebelum memulai pembelajaran tatap muka secara menyeluruh untuk
melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan

pembelajaran tatap muka;
k. dapat memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan pendidikan

sebelum melakukan pembelajaran tatap muka.
Pada saat satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap

muka, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
bertanggung jawab untuk:

a. bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19
melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik pembelajaran
tatap muka yang dilakukan oleh satuan pendidikan
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menggunakan format instrumen yang telah disiapkan pada
laman http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/

b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a kepada:

1) kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah atau masyarakat pada halaman
http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/

2) Menteri Agama untuk satuan pendidikan dibawah pembinaan
Kementerian Agama pada halaman
http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/;

c. memberhentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
yang sudah memulai pembelajaran tatap muka apabila
ditemukan kasus konfirmasi positif COVID19 di satuan
pendidikan

2. Dinas Kesehatan/Puskesmas Setempat

a. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau
kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk mendapatkan data
satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di
satuan pendidikan secara berkala;

b. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat

melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan
pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

c. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19
kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan

pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;

d. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif
melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/
http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/
http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/
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e. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan
pendidikan terkonfirmasi positif; dan

f. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19
setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan
pemberhentian pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus
terkonfirmasi positif COVID-19.

3. Satuan Pendidikan

Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidikan
bertanggung jawab untuk:

a. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan
pendidikan melalui laman DAPODIK. Daftar periksa kesiapan satuan
pendidikan meliputi:

1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit
memiliki:

a) toilet bersih dan layak;

b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer); dan

c) disinfektan;

2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti
Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;

3) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus
pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;

4) memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak);

5) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan
kegiatan di satuan pendidikan:

a) memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol;
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b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan
penerapan jaga jarak;

c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat
risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum
menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;

d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif
COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14
(empat belas) hari;

6) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan
pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

b. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan

dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat
sekitar dengan komposisi sebagai berikut:

1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;

2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan

3) tim pelatihan dan humas.

c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS)
terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan
pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan
satuan pendidikan.

d. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah
Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan
pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.
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4. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

a. 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.

b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:

1) 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;

2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan
sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:

Sumber gambar: Dokumen SDN Penggilingan 05 Jakarta

3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi
ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka
disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.

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.
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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) 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.

5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga
satuan pendidikan.

1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti
demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala,
mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra
penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
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2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang
satuan pendidikan oleh tim kesehatan.

3) 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.

4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak
dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan
satuan pendidikan:

a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga
satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan
kesehatan terdekat; dan

b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.

5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan
teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan
pendidikan:

a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan

b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri
selama 14 (empat belas) hari.

6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit
dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1),
maka tim:

a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;

dan

b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri
selama 14 (empat belas) hari.

7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan
pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
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8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga
satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan

pendidikan.

b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait
kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan
sesuai pada daftar periksa.

c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling
lambat satu hari 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, komputer dan papan tik, alat pendukung
pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.

d. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala
pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di luar
satuan pendidikan, jika ada.

e. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung
makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:

1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar
satuan pendidikan dilarang beroperasi;

2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung

makanan tidak diperbolehkan berjualan di sekitar satuan pendidikan
dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan

menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan

3) tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk
mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang
kaki lima dan warung makanan.
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6. Tim Pelatihan dan Humas

Agar warga sekolah memahami lebih dalam dan konsisten dengan
protokol kesehatan maka diperlukan tim pelatihan dan humas. Tim pelatihan
dan humas adalah guru di satuan pendidikan yang memiliki kemampuan
untuk berkoordinasi, berkomunikasi dan membuat program bersama yang
dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan masing-masing daerah.
Tugas dari tim tersebut adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di
lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik,
terkait:

1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal
pembelajaran per rombongan belajar;

2) metode pembelajaran yang akan digunakan;

3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan
pendidikan;

4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali
peserta didik; dan

5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.

b. 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:

1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;

2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan
pendidikan;
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3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan
air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;

4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan
pendidikan;

6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan
psikososial; dan

7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.

c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:

Sumber gambar: Dokumen Kegiatan Mempersiapkan Pembukaan Sekolah Seacara
Bertahap oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta

1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini,
yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka
dimulai; dan

2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan

sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan
tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.

d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.
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BAB III.

PERSIAPAN PTM

A. Syarat Pelaksanaan PTM Terbatas

Dalam rangka menanggulangi dampak learning loss dan literacy loss yang
terjadi selama pandemi covid 19 di Indonesia, maka dipandang perlu untuk
melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun demikian PTM
tersebut harus dilaksanakan secara cermat dan berhati-hati berupa PTM
Terbatas.

Pada 30 Maret 2021 diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/
MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19). SKB tersebut mengatur syarat-syarat penyelenggaraan PTM
Terbatas sebagai berikut:

1. Kepala satuan pendidikan:
 wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa kesiapan

satuan pendidikan menyelenggarakan PTM Terbatas paling lambat
pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.

 Menyiapkan protokol kesehatan.

 Melakukan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh
melakukan kegiatan di satuan pendidikan

 Membuat kesepakatan bersama Komite Sekolah terkait kesiapan PTM
Terbatas

 Meskipun satuan pendidikan sudah memulai PTM Terbatas, namun

orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan
PJJ bagi anaknya.
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 Dalam hal diselenggarakan PTM terbatas namun terdapat PTK yang
belum dilakukan vaksinasi COVID-l9, maka PTK disarankan untuk

memberikan layanan PJJ dari rumah.

