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KATA PENGANTAR 

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada terganggunya layanan pendidikan, 
termasuk layanan pada satuan pendidikan khusus. Penutupan layanan pendidikan 
khusus terjadi pertengahan Maret 2020 dan diberlakukan kebijakan Belajar dari 
Rumah yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 tahun 2020 
tentang Kebijakan Pendidikan Selama Masa Darurat Covid-19 dan diperjelas dengan 
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Belajar Dari 
Rumah di Masa Pandemi Covid-19.  

Selanjutnya Mendikbud bersama dengan 3 Menteri lain, yaitu Menteri Agama, 
Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan 
Bersama 4 Menteri yang mengatur pelaksanaan pembelajaran pada tahun ajaran 
baru 2020/2021. Dalam keputusan bersama tersebut ditetapkan bahwa satuan 
pendidikan di zona hijau dan kuning dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka 
di satuan pendidikan dengan beberapa persyaratan terkait dengan protokol 
kesehatan.  

Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas, baik yang 
Belajar dari Rumah maupun pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan, 
memerlukan panduan yang lebih teknis, berkaitan dengan karakteristik dan 
kebutuhan peserta didik yang spesifik. Sehubungan hal tersebut, Direktorat 
Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus bekerjasama dengan mitra 
pendidikan khusus termasuk sekolah luar biasa, Helen Keller International 
Indonesia, Mitra Netra, satuan pendidikan penyelengara pendidikan inklusif, dan 
YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum) Emergency Unit, menyusun 
panduan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas pada masa 
Pandemi COVID-19.  

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini 
diucapkan terima kasih. Semoga panduan ini dapat digunakan dengan baik dan 
membantu peserta didik penyandang disabilitas, orang tua/wali maupun satuan 
pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran secara optimal dalam keadaaan 
sehat dan selamat.  

Jakarta, 8 September 2020 

Direktur Pendidikan Masyarakat dan 
Pendidikan Khusus, 

Samto 
NIP 196506201992031002 



Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 iii

 

  ii  

PANDUAN PEMBELAJARAN  
BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS  

SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 
 

Tim Penyusun 
 
 

Pengarah 
Dr. Samto – Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus 

 
 Penangggung Jawab Program Penanggung Jawab Teknis 
 Mukhlis Janaka 
  Catur Budi Santosa 
 
 Editor Koordinator Teknis 
 Dr. Ngadirin Faisal Khalid 
 Faisal Khalid  
 Tita Srihayati   
 Emilia Kristiyanti  
  

Kontributor Naskah 
 Bambang Basuki Indah Putri 
 Jamjam Muzaki Joko Yuwono 
 Mariana Pardede Nunu Nurdyana 
 Ratna Dewi Susanti Silfana Amalia Nasri 
 Sri Rumiyati Sri Wahyuni 
 Ovi Nur Utami Wahyu Agung Kuncoro 
 Belly Lesmana Wiwied Trisnadi 
 Nurlailah Irwanto Paerunan 
 Ratna Irianti Tonny Santosa 
 Triworo Parnoningrum Vera Dotulong 
 Anggia Ayu Sebrina Lia Apriliani 
 Seru Pasinggi Tim Fungsi Tata Kelola Dit. PMPK 
 

 
 
 
 

Cetakan Ke-1: 2020 
 
 

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang 
 
 

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus 
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
  

 iii 

KATA PENGANTAR 

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada terganggunya layanan pendidikan, 
termasuk layanan pada satuan pendidikan khusus. Penutupan layanan pendidikan 
khusus terjadi pertengahan Maret 2020 dan diberlakukan kebijakan Belajar dari 
Rumah yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 tahun 2020 
tentang Kebijakan Pendidikan Selama Masa Darurat Covid-19 dan diperjelas dengan 
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Belajar Dari 
Rumah di Masa Pandemi Covid-19.  

Selanjutnya Mendikbud bersama dengan 3 Menteri lain, yaitu Menteri Agama, 
Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan 
Bersama 4 Menteri yang mengatur pelaksanaan pembelajaran pada tahun ajaran 
baru 2020/2021. Dalam keputusan bersama tersebut ditetapkan bahwa satuan 
pendidikan di zona hijau dan kuning dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka 
di satuan pendidikan dengan beberapa persyaratan terkait dengan protokol 
kesehatan.  

Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas, baik yang 
Belajar dari Rumah maupun pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan, 
memerlukan panduan yang lebih teknis, berkaitan dengan karakteristik dan 
kebutuhan peserta didik yang spesifik. Sehubungan hal tersebut, Direktorat 
Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus bekerjasama dengan mitra 
pendidikan khusus termasuk sekolah luar biasa, Helen Keller International 
Indonesia, Mitra Netra, satuan pendidikan penyelengara pendidikan inklusif, dan 
YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum) Emergency Unit, menyusun 
panduan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas pada masa 
Pandemi COVID-19.  

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini 
diucapkan terima kasih. Semoga panduan ini dapat digunakan dengan baik dan 
membantu peserta didik penyandang disabilitas, orang tua/wali maupun satuan 
pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran secara optimal dalam keadaaan 
sehat dan selamat.  

Jakarta, 8 September 2020 

Direktur Pendidikan Masyarakat dan 
Pendidikan Khusus, 

Samto 
NIP 196506201992031002 



Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 iv

 

  iv  

DAFTAR ISI 

 

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1 

B. Maksud dan Tujuan......................................................................................................... 1 

C. Sasaran ............................................................................................................................ 2 

D. Dasar Hukum .................................................................................................................. 2 

BAB II PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH ................................................. 3 

A. Prinsip, Strategi, dan Kiat-Kiat Pelaksanaan BDR ......................................................... 3 

B. Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitasi BDR bagi PDPD .............................................. 16 

C. Bentuk Dukungan Psikososial bagi PDPD ................................................................... 17 

D. Protokol Kesehatan Selama Penyelenggaraan BDR ..................................................... 18 

BAB III PANDUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA  DI SATUAN PENDIDIKAN ... 22 

A. Pembelajaran Tatap Muka ............................................................................................ 22 

B. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka ......................................................... 24 

C. Persiapan Tatap Muka................................................................................................... 25 

D. Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitasi Pembelajaran Tatap Muka ............................... 26 

E. Dukungan Psikososial ................................................................................................... 29 

F. Protokol Kesehatan bagi PDPD .......................................................................... 30 

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................. 32 

LAMPIRAN ............................................................................................................................. 33 

Lampiran 1. Media dan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Fisik....................................... 34 

Lampiran 2. Contoh Surat Keputusan Sekolah Terkait Protokol Kesehatan ....................... 40 

Lampiran 3. Peraturan Pendukung Kebijakan BDR ............................................................. 52 

 

 

 

  1  

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas pada Bagian Enam Pasal 10 tentang Hak Pendidikan, 
termasuk memberikan akomodasi yang layak kepada peserta didik penyandang 
disabilitas maka semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dan 
masyarakat memiliki peran besar untuk pemenuhan, perlindungan, dan 
penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Awal tahun 2020 ini bangsa 
Indonesia mengalami Pandemi COVID-19 yang berdampak besar di segala bidang 
termasuk bidang pendidikan. 

Berdasarkan Peta Zonasi risiko COVID-19 per tanggal 10 Agustus 2020 
(https://COVID19.go.id/peta-risiko) menyatakan bahwa jumlah satuan 
pendidikan khusus di Indonesia sebanyak 2.274 sekolah luar biasa dengan 
jumlah peserta didik 139.976 orang. Sebanyak 69 sekolah berada di zona hijau, 
669 sekolah di Zona Kuning, 1246 sekolah di Zona Oranye, dan 269 sekolah di 
Zona Merah. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Meteri revisi, 
terdapat 765 sekolah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan 
pendidikan, sisanya 1515 sekolah tetap melanjutkan Belajar dari Rumah. Data 
tersebut belum termasuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif 
(SPPPI). 

Segala upaya pencegahan untuk mengurangi dampak Pandemi COVID-19 telah 
dan sedang dilakukan oleh semua pihak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan bagi para penyandang disabilitas adalah 
mengembangkan panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-
19 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan belajar serta ragam 
disabilitasnya baik di satuan pendidikan khusus maupun di SPPPI. 

Panduan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas disusun 
dengan memperhatikan secara ketat protokol kesehatan yang diterbitkan oleh 
Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan peserta didik penyandang disabilitas secara optimal. Panduan ini 
dapat dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran baik yang 
menggunakan strategi belajar dari rumah maupun tatap muka secara langsung 
di satuan pendidikan. Beberapa istilah ragam disabilitas yang dipergunakan 
pada panduan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas. 

B. Maksud dan Tujuan 

Panduan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas merupakan 
acuan bagi satuan pendidikan khusus dan SPPPI. Penyusunan panduan ini 
dimaksudkan agar sekolah mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 
bagi penyandang disabilitas selama Pandemi COVID-9. Adapun pelaksanaan 
pembelajaran di masa darurat COVID-19 bagi peserta didik penyandang 
disabilitas dapat dilakukan dari rumah yang disebut dengan Belajar Dari Rumah 
(BDR) maupun yang dilakukan secara tatap muka di satuan pendidikan. Kedua 
jenis kegiatan pembelajaran tersebut bertujuan untuk: 
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1. Memastikan peserta didik penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan 
pendidikan dan dukungan psikososial selama pandemi COVID-19; 

2. Mencegah dan melindungi penyandang disabilitas agar tidak terpapar virus 
COVID-19. 

C. Sasaran 

Sasaran utama dari panduan ini adalah satuan pendidikan khusus dan SPPPI, 
peserta didik penyandang disabilitas, serta orang tua/wali. Namun panduan ini 
juga dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal ini 
lembaga swadaya masyarakat pemerhati disabilitas/pendidikan, dan lembaga 
penyelenggara pembelajaran jarak jauh serta lembaga lain yang relevan. 

D. Dasar Hukum 

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

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak 
bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; 

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

6.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 
Reguler; 

7.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan 
Bantuan Operasional Sekolah Kinerja. 

8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Pendidikan Selama Masa Darurat COVID-19 

9.  Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari 
Rumah selama masa Darurat penyebaran COVID-19. 

10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
01/SKB/2020, Menteri Agama Nomor 516 Tahun 2020, Menteri Kesehatan 
Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-
882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada 
Tahun Ajaran Baru Tahun 2020/2021 dan Tahun akademik Baru 
2020/2021 pada masa Pandemi COVID-19. 

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan Dalam 
Kondisi Khusus. 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH 

A. Prinsip, Strategi, dan Kiat-Kiat Pelaksanaan BDR 

1. Prinsip Belajar Dari Rumah 

Prinsip umum penyelenggaraan Belajar dari Rumah mengacu pada Surat 
Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
15 Tahun 2020. Beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan 
BDR bagi peserta didik penyandang disabilitas baik pada satuan pendidikan 
khusus maupun SPPPI sebagai berikut. 

a. Kerjasama dan Pelibatan Keluarga/Saudara/Pendamping  
Peran keluarga/saudara/pendamping dalam proses pembelajaran perlu 
difungsikan untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Guru 
memberikan panduan/ arahan kepada peserta didik, pendamping 
dan/atau orang tua pada setiap pelaksanaan pembelajaran. Disarankan 
untuk mempergunakan bahasa yang sederhana atau menggunakan 
bahasa sehari-hari yang sederhana sesuai dengan tingkat kemampuan 
peserta didik. 

 
Gambar 1-2. Ruang Belajar Yang Nyaman untuk BDR 

(Dok. SD Lemah Putro, Sidoardo dan SLBN 2 Bantul) 

b. Komunikasi Efektif 
Pelaksanaan BDR harus mengedepankan komunikasi yang efektif, 
berkelanjutan, dan setara antara keluarga dan sekolah. Pola komunikasi 
antara sekolah dengan keluarga perlu dibangun agar pembelajaran di 
rumah dapat berlangsung secara efektif. 

c. Fleksibilitas Waktu Belajar 
Pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi harus memperhatikan 
fleksibilitas dalam waktu pembelajaran dan penerapannya. Durasi 
pembelajaran dapat dilaksanakan maksimal 60% dari beban belajar tatap 
muka per hari sesuai dengan hasil asesmen peserta didik. Pembelajaran 
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1. Memastikan peserta didik penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan 
pendidikan dan dukungan psikososial selama pandemi COVID-19; 

2. Mencegah dan melindungi penyandang disabilitas agar tidak terpapar virus 
COVID-19. 

C. Sasaran 

Sasaran utama dari panduan ini adalah satuan pendidikan khusus dan SPPPI, 
peserta didik penyandang disabilitas, serta orang tua/wali. Namun panduan ini 
juga dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal ini 
lembaga swadaya masyarakat pemerhati disabilitas/pendidikan, dan lembaga 
penyelenggara pembelajaran jarak jauh serta lembaga lain yang relevan. 

D. Dasar Hukum 

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

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak 
bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; 

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

6.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 
Reguler; 

7.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan 
Bantuan Operasional Sekolah Kinerja. 

8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Pendidikan Selama Masa Darurat COVID-19 

9.  Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari 
Rumah selama masa Darurat penyebaran COVID-19. 

10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
01/SKB/2020, Menteri Agama Nomor 516 Tahun 2020, Menteri Kesehatan 
Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-
882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada 
Tahun Ajaran Baru Tahun 2020/2021 dan Tahun akademik Baru 
2020/2021 pada masa Pandemi COVID-19. 

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan Dalam 
Kondisi Khusus. 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH 

A. Prinsip, Strategi, dan Kiat-Kiat Pelaksanaan BDR 

1. Prinsip Belajar Dari Rumah 

Prinsip umum penyelenggaraan Belajar dari Rumah mengacu pada Surat 
Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
15 Tahun 2020. Beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan 
BDR bagi peserta didik penyandang disabilitas baik pada satuan pendidikan 
khusus maupun SPPPI sebagai berikut. 

a. Kerjasama dan Pelibatan Keluarga/Saudara/Pendamping  
Peran keluarga/saudara/pendamping dalam proses pembelajaran perlu 
difungsikan untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Guru 
memberikan panduan/ arahan kepada peserta didik, pendamping 
dan/atau orang tua pada setiap pelaksanaan pembelajaran. Disarankan 
untuk mempergunakan bahasa yang sederhana atau menggunakan 
bahasa sehari-hari yang sederhana sesuai dengan tingkat kemampuan 
peserta didik. 

 
Gambar 1-2. Ruang Belajar Yang Nyaman untuk BDR 

(Dok. SD Lemah Putro, Sidoardo dan SLBN 2 Bantul) 

b. Komunikasi Efektif 
Pelaksanaan BDR harus mengedepankan komunikasi yang efektif, 
berkelanjutan, dan setara antara keluarga dan sekolah. Pola komunikasi 
antara sekolah dengan keluarga perlu dibangun agar pembelajaran di 
rumah dapat berlangsung secara efektif. 

c. Fleksibilitas Waktu Belajar 
Pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi harus memperhatikan 
fleksibilitas dalam waktu pembelajaran dan penerapannya. Durasi 
pembelajaran dapat dilaksanakan maksimal 60% dari beban belajar tatap 
muka per hari sesuai dengan hasil asesmen peserta didik. Pembelajaran 
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dapat dilaksanakan pagi, siang, sore, atau sesuai kesepakatan antara 
peserta didik, orang tua dan guru. Selama BDR tetap memperhatikan 
alokasi waktu bermain. 

d. Materi Pembelajaran Dapat Diakses 
Pelaksanaan BDR juga harus memberikan jaminan bahwa materi yang 
akan dipelajari tersedia, dapat dan mudah diakses oleh peserta didik. 
Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang akses, aman, 
nyaman, tidak membahayakan peserta didik penyandang disabilitas, serta 
diutamakan yang bisa didapat di lingkungan keluarga. 

2. Strategi Pembelajaran selama Belajar dari Rumah 

Penerapan strategi pembelajaran yang digunakan untuk melaksanakan 
belajar dari rumah secara umum sama dengan penyelenggaraan belajar dari 
rumah bagi peserta didik pada umumnya. Satu hal penting yang perlu selalu 
diperhatikan adalah bahwa guru dan orang tua/wali selalu memberi 
semangat kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya secara 
mandiri dan terbuka untuk membantu. 

Pembelajaran daring merupakan pilihan utama dan terbagi menjadi tatap 
muka melalui video conference, teleconference, aplikasi pesan singkat atau 
Learning Management System (LMS). Sedangkan pelaksanaan pembelajaran 
luring dapat dilakukan melalui televisi, radio, modul belajar mandiri dan 
lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga serta media belajar dari benda 
yang mudah didapat dari lingkungan sekitar. 

Bagi peserta didik penyandang disabilitas, penerapan strategi pembelajaran 
pada pelaksanaan daring dan luring sangat tergantung kepada ragam 
disabilitas dengan memperhatikan unsur kemampuan, kebutuhan, capaian, 
dan kenyamanan. Di samping itu juga, ketersediaan layanan pendukung 
seperti ada tidaknya pendamping, ketersediaan alat bantu, media 
pembelajaran, dan materi pembelajaran yang dapat  diakses serta 
ketersediaan fasilitas seperti koneksi internet, gawai, dan aliran listrik juga 
merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. 

 

Gambar 3. 
Seorang Anak 
Penyandang 
Cerebral Palsy 
Spastic 
Hemiplegi 
Dextra belajar 
Menyusun 
Urutan Angka 
(Dokumen 
YAKKUM) 
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3. Kiat-Kiat Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas  

a. Disabilitas Fisik 
Secara umum, peserta didik penyandang disabilitas fisik memiliki 
kesulitan dalam memfungsikan alat-alat gerak dan untuk melakukan 
perpindahan sebagai akibat dari lingkungan pembelajaran yang kurang 
mendukung aksesabilitas. Oleh karena itu beberapa kiat yang dapat 
diterapkan dalam pelaksanaan Belajar dari Rumah sebagai berikut. 

1) Keluarga perlu memastikan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi 
peserta didik penyandang disabiltas fisik di lingkungan belajar, tidak 
ada hambatan teknis secara non-struktural, misalnya penyesuaian 
lebar pintu masuk, luas dan bentuk toilet, serta pergerakan peserta 
didik dalam ruangan. Contoh media dan alat bantu penyandang 
disabilitas fisik yang dapat mendukung aksesibilitas dapat dilihat pada 
Lampiran 1.  

2) Membantu peserta didik dalam melakukan aktivitas membaca, 
menulis, menggunakan gawai, komputer/laptop, atau tablet, sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Misalnya, jika peserta 
kesulitan membaca huruf berukuran kecil, maka perlu dibantu untuk 
menampilkan tulisan seingga tampil lebih besar di layar. Begitu juga 
kalau kesulitan menulis dengan huruf dengan ukuran kecil, maka dapat 
dibantu untuk menampilkan huruf layar menjadi besar. Bantuan juga 
dapat diberikan kepada peserta didik yang memerlukan dalam 
memegang alat tulis, membacakan, mendikte, merekam suara (voice 
note), termasuk bantuan menuliskan di peralatan teknologi jika yang 
bersangkutan kesulitan dalam melakukannya. Kadang-kadang 
diperlukan untuk membantu penempatan kertas, buku, dan media 
lainnya, atau mengadaptasi peralatan belajar sehingga peserta didik 
dapat menggunakannya. 

 
Gambar 4. Pembinaan Keterampilan Memberi Makan Ikan  

(Dokumen YAKKUM) 
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dapat dilaksanakan pagi, siang, sore, atau sesuai kesepakatan antara 
peserta didik, orang tua dan guru. Selama BDR tetap memperhatikan 
alokasi waktu bermain. 

d. Materi Pembelajaran Dapat Diakses 
Pelaksanaan BDR juga harus memberikan jaminan bahwa materi yang 
akan dipelajari tersedia, dapat dan mudah diakses oleh peserta didik. 
Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang akses, aman, 
nyaman, tidak membahayakan peserta didik penyandang disabilitas, serta 
diutamakan yang bisa didapat di lingkungan keluarga. 

2. Strategi Pembelajaran selama Belajar dari Rumah 

Penerapan strategi pembelajaran yang digunakan untuk melaksanakan 
belajar dari rumah secara umum sama dengan penyelenggaraan belajar dari 
rumah bagi peserta didik pada umumnya. Satu hal penting yang perlu selalu 
diperhatikan adalah bahwa guru dan orang tua/wali selalu memberi 
semangat kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya secara 
mandiri dan terbuka untuk membantu. 

Pembelajaran daring merupakan pilihan utama dan terbagi menjadi tatap 
muka melalui video conference, teleconference, aplikasi pesan singkat atau 
Learning Management System (LMS). Sedangkan pelaksanaan pembelajaran 
luring dapat dilakukan melalui televisi, radio, modul belajar mandiri dan 
lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga serta media belajar dari benda 
yang mudah didapat dari lingkungan sekitar. 

Bagi peserta didik penyandang disabilitas, penerapan strategi pembelajaran 
pada pelaksanaan daring dan luring sangat tergantung kepada ragam 
disabilitas dengan memperhatikan unsur kemampuan, kebutuhan, capaian, 
dan kenyamanan. Di samping itu juga, ketersediaan layanan pendukung 
seperti ada tidaknya pendamping, ketersediaan alat bantu, media 
pembelajaran, dan materi pembelajaran yang dapat  diakses serta 
ketersediaan fasilitas seperti koneksi internet, gawai, dan aliran listrik juga 
merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. 
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3. Kiat-Kiat Pelaksanaan BDR Berdasarkan Ragam Disabilitas  

a. Disabilitas Fisik 
Secara umum, peserta didik penyandang disabilitas fisik memiliki 
kesulitan dalam memfungsikan alat-alat gerak dan untuk melakukan 
perpindahan sebagai akibat dari lingkungan pembelajaran yang kurang 
mendukung aksesabilitas. Oleh karena itu beberapa kiat yang dapat 
diterapkan dalam pelaksanaan Belajar dari Rumah sebagai berikut. 

1) Keluarga perlu memastikan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi 
peserta didik penyandang disabiltas fisik di lingkungan belajar, tidak 
ada hambatan teknis secara non-struktural, misalnya penyesuaian 
lebar pintu masuk, luas dan bentuk toilet, serta pergerakan peserta 
didik dalam ruangan. Contoh media dan alat bantu penyandang 
disabilitas fisik yang dapat mendukung aksesibilitas dapat dilihat pada 
Lampiran 1.  

2) Membantu peserta didik dalam melakukan aktivitas membaca, 
menulis, menggunakan gawai, komputer/laptop, atau tablet, sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Misalnya, jika peserta 
kesulitan membaca huruf berukuran kecil, maka perlu dibantu untuk 
menampilkan tulisan seingga tampil lebih besar di layar. Begitu juga 
kalau kesulitan menulis dengan huruf dengan ukuran kecil, maka dapat 
dibantu untuk menampilkan huruf layar menjadi besar. Bantuan juga 
dapat diberikan kepada peserta didik yang memerlukan dalam 
memegang alat tulis, membacakan, mendikte, merekam suara (voice 
note), termasuk bantuan menuliskan di peralatan teknologi jika yang 
bersangkutan kesulitan dalam melakukannya. Kadang-kadang 
diperlukan untuk membantu penempatan kertas, buku, dan media 
lainnya, atau mengadaptasi peralatan belajar sehingga peserta didik 
dapat menggunakannya. 

 
Gambar 4. Pembinaan Keterampilan Memberi Makan Ikan  

(Dokumen YAKKUM) 
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3) Metode yang dapat dipergunakan selama BDR adalah ceramah, 
permainan, demonstrasi, praktik langsung bertahap yang dapat 
dilakukan oleh guru kunjung, orangtua, atau pendamping. Kombinasi 
dari beberapa  metode perlu diterapkan untuk mencegah kejenuhan 
peserta didik dalam belajar. 

4) Khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas fisik CP ganda, 
materi harus berfokus kepada aktivitas sehari-hari untuk 
mengembangkan kemampuan bina diri atau keterampilan hidup 
sehari-hari atau activity of daily life (ADL), seperti makan, minum, 
berpakaian, toileting. Sedangkan bagi peserta didik penyandang 
disabilitas fisik tanpa hambatan kognitif maka materi dapat sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan baik khusus 
maupun satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. 
Penilaian dilakukan oleh guru bekerjasama dengan orang tua/wali 
melalui penerapan lembar kerja, portofolio, lembar observasi, dan cek 
list ketuntasan belajar. 

 
Gambar 5. Pembinaan Kemandirian Penyandang Disabilitas Mencuci Tangan  

(Dokumen YAKKUM) 

b. Disabilitas Netra 
Secara umum, Peserta Didik Penyandang Disabilitas Netra (PDPDN) 
terkendala dalam mempersepsi keberadaan objek (benda, manusia, 
gambar, atau tulisan awas/cetak tinta) yang ada di hadapan atau di 
sekitarnya baik terkait bentuk, ukuran, warna, tata letak, hubungan antar 
objek maupun proses pergerakan. Mereka juga terkendala dalam 
mempersepsi gestur dan ekspresi wajah seseorang. PDPDN memerlukan 
strategi pembelajaran nonvisual yang memanfaatkan indera peraba, 
pendengaran, penciuman, pengecapan, dan kemampuan kinestetik. 
Penggunaan media khusus dan alat peraga dengan disertai penjelasan 
guru tentang objek atau peristiwa tertentu sangat disarankan. Berikut ini 
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adalah beberapa cara yang dapat dilakukan pada kegiatan BDR bagi 
PDPDN. 

1) Memastikan ketersediaan alat bantu pembelajaran yang memenuhi 
azas keamanan (tidak ada bagian yang tajam atau runcing, dan tidak 
melenting jika dimanipulasi); unsur pembeda mudah dikenali melalui 
perabaan (tingkat keterabaannya cukup tinggi). Penimbulan, 
perbedaan bentuk, dan tekstur gambar atau peraga dapat dirasakan 
terutama bagi peserta didik tingkat dasar; Praktis (alat bantu/peraga 
hendaknya efektif danefisien, tidak terlalu besar atau terlalu kecil 
untuk dieksplorasi). Kemampuan mempersepsi objek melalui 
perabaan bersifat terbatas, walaupun memungkinkan untuk global 
meskipun membutuhkan waktu lebih lama, karena cara kerja, cara 
pikir, dan pola belajar tunanetra adalah dari detail ke global. Objek 
yang diraba harus kukuh, tidak mudah rusak, dan tidak mudah 
bergeser, dan  tidak mudah menggelinding. 

2) Sebelum pembelajaran, guru perlu memberi kesempatan bagi PDPDN 
untuk mengorientasi alat bantu dan gambar timbul yang akan 
disajikan hingga bagian-bagian yang rinci. 

3) PDPDN dengan keterbasan penglihatan tingkat rencah (low vision) 
dapat mengikuti pembelajaran secara visual dapat menggunakan alat 
batu kaca pembesar (magnifier), dapat juga menggunakan 
pembesaran teks dan gambar dengan warna kontras. 

 
Gambar 6-7. Kegiatan Guru Kunjung dalam BDR 

4) Materi pembelajaran yang mengharuskan penggunaan naskah Braille, 
dilengkapi dengan barang tersebut yang dapat diambil di sekolah atau 
dikirim dari sekolah. 

5) Agar memperoleh kesempatan pendidikan yang setara PDDN,  
hendaknya disediakan buku dalam format dapat dipakai dan dibaca 
oleh peserta didik, seperti buku braille, audio, dan buku elektronik 
berformat EPUB 3. Buku-buku dengan format audio dapat diaksese 
melalui laman https://radioedukasi.kemdikbud.go.id, sedangkan 
buku yang berformat EPUB dapat diakses secara gratis, mudah dan 
cepat dengan menjadi anggota perpustakaan daring Pustaka Mitra 
Netra dengan alamat http://pustaka.mitranetra.or.id 

6) PDPDN yang memiliki peralatan dan kemampuan teknologi dapat 
menerapkan pembelajaran secara daring. Penggunaan teknologi yang 
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3) Metode yang dapat dipergunakan selama BDR adalah ceramah, 
permainan, demonstrasi, praktik langsung bertahap yang dapat 
dilakukan oleh guru kunjung, orangtua, atau pendamping. Kombinasi 
dari beberapa  metode perlu diterapkan untuk mencegah kejenuhan 
peserta didik dalam belajar. 

4) Khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas fisik CP ganda, 
materi harus berfokus kepada aktivitas sehari-hari untuk 
mengembangkan kemampuan bina diri atau keterampilan hidup 
sehari-hari atau activity of daily life (ADL), seperti makan, minum, 
berpakaian, toileting. Sedangkan bagi peserta didik penyandang 
disabilitas fisik tanpa hambatan kognitif maka materi dapat sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan baik khusus 
maupun satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. 
Penilaian dilakukan oleh guru bekerjasama dengan orang tua/wali 
melalui penerapan lembar kerja, portofolio, lembar observasi, dan cek 
list ketuntasan belajar. 

 
Gambar 5. Pembinaan Kemandirian Penyandang Disabilitas Mencuci Tangan  

(Dokumen YAKKUM) 
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adalah beberapa cara yang dapat dilakukan pada kegiatan BDR bagi 
PDPDN. 

1) Memastikan ketersediaan alat bantu pembelajaran yang memenuhi 
azas keamanan (tidak ada bagian yang tajam atau runcing, dan tidak 
melenting jika dimanipulasi); unsur pembeda mudah dikenali melalui 
perabaan (tingkat keterabaannya cukup tinggi). Penimbulan, 
perbedaan bentuk, dan tekstur gambar atau peraga dapat dirasakan 
terutama bagi peserta didik tingkat dasar; Praktis (alat bantu/peraga 
hendaknya efektif danefisien, tidak terlalu besar atau terlalu kecil 
untuk dieksplorasi). Kemampuan mempersepsi objek melalui 
perabaan bersifat terbatas, walaupun memungkinkan untuk global 
meskipun membutuhkan waktu lebih lama, karena cara kerja, cara 
pikir, dan pola belajar tunanetra adalah dari detail ke global. Objek 
yang diraba harus kukuh, tidak mudah rusak, dan tidak mudah 
bergeser, dan  tidak mudah menggelinding. 

