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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 UNGGUL SEKAYU 
Jl. Kolonel Wahid Udin, LK. I, Kayuara, Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia Kode Pos 30711 
Telp./Fax. (+62 714) 322209, Website : http://www.sman2sekayu.sch.id Email : smanda_sekayu@yahoo.com 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PEMBELAJARAN  TATAP MUKA TERBATAS MASA COVID-19 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

A. Latar Belakang 

Tahun 2019 dunia dibuat terhentak dengan mulai mewabahnya virus Corona setelah 

berjangkitnya penyakit flue burung. Corona Virus 19 atau yang sering disebut Covid 19 semakin 

meluas dengan cepat. Hampir seluruh Negara di dunia terkena wabah ini. Virus Corona 19 

menyebabkan penderita mengalami demam yang tinggi, perih di tenggorokan, sakit kepala, batuk, 

kelelahan, diare, hilangnya indra perasa atau penciuman, ruam pada kulit, rasa tidak nyaman, mata 

merah. Pada gejala serius terjadi sindrom pernafasan; kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri 

dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak dan lain 

sebagainya hingga berakhir pada kematian. Setiap hari korban akibat Virus Corona ini semakin 

bertambah dan ini mengakibatkan kengerian luar biasa di masyarakat.  Mengingat cepatnya 

penularan virus Corona dan bahaya yang ditimbulkan, maka seluruh kepala-kepala Negara 

mengeluarkan kebijakan untuk menyembuhkan dan memutus rantai persebaran virus tersebut. 

Fasilitas kesehatan dibangun dan ditingkatkan, sementara fasilitas-fasilitas umum dibatasi bahkan 

ditutup untuk menghidarkan terjadinya kontak fisik yang memungkinkan tersebarnya virus lebih 

cepat. Seruan-seruan porotokol kesehatan Covid 19 terus disosialisakian melalui selebaran-

selebaran, artikel-artikel, pampflet-pamflet, dan lain sebagainya. Negara menyatakan darurat Covid 

19.  

Dampak wabah Covid 19  dapat dirasakan pada berbagai sector seperti kesehatan, ekonomi, 

dan pendidikan. Terutama bidang pendidikan, sejumlah 13 negara yang di dalamnya terdapat Cina, 

Jepang, dan Indonesia memilih untuk menghentikan aktivitas sekolah untuk memutus rantai 

persebaran Covid-19. UNESCO menghimbau agar masyarakat dan pelajar tetap tinggal di dalam 

rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan kebijakan untuk Belajar Dari 

Rumah (BDR), proses belajar mengajar dilakukan siswa dari rumah. Guru dapat memberikan 

pembelajaran melalui platform WA dan lain sebagainya. Metode dan pelaksanaan BDR 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terdiri dari PJJ 

dalam jaringan (Daring), PJJ luar jaringan (Luring), serta kombinasi daring dan luring (Blanded).  
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 Pada pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kreatifitas dan penguasaan guru dan siswa terhadap 

teknologi sangat dibutuhkan. Di media-media social dan internet banyak menawarkan berbagai 

aplikasi pembelajaran jarak jauh seperti schoology, edmodo, quiziz, e-learning, office 365, google 

classroom, google meet, zoom, webex, kahoot, google form, dan lain sebagianya. Pemerintah 

Indonesia sendiri melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan memfasilitasi media dan sumber 

belajar Jarak Jauh  yang menggunakan gawai (gadget) maupun leptop melalui beberapa portal dan 

aplikasi pembelajaran daring, seperti: 

1. https://belajar.kemdikbud.go.id,  

2. https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id,  

3. https://radioedukasi.kemdikbud.go.id,  

4. https://guruberbagi.kemdikbud.go.id,  

5. https://rumahbelajar.kemdikbud.go.id, dan lain sebagainya.  

Disamping itu, pemerintah juga telah mendanai pemberian quota belajar kepada guru dan siswa di 

seluruh Indonesia.  

 Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat dilakukan oleh guru dan siswa, namun demikian dalam 

perjalanannya menemui kendala atau hambatan-hambatan baru. Hambatan-hambatan itu berupa 

masih terdapatnya guru yang kurang menguasai teknologi akibatnya sering memberikan tugas yang 

banyak atau materi kepada siswanya melalui WA atau SMS. Masih banyaknya siswa yang tidak 

memiliki HP sendiri atau punya HP hanya satu dan itu dipergunakan oleh orang banyak juga 

menjadi kendala dalam PJJ. Selain itu kebanyakan orang tua keberatan untuk mendampingin 

anaknya belajar di rumah selain disebabkan kesibukan mencari nafkah, juga dikarena 

kekurangmampuan orang tua dalam memahami materi dan melakukan pendekatan pendidikan 

kepada anaknya. Masih terdapatnya siswa yang belum mendapatkan quota atau terbatasnya quota 

yang diberikan oleh pemerintah juga menjadi factor penghambat PJJ. Demikian juga gangguan 

sinyal, sering mati lampu,  kurangnya sosialisasi antara siswa, kurangnya komunikasi dan 

koordinasi guru dan orang tua, serta tidak terbatasnya jam mengajar guru menjadikan PJJ kurang 

efektif. Guru yang terbiasa mengajar tatap muka merasakan berbedaan yang mendalam saat harus 

mengajar dengan daring. Guru mengajar daring merasakan tidak adanya kedekatan emosional 

dengan siswanya, merasakan materi yang diberikan kurang menyentuh siswa. Ketidakadaan kontak 

langsung dengan siswa membuat guru merasa kurang optimal dalam mengajar. Siswa dan guru 

memerlukan tatap muka.  

 Kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik ditengah-tengah pandemi Covid 19 

telah dievaluasi  oleh pemerintah. Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan tetap 

mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Melalui 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 

https://belajar.kemdikbud.go.id/
https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/
https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/
https://rumahbelajar.kemdikbud.go.id/
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Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384/2021, Nomor 

HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 dikeluarkan Panduan 

Penyelenggaraaan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) yang 

didalamnya memuat ketentuan pembelajaran Tatap Muka Terbatas.  

 Berdasarkan latar belakang dan telah terbitnya dasar hukum tentang Pembelajaran Tatap 

Muka Terbatas di atas, maka SMA N 2 Unggul Sekayu bermaksud menyelenggarakan 

pembelajaran Tatap Muka Terbatas tahun pelajaran 2021/2022.  

 

B. Dasar Hukum  

1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Peraturan Pemerintah RI No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

3. Permendikbud No.53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan 

Satuan Pendidikan Pada Pedidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

4. Permendikbud RI No. 20 Tahun 2016Tentang Standar Kelulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

5. Permendikbud RI No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah 

6. Permendikbud RI No.22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

7. Permendikbud RI No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

8. Permendikbud RI No. 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan  Atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No.24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Isi dan Kompetensi 

Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah 

9. Permendikbud RI No.36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pemendikbud No.59 Tahun 

2014 Tentang Kurikulum SMA/MA 

10. Permendikbud No.43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan 

Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional 

11. Kepmendikbud No.719/P/2020 Tentang Peubahan Atas Permendikbud Nomor 36 Tahun 

2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi 

Khusus 

12. Perubahan KD Permen 37 Pada KD Kepbalitbangbuk No.018 Tahun 2020 
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13. SKB Empat Mentri No.01/KB/2020, 516/2020, HK.03.01/Menkes/363/2020,No 440-882 

Tentang Penyelerasan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2020-2021 dan Tahun Akademik 

2020-2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 

14. Surat Edaran No.4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kebijakan Pendidikan Masa Darurat 

Covid-19 

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

Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384/2021, Nomor 

HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronaviru   s Disease 2019 (Covid-19).  

16. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020-2021 

17. Program Kerja SMA N 2 Unggul Sekayu Tahun Pelajaran 2020-2021 
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 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 UNGGUL SEKAYU 

Jl. Kolonel Wahid Udin, LK. I, Kayuara, Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia Kode Pos 30711 

Telp./Fax. (+62 714) 322209, Website : http://www.sman2sekayu.sch.id Email : smanda_sekayu@yahoo.com 

 

 

SURAT KEPUTUSAN  

KEPA LA SMA NEGERI 2 UNGGUL SEKAYU 

NOMOR: 420/  337  / SMAN2SKY/2021 

 

TENTANG  

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBELAJARAN  TATAP MUKA TERBATAS 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