2. Pemerintah Daerah:
 wajib membantu dan memastikan satuan pendidikan memenuhi daftar

periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;
 tidak mengizinkan pelaksanaan PTM Terbatas di satuan pendidikan

yang belum memenuhi semua daftar periksa.
 Menerbitkan regulasi terkait pelaksanaan PTM Terbatas di satuan

pendidikan yang sudah memenuhi persyaratan

 Dapat memberhentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan

dan melakukan PJJ apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di
satuan pendidikan. Pemberhentian sementara PTM terbatas di satuan
pendidikan dilakukan paling singkat 3 x24 jam

PTM terbatas dilaksanakan melalui 2 (dua) fase sebagai berikut:
1) Masa Transisi, berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya PTM

terbatas di satuan pendidikan.
2) Masa Kebiasaan Baru, yaitu setelah masa transisi selesai maka PTM

terbatas memasuki masa kebiasaan baru

Tabel 3. 1 Masa Transisi di Satuan Pendidikan

Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru

Bulan I : 50%
Bulan II : 100%

100 %

Keterangan :

 Pada Masa Transisi, PTM Terbatas di bulan I diikuti oleh maksimal 50%
dari jumlah peserta didik, dengan pengaturan kegiatan pembelajaran
seperti contoh di tabel 3.1

 Pada Masa Transisi PTM Terbatas di bulan II dapat diikuti 100% peserta
didik
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 Pada Masa Kebiasaan Baru yaitu setelah terbentuknya budaya kesehatan
dan keselamatan diri terhadap penularan covid 19 maka kegiatan
pembelajaran dapat diikuti oleh 100% peserta didik.

B. Prosedur PTM Terbatas

Untuk memastikan pelaksanaan PTM Terbatas yang menjamin
kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah, perlu disusun protokol
kesehatan yang ketat dan terpantau dengan menggunakan prosedur
sebagaimana berikut:
Tabel 3.2 Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan

Perihal Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru

Kondisi Kelas 1. Pengaturan bangku dengan jarak minimal 1,5
m.

2. Jumlah peserta didik maksimal 18 orang/kelas.
Jumlah hari dan jam
pembelajaran tatap

muka terbatas dengan
pembagian rombongan
belajar (shift)

Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan
memperhatikan:
1. Kesehatan dan keselamatan warga satuan

pendidikan.
2. Jumlah rombel yang ada dan ruang kelas yang

tersedia
Perilaku wajib di seluruh
lingkungan satuan
pendidikan

1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) atau
masker sekali pakai/masker bedah yang
menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Jika
menggunakan masker kain maka digunakan
setiap 4 (empat) jam atau saat sudah
lembab/basah.

2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air
mengalir atau cairan pembersih tangan (hand
sanitizer).

3. Pada saat berinteraksi selalu menjaga jarak
minimal 1,5 m dan menghindari kontak fisik
seperti bersalaman dan cium tangan.

4. Menerapkan etika batuk/bersin yaitu
menggunakan siku tangan sebelah dalam.
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Perihal Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru

Kondisi medis warga
satuan Pendidikan

1. Warga sekolah dalam keadaan sehat.
2. Jika mengidap penyakit penyerta (comorbid)

harus dalam kondisi terkontrol.
3. Tidak memiliki gejala COVID-I9, termasuk

orang yang serumah dengan warga satuan
pendidikan.

Kantin 1. Tidak diperbolehkan
beroperasi.

2. Warga satuan
pendidikan dihimbau
membawa bekal dan
alat makan dari
rumah.

1. Boleh beroperasi
dengan tetap
menjaga protokol
kesehatan.

2. Makanan yang
tersedia di kantin
disajikan dalam
kemasan yang
tertutup

Kegiatan Olahraga dan
Ekstrakurikuler

1. Tidak
diperbolehkan.

2. Disarankan tetap
melakukan aktivitas
olahraga dan
pengembangan
minat/bakat di
rumah.

1. Diperbolehkan
dengan tetap
menjaga protokol
kesehatan.

2. Dilaksanakan secara
terbatas (peserta
kegiatan dibatasi
dan terjadwal)

Kegiatan Selain
Pembelajaran di
Lingkungan Satuan
Pendidikan

Kegiatan yang tidak
diperbolehkan:
 orangtua

menunggui peserta
didik di lingkungan
sekolah

 peserta istirahat di
luar kelas

 pertemuan orang
tua peserta didik

 pengenalan
lingkungan satuan
pendidikan, dll

1. Diperbolehkan
dengan tetap
menjaga protokol
kesehatan.

2. Satgas covid
sekolah membuat
jadwal piket
pemantauan
kegiatan selain
pembelajaran di
lingkungan sekolah
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Perihal Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru

Kegiatan Pembelajaran
di Luar lingkungan
Satuan Pendidikan

1. Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol
kesehatan.

2. Orangtua berkoordinasi dengan satuan
pendidikan dalam pelaksanaan dan
pemantauan kegiatan.

Sumber gambar: Dokumen SDN
Penggilingan 05 Jakarta

Sumber gambar: Dokumen SDN
Penggilingan 05 Jakarta
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Sumber gambar: Dokumen SDN 003 Samarinda Utara

C. Edukasi PHBS dan Penguatan Peran UKS

Pelaksanaan PTM Terbatas memerlukan keterlibatan UKS dalam hal
penanganan awal dan segera bagi warga sekolah yang mengalami
gangguan kesehatan dan menunjukkan gejala awal COVID-19. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim telah
menandatangani Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan
COVID-19 pada Satuan Pendidikan, di mana dalam Surat Edaran tersebut
menginstruksikan untuk mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan
Sekolah/Madrasah (UKS/M) atau unit layanan kesehatan di satuan
pendidikan.

Tim Pelaksana UKS/M di satuan pendidikan terdiri dari kepala
sekolah, guru pembina UKS/M dan tenaga kependidikan, peserta didik,
komite sekolah, kepala desa/lurah, masyarakat setempat, dan puskesmas.
Tim ini berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan
selama penyelenggaraan PTM Terbatas.
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3 pilar UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan
dan lingkungan dijabarkan ke dalam indikator-indikator dalam menjamin

kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan selama pelaksanaan
PTM Terbatas, meliputi:

1) Pendidikan Kesehatan

 Adanya rencana pembelajaran tentang protokol kesehatan dalam
upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan satuan
pendidikan.