2) Sebelum pembelajaran, guru perlu memberi kesempatan bagi PDPDN 
untuk mengorientasi alat bantu dan gambar timbul yang akan 
disajikan hingga bagian-bagian yang rinci. 

3) PDPDN dengan keterbasan penglihatan tingkat rencah (low vision) 
dapat mengikuti pembelajaran secara visual dapat menggunakan alat 
batu kaca pembesar (magnifier), dapat juga menggunakan 
pembesaran teks dan gambar dengan warna kontras. 

 
Gambar 6-7. Kegiatan Guru Kunjung dalam BDR 
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ekonomis antara lain WhatsApp yang dikombinasikan dengan surat 
elektronik (surel). Sementara itu, pembelajaran menggunakan 
teleconference atau learning management system (LMS) lebih inklusif 
dan interaktif. Contoh aplikasi yang aksesabel untuk video conference 
adalah Zoom dan Google Meet, dan contoh aplikasi yang mendukung 
LMS antara lain Google Classroom, twitter dan Facebook. 

7) Peralatan yang dibutuhkan dalam belajar secara daring adalah 
telepon pintar yang telah terpasang pembaca layarnya (TalkBack 
untuk Android dan voiceover untuk IOS) dan/atau komputer berikut 
pembaca layarnya (NVDA dapat diunduh secara gratis dari 
www.nvaccess.org). Sedangkan untuk alat tulis braille manual: riglet 
dengan penanya dan mesin ketik Braille; alat bantu tulis baca Braille 
pemula “Braille Text”. Alat bantu hitung: abacus/sempoa, speech 
calculator; alat rekam dan pemutarnya: voice recorder. 

8) Peran keluarga sebagai pendamping mutlak dibutuhkan dalam 
mempelajari konsep matematika yang membutuhkan kehadiran alat 
peraga. Keluarga membutuhkan pembekalan agar mereka dapat 
memandu PDPDN dalam mengobservasi dan memanipulasi alat 
peraga di awal dan saat proses pembelajaran. Juga dalam memilih 
atau membuat alat peraga yang sama dengan yang akan digunakan 
guru. 

 
Gambar 8. Pembelajaran Jarak Jauh dengan Teknologi Informasi 

(Dok. SDN Pembina Lebak Bulus) 

9) PDPDN yang belum mampu memanfaatkan media komunikasi daring 
atau berada di daerah yang belum tersedia jaringan internet, 
pembelajaran dapat dilakukan secara luring. Pelaksanaan luring bagi 
PDPDN dapat dilakukan dengan menggunakan (1) Modul belajar 
mandiri: Guru menyediakan materi pengajaran dan tugas atau 
evaluasi dalam bentuk rekaman atau braille untuk dipelajari dan 
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dikerjakan peserta didik secara mandiri atau dengan bimbingan 
keluarga: (2) Pembelajaran melalui TV dan radio dengan 
pendampingan dari keluarga; dan (3) memastikan ketersedian guru 
kunjung untuk membantu PDPDN.  

10) Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh guru dalam melakukan 
pembelajaran baik daring maupun luring, antaralain: (1) 
mengomunikasikan alat peraga yang akan digunakan, (2) 
mengirimkan melalui surel panduan sederhana dilengkapi gambar 
atau video untuk menjelaskan bahan dan cara pembuatan alat peraga 
jika harus dibuat sendiri, dan (3) menyepakati waktu pelaksanaan 
pembelajaran. 

11) Pada waktu yang telah disepakati, guru melaksanakan pembelajaran 
dengan menggunakan video call pada WhatsApp atau jika 
dimungkinkan menggunakan Zoom dengan terlebih dahulu 
menjelaskan cara memandu PDDN menelusuri alat peraga agar 
mereka dapat mengenali dan memahami hubungan setiap komponen 
dari alat peraga secara global. Pada proses pembelajaran diperlukan 
beberapa kali jeda untuk memberikan kesempatan pada keluarga 
memperagakan apa-apa yang dilakukan guru ketika menjelaskan. 
Setelah faham, PDDN mempelajari naskah braile yang dibuat guru dan 
memuat contoh soal yang digunakan untuk menjelaskan dan 
beberapa soal latihan untuk dikerjakan. Gambaran detailnya dapat 
dilihat pada https://mitranetra.or.id/url/pddn. 

 
Gambar 9. 
Panen 
Kangkung 
bagian dari 
Pendidikan 
Kemandirian 
(Dok. SLBN 
Kutai Timur) 

 

 

 

 

 

c. Disabilitas Rungu/Tuli 
Secara umum, Peserta Didik Penyandang Disabilitas Rungu (PDPDR) atau 
Peserta Didik Tuli  terkendala dalam hal komunikasi sebagai akibat 
ketidakpahaman lingkungan terhadap budaya tuli dan penggunaan 
bahasa isyarat. Oleh karena itu beberapa kiat yang dapat diterapkan dalam 
Belajar dari Rumah bagi PDPDR sebagai berikut. 

1) Bagi peserta didik disabilitas rungu yang masih memiliki sisa 
pendengaran, dapat menggunakan alat bantu dengar. Guru dan 
pendamping berbicara dengan ujaran yang jelas, tempo bicara tidak 
terlalu cepat, intonasi jelas serta tidak terjadi kebisingan latar (kondisi 
rumah tidak bising). 
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2) Peserta didik dan pendamping duduk berdampingan menghadap 
monitor laptop atau gawai. Pastikan peserta didik dapat melihat wajah 
pendamping saat berbicara agar dapat membaca bibir/ujaran dengan 
mudah. Tulis atau gambar poin-poin penting pada kertas atau papan 
tulis (jika tersedia) dan gunakan alat bantu visual. Pastikan peserta 
didik memahami apa yang dikatakan dan gunakan isyarat untuk 
memperjelas pemaknaannya. 

 
Gambar 10. Pembelajaran untuk Disabilitas Rungu 

(Dok. SLBN Cicendo, Bandung) 

3) Sajikan informasi dan gunakan kalimat yang jelas, dengan asosiasi 
yang jelas, sesuatu yang sudah diketahui dan dikenali oleh peserta 
didik. 

4) PDPDR yang memiliki peralatan dan kemampuan teknologi yang 
memiliki fasilitas visual baik virtual, video, gambar, maupun teks, yang 
dapat dilakukan melalui teleconference aatu LMS, sehingga 
pembelajarannya dapat berlangsung lebih interaktif. 

5) Beberapa peran guru/orang tua dalam membantu pembelajaran bagi 
PDPDR antara lain: 

a) Memberikan lebih banyak waktu agar peserta didik dapat 
memahami topik yang disajikan; 

b) Menggunakan berbagai media sebagai stimulus (tulisan, gambar, 
suara, sentuhan) saat menyajikan konten baru; 

c) Memeriksa secara sistematis apakah peserta didik memahami 
konten, istilah dan definisi utama;  
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d) Menggunakan versi teks yang diedit, diringkas, disederhanakan; 

e) Menggunakan banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, 
gambar, eksperimen yang dapat dikaitkan dengan hal-hal yang 
sudah diketahui; 

f) Menerapkan lebih sedikit tugas, dan mengaturnya untuk 
memulai dengan tugas yang mudah, kemudian sulit, dan 
kemudian mudah lagi. 

d. Disabilitas Intelektual 
Secara umum, peserta didik penyandang disabilitas intelektual (PDPDI) 
terkendala dalam hal mengingat, berpikir, menganalisa, dan penyesuaian 
sosial sebagai akibat dari terbatasnya kognitif dan ketidaksiapan 
lingkungan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Oleh karena itu 
beberapa hal yang dapat diterapkan dalam Belajar dari Rumah bagi PDPDI 
sebagai berikut. 

 
Gambar 11. Pembelajaran dengan Teknologi Informasi 

(Dok. SLBN 2 Jakarta) 

 

1) Metode pembelajaran yang paling tepat dipergunakan adalah: 
partisipatori (pelibatan PDPDI), permainan, simulasi, dan praktik 
langsung. Selama pelaksanaan BDR, keterlibatan keluarga (orang 
tua/wali) dalam memfasilitasi berlangsungnya pembelajaran menjadi 
sangat penting. BDR bagi PDPDI dapat dilaksanakan secara efektif 
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baik secara daring maupun luring dengan syarat tersedianya 
pendamping belajar bagi PDPDI. 

2) Materi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan yang 
berfokus kepada keterampilan hidup sehari-hari. Media 
pembelajaran harus konkret, dikenali oleh peserta didik, dan tersedia 
di sekitar tempat tinggalnya. Guru dan keluarga tidak hanya fokus 
kepada pencapaian akademik PDPDI, tetapi lebih diutamakan pada 
kecakapan hidup yang dapat memberikan bekal dalam 
pencegahan/penanggulangan COVID-19. 

 
Gambar 12. Peserta didik disabilitas fisik sedang belajar dari rumah melalui Media TV 

3) Guru dan keluarga mengawali pembelajaran dengan menghubung-
kan pengalaman konkret PDPDI dengan hal-hal yang akan dipelajari. 

4) Penggunaan bahasa sederhana dan pengulangan. Guru dan keluarga 
hendaknya mempergunakan kalimat-kalimat pendek dan bahasa 
yang dikenali/dipahami oleh PDPDI dalam memberikan instruksi 
selama BDR. 

5) Guru dan keluarga membuat jadwal pembelajaran yang disesuaikan 
dengan waktu terbaik PDPDI belajar. Namun perlu diingat bahwa hal 
tersebut harus dilakukan secara konsisten sehingga peserta didik 
mudah untuk memahami kapan PDPDI harus belajar. 

6) Menciptakan ruang belajar yang tenang dan nyaman sehingga PDPDI 
dapat mempertahankan konsentrasi belajarnya. 

7) Selalu mempertimbangkan untuk menciptakan ruang bagi PDPDI 
untuk berkembang secara sosial. Hal tersebut dapat dilakukan baik 
secara luring maupun daring di bawah pengawasan orang tua. 

e. Disabilitas Mental 

Peserta Didik Penyandang Disabilitas Mental (PDPDM) secara umum 
memililiki gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, termasuk 
gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan 

 

  13  

gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh 
pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. 
PDPDM secara internal terkendala dalam belajar, penyesuaian sosial, dan 
dari eksternal ketidaksiapan lingkungan untuk mengakomodir 
kebutuhan mereka. 

 
 Gambar 13. Kegiatan Melukis Peserta Didik Disabilitas Intelektual dan Autis 

(Dok. Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrom) 

Beberapa hal yang dapat diterapkan untuk mendukung BDR bagi 
PDPDM yang mengalami gangguan psikososial sebagai berikut. 

1) Keluarga aktif mendampingi PDPDP saat belajar di rumah. Komuni-
kasikan target, tahapan, cara, dan waktu belajar terbaik kepada orang 
tua. Orang tua/wali bertanggung jawab menciptakan lingkungan 
pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi PDPDP. 
Hal yang perlu diingat oleh para pendamping PDPDP adalah bahwa 
penggunaan metode yang menyenangkan, partisipatori, komunikatif, 
dan tidak menimbulkan tekanan pada peserta didik akan sangat 
membantu proses pembelajaran PDPDP. Penerapan metode dalam 
BDR bagi PDPDP, harus memperhatikan kondisi peserta didik, 
kemampuan orang tua/wali dan sumber belajar yang tersedia di 
lingkungan rumah dan sekitarnya. 

2) Dalam menyusun rencana materi BDR, guru dan keluarga (orang 
tua/wali) harus memperhatikan perbedaan hambatan belajar dan 
hambatan perkembangan setiap PDPDP secara individual. Materi BDR 
tidak semata-mata untuk menyelesaikan target kurikulum, tetapi 
materi BDR harus berorientasi pada pencapaian perkembangan pada 
PDPDP. Jadi materi BDR harus berpusat pada peserta didik; 
menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan. 

3) Agar proses pembelajaran di rumah dapat berjalan dengan efektif dan 
sesuai dengan kebutuhan PDPDP maka perlu juga lakukan 
penjadwalan untuk kegiatan telecounselling untuk anak dan orang 
tua/wali, therapi untuk anak, dan memastikan penggunaan obat 
PDPDP terjadwal dengan baik. 
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Beberapa hal yang dapat diterapkan untuk mendukung BDR bagi 
PDPDM yang mengalami gangguan perkembangan seperti autis dan 
hyperaktif sebagai berikut. 

1) Merancang dan mengembangkan pembelajaran dengan prinsip 
sebagai berikut: 

a) Terstruktur, yaitu pemberian materi pembelajaran dimulai dari 
bahan ajar/materi yang mudah ke yang sukar; 

b) Terpola, yiatu kegiatan belajar di rumah dibentuk dari rutinitas, 
terjadwal dan terpola mulai dari pagi hingga malam hari. 
(pembiasaan dan beradaptasi); 

c) Terprogram, yaitu orang tua dapat membuat program bersama 
guru sekolah untuk memberi arahan dari tujuan yang ingin 
dicapai dan memudahkan dalam melakukan evaluasi; 

d) Konsisten, yaitu berikan kegiatan dan respon atas perilaku anak 
secara konsisten agar memudahkan anak memahami maksud 
dan tujuan kegiatan; 

e) Berkelanjutan, yaitu kesinambungan antara prinsip dasar 
pengajaran, program pendidikan dan pelaksanaannya baik di 
sekolah maupun di rumah; dan 

f) Kasih Sayang, yaitu orang tua harus tetap mengedepankan 
prinsip kasih sayang yang memadai. Pahamilah bahwa PDPA 
membutuhkan waktu untuk menjadi lebih baik. 

2) Orang tua dapat mempertimbangkan penggunaan metode komunikasi 
menggunakan gambar, metode penerapan analisis perilaku 
(behavioristik), metode bermain, metode tanya jawab ataupun metode 
cerita. Orang tua dapat memilih berbagai metode tersebut dengan 
mempertimbangkan karakteristik PDPA. Beberapa tautan yang dapat 
gunakan sebagai referensi dapat diunduh pada laman berikut: 

• https://youtu.be/9bAOf5HRC4U 

• https://youtu.be/TqnT5h96-M8 

• https://youtu.be/HpvLdoA_K2E 

• https://youtu.be/5amPAlSeXFY 

3) Orang tua dalam mendampingi PDPA selama BDR harus memperhati-
kan beberapa hal sebagai berikut: 

a) Menentukan tujuan dan merancang kegiatan 

Orang tua mengetahui tujuan dari kegiatan belajar anak di 
rumah baik yang terstruktur atau tidak terstruktur. Aktifitas 
belajar secara terstruktur dan/atau nature/daily living dapat 
dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, tentu dengan 
memperhatikan tujuan yang ingin dicapai; 
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 Gambar 14-15. Pendampingan Orangtua diperlukan saat BDR 

(Dok. SLBN 1 Tangerang dan SLBN 7 Jakarta) 

b) Membuat Jadwal Kegiatan Belajar 

Guru dan orang tua membuat jadwal kegiatan belajar bersama. 
Lakukan kegiatan sesuai jadwal untuk membiasakan dan dan 
menungkatkan pengertian anak autis; kapan waktunya, dengan 
siapa dan melakukan apa; 

c) Menggunakan visualisasi 

Anak autis seringkali menerima informasi dengan baik atau 
belajar dominan dengan visual. Gambar atau benda sangat 
membantu anak untuk memahami sesuatu, baik jadwal, materi 
(cerita, penjumlahan, komunikasi sehari-hari, aktifitas dll), 
berbicara, bermain dan lain sebagainya dibutuhkan alat bantu 
visual; 

d) Menyiapkan ruangan dan media 

Orang tua harus menyiapkan ruang belajar, berinteraksi, 
bermain dan lain sebagainya dan disarankan menggunakan 
media objek konkret atau gambar sebagai media pembelajaran; 

e) Mendorong tugas mandiri dan kolaboratif 

Orang tua dapat mengidentifikasi tugas-tugas apa yang dapat 
dikerjakan oleh anak autis secara mandiri dan tugas-tugas yang 
membutuhakn kolaborasi orang tua dangan anak, atau anak 
dengan anak lainya; 

 

f)  Mengemas kegiatan dalam aktifitas sehari-hari.  

Orang tua harus mengidentifikasi, materi apa saja yang dapat 
diajarkan melalui kegiatan sehari-hari misalnya kemampuan 
motorik tangan/jari (tekanan tulisan, dapat melipat, dapat 
menggulung, mengenal tanaman, warna, jumlah, dll). Orang tua 
dapat mengemas kegiatan belajar anak melalui bercocok 
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tanam/menyiram tanaman, membuat kue bersama, main bola, 
merapikan mainan, menggambar bersama, bercerita atau sekedar 
tanya jawab dan sebagainya. Bantu anak bila kesulitan; 

g) Melakukan evaluasi bersama.  

Orang tua melakukan evaluasi secara periodik dengan sekolah. 
Catat program yang sudah tercapai, belum konsisten dan belum 
tercapai. Hal ini selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi 
kenapa program ini berjalan dengan baik, kenapa program itu 
tidak berjalan dengan baik. 

B. Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitasi BDR bagi PDPD 

1. Dinas Pendidikan 

a. Mendata kebutuhan pelaksanaan BDR bagi PDPD. 

b. Meningkatkan kapasitas kepala satuan pendidikan khusus dan SPPPI.  

c. Meningkatkan kapasitas guru dalam memfasilitasi pelaksanaan BDR. 

d. Meningkatkan kapasitas orang tua dalam memfasilitasi pelaksanaan 
BDR. 

e. Kerjasama dengan TV dan radio lokal dalam menyiarkan BDR. Dalam 
penyajiannya memperhatikan karakteristik PDPD dan kebutuhan masing-
masing PDPD sehingga dapat diakses PDPD. 

f. Membangun kerjasama dengan pihak lain yang terkait seperti misalnya 
organisasi profesi, rumah sakit, NGOs. 

g. Menyediakan media dan sumber belajar yang dapat diakses oleh satuan 
pendidikan dan peserta didik/orang tua sesuai kebutuhan PDPD. 

h. Membuka layanan konsultasi, pengaduan dan informasi. 

i. Menyediakan layanan dukungan psikososial bagi PDPD maupun 
pendamping (guru,orang tua/wali, GPK). 

j. Memobilisasi bantuan sosial yang dapat mendukung pelaksanaan BDR 
melalui kerjasama dengan organisasi perangkat daerah yang lainnya.  

k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan BDR ke Kemendikbud. 

2. Satuan Pendidikan (SKh/SLB dan SPPPI) 

a. Merencanakan dan menganggarkan program BDR bagi PDPD; 

b. Memantau kondisi kesehatan fisik dan mental PDPD; 

c. Mendata kebutuhan belajar, memantau serta mengevaluasi perkem-
bangannya sesuai dengan hasil asesmen PDPD selama BDR; 

d. Menyediakan guru kunjung (Guru kelas/mata pelajaran/BK/GPK) sesuai 
dengan kebutuhan PDPD; 

e. Menyediakan konsultasi bagi orang tua/wali; 

f. Menginformasikan perkembangan hasil belajar kepada orang tua; 

g. Melaporkan secara rutin perkembangan program kepada dinas 
pendidikan. 
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3. Keluarga (Orang tua/wali) 

a. Mengidentifikasi tantangan dan peluang demi tercapai penyelenggaraan 
BDR. 

b. Memantau kondisi kesehatan fisik dan mental PDPD. 

c. Menciptakan lingkungan yang mudah diakses bagi pembelajaran 
termasuk keterlibatan semua anggota keluarga untuk mendukung 
keberhasilan BDR. 

d. Berkolaborasi dengan sekolah untuk mengembangkan program 
pembelajaran di rumah untuk memastikan keberhasilan BDR. 

e. Menyusun jadwal pendampingan yang melibatkan seluruh anggota 
keluarga. 

f. Memastikan BDR terselenggara baik daring maupun luring secara 
konsisten dan berkesinambungan. 

g. Berkomunikasi dengan sekolah tentang perkembangan pelaksanaan dan 
capaian PDPD. 

h. Mengapresiasi setiap capaian PDPD. 

i. Memberikan informasi kepada sekolah dan semua yang terlibat tentang 
pengembangan dan pelaksanaan program pembelajaran. 

j. Menginformasikan perkembangan hasil BDR ke satuan pendidikan 

C. Bentuk Dukungan Psikososial bagi PDPD 

1. Memastikan PDPD memiliki akses terhadap fasilitas BDR. 

2. Membantu keluarga (orang tua/wali) dalam berkomunikasi dengan PDPD. 

3. Memberikan tugas yang tidak menjadi beban akademik kepada PDPD. 

4. Membantu PDPD untuk tetap terhubung dengan teman-temannya. 

5. Mendorong orang tua untuk memastikan PDPD mengakses internet secara 
aman. 

6. Memahami kebutuhan sosial dan emosional PDPD. 

a. PDPD mungkin mengalami tekanan psikologis (kecemasan, kesedihan) 
dengan melakukan berbagai tindakan. Beberapa peserta didik akan lebih 
banyak diam sementara yang lainnya mungkin akan mengekspresikan 
kemarahan dan menjadi hiperaktif atau dengan cara yang lain sehingga 
Guru harus lebih sabar dan memahami emosi peserta didik dan berempati. 

b. Memfasilitasi PDPD melakukan aktifitas kreatif seperti 
bermainmenggambar, dan menyanyi, untuk membantu memperbaiki 
kondisi emos 

c. Jelaskan kepada PDPD bahwa tidak memberikan stigma negative kepada 
orang terkonfirmasi positif COVID-19. 

d. Hindari terlalu banyak menonton, membaca, atau mendengar berita 
tentang COVID-19 dan ajak PDPD untuk membahas topik lain. 
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e. Memberikan bantuan profesional Kesehatan mental dan psikososial bagi 
PDPD yang mengalami kecemasan jika ada anggota keluarga yang sakit 
dan dibawa ke rumah sakit, atau ada kematian orang terdekatnya. 

7. Membantu PDPD melewati peristiwa dengan cara sebagai berikut. 

a. Mendengarkan: 

1) Berikan PDPD kesempatan untuk menceritakan perasaannya. 

2) Ajak PDPD untuk apa yang menjadi kekhawatirannya dan dorong 
mereka untuk bertanya. 

b. Memberikan rasa aman.  

Gunakan cara sederhana untuk memberikan rasa aman dan 
menenangkan PDPD. Misalnya: bercerita, bernyanyi, dan bermain. Puji 
PDPD untuk hal-hal baik yang mereka lakukan. 

c. Meyakinkan PDPD bahwa guru dan pihak sekolah berusaha untuk 
menjaga keamanan mereka. Berikan informasi yang benar dari sumber 
yang valid. 

8. Mengenali hambatan psikologis yang membutuhkan bantuan profesional 
akibat Pandemi COVID-19. Misalnya: 

a. Gangguan tidur dan makan  

b. Mimpi buruk 

c. Menarik diri atau agresif 

d. Mengeluh sakit perut atau sakit kepala tanpa alasan fisik e) Memiliki 
ketakutan, takut ditinggal sendiri 

e. Menunjukkan perilaku sangat bergantung 

f. Mengembangkan ketakutan baru (missal: takut kegelapan) 

g. Berkurangnya ketertarikan untuk bermain dan terlibat dalam kegiatan 
yang menyenangkan 

h. Sedih, lebih banyak menangis daripada biasanya tanpa alasan yang jelas. 

9. Potensi kekerasan terhadap PDPD di rumah. 

10. Anggota keluarga saling mendukung dan menjaga kondisi psikologis keluarga 
dan pendamping. 

11. Menghubungkan dan keluarga dengan layanan professional jika dibutuhkan. 

 

D. Protokol Kesehatan Selama Penyelenggaraan BDR 

1. Protokol Kesehatan bagi Orang tua/wali dan Pendamping PDPD 

a. Memastikan PDPD untuk tidak keluar rumah selama pandemik COVID-19 
kecuali ada kebutuhan mendesak. 

b. Selektif memilih orang yang melakukan kontak dengan PDPD. 

c. Membatasi tamu yang akan datang ke rumah baik bersinggungan secara 
langsung atau tidak dengan PDPD. 
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d. Menghindari mengajak PDPD berpergian di daerah yang berada dalam 
zona merah. 

e. Memastikan PDPD, lingkungan rumah dan semua peralatan/fasilitas yang 
berhubungan dengan peserta didik dalam kondisi bersih dan terjaga 
kesehatannya. 

 
Gambar 16. BDR dengan face shield saat guru kunjung  

(Dok. SLBN Cicendo, Bandung) 

f. Memastikan asupan gizi seimbang dan istirahat yang cukup dan 
meningkatkan imunitas peserta didik. 

g. Menggunakan masker, melakukan cuci tangan, dan tindakan-tindakan 
menjaga kebersihan lain sesuai dengan petunjuk kesehatan secara umum 
atau khusus PDPD. 

h. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker, sediakan hand sanitizer 
dan patuhi kebijakan lembaga yang berwenang; 

i. Jika terpaksa harus disemprot dengan disinfektan, pastikan 
menggunakan disinfektan yang aman bagi manusia dengan rekomendasi 
dari WHO, Kemenkes, atau BPOM. Hal ini untuk menghindari disinfektan 
yang terbuat dari bahan-bahan kimia berbahaya. 

j. Memastikan perlengkapan belajar dan permainan peserta didik bersih. 

k. Mempunyai kontak layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik kesehatan, 
Bidan Desa, Rumah Sakit) yang dapat dijangkau oleh PDPD jika sewaktu- 
waktu dibutuhkan. 

l. Memastikan perkembangan fisik peserta didik bisa maksimal selama 
pandemi COVID-19 

m. Pastikan alat bantu bersih, baik itu kruk, tongkat pemandu maupun kursi 
roda. 
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e. Memberikan bantuan profesional Kesehatan mental dan psikososial bagi 
PDPD yang mengalami kecemasan jika ada anggota keluarga yang sakit 
dan dibawa ke rumah sakit, atau ada kematian orang terdekatnya. 

7. Membantu PDPD melewati peristiwa dengan cara sebagai berikut. 

a. Mendengarkan: 

1) Berikan PDPD kesempatan untuk menceritakan perasaannya. 

2) Ajak PDPD untuk apa yang menjadi kekhawatirannya dan dorong 
mereka untuk bertanya. 

b. Memberikan rasa aman.  

Gunakan cara sederhana untuk memberikan rasa aman dan 
menenangkan PDPD. Misalnya: bercerita, bernyanyi, dan bermain. Puji 
PDPD untuk hal-hal baik yang mereka lakukan. 

c. Meyakinkan PDPD bahwa guru dan pihak sekolah berusaha untuk 
menjaga keamanan mereka. Berikan informasi yang benar dari sumber 
yang valid. 

8. Mengenali hambatan psikologis yang membutuhkan bantuan profesional 
akibat Pandemi COVID-19. Misalnya: 

a. Gangguan tidur dan makan  

b. Mimpi buruk 

c. Menarik diri atau agresif 

d. Mengeluh sakit perut atau sakit kepala tanpa alasan fisik e) Memiliki 
ketakutan, takut ditinggal sendiri 

e. Menunjukkan perilaku sangat bergantung 

f. Mengembangkan ketakutan baru (missal: takut kegelapan) 

g. Berkurangnya ketertarikan untuk bermain dan terlibat dalam kegiatan 
yang menyenangkan 

h. Sedih, lebih banyak menangis daripada biasanya tanpa alasan yang jelas. 

9. Potensi kekerasan terhadap PDPD di rumah. 

10. Anggota keluarga saling mendukung dan menjaga kondisi psikologis keluarga 
dan pendamping. 

11. Menghubungkan dan keluarga dengan layanan professional jika dibutuhkan. 

 

D. Protokol Kesehatan Selama Penyelenggaraan BDR 

1. Protokol Kesehatan bagi Orang tua/wali dan Pendamping PDPD 

a. Memastikan PDPD untuk tidak keluar rumah selama pandemik COVID-19 
kecuali ada kebutuhan mendesak. 

b. Selektif memilih orang yang melakukan kontak dengan PDPD. 

c. Membatasi tamu yang akan datang ke rumah baik bersinggungan secara 
langsung atau tidak dengan PDPD. 
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d. Menghindari mengajak PDPD berpergian di daerah yang berada dalam 
zona merah. 

e. Memastikan PDPD, lingkungan rumah dan semua peralatan/fasilitas yang 
berhubungan dengan peserta didik dalam kondisi bersih dan terjaga 
kesehatannya. 

 
Gambar 16. BDR dengan face shield saat guru kunjung  

(Dok. SLBN Cicendo, Bandung) 
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 Gambar 17. Prosedur Pakai Masker  
(Dok. SLB Mekar Sari 1 Cibinong) 

n. Semprotkan disinfektan pada alat bantu dan bersihkan dengan kain agar 
disinfektan bekerja dengan baik secara rutin. 

o. Pastikan pegangan tangan di kamar mandi/rumah bersih. Semprotkan 
desinfektan/bersihkan dengan kain dan sabun secara rutin. 

p. Jika terpaksa keluar rumah dan di jalan sempat dibantu orang lain tetap 
terapkan jaga jarak dan segera bersihkan alat bantu (kursi roda) dengan 
cairan desinfektan. 

q. Jika menggunakan bahasa isyarat yang menyentuh wajah, atau menepuk 
pundak pastikan tangan bersih. 

r. Menggunakan masker transparan sehingga memudahkan peserta didik 
penyandang disabilitas rungu-wicara, memahami ujaran dan ekspresi 
lawan bicara. 

s. Untuk PDPD yang selalu bergantung pada orang lain, lakukan pengawasan 
lebih ketat terkait interaksi dengan orang lain dan pastikan 
caregiver/pendamping bukan kontak erat, suspek, probable, atau 
konfirmasi COVID-19. P 

t. Tidak kena hujan atau panas berlebihan, tidak saling mengganggu dengan 
tetangga. Bilamana tidak ada ruang yang memadai didiskusikan dengan 
keluarga atau ketua RT untuk mencari solusi. 

u. Pastikan PDPD tetap melakukan aktivitas gerak/olahraga yang 
disesuaikan dengan kemampuannya. 

v. Pemilihan lokasi ruang belajar aman & nyaman. 