Menimbang : a. Bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas 

utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pemebelajaran pada 

masa pandami COVID-19 

b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap 

muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran 

jarak jauh 

c. Bahwa berdasarkan hasil survey sekolah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka 

dari peserta didik yang mengalami kendala dan kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh 

d. Bahwa sebagai upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan 

pendidikan, diperlukan intervensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah 

satu upaya percepatan penyelenggaraan tatap muka, selain penerapan protocol 

kesehatan yang ketat di satuan pendidikan dan pertimbangan epidemiologis kasus 

COVID-19 

e. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, 

perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun Pelajaran 2021/2022 

Mengingat : 1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Peraturan Pemerintah RI No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

3. Permendikbud No.53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan 
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Satuan Pendidikan Pada Pedidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

4. Permendikbud RI No. 20 Tahun 2016Tentang Standar Kelulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

5. Permendikbud RI No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

6. Permendikbud RI No.22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

7. Permendikbud RI No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

8. Permendikbud RI No. 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan  Atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No.24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Isi dan 

Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

9. Permendikbud RI No.36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pemendikbud No.59 

Tahun 2014 Tentang Kurikulum SMA/MA 

10. Permendikbud No.43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang 

Diselenggarakn Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional 

11. Kepmendikbud No.719/P/2020 Tentang Peubahan Atas Permendikbud Nomor 36 

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam 

Kondisi Khusus 

12. Perubahan KD Permen 37 Pada KD Kepbalitbangbuk No.018 Tahun 2020 

13. SKB Empat Mentri No.01/KB/2020, 516/2020, HK.03.01/Menkes/363/2020,No 440-

882 Tentang Penyelerasan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2020-2021 dan Tahun 

Akademik 2020-2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 

14. Surat Edaran No.4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kebijakan Pendidikan Masa Darurat 

Covid-19 

15. SE Mendikbud No.1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional, Ujian Kesetaraan, 

dan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) 

16. Surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 

420/0050/SMA.1/Disdik.SS/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Ujian 

Satuan Pendidikan (USP)  

17. Surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 

420/0042/SMA_1/Disdik.SS/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Ujian Satuan 

Pendidikan (USP) dan Kelulusan 

18. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020-2021 

19. Program Kerja SMA N 2 Unggul Sekayu Tahun Pelajaran 2020-2021 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  PEMBELAJARAN TATAP MUKA   

  TERBATAS  TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

   

KESATU  : Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemic Corona Virus Disease 2019  

   (COVID-19) dilakukan dengan : 

a. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerpakan protocol 

kesehatan;dan/atau 

b. Pembelajaran jarak jauh 

 

KEDUA  : Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau  

  pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.  

 

KETIGA  : Apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di sekolah, maka  kepala sekolah    

  wajib melakukan penanganan kasus yang  diperlukan dan dapat memberhentikan  

  sementara pembelajaran tatap muka terbatas di  sekolah.  

   

KEEMPAT  : Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah  untuk mencegah  

  dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di sekolah , maka  pembelajaran tatap  

  muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka  waktu yang  

  ditentukan dalam kebijakan dimaksud.  

   

 

KELIMA        : Ketentuan mengenai Standar Operasiaonal Prosedur Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas  Tahun Pelajaran 2021/2022 tercantum dalam Lampiran 

yangmerupakan  bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

  

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 

Ditetapkan  : di Sekayu 

Pada Tanggal :    15  April  2021 

Kepala Sekolah,  

 

 

Hendri, S,Pd.,M.Si 

NIP. 19710726 199802 1 003 
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Lampiran 1  : Surat Keputusan Kepala SMA N 2 Unggul Sekayu 

Tanggal  : 15 April 2021 

Nomor   : 420/ 337  /SMA2SKY/2021 

Tentang : STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR PEMBELAJARAN    

                                     TATAP MUKA TERBATAS TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

  

I 

PENGERTIAN 

Dalam Standar Operasional Prosedur Tatap Muka Terbatas Tahun Pelajaran 2020/2021 ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilakukan dengan protocol kesehatan 

yang ketat dan terpantau oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementrian Agama 

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

kewenangannya dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka 

pencegahan dan pengendalian COVID-19 

2. Tatap Muka Terbatas adalah pembelajaran tatap muka di sekolah dengan pembatasan 

jumlah siswa, pembatasan jam tatap muka, dan pemberlakukan protokol kesehatan 

COVID-19 secara ketat. 

3.  Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilaksanakan melalui 2 (dua) fase 

berikut: 

A. Masa Transisi 

Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka 

terbatas di sekolah 

B. Masa Kebiasaan Baru 

Setelah masa transisi selesai maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki 

masa kebiasaan baru.  