 Pembelajaran tentang protokol kesehatan dilaksanakan secara

kurikuler
2) Pelayanan Kesehatan

 Satuan pendidikan berkolaborasi dan memfasilitasi puskesmas
terdekat untuk melaksanakan penjaringan informasi kesehatan dan
pemeriksaan berkala.

 Satuan pendidikan melakukan skrining kesehatan dalam rangka

memenuhi protokol kesehatan serta mendokumentasikannya.
 memeriksa kebersihan diri peserta didik

3) Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat

 Melaksanakan penyemprotan desinfektan untuk memastikan ruang
kelas steril sebelum dugunakan dalam PTM Terbatas

Sumber gambar: Dokumen SDN Penggilingan 05 Jakarta



26

 Tersedia sumber air layak dan cukup untuk keperluan warga
satuan pendidikan.

 Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi sabun dalam jumlah cukup
dan kondisi yang layak dengan air yang mengalir lancar.

 Tersedia toilet dengan kondisi baik dalam jumlah memadai, dan
berlokasi terpisah/berjarak dari ruang belajar.

 Tersedia saluran drainase yang lancar.

 Tersedia kantin yang bersih dan sehat

 Tersedia lahan/ruang terbuka hijau.
 Tersedia tempat sampah terutup dalam jumlah memadai

 Tersedia tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup
 Ruang Kelas dan lokal lainnya dalam keadaan bersih

 Melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin

D. PEMULIHAN PERSIAPAN PEMBELAJARAN

Kondisi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun,
menyebabkan terjadinya kondisi tanggap COVID-19 dan mendorong
terlaksananya Belajar Dari Rumah (BDR). Jumlah satuan pendidikan yang
melaksanakan BDR mencapai 100% dari 13.613 responden survey dari 34
provinsi (Survey Persiapan Tatap Muka Direktorat Sekolah Dasar
Kemendikbud, 2021).

Dalam pelaksanaannya, BDR mengalami berbagai kendala sebagai berikut:

a. Secara umum ketidakmampuan dalam melakukan pembelajaran
secara daring/online dikarenakan kesulitan/ketiadaan akses internet

dan kemampuan ekonomi yang terbatas baik untuk membeli
perangkat pembelajaran (seperti HP) ataupun paket data.

b. Tantangan yang muncul selama kegiatan belajar dari rumah
diantaranya; pemantauan yang kurang, pembelajaran tidak interaktif,
guru/wali murid tidak memiliki kompetensi teknologi yang memadai,
keterbatasan finansial, akses internet dan kualitas jaringan, orang tua
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murid merasa turut terbebani oleh beban proses pembelajaran anak
dll.

Selain kendala dalam pelaksanaan, ditengarai peserta didik juga
mengalami beberapa kondisi yang kurang mendukung keberhasilan BDR
yaitu learning loss dan literacy lost. Survey Evaluasi Implementasi Belajar
Dari Rumah (BDR) Di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Universitas
Nadhlatul Ulama Blitar, 2020 merinci dampak-dampak tersebut sebagai

berikut:

• Sejak pandemi COVID-19 mulai merebak dan belum ada kepastian
berakhir, ancaman angka putus sekolah meningkat seiring terjadinya
perubahan kondisi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Dalam aspek pendidikan, ditiadakannya Kegiatan Belajar Mengajar di
sekolah menyebabkan perubahan persepsi orangtua terhadap peran
sekolah selama proses Belajar di Rumah. Sebagian orangtua
menganggap peran sekolah sangat kecil bahkan tidak ada. Selain itu,

perubahan perekonomian keluarga banyak memaksa anak-anak turut
membantu keuangan orangtua dengan bekerja dan berhenti sekolah

• Siswa mengalami perubahan cara belajar dari pembelajaran tatap

muka menjadi pembelajaran daring yang lebih banyak menekankan
kemampuan visual dan literasi sehingga berpotensi menimbulkan

penurunan kemampuan belajar (learning loss).

• Interaksi sosial terbatas sehingga menurunkan motivasi belajar pada
diri siswa

• Banyaknya beban tugas yang diberikan dengan tenggat waktu yang
sempit menyebabkan siswa menjadi kelelahan.

• Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pengadaan alat
daring maupun kuota sehingga proses belajar menjadi terhambat.
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Di sisi lain, dikhawatirkan pula dampak terhadap kesehatan jiwa dan
psikososial peserta didik. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pemulihan

pembelajaran, baik yang menyentuh aspek afektif maupun aspek kognitif
warga satuan pendidikan, terutama peserta didik. Upaya-upaya tersebut

diuraikan sebagai berikut:

1) Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Secara umum,

Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya bagi mereka yang merasakan

langsung saja namun juga orang-orang di sekitarnya, di antaranya berupa
rasa takut, kekhawatiran yang mendala dan faktor penyebab tekanan

lainnya. Konsekuensi jangka panjang dampak ini bagi warga satuan
pendidikan dan keluarganya dapat dilihat dari melemahnya hubungan

sosial, dinamika lokal dan ekonomi, stigma masyarakat terhadap pasien
yang selamat, tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah
dalam penanganan COVID-10, serta ancaman kesehatan anak karena
orang cenderung menghindari fasilitas kesehatan dan tidak dapat
menajngkau tenaga kesehatan yang ada.

Mengingat potensi kerugian tersebut, maka warga satuan pendidikan
yang terdampak COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung, perlu
memperoleh Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS). Secara
global istilah DKJPS atau Mental Health and Psychososcial Support
(MHPSS) digunakan dalam Panduan Inter Agency Standing Committee
(IASC) dalam Situasi Kedaruratan, yang berarti dukungan jenis apa pun
dari luar atau lokal yang bertujuan melindungi atau meningkatkan
kesejahteraan psikologis dan/atau mencegah serta menangani kondisi
kesehatan jiwa dan psikososial.
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DKJPS untuk Peserta Didik Dalam kondisi Pandemi COVID-19 memastikan
peserta didik untuk mendapatkan hak-hak pengasuhan sebagai anak yang
berada di usia sekolah.