2. Protokol Kesehatan Bagi PDPD 

a. Tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan mendesak, jika terpaksa maka 
patuhi protokol kesehatan. 

b. Menghindari berpergian di daerah yang berada dalam zona merah. 
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c. Istirahat yang cukup dan meningkatkan imunitas dengan makan makanan 
bergizi, berjemur dan berolahraga. 

d. Mencuci tangan, dan tindakan menjaga kebersihan lain sesuai dengan 
petunjuk kesehatan. 

e. Menggunakan perlengkapan belajar dan permainan yang sudah bersih. 

f. Menggunakan masker transparan sehingga memudahkan orang tua/ 
wali/pendamping memahami ungkapan dan ekspresi penyandang 
disabilitas rungu/wicara. 

3. Protokol Kesehatan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 
Melakukan Kunjungan Rumah 

a. Memastikan kondisi fisik dan psikologis dalam keadaan sehat. 

b. Mengkomunikasikan dengan orang tua/wali/pendamping terkait jadwal 
kunjungan. 

c. Memastikan PDPD dan seluruh anggota keluarganya tidak ada yang 
berstatus kontak erat, suspek, probable dan konfirmasi Covid 19. 

d. Memastikan fasilitas fisik BDR seperti ruangan, perabotan, kondisi 
pencahayaan, kelembaban ruang, luasan ruang dan sebagainya cukup 
memadai bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan jenis 
disabilitasnya. 

e. Mematuhi protokol Kesehatan mulai berangkat sampai dengan pulang ke 
rumah. 

 
Gambar 18. Menjaga kebugaran sambil bermain di rumah 

 (Dok. SLBN 2 Bantul) 
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BAB III 
PANDUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA  
DI SATUAN PENDIDIKAN 

A. Pembelajaran Tatap Muka  

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan khusus dan SPPPI 
ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui gugus tugas penanganan COVID-19 
setempat berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

1. Daerah kabupaten/kotanya masuk dalam ZONA HIJAU (Status risiko COVID-
19 tidak terdampak atau tidak ada kasus) atau ZONA KUNING (tingkat risiko 
rendah). Bagi Satuan pendidikan khusus atau SPPPI yang berada di pulau-
pulau kecil, Zona risikonya tidak mengikuti zona kabupaten kota, melainkan 
zona pulaunya berdasarkan keputusan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 
setempat. 

 

 Gambar 19-20. Penerapan Protokol Kesehatan saat Pembelajaran Tatap Muka 
(Dok. SKh 1 Lebak, Banten dan SLBN 2 Jakarta) 

2. Satuan pendidikan khusus dan SPPPI yang akan melaksanakan 
pembelajaran tatap muka memenuhi kriteria kesiapan sekolah sesuai dengan 
daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka dalam Keputusan Bersama 
4 menteri tentang panduan pembelajaran pada pandemi COVID-19, yaitu: 

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; 
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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 ORANYE atau MERAH dan belum 
menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan 

4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif 

5) 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. 

 
 Gambar 21. Masker harus selalu dipakai selama pembelajaran 

(Dok. Yayasan Rawinala) 

3. Orang tua/wali mengizinkan PDPD mengikuti pembelajaran tatap muka di 
satuan pendidikan khusus atau SPPPI. Walaupun sekolah dapat 
melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun jika orangtua khawatir 
terhadap kesehatan dan kesalamatan anaknya, maka orangtua dapat tidak 
mengizinkan anaknya untuk tidak ke sekolah. Begitu juga kalau kesehatan 
anak terganggu,maka orangtua dianjurkan untuk menahan anaknya agar 
tetap menerapkan belajar dari rumah. Hal ini juga menjadi salah satu 
kebijakan pemerintah. 
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B. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka  

Sesuai dengan SKB 4 menteri, maka tahapan pembelajaran tatap muka di 
satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase yaitu, fase masa transisi dan 
masa kebiasaan baru. Masa transisi berlangsung selama dua bulan, apabila 
kondisi daerahnya tetap aman di ZONA HIJAU dan KUNING, maka pembelajaran 
tatap muka di satuan pendidikan khusus dan SPPPI dilanjutkan ke fase masa 
kebiasaan baru. Pengaturan pembelajaran tatapm muka pada masa transisi dan 
masa kebiasaaan baru pada satuan pendidikan khusus dan sekolah penyelengara 
pendidikan inklusif dijelaskan pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka 

Perihal Masa Transisi (Dua Bulan Pertama) Masa Kebiasaan Baru 

Waktu masuk Satuan Pendidikan Khusus Paling 
cepat melaksanakan tatap muka 
bulan Agustus 2020 dan 
pelaksanaannya sesuai dengan 
kesiapan masing-masing satuan 
pendidikan. 

Pelaksanaan tatap muka di SPPPI 
mengikuti kebijakan pemerintah 
daerah setempat dan pelaksanaan-
nya sesuai kesiapan masing-masing 
SPPPI serta mempertimbangkan 
kebutuhan PDPD pada 
pembelajaran tatap muka. Contoh 
SK SPPPI terkait protokol 
kesehatan selama pandemi 
terdapat pada Lampiran 2. 

Contoh kegiatan pembalajaran 
tatap muka di SPPPI selama 
Pandemi dapat dilihat pada tautan 
https://youtu.be/bqsy8GUCvH8 

Paling cepat Oktober 
2020 

Kondisi Kelas SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan 
maks. 5 peserta didik/kelas 
(standar 5-8 peserta didik/kelas) 

SPPPI: jaga jarak min 1.5 m dan 
jumlah PDPD yang diperkenankan 
tatap muka di kelas mengikuti 
kuota kelas (18 peserta didik/kelas) 

SLB: jaga jarak 
min. 1,5 m dan 
maks. 5 peserta 
didik/kelas 

Jadwal 
Pembelajaran 

Jumlah hari dan jam belajar 
dengan sistem pergiliran 
rombongan belajar (shift) 
ditentukan oleh masing-masing 
satuan pendidikan khusus dan 
SPPPI sesuai dengan situasi dan 
kebutuhan 

Jumlah hari dan jam 
belajar dengan 
sistem pergiliran 
rombongan belajar 
(shift) ditentukan 
oleh masing-masing 
satuan pendidikan 
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Perihal Masa Transisi (Dua Bulan Pertama) Masa Kebiasaan Baru 
sesuai dengan situasi 
dan kebutuhan 

Kegiatan 
Olahraga dan 
Ekstrakuri- 
kuler 

Tidak diperbolehkan Diperbolehkan 
kegiatan yang tidak 
menggunakan 
alat/fasilitas olah 
raga yang digunakan 
bersama atau 
bergantian dan tetap 
menerapkan jaga 
jarak minimal 1,5 
meter. misalnya: 
senam 

Kegiatan 
Selain 
pembelajaran 

Tidak diperbolehkan ada kegiatan 
selain pembelajaran. 

Contoh yang tidak diperbolehkan: 
orang tua/wali menunggui peserta 
didik di sekolah, istirahat di luar 
kelas, pertemuan orang tua/wali- 
murid, pengenalan lingkungan 
sekolah, dsb. 

Diperbolehkan 
dengan tetap 
menjaga protokol 
kesehatan 

KBM yang 
mengguna kan 
alat peraga 

Penggunaan alat peraga yang 
membutuhkan sentuhan dan 
pendampingan jarak dekat wajib 
menerapkan protokol kesehatan: 

1. Penggunaan masker, dan/atau 
masker transpraran 

2. Sarung tangan 

3. Disinfeksi alat 

 

C. Persiapan Tatap Muka  

Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh guru dan beberapa tenaga profesional di 
satuan pendidikan khusus dan SPPPI dalam rangka tatap muka selama masa 
transisi dan masa kebiasaan baru 

1. Melakukan asesmen terhadap PDPD 

a. Asesmen medis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan (fisik 
dan mental) PDPD. Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan fasilitas 
layanan kesehatan dalam melakukan asesmen medis. 

b. Asesmen akademis, yaitu dilakukan untuk mengukur potensi akademik 
PDPD. Guru dapat melakukannya secara mandiri. 

c. Asesmen psikologis, dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial PDPD. 
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B. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka  

Sesuai dengan SKB 4 menteri, maka tahapan pembelajaran tatap muka di 
satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase yaitu, fase masa transisi dan 
masa kebiasaan baru. Masa transisi berlangsung selama dua bulan, apabila 
kondisi daerahnya tetap aman di ZONA HIJAU dan KUNING, maka pembelajaran 
tatap muka di satuan pendidikan khusus dan SPPPI dilanjutkan ke fase masa 
kebiasaan baru. Pengaturan pembelajaran tatapm muka pada masa transisi dan 
masa kebiasaaan baru pada satuan pendidikan khusus dan sekolah penyelengara 
pendidikan inklusif dijelaskan pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka 

Perihal Masa Transisi (Dua Bulan Pertama) Masa Kebiasaan Baru 

Waktu masuk Satuan Pendidikan Khusus Paling 
cepat melaksanakan tatap muka 
bulan Agustus 2020 dan 
pelaksanaannya sesuai dengan 
kesiapan masing-masing satuan 
pendidikan. 

Pelaksanaan tatap muka di SPPPI 
mengikuti kebijakan pemerintah 
daerah setempat dan pelaksanaan-
nya sesuai kesiapan masing-masing 
SPPPI serta mempertimbangkan 
kebutuhan PDPD pada 
pembelajaran tatap muka. Contoh 
SK SPPPI terkait protokol 
kesehatan selama pandemi 
terdapat pada Lampiran 2. 

Contoh kegiatan pembalajaran 
tatap muka di SPPPI selama 
Pandemi dapat dilihat pada tautan 
https://youtu.be/bqsy8GUCvH8 

Paling cepat Oktober 
2020 

Kondisi Kelas SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan 
maks. 5 peserta didik/kelas 
(standar 5-8 peserta didik/kelas) 

SPPPI: jaga jarak min 1.5 m dan 
jumlah PDPD yang diperkenankan 
tatap muka di kelas mengikuti 
kuota kelas (18 peserta didik/kelas) 

SLB: jaga jarak 
min. 1,5 m dan 
maks. 5 peserta 
didik/kelas 

Jadwal 
Pembelajaran 

Jumlah hari dan jam belajar 
dengan sistem pergiliran 
rombongan belajar (shift) 
ditentukan oleh masing-masing 
satuan pendidikan khusus dan 
SPPPI sesuai dengan situasi dan 
kebutuhan 

Jumlah hari dan jam 
belajar dengan 
sistem pergiliran 
rombongan belajar 
(shift) ditentukan 
oleh masing-masing 
satuan pendidikan 
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Perihal Masa Transisi (Dua Bulan Pertama) Masa Kebiasaan Baru 
sesuai dengan situasi 
dan kebutuhan 

Kegiatan 
Olahraga dan 
Ekstrakuri- 
kuler 

Tidak diperbolehkan Diperbolehkan 
kegiatan yang tidak 
menggunakan 
alat/fasilitas olah 
raga yang digunakan 
bersama atau 
bergantian dan tetap 
menerapkan jaga 
jarak minimal 1,5 
meter. misalnya: 
senam 

Kegiatan 
Selain 
pembelajaran 

Tidak diperbolehkan ada kegiatan 
selain pembelajaran. 

Contoh yang tidak diperbolehkan: 
orang tua/wali menunggui peserta 
didik di sekolah, istirahat di luar 
kelas, pertemuan orang tua/wali- 
murid, pengenalan lingkungan 
sekolah, dsb. 

Diperbolehkan 
dengan tetap 
menjaga protokol 
kesehatan 

KBM yang 
mengguna kan 
alat peraga 

Penggunaan alat peraga yang 
membutuhkan sentuhan dan 
pendampingan jarak dekat wajib 
menerapkan protokol kesehatan: 

1. Penggunaan masker, dan/atau 
masker transpraran 

2. Sarung tangan 

3. Disinfeksi alat 

 

C. Persiapan Tatap Muka  

Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh guru dan beberapa tenaga profesional di 
satuan pendidikan khusus dan SPPPI dalam rangka tatap muka selama masa 
transisi dan masa kebiasaan baru 

1. Melakukan asesmen terhadap PDPD 

a. Asesmen medis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan (fisik 
dan mental) PDPD. Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan fasilitas 
layanan kesehatan dalam melakukan asesmen medis. 

b. Asesmen akademis, yaitu dilakukan untuk mengukur potensi akademik 
PDPD. Guru dapat melakukannya secara mandiri. 

c. Asesmen psikologis, dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial PDPD. 
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d. Satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia 
layanan psikologi. 

2. Mengembangkan profil dan program pembelajaran PDPD. Hasil asesmen 
dikembangkan menjadi profil dan dasar pembuatan program pembelajaran 
PDPD. 

3. Mengembangkan kurikulum akomodatif yang sesuai dengan kebutuhan 
PDPD. 

4. mengkomunikasikan keseluruhan program pembelajaran kepada orang 
tua/wali PDPD. 

D. Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitasi Pembelajaran Tatap Muka 

1. Dinas Pendidikan 

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, 
kepala dinas pendidikan provinsi dan/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 termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar 
periksa di DAPODIK atau EMIS; 

b. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi 
daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan 
yang lain jika diperlukan; 

d. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau 
dinas kesehatan setempat, terkait: 

1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-
19 (suspek, probable, konfirmasi positif, kontak erat, sembuh dan 
meninggal); 

2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan 

3) informasi status pembukaan satuan pendidikan. 

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

f. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang 
berada di ZONA HIJAU dan KUNING apabila diperlukan untuk melihat 
kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap 
muka. 

g. Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka, 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: 
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1) melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan 
pendidikan kepada kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
sesuai kewenangan; 

2) bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat 
melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan 

3) wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila 
ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan. 

h. Memberikan fasilitas antar jemput bagi PDPD atau menyediakan akses 
transportasi yang aman dan mudah diakses bagi PDPD berkoordinasi 
dengan Dinas perhubungan setempat. 

i. Berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat 
dalam penerapan protokol kesehatan terutama saat warga satuan 
pendidikan dalam perjalanan dari dan ke satuan pendidikan. 

2. Satuan Pendidikan (SKh/SLB dan SPPPI) 

Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidikan bertanggung 
jawab untuk: 

a. Mengisi dan memenuhi1 daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap 
muka satuan pendidikan melalui laman http://eform.kemdikbud.go.id/ 
view.php?id=20030. Daftar satuan pendidikan yang sudah mengisi daftar 
kesiapan pembelajaran tatap muka dapat dilihat pada laman 
http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/index.php. 

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

c. 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. 

d. Melakukan simulasi atau uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap 
muka di satuan pendidikan yang melibatkan orang tua/wali peserta didik. 
contoh proses simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan 
dapat dilihat pada unggahan SLB Negeri Muntok berikut 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=suAHrRpZaoE&feature=youtu.be 

e. Melaporkan kepada dinas pendidikan dan Dinas Kesehatan apabila 
terdapat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi positif dan hasil 
pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan. 

f. Menyediakan sarana prasarana yang aman dan mudah diakses warga 
satuan pendidikan termasuk untuk menunjang penerapan protokol 
kesehatan. 

g. Menyediakan pesan/informasi dalam beragam media yang aksesibel bagi 
semua PDPD: meliputi audio, visual, taktual (huruf Braille), dan lain 

 
1 Pemenuhan sarana sanitasi dan kebersihan disarankan untuk mengikuti standard sarana dan 
prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas, disesuaikan dalam ukuran/dimensi, perbandingan 
antara jumlah fasilitas dan pengguna. (lampirkan standard/guideline dari Pemerintah) 
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d. Satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia 
layanan psikologi. 

2. Mengembangkan profil dan program pembelajaran PDPD. Hasil asesmen 
dikembangkan menjadi profil dan dasar pembuatan program pembelajaran 
PDPD. 

3. Mengembangkan kurikulum akomodatif yang sesuai dengan kebutuhan 
PDPD. 

4. mengkomunikasikan keseluruhan program pembelajaran kepada orang 
tua/wali PDPD. 

D. Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitasi Pembelajaran Tatap Muka 

1. Dinas Pendidikan 

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, 
kepala dinas pendidikan provinsi dan/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 termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar 
periksa di DAPODIK atau EMIS; 

b. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi 
daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan 
yang lain jika diperlukan; 

d. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau 
dinas kesehatan setempat, terkait: 

1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-
19 (suspek, probable, konfirmasi positif, kontak erat, sembuh dan 
meninggal); 

2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan 

3) informasi status pembukaan satuan pendidikan. 

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

f. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang 
berada di ZONA HIJAU dan KUNING apabila diperlukan untuk melihat 
kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap 
muka. 

g. Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka, 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: 
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1) melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan 
pendidikan kepada kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
sesuai kewenangan; 

2) bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat 
melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan 

3) wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila 
ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan. 

h. Memberikan fasilitas antar jemput bagi PDPD atau menyediakan akses 
transportasi yang aman dan mudah diakses bagi PDPD berkoordinasi 
dengan Dinas perhubungan setempat. 

i. Berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat 
dalam penerapan protokol kesehatan terutama saat warga satuan 
pendidikan dalam perjalanan dari dan ke satuan pendidikan. 

2. Satuan Pendidikan (SKh/SLB dan SPPPI) 

Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidikan bertanggung 
jawab untuk: 

a. Mengisi dan memenuhi1 daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap 
muka satuan pendidikan melalui laman http://eform.kemdikbud.go.id/ 
view.php?id=20030. Daftar satuan pendidikan yang sudah mengisi daftar 
kesiapan pembelajaran tatap muka dapat dilihat pada laman 
http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/index.php. 

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

c. 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. 

d. Melakukan simulasi atau uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap 
muka di satuan pendidikan yang melibatkan orang tua/wali peserta didik. 
contoh proses simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan 
dapat dilihat pada unggahan SLB Negeri Muntok berikut 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=suAHrRpZaoE&feature=youtu.be 

e. Melaporkan kepada dinas pendidikan dan Dinas Kesehatan apabila 
terdapat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi positif dan hasil 
pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan. 

f. Menyediakan sarana prasarana yang aman dan mudah diakses warga 
satuan pendidikan termasuk untuk menunjang penerapan protokol 
kesehatan. 

g. Menyediakan pesan/informasi dalam beragam media yang aksesibel bagi 
semua PDPD: meliputi audio, visual, taktual (huruf Braille), dan lain 

 
1 Pemenuhan sarana sanitasi dan kebersihan disarankan untuk mengikuti standard sarana dan 
prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas, disesuaikan dalam ukuran/dimensi, perbandingan 
antara jumlah fasilitas dan pengguna. (lampirkan standard/guideline dari Pemerintah) 
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sebagainya, dengan tulisan yang terbaca jelas dan penempatan pada 
jangkauan pandangan peserta didik (children’s eye level). 

h. Membentuk satuan tugas 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. 

i. Tugas dan tanggung jawab tim satuan tugas mengacu pada SKB 4 Menteri 
tentang panduan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. 

 
Gambar 22. Saat keluar rumah harus memakai masker 

(Dok. SLBN A Pembina Lebak Bulus, Jakarta) 

3. Tugas dan tanggung jawab Orang tua/wali 

a. Membiasakan anak untuk menggunakan masker dengan benar 
(menutupi hidung sampai dagu), CTPS menggunakan air mengalir, 
menjaga jarak; 

b. Memastikan ketersediaan perlengkapan pribadi seperti misalnya gelas, 
sendok, piring, dan alat tulis; 

c. Mengantar dan menjemput anak. Pengantaran dan penjemputan 
dilakukan oleh keluarga yang tinggal satu rumah dengan memperhati-
kan protokol kesehatan; 

d. Memastikan kesehatan dan kebersihan anak sebelum berangkat serta 
ketika sampai di rumah dilakukan pembersihan seperti cuci tangan pakai 
sabun, mandi, berganti pakaian serta melakukan disinfektan pada 
barang bawaannya. 
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E. Dukungan Psikososial 

Tujuan Dukungan Psikososial pada PDPD meliputi: 

1. Melindungi dan meningkatkan kesehatan mental dan psikososial PDPD, 
termasuk terhindar dari kekerasan dan penelantaran. 

2. Mencegah, mengurangi risiko, dan menangani masalah atau gangguan 
kesehatan mental dan psikososial akibat pandemi pada PDPD dan 
keluarganya. 

3. Memberikan layanan lebih lanjut yang dibutuhkan PDPD 

4. Meningkatkan resiliensi/ketangguhan dari masing-masing PDPD untuk dapat 
menghadapi situasi pandemi dan masa depan. 

Tahapan Dukungan Psikososial bagi guru dan PDPD 

1. Asesmen kebutuhan dukungan psikososial 

a. Identifikasi dampak psikososial dan kebutuhan dari guru dan peserta 
didik di masa pandemi. Dapat menggunakan/mengadaptasi formulir 
Penggalian Informasi Kondisi Peserta Didik2 atau Formulir Catatan 
Asesmen PDPD serta Kuesioner Kekuatan dan Kesulitan Pada PDPD3 

b. Pemetaan sumber daya yang dimiliki sekolah dan komunitas/ daerah 
untuk menjadi bagian sistem dukungan/support system (contoh: 
Resource Centre, Organisasi Penyandang Disabilitas, Pusat Rehabilitasi, 
KKG, MGBK, MKKS, Forum anak, Karang Taruna, kader, Perlindungan 
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM, konselor psikolog dan 
lainnya yang menyediakan Layanan Dukungan Psikososial) 

c. Pemetaan proporsi guru dan PDPD yang memiliki akses daring dan luring 
untuk menyesuaikan cara/media penyediaan dukungan psikososial. 

2. Penguatan Dukungan Psikososial untuk guru 

a. Mengadakan kegiatan psikososial untuk guru, misalnya kegiatan 
rekreasional, kelompok dukungan antar guru dan bisa dintergrasikan 
dengan konteks religius yang ada; 

b. Mengadakan edukasi/pelatihan guru tentang DPA (Dukungan Psikologis 
Awal) dengan materi yang disesuaikan pada konteks pandemi dan cara 
memberikan dukungan sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan 
PDPD; 

c. Mendukung/melatih guru untuk mengintegrasikan dukungan 
psikososial dalam pembelajaran dengan cara menciptakan lingkungan 
belajar yang protektif dan ramah anak serta interaksi yang mendukung 
antara peserta didik dan orang dewasa dan peserta didik dan teman-
temannya; 

 
2 Buku Panduan Dukungan Psikososial Bagi Peserta didik Korban Bencana Alam, 
KPPPA 
3 Buku Pengembangan Model Dampingan Psikologis Awal, Kemendikbud, 2017 
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sebagainya, dengan tulisan yang terbaca jelas dan penempatan pada 
jangkauan pandangan peserta didik (children’s eye level). 

h. Membentuk satuan tugas 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. 

i. Tugas dan tanggung jawab tim satuan tugas mengacu pada SKB 4 Menteri 
tentang panduan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. 

 
Gambar 22. Saat keluar rumah harus memakai masker 

(Dok. SLBN A Pembina Lebak Bulus, Jakarta) 

3. Tugas dan tanggung jawab Orang tua/wali 

a. Membiasakan anak untuk menggunakan masker dengan benar 
(menutupi hidung sampai dagu), CTPS menggunakan air mengalir, 
menjaga jarak; 

b. Memastikan ketersediaan perlengkapan pribadi seperti misalnya gelas, 
sendok, piring, dan alat tulis; 

c. Mengantar dan menjemput anak. Pengantaran dan penjemputan 
dilakukan oleh keluarga yang tinggal satu rumah dengan memperhati-
kan protokol kesehatan; 

d. Memastikan kesehatan dan kebersihan anak sebelum berangkat serta 
ketika sampai di rumah dilakukan pembersihan seperti cuci tangan pakai 
sabun, mandi, berganti pakaian serta melakukan disinfektan pada 
barang bawaannya. 
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E. Dukungan Psikososial 

Tujuan Dukungan Psikososial pada PDPD meliputi: 

1. Melindungi dan meningkatkan kesehatan mental dan psikososial PDPD, 
termasuk terhindar dari kekerasan dan penelantaran. 

2. Mencegah, mengurangi risiko, dan menangani masalah atau gangguan 
kesehatan mental dan psikososial akibat pandemi pada PDPD dan 
keluarganya. 

3. Memberikan layanan lebih lanjut yang dibutuhkan PDPD 

4. Meningkatkan resiliensi/ketangguhan dari masing-masing PDPD untuk dapat 
menghadapi situasi pandemi dan masa depan. 

Tahapan Dukungan Psikososial bagi guru dan PDPD 

1. Asesmen kebutuhan dukungan psikososial 

a. Identifikasi dampak psikososial dan kebutuhan dari guru dan peserta 
didik di masa pandemi. Dapat menggunakan/mengadaptasi formulir 
Penggalian Informasi Kondisi Peserta Didik2 atau Formulir Catatan 
Asesmen PDPD serta Kuesioner Kekuatan dan Kesulitan Pada PDPD3 

b. Pemetaan sumber daya yang dimiliki sekolah dan komunitas/ daerah 
untuk menjadi bagian sistem dukungan/support system (contoh: 
Resource Centre, Organisasi Penyandang Disabilitas, Pusat Rehabilitasi, 
KKG, MGBK, MKKS, Forum anak, Karang Taruna, kader, Perlindungan 
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM, konselor psikolog dan 
lainnya yang menyediakan Layanan Dukungan Psikososial) 

c. Pemetaan proporsi guru dan PDPD yang memiliki akses daring dan luring 
untuk menyesuaikan cara/media penyediaan dukungan psikososial. 

2. Penguatan Dukungan Psikososial untuk guru 

a. Mengadakan kegiatan psikososial untuk guru, misalnya kegiatan 
rekreasional, kelompok dukungan antar guru dan bisa dintergrasikan 
dengan konteks religius yang ada; 

b. Mengadakan edukasi/pelatihan guru tentang DPA (Dukungan Psikologis 
Awal) dengan materi yang disesuaikan pada konteks pandemi dan cara 
memberikan dukungan sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan 
PDPD; 

c. Mendukung/melatih guru untuk mengintegrasikan dukungan 
psikososial dalam pembelajaran dengan cara menciptakan lingkungan 
belajar yang protektif dan ramah anak serta interaksi yang mendukung 
antara peserta didik dan orang dewasa dan peserta didik dan teman-
temannya; 

 
2 Buku Panduan Dukungan Psikososial Bagi Peserta didik Korban Bencana Alam, 
KPPPA 
3 Buku Pengembangan Model Dampingan Psikologis Awal, Kemendikbud, 2017 
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d. Membangun sistem dukungan lebih lanjut untuk guru, misalnya hotline, 
supervisi kepsek, SMS/WA group. 

e. Mendata kontak layanan dukungan psikososial: 

1) pusat panggilan 119 ext 8; 

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

3) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, 
https://www.pdskji.org/home; 

4) Telepon Pelayanan Sosial Sahabat Anak (TePSA) 1500-771, 
tepsa.indonesia@gmail.com; 

5) Dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak setempat. 