4. Sekolah berasrama membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka 

terbatas secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 

MASA TRANSISI MASA KEBIASAAN BARU 

Bulan I : 50% 

Bulan II: 100% 
100% 

 

5. Peserta didik adalah peserta didik SMA N 2 Unggul Sekayu 

6. Kepala Sekolah adalah Kepala SMA N 2 Unggul Sekayu 
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7. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

8. Standar Operasional Prosedur Tatap Muka Terbatas Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah 

ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Pembelajaran Tatap 

muka Terbatas SMA N 2  Unggul Sekayu.  

 

II. PESERTA PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS  

1. Peserta Pembelajaran Tatap Muka adalah seluruh peserta didik kelas X, XI, dan XII 

SMA N 2 Unggul Sekayu 

2. Sekolah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua/wali 

peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi 

anaknya.  

3. Bagi peserta didik yang memilih Pembelajaran Jarak Jauh diperbolehkan  menjalani 

pembelajaran daring, luring, atau blended 

 

III. TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 

1. Tenaga pendidik adalah  guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru non PNS 

pengampu mata pelajaran 

2. Tenaga kependidikan adalah pegawai administrasi sekolah, petugas kebersihan, 

petugas kantin, petugas keamanan, petugas laboratorium, petugas IT sekolah, petugas 

perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kesehatan sekolah, dan pengurus asrama. 

3. Dalam hal penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas namun terdapat 

pendidik dan / atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19, 

maka pendidik dan/atau tenaga kependidikan disarankan untuk memberikan layanan 

pembelajaran jarak jauh dari rumah.  

 

IV. SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH 

1. Pagar dan gerbang sekolah 

2. Parkiran  

3. Gedung perkantoran (ruang guru, ruang ibadah, UKS, raung Administrasi Sekolah, 

raung relaksasi, ruang wakil kepala sekolah, lobi, ruang resepsionis) 

4. WC guru dan siswa 

5. Ruang kelas dan raung laboratorium 

6. Ruang perpustakaan dan raung musik 

7. Ruang OSIS dan ruang Bimbingan Konseling 

8. Gudang dan raung olah raga 
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9. Cafeteria dan auditorium 

10. Rumah/mes guru 

11. Masjid dan asrama 

12. Meja dan kursi guru dan siswa  

13. Peralatan mengajar, music, olahraga, praktik, kesehatan, dan lain lain 

14. Spanduk-spanduk berisi himbaun atau sosialiasi kesehatan, pendidikan, dan lain 

sebagainya 

 

V. PENGATURAN RUANG BELAJAR 

1. Dibentuknya tim tata ruang 

2. Ruang belajar berkapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) siswa.  

A. Kapasitas 18 siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kapasitas 15 siswa 
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3. Ruang ujian aman dan nyaman untuk proses belajar mengajar, cukup pencahayaan dan 

sirkulasi udara, serta jauh dari kebisingan 

4. Setiap ruang dilengkapi dengan cairan disinpektan / handsanitizer 

5. Memiliki tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun pencuci tangan di tempat-

tempat yang dibutuhkan 

6. Jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter 

7. Meja atau kursi yang tidak boleh digunakan diberikan tanda silang  

8. Setiap siswa menempati meja dan kursi yang sama setiap hari 

9. Meja dan kursi diskusi  disusun dengan posisi duduk siswa masing-masing  berjarak 

1,5 meter 

10. Di setiap tempat yang dilalui siswa diberikan tanda jaga jarak (area ruang kelas, 

kantin, tempat ibadah, lokasi jemput siswa, ruang pendidik, kantor, tata usaha, 

perpustakaan, koperasi, dan tempat-tempat lainnya di lingkungan sekolah 

11. Apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak 

memadai, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan di ruangan terbuka 

di lingkungan sekolah 

12. Lalu lintas satu arah di lorong/koridor dan tangga. Membedakan jalan / lorong masuk 

ruang dan keluar ruangan.  

13. Satu bangku untuk satu orang 

14. Terdapat meja dan kursi guru yang berhadapan dengan siswa 

 

VI. JAM TATAP MUKA, TATA RUANG, DAN JADWAL ROMBONGAN BELAJAR  

TATAP MUKA TERBATAS, 

1. Dibentuknya tim pembelajaran 

2. Pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan 

jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan 

ketentuan pada masa transisi. 

3. Pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar sekolah untuk semua kelompok belajar 

dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisir kerumunan pada waktu 

yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan, 

dan sebagainya.  
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1) Jam Tatap Muka 

Jumlah jam tatap muka 3 – 3,5 jam 

JAM TATAP MUKA 

JAM KE- PUKUL 

I 07.30 - 08.05 

II 08.05 – 08.40 

III 08.40 – 09.15 

Istirahat  09.15 – 09.50 

IV 09.50 – 10.25 

V 10.25 – 11.00 

 

2) Tata Ruang 

NO KELAS JUMLAH SISWA RUANG 

1 

X.MIPA.1 36* I dan II 

X.MIPA.2 36* III dan IV 

X.MIPA.3 36* V dan VI 

X.MIPA.4 36* VII dan VII 

X.IPS 34* IX dan X 

2 

XI.MIPA.1 36 I dan II 

XI.MIPA.2 36 III dan IV 

XI.MIPA.3 36 V dan VI 

XI.MIPA.4 36 VII dan VII 

XI.IPS 34 IX dan X 

3 

XII.MIPA.1 30 I dan II 

XII.MIPA.2 29 III dan IV 

XII.MIPA.3 29 V dan VI 

XII.MIPA.4 29 VII dan VII 

XII.MIPA.5 28 IX dan X 

XII.IPS 20 XI dan XII 

*) estimasi 
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3) JADWAL ROMBNGAN BELAJAR TATAP MUKA TERBATAS 

SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

N

O 
KELAS 

BULAN/MINGGU KE- 

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

III IV 1 II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 1 11 II

I 

I

V 

1 X √   √   √   √   √   √   √   √     

2 XI  √   √   √   √   √   √   √   U U C L 

3 XII   √   √   √   √   √   √   √      

U = Ulangan           C= Classmeeting     L = Libur           Masa Transisi        Masa Kebiasaan Baru 

 Keterangan: contoh ; saat siswa kelas X PTMT minggu I, maka kelas XI, dan XII PJJ 

 

VII. TIM PSIKOSOSIAL 

1. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga sekolah yang terstigma 

COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 

Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di 

Lingkungan Satuan Pendidikan 

2. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga 

sekolah dengan tata cara: 

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

lainnya sebagai penanggung jawab kontak layanan dukungan psikososial; 

2) Mendata kontak layanan dukungan di satuan pendidikan: 

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 social atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

setempat 

 

VIII. TIM KESEHATAN, KEBERSIHAN, DAN KEAMANAN 

1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga sekolah 

2. Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, bantuk, pilek, 

nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/munatah, diare, anosmia (hilngnya 

kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) 

https://www.pdskji.org/home
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3. Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang sekolah oleh tim 

kesehatan 

4. Jika warga sekolah memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1) 

wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan 

5. Jika warga sekolah teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi 

COVID-19 maka tim kesehatan sekolah : 

1) Melaporkan kepada kepla sekolah 

2) Memastikan warga sekolah ditangani oleh satgas COVID-19 atau fasilitas 

pelayanan kesehatan setempat;dan 

3) Memastikan warga sekolah memperoleh penanganan oleh satgas COVID-19 atau 

fasilitas pelayanan kesehatan setempat 

6. Jika terdapat warga sekolah yang tidak hadir karena sakit dan  memiliki gejala umum 

sebagimana dimaksud pada angka 1), maka tim: 

1) Melaporkan kepada kepala sekolah dan puskesmas 

2) Memastikan warga sekolah ditangani oleh satgas COVID-19 atau fasilitas 

kesehatan setempat 

3) Memastikan warga sekolah memperoleh penanganan oleh satgas COVID-19 atau 

fasilitas kesehatan setempat 

7. Pemantaun dilakukan terhadap semua warga sekolah pada angka 3 sampai dengan 6 

8. Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga sekolah 

dilaporkan setiap hari kepada kepala sekolah 

9. Memberikan informasi kepada kepala sekolah terkait kebutuhan penyediaan sarana 

dan prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa 

10. Melakukan pembersihan dan disinfektan di sekolah paling lambat satu hari sebelum 

penyelenggaraan tatap muka terbatas dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama 

sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, pegangan pintu, toilet, 

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

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

11. Melakukan pemantauan penerapan protocol kesehatan secara berkala pada kegiatan 

pembelajaran tatap muka terbatas yang berlangsung di luar sekolah jika da 

12. Membuat prosedur pengaturan pedaganga kaki lima dan warung makanan di sekitar 

lingkungan sekolah : 

1) Pada masa transisi, pedaganga kaki lima dan warung makanan di sekitar sekolah 

dilarang beroperasi; 
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2) Pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima di sekitar lingkungan sekolah dapat 

berjualan dengan kewajiban mentaati protocol 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. 