Guru adalah lingkungan paling dekat di luar orang tua yang berperan
penting dalam menjaga psikososial peserta didik. Kehadiran guru yang
aktif menyapa—baik daring atau luring—akan membuat peserta didik

merasa terus diperhatikan. Guru harus terus menjalankan perannya
secara profesional, personal dan sosial. Di sini guru dituntut untuk adaptif

dalam mengantarkan materi edukasi dan stimulasi terhadap peserta didik
dengan memanfaatkan teknologi.

Seiring akses informasi yang mudah, masyarakat luas memiliki peran
untuk menyebarkan informasi posistif terkait COVID-19. Informasi yang
salah turut mempengaruhi psikologis orang tua dan/atau pengasuh,
sehingga dapt berdampak pada pola pengasuhan anak yang berada di

usia sekolah.

Pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan terkait penanganan
dampak psikososial akibat pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia telah meluncurkan Pedoman Dukungan
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Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada COVID-19, yang dapat diunduh di
https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-dukungan-

kesehatan-jiwa-dan-psikososial-pada-pandemi-covid-19

Adanya sinergi yang baik dari orang tua, guru, masyarakat, dan
pemerintah, diharapkan dapat meminimalkan dampak Pandemi COVID-19,
sekaligus menjaga dan mengembangkan aspek psikososial bagi peserta
didik.

2) Pemulihan Pembelajaran untuk Peserta Didik

Ada banyak referensi tentang tata cara memulihkan penurunan
kemampuan peserta didik akibat learning loss dan literacy loss selama
Pandemi COVID-19. Satu di antaranya adalah buku “Memulihkan
Penurunan Kemampuan Peserta Didik saat Sekolah di Indonesia Dibuka
Kembali”, terbitan Smeru Reseacrh Institute. Berikut ini langkah-
langkahnya:

 Adakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk memberikan
penjelasan tentang rencana membuka kembali sekolah. Jika
pertemuan dalam kelompok kecil dianggap terlalu berisiko,
pertemuan dapat dilakukan secara daring atau kunjungan dari rumah
ke rumah;

 Lakukan asesmen pembelajaran pada semua peserta didik saat

masuk sekolah kembali. Sekolah dapat melakukan asesmen
diagnostik berbasis aplikasi atau komputer untuk peserta didik kelas 4
ke atas. Untuk peserta didik kelas 4 ke bawah, guru perlu melakukan
asesmen literasi dan numerasi dasar secara perorangan. Apabila
asesmen diagnostik tidak tersedia, guru dapat menggunakan
asesmen untuk kelas yang lebih rendah, misalnya soal tes kelas 4
(empat) diujikan kepada peserta didik kelas 5 (lima);

 Lanjutkan asesmen low-stakes secara berkala sepanjang tahun ajaran.
Untuk melacak perkembangan pembelajaran, peserta didik harus

https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-dukungan-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-pada-pandemi-covid-19
https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-dukungan-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-pada-pandemi-covid-19
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menjalani asesmen low-stakes secara berkala. Siklus asesmen
sebaiknya pendek di awal, misalnya, setiap dua minggu sekali.

Sedapat mungkin, gunakan instrumen asesmen yang dapat
dibandingkan dari waktu ke waktu;

 Tekankan pada upaya menciptakan kemajuan dalam pembelajaran
(berdasarkan titik awal kemampuan peserta didik, bukan berdasarkan
standar kurikulum). Fokuslah pada perbaikan kemampuan literasi dan
numerasi. Penilaian perkembangan peserta didik hendaknya tidak
mengacu kepada standar kurikulum, melainkan peningkatan dari
tingkat pembelajaran peserta didik saat baseline. Ketika menyusun
rencana untuk memulihkan penurunan kemampuan peserta didik,

ingatlah bahwa menetapkan target yang terlalu tinggi dapat
menimbulkan tekanan baru pada guru dan peserta didik;

 Sediakan seperangkat alat (tool kit) yang dapat langsung digunakan
oleh guru dalam mempraktikkan diferensiasi pengajaran. Pengalaman
peserta didik belajar dari rumah bisa jadi berbeda-beda sehingga
penurunan kemampuan peserta didik dalam satu kelas bisa sangat
bervariasi. Diferensiasi pengajaran harus diperhatikan. Peserta didik
perlu mendapat pengajaran sesuai dengan tingkat pembelajarannya
saat ini. Pedoman pengajaran sebaiknya mencakup praktik-praktik
sederhana yang langsung dapat diadopsi guru

 Guru sebaiknya memilih praktik yang sesuai dengan kondisi yang ia
hadapi. Lalu, lakukan evaluasi terhadap efektivitas metode
diferensiasi pengajaran menggunakan instrumen asesmen berkala;

 Tunda pelatihan guru hingga kondisi mulai membaik. Pandemi
memberi tekanan lebih kepada guru. Ditambah motivasi dan

kemampuan mereka yang secara umum rendah. Pelatihan guru dapat
kembali dilaksanakan saat kondisi secara umum telah membaik;

 Sadari bahwa model pembelajaran campuran (tatap muka dan jarak
jauh) akan makin sering dilakukan di masa depan, khususnya di
daerah padat penduduk. Banyak peserta didik yang masih harus

belajar dari rumah. Peserta didik yang tertular atau tinggal bersama
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orang dewasa yang tertular, serta gelombang penularan kedua, dapat
menyebabkan peserta didik harus tetap berada di rumah. Banyak

orang tua yang mungkin memilih untuk melarang anaknya ke luar
rumah (termasuk ke sekolah);

 Ke depan, perlu ada pengembangan sistem untuk pembelajaran
campuran. Sistem tersebut dapat melibatkan orang tua hanya jika
orang tua bersedia dan mampu memberikan dukungan;

 Perlu adanya penerapan sistem pembelajaran campiran (Blended

Learning) baik secara on-line dan off -line.
 Pantau dengan cermat kondisi guru dan peserta didik, terutama untuk
mengenali tanda-tanda adanya tekanan psikologis. Semakin lama
sekolah ditutup, masalah yang timbul bisa jadi lebih berat. Di tingkat
SMP dan SMA, guru bimbingan konseling dapat memimpin upaya ini.