3. Kegiatan Dukungan Psikosial untuk PDPD dan orang tua 

a. Mengadakan kegiatan rekreasional yang menyenangkan dan psikoedukasi 
untuk peserta didik dan keluarganya secara berkala. Kegiatan 
rekreasional yang dapat dilakukan berupa kegiatan seni, storytelling, 
olahraga, permainan yang bisa dilakukan secara individu maupun 
kelompok terbatas. Psikoedukasi kepada orang tua diberikan untuk 
meningkatkan pemahaman orang tua mengenai dampak/reaksi pada 
PDPD dan cara tepat yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu 
peserta didik mereka untuk pulih, sekaligus memberikan tips bagi orang 
tua untuk membantu diri mereka sendiri. 

b. Mengadakan kegiatan dukungan psikososial terstruktur untuk peserta 
didik, dengan dampingan orang tua/wali bila dibutuhkan, yang 
dirancang untuk mencapai tujuan dalam 5 fase, yang dapat dimasukkan 
dalam proses belajar mengajar: 

1) menumbuhkan rasa aman, 

2) meningkatkan percaya diri dan harga diri peserta didik, 

3) memberi kesempatan untuk eksplorasi dan ekspresi diri, 

4) meningkatkan keterampilan untuk beradaptasi, mengenali dan 
mengatasi stres, dan membuat keputusan 

5) membantu perencanaan masa depan. 

c. Menghubungkan peserta didik dan keluarga dengan bantuan individu 
seperti konseling bagi peserta didik yang membutuhkan bantuan lebih 
lanjut, layanan pemenuhan kebutuhan dasar, terapi, dsb. 

d. Melibatkan psikolog dan konselor untuk memastikan kesehatan mental 
peserta didik penyandang disabilitas beserta orang tuanya; 

F. Protokol Kesehatan bagi PDPD 

Protokol kesehatan bagi PDPD di satuan pendidikan khusus dan SPPPI yang 
menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan 
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BAB IV 
PENUTUP 

Demikian pedoman ini disusun untuk memberikan gambaran dan memudahkan 
PDPD, orang tua/wali PDPD, satuan pendidikan khusus, SPPPI dan para pihak yang 
terlibat dalam layanan pendidikan bagi PDPD selama pandemi COVID-19. Panduan 
ini merupakan dokumen yang masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaa. 
Saran perbaikan dan masukan dari Bapak/Ibu pengguna dapat disampaikan ke 
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen Pendidikan Anak 
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud. 
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LAMPIRAN 

1. Media dan Alat Media dan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Fisik 
2. Contoh Surat Keputusan Kepala Sekolah Terkait Protokol Kesehatan 
3. Peraturan Pendukung Kebijakan BDR: 
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LAMPIRAN 

1. Media dan Alat Media dan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Fisik 
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3. Peraturan Pendukung Kebijakan BDR: 
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Lampiran 1. Media dan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Fisik 

PENJELASAN TENTANG MEDIA DAN ALAT BANTU  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK 

1. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik  

Keluarga perlu memastikan aksesibilitas di lingkungan belajar di rumah tidak ada 
hambatan secara teknis non struktural. Berikut adalah beberapa contoh media dan alat 
yang mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas fisik. 

a. Meja khusus 

 
Meja khusus untuk penyandang disabilitas fisik terdapat bagian cekung pada sisi 
dalam sehingga memudahkan badan anak untuk merapat di meja. Badan anak 
Cerebal Palsy bisa tertopang dan meminimalisir anak melakukan gerakan-gerakan 
yang tidak terkontrol. 

b. Kursi Roda dengan Meja 

  
Kursi yang dilengkapi dengan meja seperti contoh di atas dapat membantu 
penyandang disabilitas fisik duduk dan beraktivitas secara aman dan 
nyaman. Model meja dan kursi seperti ini dapat meminimalkan gerakan-
gerakan anak cerebal palsy yang membahaya-kan bagi dirinya. 

c. Meja Tanpa Tumpuan Kaki 
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Meja persegi yang tanpa tumpuan kaki dapat membuat posisi kursi roda 
masuk, sehingga tubuh anak dapat merapat ke meja. Ukuran meja lebih 
tinggi dari kursi roda dengan ketinggian yang nayman bagi anak. Meja seperti 
ini akan mempermudah anak dalam melakukan aktivitas dengan tangan di 
atas meja. 

d. Jalan dan Pintu yang Akses Kursi Roda 

 
Jalan masuk dan pintu masuk berukuran cukup untuk pemakai kursi roda 
melaluinya. Lebar jalan masuk dan pintu masuk minimal 90 cm, sehingga 
kursi roda dapat bergerak kelas masuk secara leluasa.  

e. Akses Jalan Bidang Miring dan Pegangan 

 
Jalan berbentuk bidang miring merupakan salah satu sarana yang 
diperlukan pengguna kursi roda untuk menaiki lantai yang lebih tinggi. Jalan 
miring ini sebaiknya dilengkapi dengan pegangan (handrail) sehingga 
membantu pengguna kursi roda untuk menelusurinya. 

f. Toilet dengan Pegangan 
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Toilet dengan pegangan sangat diperlukan untuk penyandang disabilitas 
fisik, karena pegangan berfungsi untuk membantu anak dalam menopang 
tubuh dan melakukan aktivitas mandi dan toileting. 

2. Ceklis Evaluasi Penerapan BDR Penyandang Disabilitas Fisik 

Evaluasi terhadap penerapan BDR bagi peserta didik penyandang disabilitas fisik 
dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen dalam bentuk ceklis. Secara 
umum penerapan pembelajaran bagi anak cerebral palsy ringan, sedang, dan 
berat adalah sama. Perbedaan dari penerapan BDR bagi penyandang disabilitas 
fisik terdapat pada jenis materi, aktifitas belajar, penugasan, dan teknik evaluasi, 
sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik. Berikut adalah beberapa 
contoh butir-butir ceklis evaluasi penerapan BDR bagi peserta didik penyandang 
disabilitias fisik, yang mencakup ruang lingkup materi (Tabel1), contoh 
pengembangan materi, aktifitas belajar, penugasan, dan evaluasi untuk masing-
masing kondisi anak (Tabel 2 s.d. 4). Tahapan proses pembelajaran bagi peserta 
didik dengan hambatan fisik mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi 
dapat dilihat pada Tabel 5. Sedangkan Tabel 6 adalah contoh instrumen ceklis 
untuk penilaian peserta didik penyandang disabilitasfisik cerebal palsy. 

 Tabel1. Ruang Lingkup Materi Sesuai Kategori Kondisi Anak Cerebral Palsy 

Kategori Deskripsi Kondisi Anak Ruang Lingkup Materi 

Cerebral 
Palsy Ringan 
(mild) 

• dapat berjalan tanpa 
menggunakan alat,  

• mampu mengungkapkan 
keinginan dengan bicara,  

• dapat menolong dirinya 
sendiri,  

• dapat mengerjakan tugas 
mandiri dalam 
pembelajaran,  

• bantuan pendamping 
sangat sedikit bahkan 
tidak ada sama sekali.  

• kadang-kadang 
mengalami kesulitan 
belajar.  

• akademik dasar (membaca, 
menulis, dan berhitung) 

• akademik fungsional 

• keterampilan bina diri 

• kesenian dan pra karya 

• keterampilan hidup. 

Cerebral 
Palsy Sedang 
(moderate) 

• membutuhkan treatment 
/latihan khusus untuk 
berjalan, bicara, dan 
mengurus dirinya sendiri.  

• dalam pembelajaran BDR 
dan terapi mandiri 
membutuhkan bantuan 
dari pendamping, 
orangtua dan anggota 
keluarga lainnya.  

• Terapi mandiri seperti Fisio 
terapi, Okupasi terapi , Terapi 
wicara 

• Keterampilan bina diri  
• Keterampilan hidup 
• Akademik fungsional  
• Kesenian dan Prakarya  
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Cerebral 
Palsy Berat 
(Severe) 

• anak selama hidupnya 
membutuhkan bantuan 
dari orang lain  

• membutuhkan perawatan 
dalam ambulansi, 
berbicara maupun 
aktivitas sehari-hari . 

• Terapi mandiri seperti Fisio 
terapi, Okupasi terapi , Terapi 
wicara  

• Melatih respon fungsi 
pancaindera 

Tabel 2. Contoh Materi BDR untuk Peserta Didik Cerebral Palsy Ringan 

Tujuan  Materi Media Teknis penerapan Evaluasi  

Anak 
memperoleh 
kesenangan, 
meningkatkan 
pengetahuan , 
serta 
mempersiapkan 
dalam 
membaca 
ketahap 
selanjutnya. 

Membaca 
awal 

1. Gambar  
2. Kartu 

huruf 

1. Menyiapkan gambar , kartu huruf  
2. Menterjemahkan gambar atau 

symbol dalam lambang bunyi 
/suara , misal apel, ibu , buku dll 

3. Menyebutkan huruf pertama dari 
benda yang diucapkan  

4. Membentuk kata dari bunyi 
ujaran seperti apel, ayah, ibu  

5. Menyusun huruf menjadi kata  
6. Pengenalan kata dan membaca 

kata 

1. Anak 
menyebutkan 
huruf pertama 
dari benda , 
misal apel 

2. Anak Menyusun 
huruf menjadi 
kata dari bunyi 
ujaran benda  

 a p e l 
3. Anak membaca 

kata yang telah 
disusun 

Tabel 3. Contoh Materi BDR untuk Peserta Didik Cerebral Palsy Sedang 

Tujuan  Materi Media Teknis penerapan Evaluasi  

Anak mampu 
menunjukkan 
bagian tubuh 
yang benar  
 

Mengenal 
bagian-
bagian tubuh  
 

1. Gambar  
2.  Bola  

1. Mengajak anak berdoa, salam 
sapa  

2. Latihan penguatan motorik kasar 
halus, angkat tangan, lempar 
bola  

3. Menyanyikan lagu dua mata saya 
sebagai apersepsi  

4. Mengajak anak menunjuk bagian 
tubuh dari atas kebawah satu 
persatu sesuai instruksi  

5. Mengajak anak untuk 
mengucapkan nama bagian 
tubuh satu persatu  

1. Anak menunjuk 
bagian tubuh 
sesuai instruksi  

2. Anak 
mengucapkan 
bagian tubuh 
yang ditunjuk 
satu persatu  
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terapi, Okupasi terapi , Terapi 
wicara 

• Keterampilan bina diri  
• Keterampilan hidup 
• Akademik fungsional  
• Kesenian dan Prakarya  
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Cerebral 
Palsy Berat 
(Severe) 

• anak selama hidupnya 
membutuhkan bantuan 
dari orang lain  

• membutuhkan perawatan 
dalam ambulansi, 
berbicara maupun 
aktivitas sehari-hari . 

• Terapi mandiri seperti Fisio 
terapi, Okupasi terapi , Terapi 
wicara  

• Melatih respon fungsi 
pancaindera 

Tabel 2. Contoh Materi BDR untuk Peserta Didik Cerebral Palsy Ringan 

Tujuan  Materi Media Teknis penerapan Evaluasi  

Anak 
memperoleh 
kesenangan, 
meningkatkan 
pengetahuan , 
serta 
mempersiapkan 
dalam 
membaca 
ketahap 
selanjutnya. 

Membaca 
awal 

1. Gambar  
2. Kartu 

huruf 

1. Menyiapkan gambar , kartu huruf  
2. Menterjemahkan gambar atau 

symbol dalam lambang bunyi 
/suara , misal apel, ibu , buku dll 

3. Menyebutkan huruf pertama dari 
benda yang diucapkan  

4. Membentuk kata dari bunyi 
ujaran seperti apel, ayah, ibu  

5. Menyusun huruf menjadi kata  
6. Pengenalan kata dan membaca 

kata 

1. Anak 
menyebutkan 
huruf pertama 
dari benda , 
misal apel 

2. Anak Menyusun 
huruf menjadi 
kata dari bunyi 
ujaran benda  

 a p e l 
3. Anak membaca 

kata yang telah 
disusun 

Tabel 3. Contoh Materi BDR untuk Peserta Didik Cerebral Palsy Sedang 

Tujuan  Materi Media Teknis penerapan Evaluasi  

Anak mampu 
menunjukkan 
bagian tubuh 
yang benar  
 

Mengenal 
bagian-
bagian tubuh  
 

1. Gambar  
2.  Bola  

1. Mengajak anak berdoa, salam 
sapa  

2. Latihan penguatan motorik kasar 
halus, angkat tangan, lempar 
bola  

3. Menyanyikan lagu dua mata saya 
sebagai apersepsi  

4. Mengajak anak menunjuk bagian 
tubuh dari atas kebawah satu 
persatu sesuai instruksi  

5. Mengajak anak untuk 
mengucapkan nama bagian 
tubuh satu persatu  

1. Anak menunjuk 
bagian tubuh 
sesuai instruksi  

2. Anak 
mengucapkan 
bagian tubuh 
yang ditunjuk 
satu persatu  
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Tabel 4. Contoh Materi BDR untuk Peserta Didik Cerebral Palsy Berat 

Tujuan  Materi Media Teknis penerapan Evaluasi  

Anak mampu 
merespon 
sumber suara 
alat musik, 
benda yang 
digerakkan 
dengan reaksi 
antara lain: bisa 
kaget, menoleh 
atau senyum . 
 

Respon fungsi 
panca indera 
pendengaran 
dengan 
stimulasi 
sumber suara  

1. Alat musik 
bersuara 
misal 
marakas  

2. APE 
bersuara 

3. Video  
  

1. Pendamping mengajak 
komunikasi dengan anak 
lewat sentuhan sapaan, 
salam, sapa dan doa. 

2. Pendamping menjelaskan 
dengan bahasa sederhana 
tentang alat untuk bermain 
atau bermusik  

3. Pendamping mengerakkan 
atau menyuarakan benda 
didekat telinga anak dari 
jarak jauh, mendekat dan 
dekat  

1. Kroscek respon 
ketika suara 
muncul dari jarak 
jauh, mendekat 
dan dekat 
dengan reaksi 
anak diam tanpa 
reaksi apapun, 
kaget atau 
senyum . 

Tabel 5. Tahapan Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi BDR bagi PDPD Fisik 

TAHAPAN Kegiatan Guru 

Persiapan 
pembelajaran 

• Guru membuat materi belajar sesuai kondisi peserta 
didik CP ringan (ADL, Ketrampilan hidup, akademik, 
seni).  

• Materi disampaikan melalui media komunikasi 
(Whatsapp, email, video call) 

• Kegiatan belajar berupa penugasan kepada orang 
tua/ pendamping belajar, siswa sendiri. 

• Instruksi kegiatan belajar disampaikan dalam bentuk 
tabel yang terdiri dari penjelasan: materi, tujuan, 
teknis penerapan, media, dan cara evaluasi.  

• Guru menjelaskan kepada orang tua tentang tata 
cara pelaksanaan pembelajaran melalui daring (notice 
voice dan zoom).  

Pelaksanaan 
pembelajaran 

• Orang tua menyiapkan perlengkapan pembelajaran 
yang meliputi media dan ruang belajar.  

• Orang tua mengkondisikan anak agar siap belajar 
(anak termotivasi, antusias, dan fokus) 

• Orang tua /siswa peserta didik menerapkan langkah-
langkah pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh 
guru.  

• Orang tua dapat memberikan bantuan sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan peserta didik. Bantuan dapat 
berupa instruksi berulang, pemberian contoh, 
mengerjakan bersama orang tua 
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TAHAPAN Kegiatan Guru 

• Jika terdapat kesulitan, orang tua berkonsultasi pada 
guru. 

Evaluasi 
pembelajaran 

• Orang tua menginformasikan proses pembelajaran 
BDR kepada guru dalam bentuk video, foto, dan 
keterangan tertulis melalui WhatsApp.  

• Penilaian dilakukan secara kualitatif. Orang tua 
menceritakan proses pembelajaran dan berbagai 
perubahan kemampuan peserta didik, atau pun 
respon-respon baru yang ditemukan.  

• Guru memberikan feedback secara lisan dan tertulis 
atas proses pembelajaran dan hasil yang dicapai 
sebagai acuan program pendampingan belajar 
berikutnya.  

• Hasil belajar peserta didik dideskripsikan dalam 
laporan harian dan mingguan oleh guru.  

Tabel 6. Contoh Ceklis Penilaian Peserta didik anak CP  
(Sesuai Kondisi & Kemampuan Peserta Didik) 

No. Kemampuan yang Dinilai 

Keterangan 
Respon 

Peserta Didik 
Deskripsi Kemampuan  

Peserta Didik 

+ v − x 0 
1.  Mengikuti instruksi dengan 

benar (kognitif) 
      

2.  Menunjukkan sikap berdoa 
(afektif) 

      

3.  Memegang benda (motorik)       

4.  Makan siang secara mandiri 
(ADL) 

      

5.  Menjodohkan bentuk 
(kognitif) 

      

 
Keterangan, kriteria penilaian kualitatif bagi peserta didik disabilitas: 
+ Peserta didik dapat merespon instruksi atau mengerjakan tugas sendiri, tanpa bantuan 

dalam bentuk apapun, atau mandiri 
V Peserta didik dapat merespon instruksi atau mengerjakan tugas dengan bantuan. 

Peserta didik paham dengan maksud instruksi yang diberikan, namun motoriknya 
belum dapat merespondengan tepat sehingga membutuhkan bantuan. 

− Peserta didik tidak dapat merespon instruksi atau mengerjakan tugas dengan respon 
yang sesuai. Peserta didik belum memiliki pemahaman tentang instruksi tersebut. 

x Peserta didik menolak untuk merespon instruksi atau tugas (anak menangis, tidak mau 
memperhatikan dengan sengaja, atau anak marah). 

0 Peserta didik tidak merespon instruksi sama sekali, cuek, seolah-olah merasa tidak ada 
yang berbicara padanya, atau anak justru asik degan aktivitas lain. 
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Tabel 4. Contoh Materi BDR untuk Peserta Didik Cerebral Palsy Berat 

Tujuan  Materi Media Teknis penerapan Evaluasi  

Anak mampu 
merespon 
sumber suara 
alat musik, 
benda yang 
digerakkan 
dengan reaksi 
antara lain: bisa 
kaget, menoleh 
atau senyum . 
 

Respon fungsi 
panca indera 
pendengaran 
dengan 
stimulasi 
sumber suara  

1. Alat musik 
bersuara 
misal 
marakas  

2. APE 
bersuara 

3. Video  
  

1. Pendamping mengajak 
komunikasi dengan anak 
lewat sentuhan sapaan, 
salam, sapa dan doa. 

2. Pendamping menjelaskan 
dengan bahasa sederhana 
tentang alat untuk bermain 
atau bermusik  

3. Pendamping mengerakkan 
atau menyuarakan benda 
didekat telinga anak dari 
jarak jauh, mendekat dan 
dekat  

1. Kroscek respon 
ketika suara 
muncul dari jarak 
jauh, mendekat 
dan dekat 
dengan reaksi 
anak diam tanpa 
reaksi apapun, 
kaget atau 
senyum . 

Tabel 5. Tahapan Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi BDR bagi PDPD Fisik 

TAHAPAN Kegiatan Guru 

Persiapan 
pembelajaran 

• Guru membuat materi belajar sesuai kondisi peserta 
didik CP ringan (ADL, Ketrampilan hidup, akademik, 
seni).  

• Materi disampaikan melalui media komunikasi 
(Whatsapp, email, video call) 

• Kegiatan belajar berupa penugasan kepada orang 
tua/ pendamping belajar, siswa sendiri. 

• Instruksi kegiatan belajar disampaikan dalam bentuk 
tabel yang terdiri dari penjelasan: materi, tujuan, 
teknis penerapan, media, dan cara evaluasi.  

• Guru menjelaskan kepada orang tua tentang tata 
cara pelaksanaan pembelajaran melalui daring (notice 
voice dan zoom).  

Pelaksanaan 
pembelajaran 

• Orang tua menyiapkan perlengkapan pembelajaran 
yang meliputi media dan ruang belajar.  

• Orang tua mengkondisikan anak agar siap belajar 
(anak termotivasi, antusias, dan fokus) 

• Orang tua /siswa peserta didik menerapkan langkah-
langkah pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh 
guru.  

• Orang tua dapat memberikan bantuan sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan peserta didik. Bantuan dapat 
berupa instruksi berulang, pemberian contoh, 
mengerjakan bersama orang tua 
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TAHAPAN Kegiatan Guru 

• Jika terdapat kesulitan, orang tua berkonsultasi pada 
guru. 

Evaluasi 
pembelajaran 

• Orang tua menginformasikan proses pembelajaran 
BDR kepada guru dalam bentuk video, foto, dan 
keterangan tertulis melalui WhatsApp.  

• Penilaian dilakukan secara kualitatif. Orang tua 
menceritakan proses pembelajaran dan berbagai 
perubahan kemampuan peserta didik, atau pun 
respon-respon baru yang ditemukan.  

• Guru memberikan feedback secara lisan dan tertulis 
atas proses pembelajaran dan hasil yang dicapai 
sebagai acuan program pendampingan belajar 
berikutnya.  

• Hasil belajar peserta didik dideskripsikan dalam 
laporan harian dan mingguan oleh guru.  

Tabel 6. Contoh Ceklis Penilaian Peserta didik anak CP  
(Sesuai Kondisi & Kemampuan Peserta Didik) 

No. Kemampuan yang Dinilai 

Keterangan 
Respon 

Peserta Didik 
Deskripsi Kemampuan  

Peserta Didik 

+ v − x 0 
1.  Mengikuti instruksi dengan 

benar (kognitif) 
      

2.  Menunjukkan sikap berdoa 
(afektif) 

      

3.  Memegang benda (motorik)       

4.  Makan siang secara mandiri 
(ADL) 

      

5.  Menjodohkan bentuk 
(kognitif) 

      

 
Keterangan, kriteria penilaian kualitatif bagi peserta didik disabilitas: 
+ Peserta didik dapat merespon instruksi atau mengerjakan tugas sendiri, tanpa bantuan 

dalam bentuk apapun, atau mandiri 
V Peserta didik dapat merespon instruksi atau mengerjakan tugas dengan bantuan. 

Peserta didik paham dengan maksud instruksi yang diberikan, namun motoriknya 
belum dapat merespondengan tepat sehingga membutuhkan bantuan. 

− Peserta didik tidak dapat merespon instruksi atau mengerjakan tugas dengan respon 
yang sesuai. Peserta didik belum memiliki pemahaman tentang instruksi tersebut. 

x Peserta didik menolak untuk merespon instruksi atau tugas (anak menangis, tidak mau 
memperhatikan dengan sengaja, atau anak marah). 

0 Peserta didik tidak merespon instruksi sama sekali, cuek, seolah-olah merasa tidak ada 
yang berbicara padanya, atau anak justru asik degan aktivitas lain. 
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Lampiran 2. Contoh Surat Keputusan Sekolah Terkait Protokol 
Kesehatan 

 
PEMERINTAH KOTA SURABAYA  

DINAS PENDIDIKAN 
SMP NEGERI 28 SURABAYA 

Jl. Menganti Lidah Wetan 29b Surabaya 60213  
Telp (031) 7530467 Fax(031) 7530467 

 
KEPUTUSAN 

KEPALA SMP NEGERI 28 SURABAYA 
NOMOR: 425/1135/436.7.1.P28/2020 

TENTANG 
PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN MASA TATANAN NORMAL BARU 

DAN TIM SATUAN TUGAS COVID-19 
KEPALA SMP NEGERI 28 SURABAYA, 

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) 
sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 9 
Tahun 2020; 

  2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Bencana Nonalam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(COVID-19); 

  3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/334/2020 tentang 
Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 bagi Aparat yang 
Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Penertiban Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Covid-19; 

  4. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/ 2020 
tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah 
Penyakit Akibat CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) di 
Kota Surabaya; 

  5. Peraturan Walikota tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada 
Kondisi Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 di Kota 
Surabaya; 

  6. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 
800/10308/436.7.1/2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran 
pada Kondisi Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) dengan Tatanan Normal Baru 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 1. Pedoman Protokol Kesehatan Masa Tatanan Normal Baru dalam 

Penanganan dan Pencegahan CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(Covid-19)di SMP Negeri 28 Surabaya; 

  2. Pembentukan Tim Satuan Tugas CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(Covid-19) di SMP Negeri 28 Surabaya; 

  3. Rincian Tugas Tim Satuan Tugas CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(Covid-19) di SMP Negeri 28 Surabaya 

Ditetapkan di : Surabaya Pada 
Tanggal : 02 Juni 2020 
Kepala Sekolah,  

Dr. Triworo Parnoningrum, S.Pd, 
M.Pd. Pembina Tk.I/IVb 
NIP 197105301994012001 
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Lampiran I : Pedoman Protokol Kesehatan 
Masa Tatanan Normal Baru  

Nomor : 425/1135/436.7.1.P28/2020 
Tanggal : 02 Juni 2020 
 

PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN  
MASA TRANSISI TATANAN NORMAL BARU DALAM  

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
SMP NEGERI 28 SURABAYA 

1. Melakukan pemetaan kondisi kesehatan bagi : a) guru berusia 45 tahun keatas, b) guru 
yg terimbas zona merah baik dalam maupun luar kota, c) guru yg kondisi kesehatan 
terhambat maupun yang ada penyakit penyerta, d) peserta didik yang tinggal serumah 
dengan orang tua berusia 60 tahun keatas, e) peserta didik yang domisilinya di area 
zona merah baik dalam maupun luar kota, f) diperkenankan/diizinkan bagi guru untuk 
kerja di rumah/Work From Home (WFH) dan bagi peserta didik untuk belajar di rumah/ 
Study From Home (SFH) jika ditengarai adanya kerentanan penularan Covid-19. 

2. Memakai kelengkapan APD diri guru/karyawan dan peserta didik di setiap lingkungan 
sekolah (masker, face shield, handscoon, handsanitizer) dan melakukan penyemprotan 
disinfectan di tiap-tiap ruangan, meja dan kursi kerja, meja dan kursi peserta didik 
setiap hari oleh tenaga kebersihan dengan menggunakan pakaian APD lengkap. 

3. Pembelajaran di sekolah dibagi menjadi 2 shift terdiri dari Shift Pagi (untuk 
pembelajaran luring, mulai pukul 07.00-11.30 WIB) dan Shift Siang (untuk 
pembelajaran daring mulai pukul 10.30-15.00. WIB) Jam belajar efektif di sekolah 
diberlakukan lebih pendek, semula 8 jam menjadi 4 jam dengan pembiasaan dan 
pemantauan protokol kesehatan selama 30 menit. 

4. Proses penerimaan tamu di sekolah 

1) Gerbang Sekolah 
Tenaga keamanan memeriksa setiap tamu yang akan memasuki wilayah SMP 
Negeri 28 Surabaya dengan cara : 

a) Tamu yang membawa kendaraan umum 

- Memastikan terlebih dahulu tamu sudah memakai masker, apabila tidak 
menggunakan masker dipersilahkan kembali (pulang) 

- Menghimbau yang berkepentingan saja yang boleh masuk dengan 
menerapkan social distancing. 

- Mengukur suhu tubuh dengan thermogun. Ketika pengukuran suhu 
ditemukan suhu tubuh dibawah 37, 50 C, diperbolehkan masuk, apabila 
suhu tubuh diatas 37, 50 C, tidak diperkenankan masuk (dihimbau untuk 
pulang) 

- Kendaraan yang masuk disemprot dengan cairan disinfektan. 
- Menanyakan kepentingan tamu dan mengarahkannya ke resepsionis 

- Tamu wajib mencuci tangan dengan sabun di wastafel dekat pos satpam 

b) Tamu yang membawa kendaraan pribadi 

- Memastikan tamu sudah memakai masker, apabila tidak menggunakan 
masker dipersilahkan kembali (pulang) 

- Kendaraan yang masuk disemprot dengan cairan disinfektan 

- Mengukur suhu tubuh dengan thermogun. Ketika pengukuran suhu 
ditemukan suhu tubuh dibawah 37, 50 C, diperbolehkan masuk, apabila 
suhu tubuh diatas 37, 50 C, dipersilakan kembali (pulang) 

- Tamu wajib mencuci tangan dengan sabun di wastafel dekat pos satpam 

- Menanyakan kepentingan tamu dan mengarahkannya ke resepsionis 
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Lampiran 2. Contoh Surat Keputusan Sekolah Terkait Protokol 
Kesehatan 

 
PEMERINTAH KOTA SURABAYA  

DINAS PENDIDIKAN 
SMP NEGERI 28 SURABAYA 

Jl. Menganti Lidah Wetan 29b Surabaya 60213  
Telp (031) 7530467 Fax(031) 7530467 

 
KEPUTUSAN 

KEPALA SMP NEGERI 28 SURABAYA 
NOMOR: 425/1135/436.7.1.P28/2020 

TENTANG 
PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN MASA TATANAN NORMAL BARU 

DAN TIM SATUAN TUGAS COVID-19 
KEPALA SMP NEGERI 28 SURABAYA, 

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) 
sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 9 
Tahun 2020; 

  2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Bencana Nonalam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(COVID-19); 

  3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/334/2020 tentang 
Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 bagi Aparat yang 
Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Penertiban Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Covid-19; 

  4. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/ 2020 
tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah 
Penyakit Akibat CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) di 
Kota Surabaya; 

  5. Peraturan Walikota tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada 
Kondisi Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 di Kota 
Surabaya; 

  6. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 
800/10308/436.7.1/2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran 
pada Kondisi Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) dengan Tatanan Normal Baru 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 1. Pedoman Protokol Kesehatan Masa Tatanan Normal Baru dalam 

Penanganan dan Pencegahan CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(Covid-19)di SMP Negeri 28 Surabaya; 

  2. Pembentukan Tim Satuan Tugas CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(Covid-19) di SMP Negeri 28 Surabaya; 

  3. Rincian Tugas Tim Satuan Tugas CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(Covid-19) di SMP Negeri 28 Surabaya 

Ditetapkan di : Surabaya Pada 
Tanggal : 02 Juni 2020 
Kepala Sekolah,  

Dr. Triworo Parnoningrum, S.Pd, 
M.Pd. Pembina Tk.I/IVb 
NIP 197105301994012001 
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Lampiran I : Pedoman Protokol Kesehatan 
Masa Tatanan Normal Baru  

Nomor : 425/1135/436.7.1.P28/2020 
Tanggal : 02 Juni 2020 
 

PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN  
MASA TRANSISI TATANAN NORMAL BARU DALAM  

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
SMP NEGERI 28 SURABAYA 

1. Melakukan pemetaan kondisi kesehatan bagi : a) guru berusia 45 tahun keatas, b) guru 
yg terimbas zona merah baik dalam maupun luar kota, c) guru yg kondisi kesehatan 
terhambat maupun yang ada penyakit penyerta, d) peserta didik yang tinggal serumah 
dengan orang tua berusia 60 tahun keatas, e) peserta didik yang domisilinya di area 
zona merah baik dalam maupun luar kota, f) diperkenankan/diizinkan bagi guru untuk 
kerja di rumah/Work From Home (WFH) dan bagi peserta didik untuk belajar di rumah/ 
Study From Home (SFH) jika ditengarai adanya kerentanan penularan Covid-19. 

2. Memakai kelengkapan APD diri guru/karyawan dan peserta didik di setiap lingkungan 
sekolah (masker, face shield, handscoon, handsanitizer) dan melakukan penyemprotan 
disinfectan di tiap-tiap ruangan, meja dan kursi kerja, meja dan kursi peserta didik 
setiap hari oleh tenaga kebersihan dengan menggunakan pakaian APD lengkap. 

3. Pembelajaran di sekolah dibagi menjadi 2 shift terdiri dari Shift Pagi (untuk 
pembelajaran luring, mulai pukul 07.00-11.30 WIB) dan Shift Siang (untuk 
pembelajaran daring mulai pukul 10.30-15.00. WIB) Jam belajar efektif di sekolah 
diberlakukan lebih pendek, semula 8 jam menjadi 4 jam dengan pembiasaan dan 
pemantauan protokol kesehatan selama 30 menit. 