Di tingkat SD, pemerintah daerah dapat menyediakan konselor yang
melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan rumah-rumah;

3) Indikator yang Harus Dipantau
 Peserta didik yang masih belajar dari rumah;

 Tingkat kehadiran, stres, dan motivasi guru;
 Pelaksanaan asesmen peserta didik secara berkala;

 Pelaksanaan diferensiasi pengajaran, model diferensiasi pengajaran
yang digunakan guru;

 Tren pembelajaran berbagai kelompok peserta didik (langkah ini
membutuhkan data asesmen secara terperinci). Idealnya, proses

pemantauan didesain sedemikian rupa dan berbasiskan aplikasi agar
perubahan pada tingkat satuan pendidikan dapat terlihat
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E. Jadwal Pembelajaran

Tabel 3.3. Contoh pengaturan jadwal PTM terbatas di SD dengan pelaksanaan pertemuan
2x/minggu.

●

●

●

●

●

Tabel 3.4. Contoh Rincian Kegiatan Untuk Jadwal terbatas di SD dengan

pelaksanaan pertemuan 2x/minggu

● Alternatif 1 untuk PTM kelas bawah 2 x/minggu

Tingkat SD (3x/minggu) di Masa Pandemi Covid 19



34

Tabel 3.5. Contoh pengaturan jadwal PTM terbatas di SD dengan pelaksanaan pertemuan
3x/minggu.

Tabel 3.6. Contoh Rincian Kegiatan Untuk Jadwal terbatas di SD dengan

pelaksanaan pertemuan 3x/minggu
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Bab IV

KURIKULUM DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Kurikulum

Satuan pendidikan memiliki tiga opsi kurikulum yang dapat diambil
dalam kondisi darurat atau kondisi khusus di tengah pandemi Covid-19
saat ini. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus
memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.

1. Pemilihan Kurikulum

Pemilihan kurikulum pada masa Pandemi Covid-19, berdasarkan

Kepmendikbud No 719/P/2020, Satuan pendidikan dapat memilih:

a. Menggunakan kurikulum nasional berdasarkan Permendikbud
No. 37 Tahun 2018.

b. Menggunakan kurikulum kondisi khusus berdasarkan
keputusan Balitbang No. 018/H/KR/2020.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan
Kemdikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum
nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan
kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru
dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan
kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat
selanjutnya.

c. Menggunakan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri

Penyederhanaan kurikulum secara mandiri memberi
keleluasaan penuh untuk mengadaptasi kurikulum sesuai
kondisi lokal satuan pendidikan. Menyederhanakan kurikulum
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secara mandiri berarti sekolah berhak menentukan apa saja
dan seberapa banyak materi yang diajarkan.

Dengan tidak adanya kewajiban standar capaian tertentu untuk
kenaikan kelas dan kelulusan, sekolah dapat mendesain
kurikulumnya sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik
dan kebutuhan daerahnya.

Misalnya, sekolah dapat memetakan materi dalam kurikulum
yang bisa diselenggarakan tanpa biaya mahal, membebaskan
guru untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran.

Kondisi setiap satuan pendidikan di tiap daerah bisa sangat
berbeda dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

2. Langkah-langkah menentukan pilihan kurikulum,

Satuan pendidikan dapat melakukan Langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Masing masing Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran di satuan
pendidikan melakukan analisis terkait Kompetensi Inti dan

Kompetensi Dasar yang tertuang dalam Lampiran
Permendikbud No. 37 Tahun 2018.

b. Dasar analisisnya adalah kesiapan infrastruktur sekolah,

kemampuan SDM, kemampuan siswa untuk mencapai
kompetensi Dasar (KD) yang tertuang dalam lampiran

Permendikbud tersebut.

c. Berdasarkan hasil analisis, satuan pendidikan dapat
menentukan kurikulum yang akan digunakan.
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B. Profil Pelajar Pancasila
Profil Pelajar Pancasila yang disariikan menjadi elemen dimensi profil

pancasila dilakukan terintegrasi dengan kurikuler, kokurikuler, dan
ekstrakurikuler.

Berikut keenam elemen dari Profil Pelajar Pancasila:

C. Pembelajaran

Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan,
termasuk dalam proses pembelajaran. Dalam rangka membentuk
generasi yang cakap dalam pengetahuan dan juga memiliki skill yang
tangguh, maka dunia pendidikan menerapkan pembelajaran abad 21,
untuk mengimbangi karakteristik siswa yang saat ini cenderung aktif dan
kreatif. Pembelajaran abad 21 merupakan proses belajar mengajar yang
berpusat pada peserta didik dengan menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi dengan multi-sumber yang menempatkan peserta didik
berperan aktif dalam pemerolehan kompetensi (sikap, pengetahuan dan
keterampilan) serta kecakapan.

Adapun prinsip-prinsip pembelajaran abad 21, yaitu: (1) Tidak
kaku; (2) Pembelajaran tidak terbatas di dalam kelas; (3)
Memperhatikan kebutuhan individual peserta didik; (4) Memanfaatkan
literasi digital; (5) Menggunakan projek yang riil; (6) Mengembangkan
keterampilan dan kemandirian belajar; (7) Pendidik terlibat aktif dalam
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proses pembelajaran; (8) Penilaian hanya berfokus pada apa yang
ditargetkan; (9) Melibatkan keluarga; (10) Student Centered Learning.

1. Proses Pembelajaran

Pengembangan proses pembelajaran disesuaikan dengan
kondisi pandemi yang merujuk pada batasan maksimal jumlah
siswa setiap ruang dalam sekali pelaksanaan pembelajaran
berlangsung. Kondisi pandemi perlu disiasati dengan membatasi
aktivitas kontak fisik langsung. Oleh karenanya, setiap kelas
diharuskan membagi jumlah siswa dalam dua kelompok untuk
bergantian dalam bentuk shift masuknya.

Pada prosesnya, kelompok siswa di kelas akan terbagi

menjadi dua yaitu kelompok kelas tatap muka dan kelompok kelas
online. Hal tersebut disesuaikan dengan metode pengembangan
pembelajaran yang dilakukan oleh guru nantinya. Metode
pelaksanaan peosedur pembelajaran oleh satuan pendidikan tetap
dilakukan dalam dua alternatif. Kedua alternatif yang dilakukan
adalah pembelajaran secara tatap muka (secara langsung) di
dalam ruang kelas di sekolah dan melalui jaringan (online).

Guru pada satuan pendidikan dapat menentukan mode
proses pembelajaran yang akan digunakan. Alternatif yang dapat
dipilih, antara lain: (a) PTM dan PJJ; (b) PJJ

a. PTM dan PJJ

Penerapan pembelajaran secara PTM dan PJJ memperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:

1. Guru membagi siswa dalam (minimal) dua bagian
kelompok sama banyak.
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2. Kelompok satu akan melakukan pembelajaran melalui
tatap muka di kelas, sedangkan lainnya tetap di rumah

untuk melakukan pembelajaran daring.
3. Untuk pembelajaran tatap muka, jam pertemuan

dikurangi separuh dari jumlah jam pertemuan biasanya.
4. Penerapan pembelajaran melalui daring maupun tatap

muka dilakukan secara bergantian minimal seminggu
sekali pada tiap kelompoknya.

5. Untuk pembelajaran daring, waktu disesuaikan dengan
kondisi guru dan kesiapan siswa di rumah masing-masing.

6. Untuk kondisi sekolah atau kelas yang minim ruang kelas,
disarankan menggunakan alternatif mode pembelajaran
ini.

Jika satuan pendidikan di suatu daerah tidak memiliki
infrastruktur maupun fasilitas untuk melaksanakan PJJ secara
daring, maka pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap
muka dengan tetap memperhatikan zona penyebaran Covid-
19, menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan
memperoleh izin khusus dari Dinas terkait. Adapun penerapan
kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:
1. Guru membagi siswa dalam (minimal) dua bagian

kelompok sama banyak
2. Kedua kelompok melakukan pembelajaran melalui tatap

muka di kelas dalam waktu yang berbeda setiap harinya
3. Teknis pembelajaran dilakukan dengan kelompok

pertama belajar pada shift pertama, kemudian

dilanjutkan shift berikutnya pada jam pembelajaran
yang telah ditentukan sebelumnya

4. Jeda antara shift pertama dengan shift kedua minimal
30 menit

5. Jumlah jam belajar dikurangi 10 menit
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6. Guru harus mampu mengatur jam pulang shift pertama
dengan jam masuk shift kedua agar tidak terjadi

penumpukan dan kerumunan.
7. Durasi tatap muka dikurangi menjadi separuh dari jam

pertemuan yang biasa terjadwal secara normal (sebagai
contoh, jika pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 8
JP seharinya, maka pembelajaran hanya dilaksanakan
selama 4 JP dengan diselingi jam istirahat antara jeda
jam kedua dan ketiga).

b. Pembelajaran Jarak Jauh
Penerapan pembelajaran secara PJJ memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Diprioritaskan untuk kondisi sekolah yang telah memiliki

infrastruktur jaringan internet yang baik.
2. Didukung dengan kesiapan guru dalam penguasaan

teknologi dan fasilitas internet.
3. Didukung dengan kesiapan siswa di rumah.
4. Adapun teknis pelaksanaan diserahkan kepada guru

dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi
proses pembelajaran daring tersebut. Implementasi

pembelajaran secara daring dapat dilakukan melalui
teleconference maupun pemanfaatan platform LMS
(Learning Management System).

5. Pemilihan platform penyedia pembelajaran daring
diserahkan kepada guru dan satuan pendidikan tanpa
mengurangi esensi pembelajaran yang dilaksanakan
secara tatap muka dalam konteks kelas.

6. Guru dapat memberikan usulan berupa gambaran
platform yang dipilih berikut alasan dan keunggulannya
kepada satuan pendidikan sebelum pelaksanaan
pembelajaran dilaksanakan.
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2. Model Pembelajaran
Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas harus dirancang untuk

mendukung dan memulihkan pembelajaran dari sejumlah learning
loss dan literasi loss yang dialami peserta didik selama pandemi

Covid-19. Oleh karena itu, harus menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan. Salah satu model pembelajaran yang dapat
diterapkan adalah model pembelajaran project base learning.
Keunggulan model ini adalah “(1) meningkatkan motivasi belajar
peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk
melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu dihargai; (2)
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah; (3) membuat
peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan
problem-problem yang kompleks; (4) meningkatkan kolaborasi: (5)
mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan
mempraktikkan keterampilan komunikasi; (6) meningkatkan
keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber; (7)
memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan
praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu
dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk

menyelesaikan tugas; (8) menyediakan pengalaman belajar yang
melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang

berkembang sesuai dunia nyata; (9) melibatkan para peserta didik
untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan

yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata;
(10) membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga
peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran”
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D. Asesmen

Asesmen merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis
dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan
menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik
dalam mencapai tujuan pembelajaran dan dalam rangka membuat
keputusan-keputusan intruksional berdasarkan kri-teria dan
pertimbangan tertentu. Proses asessmen atau penilaian harus dilakukan
secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga dapat diperoleh data
dan informasi tentang kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran.

Hasil asesmen inilah yang dijadikan dasar untuk pengambilan
keputusan dan perbaikan dalam proses pembelajaran.