4. Proses penerimaan tamu di sekolah 

1) Gerbang Sekolah 
Tenaga keamanan memeriksa setiap tamu yang akan memasuki wilayah SMP 
Negeri 28 Surabaya dengan cara : 

a) Tamu yang membawa kendaraan umum 

- Memastikan terlebih dahulu tamu sudah memakai masker, apabila tidak 
menggunakan masker dipersilahkan kembali (pulang) 

- Menghimbau yang berkepentingan saja yang boleh masuk dengan 
menerapkan social distancing. 

- Mengukur suhu tubuh dengan thermogun. Ketika pengukuran suhu 
ditemukan suhu tubuh dibawah 37, 50 C, diperbolehkan masuk, apabila 
suhu tubuh diatas 37, 50 C, tidak diperkenankan masuk (dihimbau untuk 
pulang) 

- Kendaraan yang masuk disemprot dengan cairan disinfektan. 
- Menanyakan kepentingan tamu dan mengarahkannya ke resepsionis 

- Tamu wajib mencuci tangan dengan sabun di wastafel dekat pos satpam 

b) Tamu yang membawa kendaraan pribadi 

- Memastikan tamu sudah memakai masker, apabila tidak menggunakan 
masker dipersilahkan kembali (pulang) 

- Kendaraan yang masuk disemprot dengan cairan disinfektan 

- Mengukur suhu tubuh dengan thermogun. Ketika pengukuran suhu 
ditemukan suhu tubuh dibawah 37, 50 C, diperbolehkan masuk, apabila 
suhu tubuh diatas 37, 50 C, dipersilakan kembali (pulang) 

- Tamu wajib mencuci tangan dengan sabun di wastafel dekat pos satpam 

- Menanyakan kepentingan tamu dan mengarahkannya ke resepsionis 
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2) Pintu Masuk Ruang Sekolah 

- Resepsionis segera melayani tamu. 

- Resepsionis mempersilahkan tamu yang antri untuk duduk di joglo dengan 
ketentuan 
phisical distancing 

- Memersilakan tamu menuliskan kepentingannya ditamu yang tersedia 

- Tamu dipersilahkan duduk menunggu di lobby dengan ketentuan phisical 
distancing 

- Resepsionis menghubungkan tamu kepada pihak yang dituju. 

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan pada setiap aktivitas di 
sekolah: 
a. Persiapan peserta didik sebelum berangkat ke sekolah 

- Membawa handsanitizer dari rumah. 

- Menggunakan handsanitizer sejak dari rumah. 

- Menghindari memegang pintu dan pagar tangga. 

- Menghindari meraba wajah, hidung, atau mulut sebelum cuci tangan. 

- Menghindari kerumunan. 

- Membawa bekal sendiri dari rumah, peralatan makan dan minum serta 
perlengkapan sholat. 

b. Pembiasaan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) 
- Petugas piket (Bapak/Ibu guru) stand by di depan gerbang menyambut 

kedatangan peserta didik 

- Seluruh warga sekolah wajib memakai masker dan face shield di SMP Negeri 28 
Surabaya 

- Sebelum memasuki SMP Negeri 28 Surabaya cuci tangan pakai sabun (CTPS) 
dengan air mengalir. 

- Melakukan pengukuran suhu tubuh baik peserta didik, guru maupun tamu yang 
datang ke SMP Negeri 28 Surabaya dengan (Thermogun) 

- Melaksanakan social distancing dan physical distancing. 

- Dipersilakan WFH bagi guru dan SFH bagi peserta didik yang rentan. 

- Tersedia wastafel, sabun cuci tangan, dan sanitizer berbasis alkohol di beberapa 
tempat halaman sekolah. 

- Memandu warga sekolah cuci tangan dengan sabun atau sanitizer berbasis 
alkohol. 

- Menghimbau warga sekolah untuk istirahat di rumah bila terdapat yang 
demam/flu/batuk/pilek/sakit tenggorokkan/sesak nafas. 

c. Aktivitas pembelajaran selama di dalam kelas dan di luar kelas 
1) Bagi Guru 

- Guru mencuci tangan sebelum masuk kelas dengan sabun dan air yang 
mengalir atau memakai handsanitizer 

- Guru memakai masker dan face shield dan membawa handsanitizer 
- Guru menjaga jarak dengan peserta didik minimal 1 meter. 

- Guru memantau peserta didik agar tetap menjaga jarak duduknya (posisi 
tempat duduk sudah diatur sesuai protokol kesehatan) 

- Guru memanfaatkan handsanitizer setiap setelah memegang apa pun. 

2) Bagi Peserta Didik Reguler 
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- Wajib Cuci tangan sebelum keluar masuk kelas. 

- Senantiasa memakai masker dan face shield (tidak bertukar/mencoba 
masker/face shield teman). 

- Menjaga jarak fisik, minimal 1 meter. 

- Tidak bersalaman atau bersentuhan, cukup mengatupkan kedua tangan di 
depan dada. 

- Senantiasa memakai masker dan face shield (tidak bertukar/mencoba 
masker/face shield teman). 

- Wajib membawa dan memakai alat tulis sendiri (tidak saling 
meminjam/bertukar alat tulis atau buku dengan teman). 

- Membawa makan/minum/alat makan sendiri (tidak bertukar, meminta, atau 
memberi makanan /minuman/alat makan dengan teman). 

- Wajib duduk di tempat sendiri (tidak berpindah-pindah tempat duduk) 

- Tidak ke luar kelas kecuali dalam keadaan terpaksa. 

- Cuci tangan sebelum masuk kelas/sebelum makan 

- Membawa handsanitizer dan memakainya setelah memegang benda apa pun. 

- Jika sakit segera lapor kepada guru yang ada di kelas. 

3) Bagi Peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (PDBK) 

- Sebelum masuk kelas PDBK mendapatkan assesment pagi untuk 
memetakan PDBK tersebut masuk kelas inklusi penuh, kelas pendampingan, 
kelas khusus. 

- Jika memasuki inklusi penuh dan kelas pendampingan maka protokol 
kesehatan di dalam kelas sesuai dengan peserta didik reguler. 

- Jika PDBK masuk ke kelas khusus maka protokol kesehatan sesuai peserta 
didik reguler di ruang sumber. 

- Wajib Cuci tangan sebelum keluar masuk kelas. 

- Senantiasa memakai masker dan face shield (tidak bertukar/mencoba 
masker/face shield teman). 

- Menjaga jarak fisik dalam kelas, minimal 1 meter. 

- Tidak bersalaman atau bersentuhan, cukup mengatupkan kedua tangan di 
depan dada. 

- Wajib membawa dan memakai alat tulis sendiri (tidak saling meminjam/ 
bertukar alat tulis atau buku dengan teman). 

- Wajib duduk di tempat masing-masing (tidak berpindah-pindah tempat 
duduk) 

- Tidak ke luar kelas kecuali dalam keadaan terpaksa dengan izin guru 
pengajar. Membawa handsanitizer dan memakainya setelah memegang 
benda apa pun. 

- Jika sakit segera lapor kepada guru pengajar. 
d. Pada saat jam istirahat 

1) Bagi Guru 

- Guru saling menjaga jarak di setiap aktivitas kerja 

- Wajib memakai masker dan face shield 
- Rajin cuci tangan di wastafel yang telah disediakan 

- Selalu membawa handsanitizer dan tisu 

- Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama (alat makan, alat ibadah) 
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2) Pintu Masuk Ruang Sekolah 

- Resepsionis segera melayani tamu. 

- Resepsionis mempersilahkan tamu yang antri untuk duduk di joglo dengan 
ketentuan 
phisical distancing 

- Memersilakan tamu menuliskan kepentingannya ditamu yang tersedia 

- Tamu dipersilahkan duduk menunggu di lobby dengan ketentuan phisical 
distancing 

- Resepsionis menghubungkan tamu kepada pihak yang dituju. 

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan pada setiap aktivitas di 
sekolah: 
a. Persiapan peserta didik sebelum berangkat ke sekolah 

- Membawa handsanitizer dari rumah. 

- Menggunakan handsanitizer sejak dari rumah. 

- Menghindari memegang pintu dan pagar tangga. 

- Menghindari meraba wajah, hidung, atau mulut sebelum cuci tangan. 

- Menghindari kerumunan. 

- Membawa bekal sendiri dari rumah, peralatan makan dan minum serta 
perlengkapan sholat. 

b. Pembiasaan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) 
- Petugas piket (Bapak/Ibu guru) stand by di depan gerbang menyambut 

kedatangan peserta didik 

- Seluruh warga sekolah wajib memakai masker dan face shield di SMP Negeri 28 
Surabaya 

- Sebelum memasuki SMP Negeri 28 Surabaya cuci tangan pakai sabun (CTPS) 
dengan air mengalir. 

- Melakukan pengukuran suhu tubuh baik peserta didik, guru maupun tamu yang 
datang ke SMP Negeri 28 Surabaya dengan (Thermogun) 

- Melaksanakan social distancing dan physical distancing. 

- Dipersilakan WFH bagi guru dan SFH bagi peserta didik yang rentan. 

- Tersedia wastafel, sabun cuci tangan, dan sanitizer berbasis alkohol di beberapa 
tempat halaman sekolah. 

- Memandu warga sekolah cuci tangan dengan sabun atau sanitizer berbasis 
alkohol. 

- Menghimbau warga sekolah untuk istirahat di rumah bila terdapat yang 
demam/flu/batuk/pilek/sakit tenggorokkan/sesak nafas. 

c. Aktivitas pembelajaran selama di dalam kelas dan di luar kelas 
1) Bagi Guru 

- Guru mencuci tangan sebelum masuk kelas dengan sabun dan air yang 
mengalir atau memakai handsanitizer 

- Guru memakai masker dan face shield dan membawa handsanitizer 
- Guru menjaga jarak dengan peserta didik minimal 1 meter. 

- Guru memantau peserta didik agar tetap menjaga jarak duduknya (posisi 
tempat duduk sudah diatur sesuai protokol kesehatan) 

- Guru memanfaatkan handsanitizer setiap setelah memegang apa pun. 

2) Bagi Peserta Didik Reguler 

 

  43  

- Wajib Cuci tangan sebelum keluar masuk kelas. 

- Senantiasa memakai masker dan face shield (tidak bertukar/mencoba 
masker/face shield teman). 

- Menjaga jarak fisik, minimal 1 meter. 

- Tidak bersalaman atau bersentuhan, cukup mengatupkan kedua tangan di 
depan dada. 

- Senantiasa memakai masker dan face shield (tidak bertukar/mencoba 
masker/face shield teman). 

- Wajib membawa dan memakai alat tulis sendiri (tidak saling 
meminjam/bertukar alat tulis atau buku dengan teman). 

- Membawa makan/minum/alat makan sendiri (tidak bertukar, meminta, atau 
memberi makanan /minuman/alat makan dengan teman). 

- Wajib duduk di tempat sendiri (tidak berpindah-pindah tempat duduk) 

- Tidak ke luar kelas kecuali dalam keadaan terpaksa. 

- Cuci tangan sebelum masuk kelas/sebelum makan 

- Membawa handsanitizer dan memakainya setelah memegang benda apa pun. 

- Jika sakit segera lapor kepada guru yang ada di kelas. 

3) Bagi Peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (PDBK) 

- Sebelum masuk kelas PDBK mendapatkan assesment pagi untuk 
memetakan PDBK tersebut masuk kelas inklusi penuh, kelas pendampingan, 
kelas khusus. 

- Jika memasuki inklusi penuh dan kelas pendampingan maka protokol 
kesehatan di dalam kelas sesuai dengan peserta didik reguler. 

- Jika PDBK masuk ke kelas khusus maka protokol kesehatan sesuai peserta 
didik reguler di ruang sumber. 

- Wajib Cuci tangan sebelum keluar masuk kelas. 

- Senantiasa memakai masker dan face shield (tidak bertukar/mencoba 
masker/face shield teman). 

- Menjaga jarak fisik dalam kelas, minimal 1 meter. 

- Tidak bersalaman atau bersentuhan, cukup mengatupkan kedua tangan di 
depan dada. 

- Wajib membawa dan memakai alat tulis sendiri (tidak saling meminjam/ 
bertukar alat tulis atau buku dengan teman). 

- Wajib duduk di tempat masing-masing (tidak berpindah-pindah tempat 
duduk) 

- Tidak ke luar kelas kecuali dalam keadaan terpaksa dengan izin guru 
pengajar. Membawa handsanitizer dan memakainya setelah memegang 
benda apa pun. 

- Jika sakit segera lapor kepada guru pengajar. 
d. Pada saat jam istirahat 

1) Bagi Guru 

- Guru saling menjaga jarak di setiap aktivitas kerja 

- Wajib memakai masker dan face shield 
- Rajin cuci tangan di wastafel yang telah disediakan 

- Selalu membawa handsanitizer dan tisu 

- Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama (alat makan, alat ibadah) 
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- Mengatur sirkulasi/ventilasi udara diruang masing-masing agar selalu segar 
dan sinar matahari. 

2) Bagi Peserta didik 

- Peserta didik tetap berada didalam kelas dengan pemantaun guru 
pendamping dari satgas Covid19 Sekolah pada jam berikutnya. 

- Membawa makan/minum/alat makan sendiri (tidak bertukar, meminta, atau 
memberi makanan /minuman/alat makan dengan teman). 

- Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. 

- Peserta didik tidak berkerumun di suatu tempat, tetap saling jaga jarak 
dalam setiap aktivitas. 

- Tidak melakukan kegiatan/aktivitas yang berbahaya selama jam istirahat 

- Wajib memakai masker dan face shield 

- Peserta didik membawa bekal makan sendiri 

- Rajin cuci tangan di wastafel yang telah disediakan 

- Selalu membawa handsanitizer dan tisu 

- Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama-sama. 
e. Kegiatan Pulang Sekolah Pada Peserta Didik Pembelajaran Luring dan 

Dimulainya Pembelajaran Daring  
1) Bagi Guru 

- Kehadiran guru di sekolah mulai awal pelajaran hingga akhir pelajaran/ 
sesuai jam kerja 

- Menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan 

2) Bagi Peserta didik Reguler 

- Peserta didik yang mengikuti kegiatan tatap muka setelah jam pelajaran 
berakhir dipersilahkan untuk pulang secara bertahap untuk mengantisipasi 
kerumunan dan menjaga jarak fisik. 

- Satgas Covid memantau kepastian kepulangan peserta didik agar tidak jajan, 
nongkrong, dan bergerombol di dalam dan luar lingkungan sekolah. 

- Peserta didik shift pagi keluar kelas dengan berbaris rapi menuju gerbang 
sekolah. 

- Bagi peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran luring maka mengikuti 
pembelajaran daring setelah kegiatan luring berakhir (Mulai jam 11.00 s.d 
15.00 atau menyesuaikain kondisi ketersediaan fasilitas pembelajaran 
daring) 

3) Bagi Peserta didik Berkebutuhan Khusus 

- Menyesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis masing-masing sesuai hasil 
assesment Guru Pembimbing Khusus (GPK). 

- Secara umum menyesuaikan dengan protokol kesehatan peserta didik 
reguler. 

f. Kegiatan Pergantian Jam Pelajaran 
1) Bagi Guru 

- Guru tetap di kelas menunggu guru mapel berikutnya hadir 

- Mengingatkan agar peserta didik tetap di tempat duduknya dengan selalu 
menjaga jarak 

- Mengingatkan peserta didik untuk selalu memakai APD lengkap. 

2) Bagi Peserta didik 

- Tetap duduk di dalam kelas menunggu guru Mapel berikutnya 
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- Jika ingin keluar kelas harus minta ijin ke guru yang mengajar 

- Jika masuk ke kelas kembali harus cuci tangan/ memakai Handsanitaizer 
g. Ketika Guru dan Peserta didik Sakit dalam Proses Belajar Mengajar 

1) Bagi Guru 
Jika Guru sakit (terjadi kecelakaan ringan :Jatuh, Kepleset, Kesandung, 
Pingsan) pada saat Kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

- Ketua kelas/pokja uks kelas melaporkan ke petugas UKS/guru piket/guru 
pengajar kelas terdekat. 

- Bila keadaan guru masih memungkinkan berjalan petugas pokja UKS kelas 
mengantar guru keruang UKS. 

- Bila keadaan guru tidak bisa berjalan ketua kelas/pokja UKS melaporkan ke 
petugas uks supaya menyiapkan alat yang diperlukan. 

2) Bagi Peserta didik Reguler 

- Ketua kelas/pokja uks kelas meminta izin dari guru pengajar dikelas jika 
ada peserta didik yang sakit. 

- Bila tidak ada guru didalam kelas ketua kelas/pokja uks kelas melaporkan 
ke petugas UKS 

- Ketua kelas/pokja UKS/teman sebangku mengantar peserta didik yang sakit 
ke UKS 

- Bila kondisipeserta didik yang sakit tidak dapat berjalan sendiri, maka ketua 
kelas/pokja UKS melaporkan ke petugas UKS supaya menyiapkan alat yang 
diperlukan. 

3) Bagi Peserta didik Berkebutuhan Khusus 

- Ketua kelas/pokja UKS kelas meminta izin dari guru pengajar dikelas jika 
ada peserta didik yang sakit. Menginformasikannya ke ruang sumber/ke 
GPK 

- Bila tidak ada guru didalam kelas ketua kelas/pokja UKS kelas melaporkan 
ke petugas UKS. Menginformasikannya ke ruangsumber/ke GPK 

- Ketua kelas/pokja UKS/teman sebangku mengantar peserta didik yang sakit 
ke UKS. Menginformasikannya ke ruang sumber/ke GPK 

- Bila kondisi peserta didik yang sakit tidak dapat berjalan sendiri, maka 
ketua kelas/pokja UKS melaporkan ke petugas UKS supaya menyiapkan alat 
yang diperlukan.Menginformasikannya ke ruang sumber/ke GPK. 

h. Kegiatan Pembelajaran Ekstrakulikuler (Setelah masa Transisi berakhir) 
1) Bagi Pelatih 

a) Sebelum Kegiatan Pembelajaran 

- Mengukur suhu tubuh peserta didik, jika suhu tubuhnya 37, 5 ke atas 
dipersilahkan pulang. 

- Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau handsanitizer 
- Membersihkan dan menyemprot tempat ekskul dengan desinfektan 
- Membersihkan peralatan penunjang ekskul dengan desinfektan 

b) Selama Kegiatan Pembelajaran 

- Memakai masker dan faceshield 
- Dilarang ada kontak badan (menghindari berjabat tangan) 
- Menjaga jarak dengan peserta didik minimal 1meter 
- Untuk ekskul olahraga (bola voley, futsal, dan bola basket) hanya boleh 

memberikan teori atau contoh (peragaan cara mengolah bola). 
- Membawa makanan dan minuman secara mandiri. 

c) Setelah Kegiatan Pembelajaran 
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- Mengatur sirkulasi/ventilasi udara diruang masing-masing agar selalu segar 
dan sinar matahari. 

2) Bagi Peserta didik 

- Peserta didik tetap berada didalam kelas dengan pemantaun guru 
pendamping dari satgas Covid19 Sekolah pada jam berikutnya. 

- Membawa makan/minum/alat makan sendiri (tidak bertukar, meminta, atau 
memberi makanan /minuman/alat makan dengan teman). 

- Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. 

- Peserta didik tidak berkerumun di suatu tempat, tetap saling jaga jarak 
dalam setiap aktivitas. 

- Tidak melakukan kegiatan/aktivitas yang berbahaya selama jam istirahat 

- Wajib memakai masker dan face shield 

- Peserta didik membawa bekal makan sendiri 

- Rajin cuci tangan di wastafel yang telah disediakan 

- Selalu membawa handsanitizer dan tisu 

- Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama-sama. 
e. Kegiatan Pulang Sekolah Pada Peserta Didik Pembelajaran Luring dan 

Dimulainya Pembelajaran Daring  
1) Bagi Guru 

- Kehadiran guru di sekolah mulai awal pelajaran hingga akhir pelajaran/ 
sesuai jam kerja 

- Menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan 

2) Bagi Peserta didik Reguler 

- Peserta didik yang mengikuti kegiatan tatap muka setelah jam pelajaran 
berakhir dipersilahkan untuk pulang secara bertahap untuk mengantisipasi 
kerumunan dan menjaga jarak fisik. 

- Satgas Covid memantau kepastian kepulangan peserta didik agar tidak jajan, 
nongkrong, dan bergerombol di dalam dan luar lingkungan sekolah. 

- Peserta didik shift pagi keluar kelas dengan berbaris rapi menuju gerbang 
sekolah. 

- Bagi peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran luring maka mengikuti 
pembelajaran daring setelah kegiatan luring berakhir (Mulai jam 11.00 s.d 
15.00 atau menyesuaikain kondisi ketersediaan fasilitas pembelajaran 
daring) 

3) Bagi Peserta didik Berkebutuhan Khusus 

- Menyesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis masing-masing sesuai hasil 
assesment Guru Pembimbing Khusus (GPK). 

- Secara umum menyesuaikan dengan protokol kesehatan peserta didik 
reguler. 

f. Kegiatan Pergantian Jam Pelajaran 
1) Bagi Guru 

- Guru tetap di kelas menunggu guru mapel berikutnya hadir 

- Mengingatkan agar peserta didik tetap di tempat duduknya dengan selalu 
menjaga jarak 

- Mengingatkan peserta didik untuk selalu memakai APD lengkap. 

2) Bagi Peserta didik 

- Tetap duduk di dalam kelas menunggu guru Mapel berikutnya 
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- Jika ingin keluar kelas harus minta ijin ke guru yang mengajar 

- Jika masuk ke kelas kembali harus cuci tangan/ memakai Handsanitaizer 
g. Ketika Guru dan Peserta didik Sakit dalam Proses Belajar Mengajar 

1) Bagi Guru 
Jika Guru sakit (terjadi kecelakaan ringan :Jatuh, Kepleset, Kesandung, 
Pingsan) pada saat Kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

- Ketua kelas/pokja uks kelas melaporkan ke petugas UKS/guru piket/guru 
pengajar kelas terdekat. 

- Bila keadaan guru masih memungkinkan berjalan petugas pokja UKS kelas 
mengantar guru keruang UKS. 

- Bila keadaan guru tidak bisa berjalan ketua kelas/pokja UKS melaporkan ke 
petugas uks supaya menyiapkan alat yang diperlukan. 

2) Bagi Peserta didik Reguler 

- Ketua kelas/pokja uks kelas meminta izin dari guru pengajar dikelas jika 
ada peserta didik yang sakit. 

- Bila tidak ada guru didalam kelas ketua kelas/pokja uks kelas melaporkan 
ke petugas UKS 

- Ketua kelas/pokja UKS/teman sebangku mengantar peserta didik yang sakit 
ke UKS 

- Bila kondisipeserta didik yang sakit tidak dapat berjalan sendiri, maka ketua 
kelas/pokja UKS melaporkan ke petugas UKS supaya menyiapkan alat yang 
diperlukan. 

3) Bagi Peserta didik Berkebutuhan Khusus 

- Ketua kelas/pokja UKS kelas meminta izin dari guru pengajar dikelas jika 
ada peserta didik yang sakit. Menginformasikannya ke ruang sumber/ke 
GPK 

- Bila tidak ada guru didalam kelas ketua kelas/pokja UKS kelas melaporkan 
ke petugas UKS. Menginformasikannya ke ruangsumber/ke GPK 

- Ketua kelas/pokja UKS/teman sebangku mengantar peserta didik yang sakit 
ke UKS. Menginformasikannya ke ruang sumber/ke GPK 

- Bila kondisi peserta didik yang sakit tidak dapat berjalan sendiri, maka 
ketua kelas/pokja UKS melaporkan ke petugas UKS supaya menyiapkan alat 
yang diperlukan.Menginformasikannya ke ruang sumber/ke GPK. 

h. Kegiatan Pembelajaran Ekstrakulikuler (Setelah masa Transisi berakhir) 
1) Bagi Pelatih 

a) Sebelum Kegiatan Pembelajaran 

- Mengukur suhu tubuh peserta didik, jika suhu tubuhnya 37, 5 ke atas 
dipersilahkan pulang. 

- Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau handsanitizer 
- Membersihkan dan menyemprot tempat ekskul dengan desinfektan 
- Membersihkan peralatan penunjang ekskul dengan desinfektan 

b) Selama Kegiatan Pembelajaran 

- Memakai masker dan faceshield 
- Dilarang ada kontak badan (menghindari berjabat tangan) 
- Menjaga jarak dengan peserta didik minimal 1meter 
- Untuk ekskul olahraga (bola voley, futsal, dan bola basket) hanya boleh 

memberikan teori atau contoh (peragaan cara mengolah bola). 
- Membawa makanan dan minuman secara mandiri. 

c) Setelah Kegiatan Pembelajaran 
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- Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau dengan 
handsanitizer 

- Upayakan langsung pulang setelah kegiatan selesai. 
2) Bagi Peserta Didik 

a) Sebelum Kegiatan Pembelajaran 

- Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan 
handsanitizer 

- Menyemprot tempat ekskul dengan desinfektan 
- Membersihkan peralatan penunjang ekskul dengan desinfektan 

b) Selama Kegiatan Pembelajaran 

- Memakai masker dan atau faceshield, kecuali untuk voli, basket, dan 
sepak bola bila mengganggu pernapasan boleh tidak menggunakannya 

- Menghindari kontak badan (misalnya bersalaman) 
- Selalu menjaga jarak aman (minimal 1 m) 

c) Setelah Kegiatan Pembelajaran 

- Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau dengan 
handsanitizer 

- Langsung pulang kerumah masing-masing 
i. Kegiatan Beribadah 

1) Sholat Berjamaah di Masjid Sekolah 

- Pemeriksaan guru/peserta didik dengan thermogun oleh tim satuan tugas. 
Apabila ditemukan guru/peserta didik yang suhu tubuhnya diatas 37, 5o 
maka tidak boleh memasuki area masjid 

- Menggunakan masker dan sebelum memasuki masjid menggunakan 
handsanitizer 

- Bergantian ketika wudhu dan tetap jaga jarak (tidak berdesak-desakan). 

- Menempati shaf yang telah diatur oleh Takmir Masjid (lantai yang telah 
ditandai tidak boleh digunakan untuk sholat) 

- Mengucapkan bacaan sholat dan berdoa dengan wajar. 

- Pembatasan jumlah jama’ah dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter 

- Menghindari bersalaman atau berjabat tangan dengan sesama jama’ah di 
masjid 

- Diperkenankan memakai alas kaki/sepatu ketika ke masjid 

- Diwajibkan membawa peralatan sholat sendiri termasuk 
sajadah/rukuh/sarung dan tidak diperkenankan disimpan di masjid sekolah 

- Tenaga kebersihan sekolah senantiasa menjaga kebersihan dan melakukan 
penyemprotan masjid dengan disinfectan sebelum dan sesudah sholat 
berjama’ah. 

2) Kegiatan Peribadatan Agama Non-Muslim 

- Pemeriksaan guru/peserta didik dengan thermogun oleh tim satuan tugas 
apabila ditemukan guru/peserta didik yang suhu tubuhnya diatas 37, 5o 
maka tidak boleh memasuki ruang ibadah 

- Menggunakan masker dan menggunakan handsanitizer sebelum memasuki 
ruang ibadah 

- Berdoa sesuai tata ibadah 

- Tetap menjaga jarak minimal 1 meter 

- Menghindari bersentuhan atau berjabat tangan dengan sesama jama’at 

- Wajib membawa peralatan ibadah sendiri, seperti kitab 
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- Tenaga kebersihan sekolah senantiasa menjaga kebersihan dan melakukan 
penyemprotan tempat ibadah dengan disinfectan sebelum dan sesudah 
berdoa. 

j. Pada saat di Toilet 
1) Bagi Guru dan Karyawan 

- Ada jeda antar guru dan karyawan untuk masuk ke toilet. 

- Membawa handsanitizer dan tisu 

- Jika terdapat antrian tetap menerapkan phisical distancing 

- Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun yang disediakan 
sebelum dan sesudah masuk ke toilet 

- Menerapkan SKS (Siram Kencing Siram) 

- Tenaga kebersihan senantiasa mengecek kebersihan semua toilet baik toilet 
guru dan karyawan maupun toilet peserta didik, dan menyiramnya dengan 
air karbol 

2) Bagi Peserta didik Reguler 

- Pembagian toilet menurut ruang diantaranya sebagai berikut. 

a) Ruang 1 dan 2 menggunakan toilet disamping ruang ABK 

b) Ruang 3, 4, 5, dan 6 menggunakan toilet disamping ruang kelas 9D 

c) Ruang 7, 8, 9, dan 10 menggunakan toilet disamping ruang kelas 7J 

- Ada jeda antarteman untuk masuk ke toilet (maksimal 2 orang) 

- Membawa handsanitizer dan tisu 

- Jika terdapat antrian tetap menerapkan phisical distancing 
- Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun yang disediakan 

sebelum dan sesudah masuk ke toilet 

- Menerapkan SKS (Siram Kencing Siram) 

3) Bagi Peserta didik Berkebutuhan Khusus (ABK) 

- Peserta didik ABK didampingi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) 

- Ada jeda antarteman untuk masuk ke toilet (maksimal 2 orang) 

- Membawa handsanitizer dan tisu 

- Jika terdapat antrian tetap menerapkan phisical distancing 
- Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun yang disediakan 

sebelum dan sesudah masuk ke toilet 

- Menerapkan SKS (Siram Kencing Siram) 
Kepala Sekolah,  

 
 

Dr. Triworo Parnoningrum, S.Pd, 
M.Pd. Pembina Tk.I/IVb 
NIP 197105301994012001 
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- Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau dengan 
handsanitizer 

- Upayakan langsung pulang setelah kegiatan selesai. 
2) Bagi Peserta Didik 

a) Sebelum Kegiatan Pembelajaran 

- Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan 
handsanitizer 

- Menyemprot tempat ekskul dengan desinfektan 
- Membersihkan peralatan penunjang ekskul dengan desinfektan 

b) Selama Kegiatan Pembelajaran 

- Memakai masker dan atau faceshield, kecuali untuk voli, basket, dan 
sepak bola bila mengganggu pernapasan boleh tidak menggunakannya 

- Menghindari kontak badan (misalnya bersalaman) 
- Selalu menjaga jarak aman (minimal 1 m) 

c) Setelah Kegiatan Pembelajaran 

- Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau dengan 
handsanitizer 

- Langsung pulang kerumah masing-masing 
i. Kegiatan Beribadah 

1) Sholat Berjamaah di Masjid Sekolah 

- Pemeriksaan guru/peserta didik dengan thermogun oleh tim satuan tugas. 
Apabila ditemukan guru/peserta didik yang suhu tubuhnya diatas 37, 5o 
maka tidak boleh memasuki area masjid 

- Menggunakan masker dan sebelum memasuki masjid menggunakan 
handsanitizer 

- Bergantian ketika wudhu dan tetap jaga jarak (tidak berdesak-desakan). 

- Menempati shaf yang telah diatur oleh Takmir Masjid (lantai yang telah 
ditandai tidak boleh digunakan untuk sholat) 

- Mengucapkan bacaan sholat dan berdoa dengan wajar. 

- Pembatasan jumlah jama’ah dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter 

- Menghindari bersalaman atau berjabat tangan dengan sesama jama’ah di 
masjid 

- Diperkenankan memakai alas kaki/sepatu ketika ke masjid 

- Diwajibkan membawa peralatan sholat sendiri termasuk 
sajadah/rukuh/sarung dan tidak diperkenankan disimpan di masjid sekolah 

- Tenaga kebersihan sekolah senantiasa menjaga kebersihan dan melakukan 
penyemprotan masjid dengan disinfectan sebelum dan sesudah sholat 
berjama’ah. 

2) Kegiatan Peribadatan Agama Non-Muslim 

- Pemeriksaan guru/peserta didik dengan thermogun oleh tim satuan tugas 
apabila ditemukan guru/peserta didik yang suhu tubuhnya diatas 37, 5o 
maka tidak boleh memasuki ruang ibadah 

- Menggunakan masker dan menggunakan handsanitizer sebelum memasuki 
ruang ibadah 

- Berdoa sesuai tata ibadah 

- Tetap menjaga jarak minimal 1 meter 

- Menghindari bersentuhan atau berjabat tangan dengan sesama jama’at 

- Wajib membawa peralatan ibadah sendiri, seperti kitab 
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- Tenaga kebersihan sekolah senantiasa menjaga kebersihan dan melakukan 
penyemprotan tempat ibadah dengan disinfectan sebelum dan sesudah 
berdoa. 

j. Pada saat di Toilet 
1) Bagi Guru dan Karyawan 

- Ada jeda antar guru dan karyawan untuk masuk ke toilet. 

- Membawa handsanitizer dan tisu 

- Jika terdapat antrian tetap menerapkan phisical distancing 

- Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun yang disediakan 
sebelum dan sesudah masuk ke toilet 

- Menerapkan SKS (Siram Kencing Siram) 

- Tenaga kebersihan senantiasa mengecek kebersihan semua toilet baik toilet 
guru dan karyawan maupun toilet peserta didik, dan menyiramnya dengan 
air karbol 

2) Bagi Peserta didik Reguler 

- Pembagian toilet menurut ruang diantaranya sebagai berikut. 

a) Ruang 1 dan 2 menggunakan toilet disamping ruang ABK 

b) Ruang 3, 4, 5, dan 6 menggunakan toilet disamping ruang kelas 9D 

c) Ruang 7, 8, 9, dan 10 menggunakan toilet disamping ruang kelas 7J 

- Ada jeda antarteman untuk masuk ke toilet (maksimal 2 orang) 

- Membawa handsanitizer dan tisu 

- Jika terdapat antrian tetap menerapkan phisical distancing 
- Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun yang disediakan 

sebelum dan sesudah masuk ke toilet 

- Menerapkan SKS (Siram Kencing Siram) 

3) Bagi Peserta didik Berkebutuhan Khusus (ABK) 

- Peserta didik ABK didampingi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) 

- Ada jeda antarteman untuk masuk ke toilet (maksimal 2 orang) 

- Membawa handsanitizer dan tisu 

- Jika terdapat antrian tetap menerapkan phisical distancing 
- Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun yang disediakan 

sebelum dan sesudah masuk ke toilet 

- Menerapkan SKS (Siram Kencing Siram) 
Kepala Sekolah,  

 
 

Dr. Triworo Parnoningrum, S.Pd, 
M.Pd. Pembina Tk.I/IVb 
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Lampiran II : Tim Satuan Tugas COVID-19 
Nomor : 25/1135/436.7.1.P28/2020 
Tanggal : 02 Juni 2020 

 
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS  

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 
DI SMP NEGERI 28 SURABAYA 

NO KEDUDUKAN DALAM 
GUGUS TUGAS NAMA 

1 Penanggung Jawab Drs. Supomo, MM (Kepala Dinas) 
2 Penasihat Dr. Diding Wahyudin R., M.Hum (Ketua Komite Sekolah) 
3 Ketua Dr. Triworo Parnoningrum, S.Pd., M.Pd (Kepala Sekolah) 
4 Wakil Ketua Dra.Darjatiningsih, M.Si 
5 Sekretaris Siti Yuniati, S.Pd 
6 I. Hubungan Masyaraka 

a. Koordinator a. Dra. Endang Murwanisasi, M.Si 
b. Anggota a. Edi Mariyanto, S.Pd 

b. Dra. Agustin Suswati 
7 II. Perencanaan, Data, dan Analisis 

a. Koordinator a. Ifanuddin Muchtar, S.Pd 
b. Anggota a. Ismiyati, S.Ag (Pend. Agama Islam) 

b. A. Slamet Riyadi, S.Pd., MM (Pend. Agama 
Kristen/Katholik) 

c. Indah Lusi Pamudji, S.Pd (Pend. Agama Hindu) 
d. Dra. Endang Sri Martini 
Ardhaenu 

(Bahasa Indonesia) 

e. Dra. Agustin Suswati (Pendidikan 
Kewarganegaraan) 

f. Monawiyah, S.Pd., M.Si (Matematika) 
g. Djumiko Edi, S.Pd (Bahasa Inggris) 
h. Dra. Endang Murwanisasi, M.Si (IPA) 
i. Dra. Diyah Kusumaningsih (IPS) 
j. Dra. Etik Martiningsih (Seni Budaya) 
k. Yahya Fachrudin, S.Pd (Bahasa Daerah) 
l. Alfi Suriyawati, S.Pd (Bimbingan dan 

Konseling) 
m. Ilut Sri Mindarti, S.Pd (Prakarya) 
n. Kholifatul Khoiriyah, M.Pd (PJOK) 

8 III. Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Layanan Dasar, serta Pengamanan 
a. Koordinator a. Drs.Subandi 
b. Anggota a. Alfi Suriyawati, S.Pd 

b. Drs. A. Djoko Dwikoranto, M.Pd.K 
c. Zazilatul Khikmiyah, S.Pd 
d. Rina Pancawati, S.Pd., M.Pd 
e. Nur Ayanah, S.Pd 
f. Vivin Herdiana Puspita Sari, S.Pd 
g. M. Deny Noer Arifin, S.Pd 
h. Hamidah Amni Dwiyanti, S.Psi 
i. Dra. Diyah Kusumaningsih 
j. Drs. Mathori 
k. A. Slamet Riyadi, S.Pd., MM 
l. Ilut Sri Mindarti, S.Pd 
m. Djumiko Edi, S.Pd 
n. Kholifatul Khoiriyah, M.Pd 
o. Setiyawan IS., S.Pd 
p. Nidhom Muddin, S.PdI 

9 IV. Logistik/Sarana Prasarana 
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NO KEDUDUKAN DALAM 
GUGUS TUGAS NAMA 

a. Koordinator a. Jabir, S.Pd 
b. Anggota a. Drs. A. Djoko Dwikoranto, M.Pd.K 

b. Aning Iswari, S.s 
10 V. Administrasi, Keuangan dan Pelaporan 

a. Koordinator a. Monawiyah, S.Pd, M.Si 
b. Anggota a. Dra.Diyah Kusumaningsih 

b. Dra.Endah Murniatiningsih, M.Pd 
c. Dra. Hesty Widirahayu 

11 VI. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
a. Koordinator a. Dra. Siani, M.Pd 
b. Anggota a. Subiyanto, S.Pd 

b. Etik Minarti, S.Pd., M.Si 
c. Lilik Setyowati (Komite Sekolah) 
d. Trianto (Komite Sekolah) 
e. Maria Yudita (Komite Sekolah) 

 
 

KepalaSekolah,  
 
 
 

Dr. Triworo 
Parnoningrum, S.Pd, 
M.Pd. Pembina 
Tk.I/IVb 
NIP 197105301994012001 
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Lampiran II : Tim Satuan Tugas COVID-19 
Nomor : 25/1135/436.7.1.P28/2020 
Tanggal : 02 Juni 2020 

 
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS  

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 
DI SMP NEGERI 28 SURABAYA 

NO KEDUDUKAN DALAM 
GUGUS TUGAS NAMA 

1 Penanggung Jawab Drs. Supomo, MM (Kepala Dinas) 
2 Penasihat Dr. Diding Wahyudin R., M.Hum (Ketua Komite Sekolah) 
3 Ketua Dr. Triworo Parnoningrum, S.Pd., M.Pd (Kepala Sekolah) 
4 Wakil Ketua Dra.Darjatiningsih, M.Si 
5 Sekretaris Siti Yuniati, S.Pd 
6 I. Hubungan Masyaraka 

a. Koordinator a. Dra. Endang Murwanisasi, M.Si 
b. Anggota a. Edi Mariyanto, S.Pd 

b. Dra. Agustin Suswati 
7 II. Perencanaan, Data, dan Analisis 

a. Koordinator a. Ifanuddin Muchtar, S.Pd 
b. Anggota a. Ismiyati, S.Ag (Pend. Agama Islam) 

b. A. Slamet Riyadi, S.Pd., MM (Pend. Agama 
Kristen/Katholik) 

c. Indah Lusi Pamudji, S.Pd (Pend. Agama Hindu) 
d. Dra. Endang Sri Martini 
Ardhaenu 

(Bahasa Indonesia) 

e. Dra. Agustin Suswati (Pendidikan 
Kewarganegaraan) 

f. Monawiyah, S.Pd., M.Si (Matematika) 
g. Djumiko Edi, S.Pd (Bahasa Inggris) 
h. Dra. Endang Murwanisasi, M.Si (IPA) 
i. Dra. Diyah Kusumaningsih (IPS) 
j. Dra. Etik Martiningsih (Seni Budaya) 
k. Yahya Fachrudin, S.Pd (Bahasa Daerah) 
l. Alfi Suriyawati, S.Pd (Bimbingan dan 

Konseling) 
m. Ilut Sri Mindarti, S.Pd (Prakarya) 
n. Kholifatul Khoiriyah, M.Pd (PJOK) 

8 III. Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Layanan Dasar, serta Pengamanan 
a. Koordinator a. Drs.Subandi 
b. Anggota a. Alfi Suriyawati, S.Pd 

b. Drs. A. Djoko Dwikoranto, M.Pd.K 
c. Zazilatul Khikmiyah, S.Pd 
d. Rina Pancawati, S.Pd., M.Pd 
e. Nur Ayanah, S.Pd 
f. Vivin Herdiana Puspita Sari, S.Pd 
g. M. Deny Noer Arifin, S.Pd 
h. Hamidah Amni Dwiyanti, S.Psi 
i. Dra. Diyah Kusumaningsih 
j. Drs. Mathori 
k. A. Slamet Riyadi, S.Pd., MM 
l. Ilut Sri Mindarti, S.Pd 
m. Djumiko Edi, S.Pd 
n. Kholifatul Khoiriyah, M.Pd 
o. Setiyawan IS., S.Pd 
p. Nidhom Muddin, S.PdI 

9 IV. Logistik/Sarana Prasarana 
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NO KEDUDUKAN DALAM 
GUGUS TUGAS NAMA 

a. Koordinator a. Jabir, S.Pd 
b. Anggota a. Drs. A. Djoko Dwikoranto, M.Pd.K 

b. Aning Iswari, S.s 
10 V. Administrasi, Keuangan dan Pelaporan 

a. Koordinator a. Monawiyah, S.Pd, M.Si 
b. Anggota a. Dra.Diyah Kusumaningsih 

b. Dra.Endah Murniatiningsih, M.Pd 
c. Dra. Hesty Widirahayu 

11 VI. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
a. Koordinator a. Dra. Siani, M.Pd 
b. Anggota a. Subiyanto, S.Pd 

b. Etik Minarti, S.Pd., M.Si 
c. Lilik Setyowati (Komite Sekolah) 
d. Trianto (Komite Sekolah) 
e. Maria Yudita (Komite Sekolah) 

 
 

KepalaSekolah,  
 
 
 

Dr. Triworo 
Parnoningrum, S.Pd, 
M.Pd. Pembina 
Tk.I/IVb 
NIP 197105301994012001 
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Lampiran III : Uraian Tugas Tim Satuan 
Tugas COVID-19  

Nomor : 425/1135/436.7.1.P28/2020 
Tanggal : 01 Juni 2020 
 

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS 
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  

DI SMP NEGERI 28 SURABAYA 
 

NO KEDUDUKAN DALAM 
GUGUS TUGAS URAIAN TUGAS 

1 
 

Ketua 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan 
penanganan; 

2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan penanganan; 

3. Melakukan pengawasan pelaksanaan gugus tugas 
COVID-19 di Satuan Pendidikan; 

4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan 
kegiataan penanangan; 

5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Satgas 
Mandiri Tanggap COVID-19 di Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya 

6. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

2 Wakil Ketua 1. Membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan 
tugas Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Satuan 
Pendidikan; 

2. Mengkoordinasikan SDM sesuai kedudukan dalam 
gugus tugas COVID-19 tingkat Satuan Pendidikan 

3. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

3 Sekretaris 1. Membantu teknis dan administrasi gugus tugas 
Covid-19 tingkat Satuan Pendidikan 

2. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

4 I. Hubungan 
Masyarakat 
a. Koordinator 
b. Anggota 

1. Mengkomunikasikan upaya pencegahan, perencana-
an dan recovery terhadap pandemi Covid-19 di 
tingkat Satuan Pendidikan 

2. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

5 II. Perencanaan, 
Data, dan Analisis 
a. Koordinator 
b. Anggota 

1. Melakukan pendataan Covid-19 Keluarga Peserta 
didik dan Pendidik; 

2. Menganalisa data hasil pendataan 

3. Melakukan Penyusunan protokol penanganan 
pandemi Covid-19; 

4. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 
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NO KEDUDUKAN DALAM 
GUGUS TUGAS URAIAN TUGAS 

6 III. Pencegahan, 
Penanganan, 
Pemulihan dan 
Layanan Dasar, serta 
Pengamanan 
a. Koordinator 
Anggota 

1. Melaksanakan pencegahan pandemi Covid-19 
dibawah koordinasi ketua gugus tugas COVID-19 
tingkat Satuan Pendidikan 

2. Melaksanakan penanganan terhadap pelaksanaan 
protokol penyebaran pandemi Covid-19 di tingkat 
Satuan Pendidikan 

3. Melakukan pengamanan secara menyeluruh dan 
terkoordinasi antar instansi terhadap upaya 
pencegahan COVID-19 di Satuan Pendidikan 

5. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

7 IV. Logistik/Sarana 
Prasarana 
a. Koordinator 
b. Anggota 

1. Melakukan pengadaan logistik peralatan pencegahan, 
penanganan, pemulihan dan layanan dasar 
Kesehatan COVID- 19 di Satuan Pendidikan 

2. Menyiapkan sarana prasarana satuan pendidikan 
sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang 
disusun 

3. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

8 V. Administrasi, 
Keuangan dan 
Pelaporan 
a. Koordinator Anggota 

1. Melaksanakan tata usaha administrasi, laporan 
pertanggungjawaban keuangan dan sumber 
pendanaan terkait COVID-19 di Satuan Pendidikan 

2. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

 
 

KepalaSekolah,  
 
 
 

Dr. Triworo Parnoningrum, S.Pd, 
M.Pd. Pembina Tk.I/IVb 
NIP 197105301994012001 
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Lampiran III : Uraian Tugas Tim Satuan 
Tugas COVID-19  

Nomor : 425/1135/436.7.1.P28/2020 
Tanggal : 01 Juni 2020 
 

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS 
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  

DI SMP NEGERI 28 SURABAYA 
 

NO KEDUDUKAN DALAM 
GUGUS TUGAS URAIAN TUGAS 

1 
 

Ketua 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan 
penanganan; 

2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan penanganan; 

3. Melakukan pengawasan pelaksanaan gugus tugas 
COVID-19 di Satuan Pendidikan; 

4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan 
kegiataan penanangan; 

5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Satgas 
Mandiri Tanggap COVID-19 di Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya 

6. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

2 Wakil Ketua 1. Membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan 
tugas Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Satuan 
Pendidikan; 

2. Mengkoordinasikan SDM sesuai kedudukan dalam 
gugus tugas COVID-19 tingkat Satuan Pendidikan 

3. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

3 Sekretaris 1. Membantu teknis dan administrasi gugus tugas 
Covid-19 tingkat Satuan Pendidikan 

2. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

4 I. Hubungan 
Masyarakat 
a. Koordinator 
b. Anggota 

1. Mengkomunikasikan upaya pencegahan, perencana-
an dan recovery terhadap pandemi Covid-19 di 
tingkat Satuan Pendidikan 

2. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

5 II. Perencanaan, 
Data, dan Analisis 
a. Koordinator 
b. Anggota 

1. Melakukan pendataan Covid-19 Keluarga Peserta 
didik dan Pendidik; 

2. Menganalisa data hasil pendataan 

3. Melakukan Penyusunan protokol penanganan 
pandemi Covid-19; 

4. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 
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NO KEDUDUKAN DALAM 
GUGUS TUGAS URAIAN TUGAS 
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pencegahan COVID-19 di Satuan Pendidikan 

5. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
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1. Melakukan pengadaan logistik peralatan pencegahan, 
penanganan, pemulihan dan layanan dasar 
Kesehatan COVID- 19 di Satuan Pendidikan 
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sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang 
disusun 

3. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

8 V. Administrasi, 
Keuangan dan 
Pelaporan 
a. Koordinator Anggota 

1. Melaksanakan tata usaha administrasi, laporan 
pertanggungjawaban keuangan dan sumber 
pendanaan terkait COVID-19 di Satuan Pendidikan 

2. Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 di 
Satuan Pendidikan. 

 
 

KepalaSekolah,  
 
 
 

Dr. Triworo Parnoningrum, S.Pd, 
M.Pd. Pembina Tk.I/IVb 
NIP 197105301994012001 
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Lampiran 3. Peraturan Pendukung Kebijakan BDR 
 

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan 

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Kebijakan dalam masa Darurat Penyebaran Pencegahan Corona 
Virus Disease (Covid-19) 

3. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 
tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari 
Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) 

4. 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) 

5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran 
Corona Virus Disease (Covid-19) 

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, 
dan Pendidikan Menengah, Kemdikbud Nomor 2729/C/PD/2020 tanggal 21 
Februari 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran 
Penyakit Pneumonia di Lingkungan Sekolah 

7. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan 
Pendidikan Menengah, Kemdikbud Nomor 7967/C/PD/2020 tanggal 19 Agustus 
2020 perihal Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi 
Covid-19 
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Lampiran 3. Peraturan Pendukung Kebijakan BDR 
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2020 perihal Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi 
Covid-19 
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SALINAN 

        

 

 

 

 

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) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, 

MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :   a.  bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat 

kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik 

yang mengalami kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh; 
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b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan pembelajaran 

tatap muka dapat diperluas sampai dengan ZONA 

KUNING yang memiliki tingkat risiko penularan rendah 

berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas nasional 

penanganan COVID-19;  

c. bahwa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua 

warga satuan pendidikan dan penetapan zona oleh 

satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 pada 

seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia;  

d. bahwa pembelajaran praktik di sekolah menengah 

kejuruan diperlukan untuk memastikan agar lulusan 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri, 

dunia usaha, dan dunia kerja;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri 

Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri 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); 

 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3273);  

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

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

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

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 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);  

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6404); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3447); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4769); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5157); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-I9) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6487);  

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 178); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program 

Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1258);  

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
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Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, 

DAN MENTERI DALAM NEGERI 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). 

 

KESATU : 1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada 

tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 

2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh 

wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA 

HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan 

Tugas Penanganan COVID-19 Nasional 

(https://covid19.go.id/peta-risiko) dapat 

melakukan pembelajaran tatap muka di satuan 

pendidikan setelah mendapatkan izin dari 

pemerintah daerah melalui dinas pendidikan 

provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah 

Kementerian Agama provinsi, dan kantor 

Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai 

kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan 

tugas percepatan penanganan COVID-19 

setempat;  

b. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA 

ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan 

Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, dilarang 
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melakukan proses pembelajaran tatap muka di 

satuan pendidikan dan tetap melanjutkan 

kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR). 

2. Peta risiko Covid-19 pada pulau-pulau kecil  dapat 

menggunakan ZONA di pulau tersebut berdasarkan 

hasil pemetaan satuan tugas penanganan COVID-19 

setempat.  

3. Mengubah Lampiran 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), sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Bersama ini. 
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KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 7 Agustus 2020 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN, 

 

ttd. 

 

NADIEM ANWAR MAKARIM 

MENTERI AGAMA, 

 

 

ttd. 

 

FACHRUL RAZI 

 

 

 

MENTERI KESEHATAN, 

 

ttd. 

 

TERAWAN AGUS PUTRANTO 

 

 

MENTERI DALAM NEGERI, 

 

ttd. 

 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
 
 
 
 
Dian Wahyuni 
NIP 196210221988032001 
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SALINAN 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI 

AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM 

NEGERI  

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) 

 

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 

2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI 

CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 

I. Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH 

berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional 

(https://covid19.go.id/peta-risiko), dilarang melakukan proses 

pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan 

BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam 

Masa Darurat Penyebaran Coronavirus 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 Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat 
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pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-

19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam. 

 

II. Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini 

(PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada SEMUA 

ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan 

(DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education 

Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk 

menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum 

dalam ketentuan ini.  

 

III. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi 

dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya pada SEMUA ZONA: 

A. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi 

daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk 

menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan 

B. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan 

pendidikan bagi:  

1. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar 

periksa; atau  

2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa 

namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap. 

 

IV. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi 

dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING dapat melakukan 

pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi 

bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa 

dan merasa siap.   

 

V. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dan 

KUNING pada: 

1. jenjang pendidikan dasar, terdiri atas Sekolah Dasar (SD), 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB) 
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Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

dan Paket B; 

2. jenjang pendidikan menengah, terdiri atas Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi 

Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Paket 

C;  

dilaksanakan terlebih dahulu.  

Adapun pembelajaran tatap muka pada PAUD formal (Taman Kanak-

kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan TK Luar 

Biasa) dan PAUD nonformal (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan 

Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)) paling cepat 2 (dua) bulan 

setelah pembelajaran tatap muka dimulai pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah.  

 

VI. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah 

ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan melalui dua fase sebagai 

berikut: 

A. Masa Transisi  

1. Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya 

pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. 

2. 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.  

B. Masa Kebiasaan Baru 

Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap 

dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU dan KUNING maka 

satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasan baru.  

 

VII. Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU 

dan KUNING dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran 

tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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Kapasitas 

Asrama 
Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru 

≤ 100 peserta 

didik 

Bulan I: 50% 

Bulan II: 100% 
100% 

> 100 peserta 

didik 

Bulan I: 25% 

Bulan II: 50% 

Bulan III: 75% 

Bulan IV: 100% 

 

VIII. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka 

di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING, 

orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan 

BDR bagi anaknya. 

  

IX. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, 

dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING wajib menutup 

kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan 

BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan 

atau tingkat risiko daerahnya berubah menjadi ZONA ORANYE atau 

MERAH.    

 

X. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah 

ZONA HIJAU dan KUNING 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 sebagaimana berikut:  

A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan yang 

Berada di Daerah ZONA HIJAU dan KUNING: 

Perihal Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru 

Waktu mulai 

paling cepat 

1. Pendidikan menengah 

paling cepat dilaksanakan 

pada bulan Juli 2020 dan 

pelaksanaannya sesuai 

dengan kesiapan masing-

masing satuan 

pendidikan. 

2. Pendidikan dasar dan 

1. Pendidikan menengah 

paling cepat 

dilaksanakan pada 

bulan September 

2020. 

2. Pendidikan dasar dan 

SLB paling cepat 

dilaksanakan pada 
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Perihal Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru 

SLB paling cepat 

dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2020 dan 

pelaksanaannya sesuai 

dengan kesiapan masing-

masing satuan 

pendidikan. 

3. PAUD paling cepat 

dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2020 dan 

pelaksanaannya sesuai 

dengan kesiapan masing-

masing satuan 

pendidikan. 

bulan Oktober 2020. 

3. PAUD paling cepat 

dilaksanakan pada 

bulan Desember 

2020. 

  

Kondisi Kelas 1. SMA, SMK, MA, MAK, 

SMP, MTs, SD, MI, dan 

program kesetaraan: jaga 

jarak minimal 1,5 (satu 

koma lima) meter dan 

maksimal 18 (delapan 

belas) peserta didik per 

kelas.  

2. SDLB, MILB, SMPLB, 

MTsLB dan SMLB, 

MALB: jaga jarak 

minimal 1,5 (satu koma 

lima) meter dan 

maksimal 5 (lima) peserta 

didik per kelas.  

3. PAUD: jaga jarak minimal 

1,5 (satu koma lima) 

meter dan maksimal 5 

(lima) peserta didik per 

kelas.  

 

1. SMA, SMK, MA, MAK, 

SMP, MTs, SD, MI, 

dan program 

kesetaraan: jaga jarak 

minimal 1,5 (satu 

koma lima) meter dan 

maksimal 18 (delapan 

belas) peserta didik 

per kelas. 

2. SDLB, MILB, SMPLB, 

MTsLB dan SMLB, 

MALB: jaga jarak 

minimal 1,5 meter 

(satu koma lima) dan 

maksimal 5 (lima) 

peserta didik per 

kelas.  

3. PAUD: jaga jarak 

minimal 1,5 (satu 

koma lima) dan 

maksimal 5 (lima) 
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Perihal Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru 

 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. 

Perilaku Wajib di 

seluruh 

lingkungan satuan 

pendidikan 

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 

(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. 

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. 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. 
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Perihal Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru 

Kondisi medis 

warga satuan 

Pendidikan 

1. Sehat dan jika mengidap 

penyakit penyerta 

(comorbid) harus dalam 

kondisi terkontrol. 

2. Tidak memiliki gejala 

COVID-19 termasuk 

orang yang serumah 

dengan warga satuan 

pendidikan. 

1. Sehat dan jika 

mengidap penyakit 

penyerta (comorbid) 

harus dalam kondisi 

terkontrol. 

2. Tidak memiliki gejala 

COVID-19 termasuk 

orang yang serumah 

dengan warga satuan 

pendidikan. 

Kantin Tidak diperbolehkan.  

Warga satuan pendidikan 

disarankan membawa 

makanan/minuman dengan 

menu gizi seimbang. 

Boleh beroperasi dengan 

tetap menjaga protokol 

kesehatan. 

Kegiatan Olahraga 

dan 

Ekstrakurikuler 

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 

Diperbolehkan dengan 

tetap menjaga protokol 

kesehatan. 
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Perihal Masa Transisi Masa Kebiasaan Baru 

didik, pengenalan 

lingkungan satuan 

pendidikan, dan sebagainya.  

  

 Ketentuan khusus: 

1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA ORANYE atau MERAH 

dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan 

harus melalui ZONA ORANYE dan/atau MERAH tetap 

melanjutkan BDR. 

2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA ORANYE atau 

MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU atau KUNING 

tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi 

mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan 

sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan 

pendidikan.  

 

B. Tugas dan Tanggung Jawab 

1. 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 termasuk 

melakukan evaluasi  terhadap pengisian daftar periksa di 

DAPODIK atau EMIS; 

b. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan 

hasil evaluasi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap 

muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a; 

c. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke 

satuan pendidikan yang lain jika diperlukan; 
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d. berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan 

penanganan COVID-19 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 pembukaan kembali satuan 

pendidikan, 

e. 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; 

f. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan 

pendidikan yang berada di ZONA HIJAU dan KUNING 

apabila diperlukan untuk melihat kesiapan satuan 

pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap 

muka.  

Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka, 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. 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;  

b. bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 

setempat melakukan evaluasi pembukaan satuan 

pendidikan; dan  

c. wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah 

dibuka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di 

satuan pendidikan.  
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2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota 

a. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

setempat melakukan pengawasan dan pembinaan 

mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 

kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya; 

b. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan 

COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika 

ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya 

terkonfirmasi positif COVID-19;  

c. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan 

pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi 

kesehatan warga satuan pendidikan; 

d. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga 

satuan pendidikan terkonfirmasi positif;  

e. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan 

COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak 

melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan 

pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan 

apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.  

3. Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, 

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 

Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan 

pendidikan bertanggung jawab untuk: 

a. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap 

muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi 

TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, 

dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. 

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi: 

1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling 

sedikit memiliki:  

a) toilet bersih; 

b) sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan 

sabun atau cairan pembersih tangan (hand 
sanitizer); dan 

c) disinfektan. 