Jenis-jenis Asesmen

1 Asesmen Formatif

Asesmen formatif adalah aktivitas pendidik dan peserta didik
yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta
didik selama proses belajar berlangsung. Asesmen ini
menggunakan 2 pendekatan yaitu Asesmen for learning dan
Asesmen as learning, sehingga diharapkan dapat memberikan
umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran,
mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan
perbaikan dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan
pemahaman dan prestasi peserta didik.
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Teknik asesmen formatif:

Pendidik perlu memilih teknik yang tepat untuk digunakan. Agar
lebih efektif untuk memperoleh data, asesmen formatif dapat
dilakukan dengan beberapa teknik, misalnya observasi
(pengamatan), catatan singkat (anekdot, sticky notes, notes card),
diskusi, Admit Slips (pertanyaan di awal pelajaran), Exit Slips
(pertanyaan di akhir pelajaran), lembar refleksi, Self- dan Peer-
Assessment), kuis konstruktif, penugasan, bertanya (Questioning),
soal tertulis dan lain-lain.

Contoh Rubrik:

Rubrik persentasi

Tindak lanjut hasil asesmen formatif:

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil asesmen formatif
mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru dapat menetapkan metode,
teknik, dan strategi mengajar yang lebih tepat dalam menyusun
kegiatan-kegiatan tindak lanjut berupa program remedial maupun
pengayaan pelajaran sebelum materi berikutnya diajarkan.
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2. Asesmen Sumatif

Asesmen Sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang
menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai
keputusan pada hasil belajar peserta didik. Kegiatan Asesmen ini
dikakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi
pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif bertujuan untuk
mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran
yang sudah berakhir. Dalam Asesmen sumatif, hasil merupakan

bukti terhadap apa yang dikuasai peserta didik. Hasil Asesmen
sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik kelas atau

tinggal kelas, lulus atau tidak lulus.

Contoh pembelajaran project base learning
Tema : Kebun Kecilku

Kelas : IV

Alokasi waktu : 1 minggu

Contoh KD yang digunakan pada kelas IV

3.1 Menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan
dan tumbuhan

4.1 Menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi
bagian tubuh hewan dan tumbuhan

3.4 Menggali Pengetahuan baru yang terdapat pada teks non fiksi

4.4 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks non fiksi ke dalam

Bahasa tulis dengan bahasanya sendiri.

3.7 Menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil penguuran
Panjang dan berat ke satuan terdekat

3.8 Menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran
Panjang dan berat ke satuan terdekat.



45

Contoh tujuan pembelajaran

Melalui kegiatan membuat Taman Kecil, peserta didik dapat:

1. Menanam dan merawat tumbuhan
2. Mengukur media tanam, alat dan bahan, dan pertumbuhan

tumbuhan
3. Menginterprestasikan data
4. Membuat laporan hasil pengamatan

Contoh Jadwal Kegiatan PTM dan PJJ untuk Kelas IV:

Kelas Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Kelas

4

PTM Shift 1

(07.00-

09.00)
PTM Shift 2

(10.00-

12.00)

PJJ PJJ

PTM Shift 1

(07.00-

09.00)
PTM Shift 2

(10.00-

12.00)

PJJ PJJ

Contoh kegiatan pembelajaran:

Bentuk : PJJ

Menyiapkan Bahan

Bentuk : PTM

Menentukan
desain taman

Bentuk : PJJ

Membuat pot dari barang
bekas dan menghias agar

lebih menarik

Bentuk : PJJ

Proses menanam

Bentuk : PJJ

Observasi
pertumbuhan tanaman

Bentuk : PJJ

Proses
pemeliharaan

Bentuk : PTM

Membuat laporan
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Contoh asesmen:

1. Asesmen formatif
a. Melakukan observasi ketika peserta didik melakukan

kegiatan pembelajaran dengan penekan pada aspek-
aspek yang membutuhkan tindak lanjut. (menggunakan
rubrik penilaian)

b. Presentasi laporan hasil pengamatan (menggunakan
rubrik penilaian)

2. Asesmen sumatif: soal tertulis

Contoh asesmens sumatif:

1. Kisi-kisi Penilaian harian

Muatan pelajaran : Bahasa Indonesia

Kurikulum : Kurikulum 2013

Bentuk soal : Pilihan Ganda

Kompetensi
dasar

Materi
L
K

Indikator
soal

No.
so
al

Bentuk
soal

Menghubungkan
antara bentuk
dan fungsi
tubuh pada
hewan dan
tumbuhan

Fungsi
bagian

tumbuhan

L1 Peserta
didik dapat

menentuka
n fungsi
bagian
tumbuhan
dengan
tepat

1 PG

Soal

Batang berfungsi untuk mengangkut zat hara dari ….
a. akar ke batang
b. batang ke daun
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c. akar ke daun
d. daun ke akar

3. Asesmen sikap

Project base learning yang mengacu pada dimensi Profil
Pelajar Pancasila diharapkan dapat membentuk pelajar yang
memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelestarian
lingkungan, yang diharapkan dapat:
a. menguatkan Profil Pelajar Pancasila pada pelajar, seperti

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak
mulia; bergotong royong; mandiri; dan kreatif.

b. Menaikkan kesadaran pelajar akan pentingnya menanam
dan merawat tumbuhan.

c. Mengenalkan pelajar pada bagaimana berwirausaha
terencana dan sederhana.

(menggunakan rubrik penilaian)
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BAB V

PENUTUP

Penyelanggaraan Pembelajaran Tatap Muka Dapat Berjalan dengan
baik apabila ada kerjasama Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan,

Satuan Penddidikan dan Masyarkat. Untuk meminimalisisr potensi terciptanya
kluster baru di satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Memfasilitasi kegiatan
pembelajaran tatap muka terbatas, melakukan pemantauan serta memastikan
pemenuhan daftar periksa di satuan pendidikan.

Selain itu Satuan pendidikan harus memenuhi daftar periksa yang telah
ditetapkan, Kepala sekolah dan Guru memberikan dukungan dalam bentuk
psikososial dan pemulihan pembelajaran (learning loss) kepada peserta didik,
oleh karena itu Satuan Pendidikan berupaya mewujudkan Sekolah yang
aman, ramah Anak Pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan, yang
dapat menimbulkan minat dan bakat peserta didik.

Demikian Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Tatap Muka ini disusun,

semoga bermanfaat bagi warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, dan
orang tua) khususnya pada jenjang SD dan dapat digunakan sebagai salah
satu acuan pengelolaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dalam masa
pandemi Covid-19, dengan harapan dapat melaksanakan pembelajaran
seefektif mungkin dengan menjalankan protokol kesehatan di lingkungan
sekolah.
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Lampiran Satuan Pendidikan

1. Daftar Periksa
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2. Contoh SK Pembentukan Satgas Covid-19
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Sumber: SDIT Said Na’um - Jakarta
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3. Protokol Kesehatan Satuan Pendidikan
1. Menjaga jarak minimal 1,5 meter;
2. Membatasi jumlah peserta didik di dalam kelas yakni sebanyak 18

orang untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah;
3. Jadwal belajar dengan sistem shifting (bergiliran);
4. Menggunakan masker kain 3 lapis/menggunakan masker bedah;
5. Mencuci tangan memakai sabun / menggunakan hand sanitizer;
6. Menerapkan etika batuk dan bersin;
7. Harus dalam kondisi sehat, atau jika sedang mengidap sakit lain

harus dalam kondisi terkontrol;
8. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang serumah

dengan warga sekolah
9. Tidak diperbolehkan istirahat di luar kelas / ke kantin;
10. Tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler atau

kegiatan selain KBM; dan
11. Pembelajaran di luar linkungan satuan pendidikan diperbolehkan

namun dengan protokol kesehatan ketat

4. Sarana dan Prasarana UKS & Ruang Isolasi Mandiri
a. Saranan dan prasarana UKS

1. Kondisi bersih
2. Tersedia tempat tidur, meja dan kursi
3. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir
4. Tersedia tempat sampah tertutup
5. Memiliki pencahayaan yang baik
6. Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik
7. Tersedia perlengkapan P3K
8. Tersedia peralatan kesehatan sesuai dengan Buku Panduan

Pembinaan UKS Kemendikbud: tensimeter, termometer,
timbangan berat badan, pengukur tinggi badan dan peralatan
lainnya

9. Tersedia obat obatan sederhana
10. Tersedia masker cadangan, dan/atau masker tembus

pandang cadangan
11. Tersedia catatan kesehatan peserta didik misal hasil

penjaringan kesehatan atau buku rapor kesehatanku

B. Sarana dan prasana Ruang Isolasi Mandiri:
1. Terletak terpisah dari ruangan lain.
2. Tersedia sarana untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti

tidur, makan, belajar, dll.
3. Mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup.
4. Tersedia prosedur pelaksanaan isolasi mandiri
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5. Pengaturan Ruang Kelas PTM Terbatas

Sumber gambar: dokumentasi PTM SDN Penggilingan 05 – Jakarta

6. Jadwal Pelaksanaan PTM

Tabel 3.3. Contoh pengaturan jadwal PTM terbatas di SD dengan pelaksanaan pertemuan
2x/minggu.

●

●

●

●

●
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Tabel 3.4. Contoh Rincian Kegiatan Untuk Jadwal terbatas di SD dengan

pelaksanaan pertemuan 2x/minggu

● Alternatif 1 untuk PTM kelas bawah 2 x/minggu

Tingkat SD (3x/minggu) di Masa Pandemi Covid 19

Tabel 3.5. Contoh pengaturan jadwal PTM terbatas di SD dengan pelaksanaan pertemuan
3x/minggu.
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Tabel 3.6. Contoh Rincian Kegiatan Untuk Jadwal terbatas di SD dengan

pelaksanaan pertemuan 3x/minggu

7. Skema pelaksanaan PTM Terbatas di Satuan Pendidikan
1. Melaksanakan skrining awal sebelum masuk gerbang sekolah:

a. Pengecekan suhu tubuh oleh satpam/satgas Covid-19
b. Penyemprotan cairan disinfektan pada sepatu peserta didik
c. Siswa diarahkan untuk mencuci tangan

2. Tata cara masuk kelas:
a. Siswa masuk satu persatu dengan tetap menjaga jarak
b. Memberi salam kepada guru tanpa bersentuhan
c. Peserta didik duduk sesuai tempat duduk yang ditetapkan
d. Guru mengecek daftar hadir peserta didik dan mencatat suhu

masing-masing peserta didik

3. Tata cara selama di dalam kelas
a. peserta didik duduk di tempat yang telah ditentukan dan tidak

dijinkan berganti atau mengubah posisi duduk
b. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5

(satu koma lima) meter.
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c. Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak
menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika

batuk dan bersin.
d. Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum

pribadi. Tidak pinjam-meminjam peralatan sekolah
4. Tata cara saat istirahat :

Peserta didik diijinkan membuka masker dan face shield,
membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang dibawa masing-
masing. Kemudian menikmati bekal dan makan bersama tapi tidak
diijinkan untuk berkomunikasi dengan peserta didik lainnya.

5. Tata cara keluar kelas:
a. peserta didik masuk satu persatu dengan tetap menjaga jarak
b. Memberi salam kepada guru tanpa bersentuhan
c. peserta didik mencuci tangan

6. Melaksanakan skrining akhir sepulang sekolah
a. Pengecekan suhu tubuh oleh satpam/satgas Covid-19
b. Penyemprotan cairan disinfektan pada sepatu peserta didik

catatan: persiapkan tempat tunggu penjemputan siswa dengan tetap

memperhatikan jaga jarak antar peserta didik.
Sumber gambar: dokumentasi PTM SDN Penggilingan 05 – Jakarta
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