2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, 

seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya; 



Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 80

-11- 
 

 
 

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; 

b) tidak memiliki akses transportasi yang 

memungkinkan penerapan jaga jarak; 

c) memiliki riwayat perjalanan dari ZONA ORANYE 

dan MERAH dan belum menyelesaikan isolasi 

mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan 

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 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 
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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. 

5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan  

a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan 

kesehatan warga satuan pendidikan.  

1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala 

umum seperti: 

a) suhu badan ≥37,3oC; 

b) batuk; 

c) sesak nafas; 

d) sakit tenggorokan; dan/atau 

e) pilek. 

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. 
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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 tersebut 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 tersebut untuk melakukan 

isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. 

7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua 

warga satuan pendidikan yang diminta melakukan 

isolasi mandiri. 

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 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, 
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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. 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 dapat 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. 

6. Tim Pelatihan dan Humas 

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, 
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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; 

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: 

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. 

 

C. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan 

Pendidikan pada Masa COVID-19 

1. Satuan Pendidikan 

Sebelum pembelajaran Setelah pembelajaran 

a. melakukan disinfeksi sarana 

prasarana dan lingkungan 

satuan pendidikan; 

b. memastikan kecukupan 

cairan disinfektan, sabun 

cuci tangan, air bersih di 

setiap fasilitas CTPS, dan 

a. melakukan disinfeksi 

sarana prasarana dan 

lingkungan satuan 

pendidikan; 

b. memeriksa ketersediaan 

sisa cairan disinfektan, 

sabun cuci tangan, dan 
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cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer);  

c. memastikan ketersediaan 

masker, dan/atau masker 

tembus pandang cadangan;  

d. memastikan thermogun 

(pengukur suhu tubuh 

tembak) berfungsi dengan 

baik; dan  

e. melakukan pemantauan 

kesehatan warga satuan 

pendidikan: suhu tubuh dan 

menanyakan adanya gejala 

batuk, pilek, sakit 

tenggorokan, dan/atau 

sesak nafas. 

 

cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer),  

c. memeriksa ketersediaan 

sisa masker dan/atau 

masker tembus pandang 

cadangan; 

d. memastikan thermogun 

(pengukur suhu tubuh 

tembak) berfungsi dengan 

baik; dan 

e. melaporkan hasil 

pemantauan kesehatan 

warga satuan pendidikan 

harian kepada dinas 

pendidikan, kantor wilayah 

Kementerian Agama 

provinsi, dan kantor 

Kementerian Agama 

kabupaten/kota sesuai 

dengan kewenangannya. 

 

2. Warga Satuan Pendidikan  

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga 

kependidikan, dan peserta didik, termasuk 

pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan 

sebagai berikut: 

No. Posisi Aktivitas 

1. Sebelum 

berangkat 

a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; 

b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan 

tidak memiliki gejala: suhu ≥37,3oC, atau 

keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, 

dan/atau sesak nafas; 

c. 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 
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No. Posisi Aktivitas 

kotor; 

d. sebaiknya membawa cairan pembersih 

tangan (hand sanitizer); 

e. membawa makanan beserta alat makan 

dan air minum sesuai kebutuhan; 

f. wajib membawa perlengkapan pribadi, 

meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga 

dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam 

meminjam.  

2. Selama 

perjalanan 

 

a. menggunakan masker dan tetap menjaga 

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

b. hindari menyentuh permukaan benda-

benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan 

mulut, dan menerapkan etika batuk dan 

bersin setiap waktu; 

c. membersihkan tangan sebelum dan 

sesudah menggunakan transportasi 

publik/antar-jemput.  

3. Sebelum 

masuk 

gerbang  

 

a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah 

ditentukan; 

b. mengikuti pemeriksaan kesehatan 

meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala 

batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau 

sesak nafas; 

c. melakukan CTPS sebelum memasuki 

gerbang satuan pendidikan dan ruang 

kelas; 

d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan 

di satuan pendidikan. 

4. Selama 

Kegiatan 

Belajar 

Mengajar 

 

a. menggunakan masker dan menerapkan 

jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) 

meter; 

b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan 

alat makan minum pribadi; 

c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; 

d. memberikan pengumuman di seluruh area 
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No. Posisi Aktivitas 

satuan pendidikan secara berulang dan 

intensif terkait penggunaaan masker, CTPS 

dengan air mengalir, dan jaga jarak; 

e. melakukan pengamatan visual kesehatan 

warga satuan pendidikan, jika ada yang 

memiliki gejala gangguan kesehatan maka 

harus ikuti protokol kesehatan satuan 

pendidikan. 

5. Selesai 

Kegiatan 

Belajar 

Mengajar 

 

a. tetap menggunakan masker dan 

melakukan CTPS dengan air mengalir 

sebelum meninggalkan ruang kelas; 

b. keluar ruangan kelas dan satuan 

pendidikan dengan berbaris sambil 

menerapkan jaga jarak; 

c. 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 

 

a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak 

minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 

b. hindari menyentuh permukaan benda-

benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan 

mulut, serta menerapkan etika batuk dan 

bersin;  

c. membersihkan tangan sebelum dan 

sesudah menggunakan transportasi 

publik/antar-jemput.  

7. Setelah 

Sampai di 

Rumah 

 

a. melepas alas kaki, meletakan barang-

barang yang dibawa di luar ruangan dan 

melakukan disinfeksi terhadap barang-

barang tersebut, misalnya sepatu, tas, 

jaket, dan lainnya; 

b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti 

pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan 

orang lain di dalam rumah; 
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No. Posisi Aktivitas 

c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS 

dengan air mengalir secara rutin; 

d. jika warga satuan pendidikan mengalami 

gejala umum seperti suhu tubuh ≥37,3oC, 

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. 

 

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan 

No. Lokasi Aktivitas 

1. Perpustakaan, 

ruang 

praktikum, 

ruang 

keterampilan, 

dan/atau ruang 

sejenisnya 

a. melakukan CTPS dengan air mengalir 

sebelum masuk dan keluar dari 

ruangan; 

b. meletakkan buku/alat praktikum 

pada tempat yang telah disediakan; 

c. selalu menggunakan masker dan jaga 

jarak minimal 1,5 (satu koma lima) 

meter. 

2. Kantin a. melakukan CTPS dengan air mengalir 

sebelum dan setelah makan; 

b. selalu menggunakan masker dan 

melakukan jaga jarak minimal 1,5 

(satu koma lima) meter; 

c. masker hanya boleh dilepaskan 

sejenak saat makan dan minum; 

d. memastikan seluruh karyawan 

menggunakan masker selama berada 

di kantin; 

e. memastikan peralatan memasak dan 

makan dibersihkan dengan baik. 

f. menggunakan alat makan pribadi 

3. Toilet a. melakukan CTPS dengan air mengalir 

setelah menggunakan kamar mandi 
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No. Lokasi Aktivitas 

dan toilet; 

b. selalu menggunakan masker dan 

menjaga jarak jika harus mengantri. 

4. Tempat Ibadah a. melakukan CTPS dengan air mengalir 

sebelum dan setelah beribadah; 

b. selalu menggunakan masker dan 

melakukan jaga jarak; 

c. menggunakan peralatan ibadah milik 

pribadi; 

d. hindari menggunakan peralatan 

ibadah bersama, misalnya sajadah, 

sarung, mukena, kitab suci, dan lain-

lain; 

e. hindari kebiasaan bersentuhan, 

bersalaman, bercium pipi, dan cium 

tangan. 

5. Tangga dan 

Lorong  

a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti 

arah jalur yang ditentukan; 

b. 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. 

7. Ruang Serba 

Guna dan 

Ruang Olah 

Raga 

 

a. melakukan CTPS dengan air mengalir 

sebelum dan setelah menggunakan 

ruangan atau berolah raga; 

b. selalu menggunakan masker dan 

melakukan jaga jarak minimal 1,5 

(satu koma lima) meter; 

c. olah raga dengan menggunakan 

masker hanya dilakukan dengan 

intensitas ringan sampai dengan 

sedang dengan indikator saat 
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No. Lokasi Aktivitas 

berolahraga masih dapat berbicara;  

d. gunakan perlengkapan olah raga 

pribadi, misalnya baju olah raga, 

raket, dan lain-lain;  

e. dilarang pinjam meminjam 

perlengkapan olah raga. 

8. Asrama (kamar, 

ruang makan, 

kamar mandi, 

tempat ibadah, 

ruang belajar, 

perpustakaan, 

dan lain-lain) 

a. melakukan CTPS dengan air mengalir 

sebelum dan setelah memasuki 

asrama; 

b. menggunakan masker dan tetap 

menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu 

koma lima) meter; 

c. membersihkan kamar dan 

lingkunganya; 

d. melakukan pembersihan dan 

disinfeksi ruangan dan lingkungan 

asrama sebelum digunakan; 

e. membersihkan dan disinfeksi pada 

gagang pintu, tombol/saklar lampu, 

dan permukaan benda yang sering 

disentuh; 

f. memastikan sirkulasi udara di 

asrama baik; 

g. membersihkan kamar mandi setiap 

hari; 

h. dilarang pinjam meminjam 

perlengkapan pribadi, misalnya alat 

mandi, pakaian, selimut, peralatan 

ibadah, alat makan, dan peralatan 

lainnya. 

 

XI. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK/MAK pada ZONA ORANYE 

dan MERAH sedapat mungkin dilaksanakan dengan pembelajaran jarak 

jauh, namun apabila diperlukan, pembelajaran praktik di laboratorium, 

studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya 

diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan. 



Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 92

-23- 
 

 
 

 

XII. Pemimpin perguruan tinggi pada SEMUA ZONA hanya dapat 

mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol 

kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal 

terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan 

pembelajaran daring, seperti: 

A. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan 

B. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan 

akademik/vokasi serupa. 

 

XIII. Model pembelajaran di perguruan tinggi pada SEMUA ZONA untuk 

mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata 

kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam 

hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat 

dicapai dengan pembelajaran  daring, seluruh mata kuliah diletakan di 

bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, 

bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol 

kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan direktur jenderal 

terkait.  

 

XIV. Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan pada 

ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan dengan ketentuan: 

A. materi pelatihan teori dilakukan dengan daring, demikian juga 

dengan  materi pelatihan praktik sedapat mungkin tetap dilakukan 

dengan daring; 

B. apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke 

laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, 

maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan lebih 

lanjut akan diatur dengan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan 

Vokasi. 

 

XV. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada SEMUA ZONA 

A. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 

2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan 

pendidikan keagamaan meliputi:  

1. pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan  

2. pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.  
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B. Pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana dimaksud 

dalam huruf A angka 1 meliputi: 

1. Pendidikan Keagamaan Islam 

a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan 

b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ). 

2. Pendidikan Keagamaan Kristen 

a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK); 

b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK); 

c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan 

d. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). 

3. Pendidikan Keagamaan Katolik 

a. Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK); 

b. Perguruan Tinggi Katolik (PTK); 

4. Pendidikan Keagamaan Hindu 

5. Pendidikan Keagamaan Budha 

a. Lembaga Sekolah Minggu Buddha; 

b. Lembaga Dhammaseka; dan 

c. Lembaga Pabajja.  

6. Pendidikan Keagamaan Konghucu 

a. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (STAK); dan 

b. Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng. 

C. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana 

dimaksud dalam huruf A angka 2 meliputi: 

1. Pesantren 

a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF); 

b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM); 

c. Ma’had Aly;  

d. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah 

(PKPPS); 

e. Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang 

terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah 

dalam Pesantren;  

f. Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan 

pesantren/perguruan tinggi dalam pesantren; dan 

g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning 

(nonformal). 

2. Pendidikan Keagamaan  
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a. Pendidikan Keagamaan Islam 

1) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tertentu; dan 

2) Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) Tertentu. 

b. Pendidikan Keagamaan Kristen 

1) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tertentu; 

2) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) 

Tertentu; 

3) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tertentu; 

4) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu; 

dan 

5) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) 

Tertentu. 

c. Pendidikan Keagamaan Katolik 

1) Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Tertentu; 

dan 

2) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTK Katolik) 

Tertentu. 

d. Pendidikan Keagamaan Budha, yaitu Sekolah Tinggi 

Agama Buddha Negeri (STABN). 

D. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 

2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi 

COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama 

sebagaimana ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan 

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama. 

E. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 

2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan 

pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut: 

1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat 

menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan 

pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-

19; 

b. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan; 

c. dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan 

dengan surat keterangan aman COVID-19 dari gugus 
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tugas percepatan penanganan COVID-19 atau 

pemerintah daerah setempat; 

d. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam 

kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan 

sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan 

setempat. 

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

a. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah 
menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di 

pesantren dan pendidikan keagamaan. 

1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan 

berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan 

penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas 

pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat 

untuk:  

a) memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman 

dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar 

segera mengambil langkah pengamanan sesuai 

petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau 

dinas kesehatan setempat; 

b) memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak 

memenuhi protokol kesehatan, agar segera 

dibenahi atau diambil langkah pengamanan 

sesuai petunjuk gugus tugas percepatan 

penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas 

pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan 

setempat; dan 

c) menaati protokol kesehatan dengan sebaik-

baiknya. 

b. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera 

menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di 

pesantren dan pendidikan keagamaan. 

1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan 

berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan 

penanganan COVID-19 daerah atau dinas kesehatan 

setempat untuk: 
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a) memastikan bahwa asrama dan lingkungannya 

aman dari COVID-19 dan memenuhi standar 

protokol kesehatan;  

b) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka pesantren 

dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan 

tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran 

tatap muka. 

2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan 

menginstruksikan kepada peserta didik untuk: 

a) taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat 

dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak 

selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir 

setiba setiba di asrama, tidak berkerumun dan 

menunggu di tempat yang telah ditentukan, 

dan/atau tidak masuk asrama sebelum 

diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk; 

b) membawa perlengkapan dan peralatan yang 

dibutuhkan dari rumah agar tidak 

dipergunakan secara bersama-sama.  

3) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan 

berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan 

untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat 

peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19, agar 

segera mengambil langkah yang sesuai dengan 

petunjuk petugas kesehatan.   

c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum akan 

menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di 

pesantren dan pendidikan keagamaan:  

1) pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan 

mengupayakan seoptimal mungkin untuk 

melaksanakan pembelajaran secara daring; 

2) memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di 

rumah untuk: 

a) menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan 

menaati semua protokol kesehatan yang 

ditentukan; dan 
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b) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang 

dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka 

akan dimulai, 

3) berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan 

penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan 

setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama 

memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak 

memenuhi: 

a) dilakukan upaya pemenuhan standar protokol 

kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas 

percepatan penanganan COVID-19 daerah dan 

dinas kesehatan setempat; dan  

b) tetap melaksanan BDR, 

4) jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan 

akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap 

muka, maka harus memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada angka 3). 

F. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan 

huruf E berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti 

ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan 

keagamaan.  

G. Protokol Kesehatan bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan 

pada Masa Pandemi COVID-19 

1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan 

lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar 

lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet 

masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, 

dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.  

2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap 

kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, 

ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak 

terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (hand 

sanitizer). 

3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara 

mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara 

menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu 

masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, 
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asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana 

olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses. 

4. Membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung 

dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, 

dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar. 

5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke 

negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari 

terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola 

pesantren dan pendidikan keagamaan.  

6. Melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan 

ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, 

serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, 

dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga 

jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang 

sehat, aman, dan bergizi seimbang.  

7. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan 

pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 

dan mengamati kondisi umum secara berkala: 

a. apabila suhu ≥37,3°C, maka tidak diizinkan untuk 

memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan 

segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas 

pelayanan kesehatan setempat; 

b. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit 

tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk 

segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas 

pelayanan kesehatan setempat; 

c. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b 

segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau 

dinas kesehatan setempat.  

8. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya. 

9. Menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan 

warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri 

10. Pemakaian Masker 

a. Pemakaian masker yang menutupi hidung dan mulut 

hingga dagu dilakukan terus menerus, di setiap tempat 
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dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau 

mandi. 

b. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, 

atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus 

mengganti masker setiap 4 (empat) jam atau kotor, basah 

atau lembab. 

c. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) 

masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai 

cadangan jika diperlukan penggantian masker. 

d. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan 

sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau 

ditempat panas atau di pengering mesin cuci. 

e. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak 

tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi 

label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa 

harus memegang masker yang lain  

f. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker 

pada saat pembelajaran tatap muka. 

11. Jaga Jarak 

a. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan 

melakukan jaga jarak satu dengan lainnya. 

b. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter. 

c. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, 

misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk 

kontak fisik lainnya. 

12. Tidak pinjam meminjam peralatan 

a. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan 

tidak ada pinjam meminjam peralatan. 

b. Setiap peralalatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan 

handuk sebagainya harus diberi nama pemiliknya. 

c. Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera 

disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 

(satu) hari didisinfeksi. 

d. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti 

sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan 

sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, 

setelah kering baru boleh digunakan kembali. 
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e. Pengunaan alat peraga pendidikan, seperti projektor, 

mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya 

harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang 

belum terjamin kebersihannya. 

f. Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup 

ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta 

didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan 

melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu. 

g. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk 

secara bergantian atau bersama-sama bagi lembaga 

pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama. 

13. Olah raga 

a. Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap 

orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka 

dengan memakai masker yaitu olahraga dengan 

intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat 

berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak. 

b. Olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang 

tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun 

yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga 

yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat 

pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya 

c. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan 

tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya. 

d. Selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta 

latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau 

sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak 

satu dengan lainnya. 

e. Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya 

tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas 

digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan 

yang perlu diwaspadai. 

14. Ibadah dan ritual keagamaan 

a. Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, 

dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual 

keagaamaan tanpa mengurangi syarat sahnya 

ibadah/rituan keagamaan. 
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b. Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan 

pribadi yang dibersihkan secara rutin  dan tidak saling 

pinjam-meminjamkan peralatan ibadah/ritual 

keagamaan dengan orang lain. 

c. Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar 

pribadi. 

d. Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya 

di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan 

media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang 

banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan. 

e. Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, 

sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa 

harus menyentuh media pengumpulannya, seperti: 

1) dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan 

lain dari logam, kayu, jaring, atau jala dengan mulut 

atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluar-

masuk rumah ibadah; atau 

2) petugas berkeliling membawa keranjang atau jala 

bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, 

kolekte atau sejenisnya. 

15. Makan/Minum 

a. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang 

menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, 

agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan 

kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan 

makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan 

makannya. 

b. Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak 

sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan 

(juru masak dan penyaji) dengan menggunakan penutup 

kepala, sarung tangan dan masker. 

c. Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri 

makanan maupun saat duduk makan. 

d. pesantren dan pendidikan keagamaan yang 

membolehkan peserta didiknya untuk membeli atau 

menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar 

memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol 
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kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat 

meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk 

melakukan penyuluhan dan pengawasan. 

16. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan 

a. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus 

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai 

ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya 

≥37,3oC, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera 

diperiksakan ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan 

keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas 

pelayanan kesehatan terdekat. 

b. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan 

kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu 

tubuh. 

c. Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar 

kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci 

tangan dan mengecekkan suhu tubuh, utamanya bagi 

pesantren dan pendidikan keagamaan yang 

membolehkan peserta didiknya untuk makan di 

rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama. 

d. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang 

laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air 

mengalir atau hand sanitizer agar tidak menularkan 

melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah 

dipegang orang banyak. 

17. Penyiapan Fasilitas Asrama yang Memenuhi Protokol 

Kesehatan 

a. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terus-

menerus berusaha untuk meningkatkan asrama 

pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar 

protokol kesehatan. 

b. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang 

belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang 

makan, dapur umum, dan ruang terbuka. 
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19. Menerima Tamu 

a. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua 

atau saudara kandung yang benar-benar punya 

kepentingan mendesak untuk bertemu. 

b. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui 

protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS 

dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, 

menggunakan masker, dan jaga jarak. 

c. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek 

kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan 

pengecekan ulang keesokan harinya. 

 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN, 

 

ttd. 

 

NADIEM ANWAR MAKARIM 

MENTERI AGAMA, 

 

 

ttd. 

 

FACHRUL RAZI 

 

MENTERI KESEHATAN, 

 

ttd. 

 

TERAWAN AGUS PUTRANTO 

 

MENTERI DALAM NEGERI, 

 

ttd. 

 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
 
 
 
Dian Wahyuni 
NIP 196210221988032001 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 
Telepon (021) 5711144 

Laman www.kemdikbud.go.id 
 
  

 
 

SURAT EDARAN 
NOMOR 15 TAHUN 202020 

TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH  

DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 
 
Yth.  
1. Gubernur; dan 
2. Bupati/Walikota, 
di seluruh Indonesia. 
 

Dasar Hukum 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan; dan 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. 

 

Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan 
pendidikan selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) 
melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam 
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 
dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dengan 
hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:  
1. Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol 
penanganan COVID-19; dan 

2. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/atau 
luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari 
Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. 

 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 

        Jakarta, 18 Mei 2020 
        Sekretaris Jenderal, 
 
 
 
  
        Ainun Na’im  
Tembusan:        NIP 196012041986011001 
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan 
3. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan 

Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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LAMPIRAN 
SURAT EDARAN 
NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI 
RUMAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN 
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 
 

BAB I 
TUJUAN, PRINSIP, METODE DAN MEDIA PELAKSANAAN BELAJAR DARI 

RUMAH 
 

A. Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah 
Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 bertujuan 
untuk:  
1. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan 

pendidikan selama darurat COVID-19;  
2. melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19; 
3. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan; 

dan 
4. memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta 

didik dan orang tua/wali. 
 

B. Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah 
BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat 
Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 
Virus Disease (COVID 19), yaitu: 
1. keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala 

satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi 
pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR; 

2. kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang 
bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan 
seluruh capaian kurikulum; 

3. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain 
mengenai pandemi COVID-19; 

4. materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang 
pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta 
didik; 

5. aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, 
satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-
masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap 
fasilitas BDR;  

6. hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat 
kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai 
kuantitatif; dan  
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7. mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru 
dengan orang tua/wali.  
 

C. Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah 
BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke 
dalam 2 (dua) pendekatan: 
1. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) 
2. pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring) 
Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan 
(daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan 
dan kesiapan sarana dan prasarana.  
1. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Jarak Jauh Daring 

Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) 
maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran 
daring, diantaranya:  
a. Informasi terkait COVID-19 
NO. SUMBER INFORMASI TAUTAN 
1. Informasi penanganan COVID-19 

oleh Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 

https://covid19.go.id/  

2. Portal informasi pendidikan 
Kemendikbud selama COVID-19 

http://bersamahadapikoron
a.kemdikbud.go.id/   

 
b. Media Pembelajaran Daring 

NO. SUMBER DAN MEDIA  TAUTAN 
1. Rumah Belajar oleh Pusdatin 

Kemendikbud. 
https://belajar.kemdikbud.go
.id 

2. TV edukasi Kemendikbud. https://tve.kemdikbud.go.id/
live/ 

3. Pembelajaran Digital oleh 
Pusdatin dan SEAMOLEC. 
Kemendikbud.  

http://rumahbelajar.id 

4. Tatap muka daring program sapa 
duta rumah belajar 
Pusdatin Kemendikbud. 

pusdatin.webex.com. 

5. LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, 
Kemendikbud.  

http://lms.seamolec.org 

6. Aplikasi daring untuk paket 
A,B,C.  

http://setara.kemdikbud.go.i
d/    

7. Guru berbagi http://guruberbagi.kemdikbu
d.go.id   

8. Membaca digital  http://aksi.puspendik.kemdi
kbud.go.id/membacadigital/ 

9. Video pembelajaran http://video.kemdikbud.go.id
/ 

10. Suara edukasi Kemendikbud   https://suaraedukasi.kemdik
bud.go.id/ 
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NO. SUMBER DAN MEDIA  TAUTAN 
11. Radio edukasi Kemendikbud https://radioedukasi.kemdik

bud.go.id/  
12. Sahabat keluarga -- Sumber 

Informasi dan bahan ajar 
pengasuhan dan pendidikan 
keluarga  

https://sahabatkeluarga.kem
dikbud.go.id/laman/  

13. Ruang guru PAUD Kemendikbud http://anggunpaud.kemdikb
ud.go.id/  

14. Buku sekolah elektronik https://bse.kemdikbud.go.id/ 
15. Mobile edukasi -  

Bahan ajar multimedia  
https://m-
edukasi.kemdikbud.go.id/me
dukasi/  

16. Modul Pendidikan Kesetaraan https://emodul.kemdikbud.g
o.id/  

17. Sumber bahan ajar siswa SD, 
SMP, SMA, dan SMK. 

https://sumberbelajar.seamol
ec.org/  

18. Kursus daring untuk Guru dari 
SEAMOLEC. 

http://mooc.seamolec.org/  

19. Kelas daring untuk siswa dan 
Mahasiswa 

http://elearning.seamolec.org
/ 

20. Buku digital open-access http://pustaka-
digital.kemdikbud.go.id/ 

Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud), terdapat juga sumber dan media pembelajaran yang 
dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran yang dapat dilihat 
daftarnya pada laman 
https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-
pembelajaran/  
 

2. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Luring 
Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa BDR dapat 
dilaksanakan melalui: 
a. televisi, contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI; 
b. radio; 
c. modul belajar mandiri dan lembar kerja; 
d. bahan ajar cetak; dan 
e. alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.  

 
D. Aplikasi Pemantauan Kesehatan dan Risiko COVID-19. 

Berikut beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau kondisi 
COVID-19: 

NO. NAMA DESKRIPSI TAUTAN 
1. PeduliLindungi Aplikasi pemantauan COVID-19. 

Dikelola oleh Gugus Tugas 
Percepatan COVID-19. 

https://play.goo
gle.com/store/ap
ps/details?id=co
m.telkom.tracenc
are&hl=in  
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NO. NAMA DESKRIPSI TAUTAN 
2. Inariks Personal aplikasi untuk mengetahui 

bahaya kebencanaan disekitar 
kita serta upaya yang dapat kita 
lakukan secara 
mandiri. Dikeluarkan oleh Badan 
Nasional Penanggulangan 
Bencana 

https://play.goo
gle.com/store/ap
ps/details?id=co
m.inarisk.bnpb&
hl=in  

3. SehatPedia Aplikasi layanan dan konsultasi 
kesehatan secara daring 
(telemedicine). Dikeluarkan oleh 
Kementerian Kesehatan 

https://play.goo
gle.com/store/ap
ps/details?id=id.
sehatpedia.apps
&hl=in  
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BAB II 
PANDUAN PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH 

 
A. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Dinas Pendidikan 

Selama masa darurat COVID-19, dinas pendidikan dapat melakukan 
langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut.  
1. Membentuk Pos Pendidikan  

Dinas Pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dapat membentuk Pos 
Pendidikan. Pos Pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan 
darurat COVID-19 bidang pendidikan. Keanggotaan Pos Pendidikan 
terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga 
usaha dan media. Pos pendidikan ini merupakan bagian dari Gugus 
Tugas COVID-19 di daerah.  
Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Pendidikan melakukan koordinasi 
secara daring di daerah dengan: 
a. gugus tugas penanganan COVID-19 setempat untuk 

menggordinasikan penanganan COVID-19; 
b. dinas kesehatan setempat untuk menggordinasikan penanganan 

kesehatan termasuk ada/tidaknya peserta didik, pendidik, dan 
tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19 (menjadi ODP, PDP, 
atau terkonfirmasi positif); 

c. badan penanggulangan bencana daerah setempat: untuk 
menggordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

d. dinas sosial setempat untuk pengupayaan saluran layanan 
dukungan psikososial di tingkat daerah dan satuan pendidikan, 
memastikan keamanan situasi dan kondisi pendidik, tenaga 
pendidikan, dan peserta didik secara fisik dan mental, dan 
pemenuhan kebutuhan pendampingan psikososial bagi pendidik, 
tenaga kependidikan, dan peserta didik; 

e. dinas komunikasi dan informatika untuk menggordinasikan 
ketersediaan akses komunikasi dan jaringan telekomunikasi untuk 
pelaksanaan BDR;  

f. organisasi masyarakat, komunitas, media dan dunia usaha yang 
dapat membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama 
masa darurat bencana. 

2. Melakukan koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui 
Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana  (Seknas SPAB), 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat 
Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat (PP/BP-PAUD Dikmas) terkait pelaksanaan 
kebijakan BDR.  

3. Melakukan pendataan di daerah  
Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan pelaksanaan BDR sesuai 
dengan format yang disediakan Kemendikbud melalui tautan 
http://data.spab.kemdikbud.go.id. Pendataan mencakup antara lain: 
a. warga satuan pendidikan terpapar COVID-19 (ODP, PDP, 

terkonfirmasi positif); 
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b. akses terhadap internet dan listrik; 
c. kondisi, kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik selama BDR: 

1) jumlah dan sebaran peserta didik yang tinggal di lingkungan 
pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, asrama. 

2) jumlah dan sebaran peserta didik yang terdampak bencana lain 
seperti banjir, tinggal pengungsian (hunian sementara), atau 
tempat tinggal yang tidak layak.  

3) jumlah dan sebaran peserta didik yang tidak memiliki akses 
sarana pembelajaran daring maupun luring. 

d. pemetaan lembaga baik pemerintah, organisasi masyarakat, media, 
dunia usaha yang memiliki sumberdaya dan inisiatif untuk 
mendukung kegiatan BDR (siapa melakukan apa dimana dan kapan 
serta sumberdaya yang dimiliki masing-masing lembaga). 

4. Menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat 
COVID-19 di daerahnya dalam hal: 
a. program, kegiatan dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan 

pendidikan selama masa darurat COVID-19; 
b. durasi waktu pelaksanaan kebijakan BDR; 
c. mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengikuti protokol 

kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk 
mencegah berkumpulnya peserta didik dan orangtua secara fisik di 
satuan pendidikan;  

d. mekanisme pelaksanaan ujian satuan pendidikan, kenaikan tingkat, 
dan kelulusan peserta didik; dan 

e. pembukaan  kembali  pembelajaran di satuan pendidikan.  
5. Memfasilitasi pembelajaran daring dan/atau luring 

a. memaksimalkan media pembelajaran daring yang dimiliki masing-
masing daerah; 

b. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga 
kependidikan yang membutuhkan pendampingan terkait 
pembelajaran jarak jauh; 

c. mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses 
BDR; 

d. kerja sama dengan perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, 
organisasi pemerintah dan non pemerintah lainnya untuk 
penyediaan modul mandiri dan buku untuk pembelajaran luring di 
daerah yang  tidak ada listrik; 

e. kerja sama dengan televisi dan radio daerah untuk pembelajaran 
luring di daerah yang ada listrik, melalui: 
1) televisi 

Penyampaikan materi dapat disampaikan oleh penyiar atau guru 
dan tenaga pendidikan yang telah ditentukan. Dalam prosesnya 
perlu memperhatikan:  
a) penyampaian materi pelajaran mudah dipahami dan inklusif 

dengan menggunakan berbagai media interaktif seperti 
videografis, infografis, demonstrasi, menggunakan alat 
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peraga, mempromosikan permainan dan kuis interaktif (via 
telepon/SMS) 

b) siarkan dan buat program tersebut dalam siaran ulang agar 
bisa diikuti apabila ada yang tertinggal. 

c) pelajaran harus se-interaktif mungkin, dimungkinkan bagi 
peserta didik untuk tampil di program. 

d) mempertimbangkan kebutuhan untuk peserta didik, 
khususnya penyandang disabilitas (disediakan pengantar 
bahasa isyarat).  

2) radio 
Materi dapat disampaikan oleh penyiar atau oleh guru yang telah 
ditentukan. Dalam penyiaran memperhatikan hal berikut ini:  
a) membagikan secara luas jadwal program dengan berbagai 

cara agar diketahui masyarakat dan orang tua/wali;  
b) melakukan siaran langsung secara interaktif, misalnya 

menggunakan kuis atau mempromosikan permainan; 
c) mendukung peserta didik untuk berinteraksi melalui telepon 

(jika memungkinkan); 
d) materi pembelajaran dipilih sesuai kebutuhan seperti 

pendidikan karakter dan kecakapan hidup, keagamaan, pola 
hidup sehat, pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, dan 
lainnya; 

e) dalam hal pengembangan materi pembelajaran melalui radio, 
dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan pengelola:  
1) Radio edukasi Kemendikbud   

https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/  
2) Radio suaraedukasi AM 1440 Khz Kemendikbud melalui 

surel suaraedukasi@kemdikbud.go.id dan laman 
https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/     

6. Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 
melalui grup media daring, radio, pengumuman keliling, serta 
menginformasikan perkembangan penanganan darurat COVID-19 
bidang pendidikan kepada masyarakat. 

7. Melaksanakan  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR oleh satuan 
pendidikan. 

8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada 
Kemendikbud dan menginformasikan perkembangan BDR kepada 
masyarakat secara rutin. 
 

B. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan  
Selama masa darurat COVID-19, kepala satuan pendidikan melakukan 
langkah-langkah pelaksanan BDR sebagai berikut.  
1. Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama BDR, 

diantaranya:  
a. bekerja dan mengajar dari rumah bagi guru dan tenaga 

kependidikan.  
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b. menentukan jadwal piket apabila diperlukan. Dalam hal dilakukan 
piket hendaknya berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan gugus 
tugas penanganan COVID-19 setempat. 

2. Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta 
didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas.  

3. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jika masa darurat 
COVID-19 dan kegiatan BDR diperpanjang maka perlu mengoordinir 
para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri 
dari: 
a. instruksi dan materi pembelajaran daring dengan menggunakan 

media dan sumber belajar daring. 
b. instruksi dan materi pembelajaran luring dengan menggunakan 

televisi, radio, buku, dan modul pembelajaran mandiri peserta didik.  
c. intruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran untuk 

peserta didik penyandang disabilitas.    
4. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan 

pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu 
a. memastikan guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara 

daring maupun luring; 
b. memastikan rencana pelaksanaan pembelajaran menerapkan 

pembelajaran bermakna, kegiatan kecakapan hidup dan aktivitas 
fisik; dan 

c. memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali peserta 
didik terkait pencegahan COVID-19 dan menerapkan pola perilaku 
hidup bersih di rumah. 

5. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru 
dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun 
luring selama darurat COVID-19. 
a. Ketersediaan gawai/komputer/laptop untuk fasilitas pembelajaran 

daring. 
b. Akses ke media pembelajaran daring dan luring. 
c. Distribusi sarana pembelajaran luring dan alat peraga ke rumah 

peserta didik termasuk alat peraga pendidikan bagi peserta didik 
penyandang disabilitas (bagi yang tidak memiliki akses ke 
pembelajaran daring). 

d. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dan/atau dinas sosial, 
dan/atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
untuk pengupayaan adanya layanan dukungan psikososial bagi 
pendidik, orang tua/wali, dan peserta didik. Layanan psikososial 
dapat menggunakan berbagai saluran, diantaranya: 
1) layanan psikososial yang disediakan oleh Gugus Tugas Nasional 

Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pusat panggilan atau 
call center 119 extention 8; 

2) layanan psikososial oleh Himpunan Psikologi Indonesia melalui 
http://bit.ly/bantuanpsikologi; 

3) layanan psikososial oleh Perhimpunan Dokter Spesialis 
Kesehatan Jiwa Indonesia http://www.pdskji.org/; dan/atau 
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4) layanan psikososial oleh pekerja sosial, hubungi dinas sosial 
setempat.  

6. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam 
mendampingi peserta didik belajar, minimal satu kali dalam satu 
minggu. Materi tentang pengasuhan dapat dilihat pada laman 
https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/  

7. Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan 
pendidikan, memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggung 
jawab kepada tim, dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan/atau 
gugus tugas penanganan COVID-19 setempat dan/atau fasilitas 
kesehatan/rujukan penanganan COVID-19 terdekat.  

8. Memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan dan/atau 
pos pendidikan daerah terkait:  
a. kondisi kesehatan warga satuan pendidikan; 
b. metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan 

(daring/luring/kombinasi daring dan luring); 
c. jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani; 
d. kendala pelaksanaan BDR; dan 
e. praktik baik dan capaian hasil belajar peserta didik. 

 
C. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Guru  

Guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring, mupun 
kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.   
1. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

Referensi perencanaan PJJ baik secara daring maupun luring dapat 
dilihat pada portal Guru Berbagi https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/. 
Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal 
berikut:  
a. memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. dilarang 

memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan 
kecakapan hidup.  

b. menyiapkan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan BDR, materi 
dapat difokuskan pada:  
1) literasi dan numerasi; 
2) pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19; 
3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat 

Sehat (Germas);   
4) kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik; 
5) spiritual keagamaan; dan/atau 
6) penguatan karakter dan budaya.  

c. menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian 
pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya.  

d. menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, 
audio/video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang 
sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan; dan 

e. guru perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan 
daring yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga 
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nonpemerintah guna mendukung keterampilan menyelenggarakan 
PJJ pada situasi darurat COVID-19. 

2. Fasilitasi pembelajaran jarak jauh daring  
Waktu pembelajaran daring sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan 
waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan orangtua/walinya. 
Proses pembelajaran daring terdiri atas: 
a. tatap muka Virtual melalui video conference, teleconference, dan/atau 

diskusi dalam group di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap 
muka virtual memastikan adanya interaksi secara langsung antara 
guru dengan peserta didik. 

b. Learning Management System (LMS). LMS merupakan sistem 
pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. 
Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain pendaftaran dan 
pengelolaan akun,  penguasaan materi, penyelesaian tugas, 
pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, 
konsultasi dan ujian/penilaian. Contoh LMS antara lain kelas maya 
rumah belajar, google classroom, ruang guru, zenius, edmodo, 
moodle, siajar LMS seamolec, dan lain sebagainya.  
 

Berikut langkah-langkah pelaksanaan PJJ daring oleh pendidik: 
Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 

Tatap muka 
virtual 

LMS 

1. Siapkan nomor 
telepon orang 
tua/wali peserta 
didik atau 
peserta didik dan 
buat grup 
WhatsApp (atau 
aplikasi 
komunikasi 
lainnya) sebagai 
media interaksi 
dan komunikasi. 

2. Diskusikan 
dengan orang 
tua/wali peserta 
didik atau 
peserta didik: 
a. ketersediaan 

gawai/laptop/
komputer dan 
akses internet;  

b. aplikasi media 
pembelajaran 
daring yang 

1. Periksa 
kehadiran 
peserta didik 
dan pastikan 
peserta didik 
siap mengikuti 
pembelajaran. 

2. Mengajak 
peserta didik 
berdoa sebelum 
dan sesudah 
pembelajaran. 

3. Penyampaian 
materi sesuai 
dengan metode 
yang 
digunakan. 

4. Selalu berikan  
kesempatan 
pada peserta 
didik untuk 
bertanya, 
mengemukakan 
pendapat, 
dan/atau  

1. Komunikasi 
dengan orang 
tua/wali peserta 
didik atau 
peserta didik 
terkait 
penugasan 
belajar. 

2. Berkomunikasi 
dengan orang 
tua/wali peserta 
didik atau 
peserta didik 
memastikan 
peserta didik 
siap mengikuti 
pembelajaran 
dan mengakses 
LMS. 

3. Memantau 
aktivitas peserta 
didik dalam 
LMS. 

4. Membuka 
layanan 

1. Setiap peserta 
didik mengisi 
lembar aktivitas 
sebagai bahan 
pemantauan 
belajar harian. 

2. Mengingatkan 
orang tua/wali 
peserta didik 
atau peserta 
didik untuk 
mengumpulkan 
foto lembar 
aktivitas dan 
penugasan. 

3. Memberikan 
umpan balik 
terhadap hasil 
karya/tugas 
peserta 
didik/lembar 
refleksi 
pengalaman 
belajar. 
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Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 
Tatap muka 

virtual 
LMS 

akan 
digunakan;  

c. cara 
penggunaan 
aplikasi 
daring; 

d. Materi dan 
jadwal 
pembelajaran 
daring. 

3. Buat RPP yang 
sesuai dengan 
kondisi dan 
akses 
pembelajaran 
daring. 

4. Memastikan 
orang tua/wali 
peserta didik 
atau peserta 
didik mendukung 
proses 
pembelajaran 
daring. 

melakukan 
refleksi. 

konsultasi bagi 
peserta didik 
yang mengalami 
kesulitan. 

 
3. Fasilitasi pembelajaran jarak jauh luring  

Proses Pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan: (a) 
menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkunan sekitar; 
(b) menggunakan media televisi; dan (c) menggunakan radio.  
a. langkah fasilitasi PJJ luring menggunakan media buku, modul dan 

bahan ajar dari lingkunan sekitar 
Waktu pembelajaran dan pengumpulan hasil belajar disepakati 
dengan peserta didik dan/atau orang tua/wali dan sesuai dengan 
kondisi. 
Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 

1. menyiapkan RPP 
2. menyiapkan bahan 

ajar, jadwal dan 
penugasan kemudian 
mengirimkannya ke 
peserta didik/orang 
tua/wali 

3. Memastikan semua 
peserta didik telah 
mendapatkan lembar 
jadwal dan penugasan. 

1. Pembelajaran 
luring dibantu 
orang tua/wali 
peserta didik sesuai 
dengan jadwal dan 
penugasan yang 
telah diberikan. 

2. Guru dapat 
melakukan 
kunjungan ke  
rumah peserta 

1. Setiap peserta didik 
mengisi lembar 
aktivitas sebagai 
bahan pemantauan 
belajar harian 

2. Orang tua/wali 
peserta didik 
memberikan 
tandatangan pada 
tiap sesi belajar 
yang telah tuntas di 
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Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 
4. Jadwal pembelajaran 

dan penugasan belajar 
diambil oleh orang 
tua/wali peserta didik 
sekali seminggu di 
akhir minggu dan atau 
disebarkan melalui 
media komunikasi 
yang tersedia. 

5. Guru dan orang 
tua/wali peserta didik 
yang bertemu untuk 
menyerahkan jadwal 
dan penugasan 
diwajibkan melakukan 
prosedur keselamatan 
pencegahan COVID-19.  

didik untuk 
melakukan 
pengecekan dan 
pendampingan 
belajar. Jika ini 
dilaksanakan, wajib 
melakukan 
prosedur 
pencegahan 
penyebaran COVID-
19. 

3. Berdoa bersama 
sebelum dan 
sesudah belajar. 

lembar 
pemantauan 
harian.   

3. Penugasan 
diberikan sesuai 
dengan jadwal  

4. Muatan penugasan 
adalah pendidikan 
kecakapan hidup, 
antara lain 
mengenai pandemi 
COVID-19. Selain 
itu, perlu 
dipastikan adanya 
konten rekreasional 
dan ajakan 
melakukan 
olahraga/ kegiatan 
fisik dalam upaya 
menjaga kesehatan 
mental dan fisik 
peserta didik 
selama periode 
BDR.  

5. Hasil penugasan 
berikut lembar 
pemantauan 
aktivitas harian 
dikumpulkan setiap 
akhir minggu 
sekaligus 
mengambil jadwal 
dan penugasan 
untuk minggu 
berikutnya. Ini 
dapat juga dikirim 
melalui alat 
komunikasi.  

 
b. Langkah fasilitasi pembelajaran jarak jauh luring menggunakan 

televisi dan radio  
waktu pembelajaran dan pengerjaan tugas disesuaikan dengan 
jadwal tayang/siaran dan waktu pengumpulan tugas setiap akhir 
minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik ketersediaan 
waktu peserta didik dan orang tua/wali. 
 



Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitasselama Masa Pandemi Covid 19 117

- 13 - 
 

Pra-pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 
1. Mendapatkan 

informasi mengenai 
jadwal pembelajaran 
melalui televisi/radio. 

2. menyosialisasikan 
jadwal pembelajaran 
kepada orang 
tua/wali dan peserta 
didik. 
 

1. Guru ikut 
menyaksikan 
pembelajaran 
Televisi/Radio 

2. Guru mencatat 
pertanyaan/ 
penugasan yang 
diberikan di akhir 
pembelajaran 

3. Guru membuat 
tugas tambahan 
informasi 
berdasarkan 
pembelajaran 
televisi/radio (jika 
dibutuhkan)  

4. Berdoa sebelum dan 
sesudah belajar. 

1. Guru membuat kunci 
jawaban atas penugasan 

2. Mengumpulkan hasil 
penugasan sesuai dengan 
waktu yang ditentukan.  

3. Penilaian dilakukan dengan 
mempertimbangkan 
ketuntasan seluruh 
aktivitas dan penugasan 

 

 
D. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Peserta Didik 

1. Pembelajaran daring oleh peserta didik  
Waktu PJJ daring sepanjang hari, menyesuaikan waktu dan kondisi 
orang tua/wali peserta didik atau peserta didik dan kesepakatan dengan 
guru atau satuan pendidikan 

Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 
tatap muka virtual LMS 

1. Siapkan 
perangkat 
pembelajaran 
daring baik gawai 
pintar maupun 
laptop, pastikan 
kuota internet 
dan baterai 
cukup. 

2. Pastikan 
memiliki nomor 
telepon guru dan 
masuk ke dalam 
grup daring yang 
telah dibuat, di 
bawah 
pengawasan 
orang tua/wali 
peserta didik. 

3. Pelajari cara 
kerja aplikasi dan 

1. Sampaikan diri 
siap mengikuti 
pembelajaran 
dengan  tatap 
muka virtual  
dengan 
menuliskan 
nama atau 
pastikan terlihat 
di video (jika 
memungkinkan). 

2. Berdoa sebelum 
dan sesudah 
pembelajaran. 

3. Menuliskan dan 
menyampaikan 
refleksi diri atas 
situasi yang 
terjadi. 

4. Pahami jadwal 
pembelajaran 

1. Berdoa sebelum 
dan sesudah 
pembelajaran. 

2. Pahami jadwal 
pembelajaran 
serta  tujuan 
pembelajaran. 

3. Selesaikan 
semua aktivitas 
dalam LMS 
sesuai dengan 
jadwal 
(penguasaan 
materi, tugas, 
penilaian). 

4. Berkonsultasi 
dengan guru, 
dan orang 
tua/wali dalam 
menyelesaikan 
aktivitas dalam 
LMS. 

1. Isi lembar 
pemantauan 
pembelajaran 
(jika ada). 

2. Kumpulkan tugas 
hari ini (jika ada). 

3. Kumpulkan 
dokumentasi 
(foto) 
pembelajaran hari 
ini. 

4. Sampaikan ke 
guru atau orang 
tua/wali jika ada 
kesulitan 
mengakses 
pembelajaran 
daring hari ini. 

5. Tuliskan rencana 
kegiatan setelah 
jam belajar. 
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Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 
tatap muka virtual LMS 

aturan 
komunikasinya. 

4. Siapkan tempat 
di rumah yang 
cukup nyaman 
untuk belajar, 
alat tulis, 
catatan, dan 
buku pegangan. 

5. Buatlah target 
belajar hari itu.  

serta  tujuan 
pembelajaran. 

5. Ikuti instruksi 
dan materi 
pembelajaran. 

6. Aktif dalam 
diskusi dengan 
guru.  

7. Selesaikan tugas 
dari guru, ajak 
diskusi orang 
tua/wali.  

8. Ambil 
kesimpulan 
pembelajaran. 

5. Sampaikan 
progres 
penyelsaian 
aktivitas dalam 
LMS kepada 
guru dan orang 
tua/wali.   

6. Ambil 
kesimpulan 
pembelajaran 
hari ini. 

 
2. Pembelajaran luring oleh peserta didik 

a. Pembelajaran Luring menggunakan buku, modul media buku, modul 
dan bahan ajar dari lingkunan sekitar 
Waktu: Sepanjang Hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang 
tua/wali. Pengumpulan tugas di akhir minggu, atau disesuaikan 
dengan kondisi peserta didik 

Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 
1. Siapkan buku atau 

piranti pembelajaran 
pembelajaran yang 
dimiliki di rumah. 

2. Peserta didik harus 
mengetahui metode 
pembelajaran yang akan 
dijalani secara mandiri 
di rumah. 

3. Ajak orang tua/wali 
peserta didik untuk 
mendukung  proses 
pembelajaran. 

4. Peserta didik telah 
memiliki jadwal 
pembelajaran dan 
lembar pemantauan dari 
guru. 

1. Berdoa sebelum 
kegiatan. 

2. Pahami materi 
pembelajaran sesuai 
dengan instruksi dari 
guru. 

3. Ajak diskusi orang 
tua/wali peserta didik 
atau orang dewasa 
yang ada di rumah 
untuk membantu 
proses belajar. 

4. Selesaikan penugasan 
dari guru. 

1. Tutup dengan doa. 
2. Mengisi lembar 

pemantauan harian. 
3. Kumpulkan dokumen 

tugas (dan foto) 
pembelajaran hari 
ini. 

4. Dokumen tugas, 
lembar pemantauan 
harian disampaikan 
ke guru setiap akhir 
minggu atau 
disesuaikan dengan 
kondisi peserta didik. 

 

 
b. Pembelajaran luring dengan media televisi dan radio nasional atau 

daerah 
Waktu belajar sesuai dengan jam tayang pembelajaran televisi dan 
radio. Waktu mengerjakan dan pengumpulan tugas sesuai dengan 
kesepakatan dengan pendidik. 
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Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 
1. Peserta didik 

mendapatkan 
informasi mengenai 
jadwal pembelajaran 
televisi dan radio  

2. Peserta didik mencari 
bahan bacaan dari 
buku/modul 
pembelajaran mandiri 
terkait topik yang 
akan ditayangkan 
keesokan harinya.  

3. Peserta didik 
mempelajari bahan 
bacaan yang 
diperoleh.  

4. Siapkan piranti 
pembelajaran  (televisi 
dan radio), buku, dan 
alat tulis. 

5. Ajak orang tua/wali  
peserta didik untuk 
mendukung  proses 
pembelajaran. 

1. Berdoa sebelum 
kegiatan. 

2. Peserta didik 
menyaksikan 
pembelajaran televisi dan 
radio. 

3. Peserta didik mencatat 
hal-hal yang ingin 
ditanyakan.  

4. Jalankan pembelajaran 
hari ini dengan 
komitmen dan gembira. 
 

1. Tutup dengan doa. 
2. Peserta didik 

mengerjakan 
penugasan. 

3. Mengisi lembar 
pemantauan 
harian. 

4. Peserta didik 
mengumpulkan 
penugasan  dan 
lembar pemantauan 
sesuai dengan 
waktu yang telah 
disepakati. 

5. Menuliskan 
rencana kegiatan 
setelah jam belajar. 

 
E. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik  

Pendampingan PJJ baik secara daring dan luring oleh orang tua/wali 
terhadap peserta didik menyesuaikan kondisi, dan ketersediaan waktu dan 
sarana dan prasarana pembelajaran.  
1. Pendampingan pembelajaran daring 

Waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dengan guru dan 
peserta didik. Berikut langkah pendampingan belajar daring terhadap 
peserta didik. 

Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai 
pembelajaran tatap muka virtual LMS 

1. Orang tua/wali 
peserta didik 
harus memiliki 
nomor telepon 
guru dan 
bergabung ke 
dalam group 
komunikasi 
satuan 
pendidikan 
jika ada 

1. Orang tua/wali 
peserta didik 
mendampingi 
dan memantau 
proses 
pembelajaran 
daring  

2. Orang tua/wali 
mendorong 
peserta didik agar 
aktif selama 

1. Orang tua /wali 
peserta didik 
berkoordinasi 
dengan guru 
untuk 
penugasan 
belajar 

2. Orang tua/wali  
mendampingi 
dan memantau 
aktivitas 

1. Orang 
tua/wali 
peserta didik 
memastikan 
peserta didik 
mengisi 
lembar 
aktivitas 
sebagai bahan 
pemantauan 
belajar harian 
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Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai 
pembelajaran tatap muka virtual LMS 

2. Orang tua/wali  
mendiskusika
n rencana 
pembelajaran 
yang inklusif  
bersama guru 
sesuai kondisi 
peserta didik, 

3. Orang tua/wali 
menyiapkan 
perangkat 
pembelajaran 
daring 

4. Orang tua/ 
wali peserta 
didik  
memastikan 
peserta didik  
siap mengikuti 
pembelajaran 
daring 
 

proses 
pembelajaran 

3. Membantu anak 
secara teknis 
dalam 
mengoperasikan 
aplikasi dan 
teknologi   
 
 

anaknya dalam 
LMS 

3. Membantu anak 
secara teknis 
dalam 
mengoperasikan 
aplikasi dan 
teknologi   
 

2. Orang 
tua/wali 
peserta didik 
mengumpulka
n foto lembar 
aktivitas dan 
penugasan 
setiap hari  

3. Orang tua/ 
wali  secara 
aktif 
berdiskusi 
dengan guru 
terkait 
tantangan dan 
kendala yang 
dihadapi 
selama proses 
pembelajaran 
daring 

 
2. Pendampingan pembelajaran luring menggunakan buku dan modul 

media buku, modul, dan bahan ajar dari lingkunan sekitar 
Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 

1. Orang tua/wali 
berkoordinasi dengan 
guru mendiskusikan 
rencana pembelajaran. 

2. Orang tua/wali 
mengambil bahan ajar 
ke satuan pendidikan 
sesuai dengan waktu 
yang dijadwalkan 

3. Orang tua/wali 
menyiapkan waktu 
dirumah untuk belajar 
secara mandiri  

4. Orang tua/wali 
memastikan tempat 
dan fasilitas belajar 
nyaman 

1. Orang tua/wali 
membantu proses 
belajar luring sesuai 
dengan jadwal dan 
penugasan yang telah 
diberikan. 

2. Berdoa bersama 
sebelum dan sesudah 
belajar. 

1. Orang tua/wali 
memastikan peserta 
didik mengisi lembar 
aktivitas sebagai 
bahan pemantauan 
belajar harian 

2. Orang tua/wali 
peserta didik 
memberikan 
tandatangan pada 
tiap sesi belajar yang 
telah tuntas di lembar 
pemantauan harian.   

3. Hasil penugasan 
berikut lembar 
pemantauan aktivitas 
harian dikumpulkan 
setiap akhir minggu 
sekaligus mengambil 
jadwal dan penugasan 
untuk minggu 
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Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 
berikutnya. Ini dapat 
juga dikirim melalui 
alat komunikasi.  

4. Orang tua/wali  
secara aktif 
berdiskusi dengan 
guru terkait 
tantangan dan 
kendala yang 
dihadapi selama 
proses pembelajaran 
luring 

 
3. Pendampingan pembelajaran luring dengan media televisi/radio 

nasional/daerah 
Pra pembelajaran Saat pembelajaran Usai pembelajaran 

1. Orang tua/wali 
mengetahui jadwal jadwal 
pembelajaran TV dan 
radio. 

2. Orang tua/wali membantu 
peserta didik mencari 
bahan bacaan dari 
buku/modul 
pembelajaran mandiri 
terkait topik yang akan 
ditayangkan keesokan 
harinya.  

3. Menyiapkan piranti 
pembelajaran  
(televisi/radio), buku dan 
alat tulis. 

4. Orang tua/wali 
mendukung  proses 
pembelajaran. 

5. Memastikan peserta didik 
siap mengikuti 
pembelajaran (misal: telah 
mandi, telah sarapan). 

1. Berdoa sebelum 
kegiatan. 

2. Orang tua/wali  
ikut menyaksikan 
pembelajaran 
TV/Radio. 

3. Memastikan 
peserta didik 
mengikuti 
pembeajaran 
dengan nyaman 
dan gembira.  
 

1. Orang tua/wali 
memastikan peserta 
didik mengisi lembar 
aktivitas sebagai 
bahan pemantauan 
belajar harian. 

2. Orang tua/wali 
peserta didik didik 
memberikan 
tandatangan pada 
tiap sesi belajar yang 
telah tuntas di lembar 
pemantauan. 

3. Hasil penugasan 
berikut lembar 
pemantauan aktivitas 
harian dikumpulkan 
setiap akhir minggu.  
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BAB III 
PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SAAT SATUAN PENDIDIKAN KEMBALI 

BEROPERASI 
 
A. Prinsip  

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) saat satuan pendidikan kembali beroperasi 
wajib memastikan terpenuhinya tujuan pendidikan di masa pandemi 
COVID-19, yaitu:  
1. memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses 

pendidikan yang berkualitas; 
2. melindungi seluruh warga satuan pendidikan; dan 
3. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan 

pendidikan. 
 

B. Tata Laksana  
1. Seluruh sarana dan prasarana satuan pendidikan dibersihkan secara 

rutin, minimal 2 (dua) kali sehari, saat sebelum KBM dimulai dan setelah 
KBM selesai.  

2. Pemantauan kesehatan secara rutin, termasuk setiap sebelum KBM 
mulai berjalan, terhadap seluruh warga satuan pendidikan (termasuk 
peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya termasuk 
pengurus kantin satuan pendidikan), terkait gejala-gejala COVID-19, 
antara lain: 
a. demam tinggi diatas 38oC; 
b. batuk; 
c. pilek; 
d. sesak napas; 
e. diare; dan/atau 
f. kehilangan indera perasa dan/ atau penciuman secara tiba-tiba. 

3. Pihak satuan pendidikan perlu mengatur proses pengantaran dan 
penjemputan peserta didik untuk menghindari kerumunan dan 
penumpukan warga satuan pendidikan saat mulai dan selesai KBM. 

4. Seluruh warga satuan pendidikan aktif, termasuk peserta didik, wajib 
aktif dalam mempromosikan protokol pencegahan penyebaran COVID-
19, antara lain: 
a. cuci tangan pakai sabun yang rutin minimal 20 detik; 
b. hindari menyentuh wajah, terutama hidung, mata, dan mulut; 
c. menerapkan jaga jarak sebisa mungkin, sekitar 1-2 meter; dan 
d. melakukan etika batuk dan bersin yang benar. 

5. Pihak satuan pendidikan perlu memastikan sarana dan prasarana yang 
sesuai untuk mencegah penyebaran COVID-19, antara lain memastikan 
ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun, minimal di lokasi dimana 
warga satuan pendidikan masuk dan keluar dari lingkungan satuan 
pendidikan. 

6. Pihak satuan pendidikan menempatkan materi informasi, komunikasi, 
dan edukasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat-
tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga satuan pendidikan, 
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terutama peserta didik, dengan pesan-pesan yang mudah dimengerti, 
jelas, dan ramah peserta didik. 

7. Pihak satuan pendidikan memastikan adanya mekanisme komunikasi 
yang mudah dan lancar dengan orang tua/wali peserta didik, termasuk 
mempertimbangkan adanya hotline atau narahubung terkait keamanan 
dan keselamatan di lingkungan satuan pendidikan. 

8. Pihak satuan pendidikan memastikan memiliki sistem dan prosedur 
manajemen kedaruratan di satuan pendidikan untuk mengantisipasi bila 
terjadi ancaman bencana (misalnya gempa bumi, banjir, gunung 
meletus, tsunami, dan kebakaran) di masa COVID-19. Sistem dan 
prosedur ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh warga satuan 
pendidikan, termasuk peserta didik dan orang tua/walinya. 

 
 
                                              Sekretaris Jenderal, 
 
 
 
 
        Ainun Na’im  
        NIP 196012041986011001 
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