IX. TIM PELATIHAN DAN HUMAS 

1. Melakukan sosialisasi kepada paa pemangku kepentingan di lingkungan sekolah 

khususnya orang tua/wali siswa, terkait; 

1) Tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah beserta 

tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per 

rombingan belajar; 

2) Metode pembelajaran yang akan digunakan; 

3) Langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat sekolah 

4) Hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali siswa 

5) Keterlibatan masyarakat di sekitar sekolah 

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

area strategis di lingkungan sekolah, anatar lain pada gerbang sekolah, papan 

pengumuman, kantin, tolilet, fasilitas CPTS, lorong, tangga. Lokasi antar jemput, dan 

lain-lain yangmencakup; 

1) Informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya; 

2) Protocol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah 

3) Informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CPTS dengan air mengalir 

serta penerapan etika batuk/bersin 

4) Informasi terkait vaksinasi COVID-19 

5) Ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

6) Prosedur pemanatauan dan pelaporan kesehatan warga sekolah 

7) Informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial ; dan 

8) Protocol kesehatan sesuai panduan dalam keputusan ini 

3. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup; 

1) Protocol kesehatan sesuai panduan dalam keputusan ini, yang dilaksanakan 

sebelum masa pembelajaran tatap mua terbatas dimulai; dan 

2) Peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan,yang dilaksanakan sebelum masa 

pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik 

pembersihan lingkungan sekolah 

4. Menyampaikan protocol kesehatan untuk tamu 
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X. TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS 

1. Kepala sekolah wajib mengisi dan /atau memperbaharui daftar periksa ada laman Data 

Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk 

menentukan kesiapan sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas 

tahun akademik 2021/2020. 

2. Sekolah wajib menyiapkan protocol kesehatan. 

3. Menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki: 

1) toilet bersih dan layak; 

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

dan 

3) disinfektan 

4. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah 

sakit, dan lainnya 

5. Kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang 

memiliki peserta didik disabilitas rungu; 

6. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak); 

7. Mendata warga sekolah pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah: 

1) Memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol 

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

3) Memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran 

COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan 

yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan 

4) Memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum 

menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang belaku dan/atau rekomendasi 

satuan tugas penanganan COVID-19 

8. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di sekolah dan dapat melibatkan 

orang tua/wali peserta didik danmasyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut: 

1) Tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang 

2) Tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan 

3) Tim pelatihan dan humas 
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9. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait 

pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana dan 

prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan sekolah. 

10. Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di sekolah, maka kepala 

sekolah melakukan hal sebagai berikut: 

1) melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19, dinas pendidikan, 

kantor wilayah kementerian  Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian 

Agama kabupaten/kota setempat; 

2) memastikan penanganan warga sekolah yang terkonfirmasi COVID-19, antara 

lain: 

a. Memeriksa warga sekolah terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan 

kesehatan 

b. Apabila bergejala, maka harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan 

rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas 

pelayanan kesehatan; 

c. Apabila tidak bergejala, maka dilakukan isolasi atau karantina pada tempat 

yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau 

fasilitas pelayanan kesehatan; dan 

d. Memantau kondisi warga sekolah selama isolasi atau karantina; 

3) Mendukung satuan tugas penangan COVID-19 atau puskesmas setempat dalam 

melakukan penelusuran kontak erat warga sekolah yang terkonfirmasi COVID-19 

dan test COVID -19, dalam bentuk: 

a. Membantu membuat daftar kontak erat warga sekolah yang terkonfirmasi 

COVID-19 

b. Membantu menginformasikan kepada warga sekolah yang terdaftar dalam 

kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan 

COVID-19 atau Puskesmas; 

4) Memastikan penanganan warga sekolah yang terdaftar dalam kontak erat 

sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas 

pelayanan kesehatan 

5) Melakukan pemantauan terhadap kondisi warga sekolah yang terkonfirmasi 

COVID-19 danyang masuk dalam daftar kontak; dan 

6) Melakukan disinfeksi di area sekolah paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak 

ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 
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XI. PERILAKU WAJIB DI SELURUH LINGKUNGAN SEKOLAH 

1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai / masker bedah yang 

menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam 

atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah 

2. Cucui tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer) 

3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman 

dan cium tangan 

4. Menerapkan etika batuk/bersin 

 

XII.  KONDISI MEDIS WARGA SEKOLAH  

1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol 

2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga 

sekolah 

 

XIII. KANTIN 

1. Tidak diperbolehkan. Warga sekolah disarankan membawa makanan/minuman 

dengan gizi seimbang  

2. Dalam keadaan Masa Kebiasaan Baru, kantin diperbolehkan buka dengan tetap 

menjaga protocol kesehatan 

 

XIV.  KEGIATAN OLAH RAGA 

1. Tidak diperbolehkan. Warga sekolah disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di 

rumah 

2. Dalam Masa Kebiasaan Baru, kegiatan olah raga diperbolehkan dengan tetap menjaga 

protocol kesehatan 

 

XV. KEGIATAN SELAIN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH 

1. Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti : 

1) Orang tuanmenunggu peserta didik di sekolah 

2) Istirahat di luar kelas 

3) Pertemuan orang tua dan peserta didik 
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4) Pengenalan lingkungan sekolah 

5) Dan sebagainya 

 

2. Dalam Masa Kebiasaan Baru, diperbolehkan adanya kegiatan lain di lingkungan 

sekolah dengan tetap menjaga protocol kesehatan 

 

XVI. KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR LINGKUNGAN SEKOLAH 

Diperbolehkan dengan tetap menjaga protocol kesehatan.  

 

XVII. PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS  

A. Satuan Pendidikan 

1. Sebelum Pembelajaran Tatap Muka Terbatas  

1) Melakukan disinfektan sapras dan lingkungan sekolah 

2) Memastikan kecukupan cairan desinfektan, xabun cuci tangan, air bersih di 

setiap fasilitas CPTS dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) 

3) Memastikan ketersediaan masker 

4) Memastikan thermogun berfungsi dengan baik 

5) Melakukan pemantauan kesehatan warga sekolah, suhu tubuh dan 

mananyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan /atau sesak 

nafas 

2. Setelah Pembelajaran 

1) Melakukan disinfeksi sapras dan lingkungan sekolah 

2) Memeriksa ketersediaan sisa cairan desinfektan, sabun cuci tangan, air bersih 

di setiap fasilitas CPTS dan cairan pembersih tangan (hand saitizer) 

3) Memeriksa ketersediaan masker 

4) Memastikan thermogun berfungsi dengan baik 

5) Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian 

kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya 

 

B. Warga Sekolah (pendidik, tenaga kependidikan , peserta didik, termasuk 

pengantar/penjemput) wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut: 

1. Sebelum Berangkat 

1) Sarapan, makan siang, atau mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang 
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2) Memastikan diri dalam keadaan yang sehat dan tidak  ada gejala umum 

seperti; demam, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, 

maul/muntah, diare, anosmia, ageusia. 

3) Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai (masker 

bedah) yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu 

4) Membawa masker cadangan serta pembungkus untuk masker kotor 

5) Membawa pembersih tangan (hand sanitizer) 

6) Membawa makanan beserta alat makanan dan air minum sesuai kebutuhan 

7) Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi; alat belajar, alat ibadah, 

dan alat lainnya sehingga saling meminjam barang 

 

2. Selama Perjalanan 

1) Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter 

2) Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak memyentuh hidung, mata 

dan mulut danmenerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu 

3) Membersihkan tangan sebelum dan sesduah menggunakan transportasi 

public atau antar jemput 

 

3. Sebelum Masuk Gerbang 

1) Pengantaran dilakukan di lokasi yang ditentukan 

2) Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi : suhu badan, adanya gejala 

umum seperti ; demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit 

kepala, mual/muntah, diare, anosmia, ageusia, melakukan CPTS sebelum 

memasuki gerbang sekolah dan ruang kelas 

3) Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan 

 

4. Selama Kegiatan Belajar Mengajar 

1) Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter 

2) Menggunakan alat belajar/kegiatan, alat musik, dan alat makan/minum 

pribadi 

3) Dilarang pinjam meminjam peralatan 

4) Memberikan pengumuman visual kesehatan warga sekolah, jika ada yang 

memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protkol kesehatan 

sekolah 
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5) Melakukan pengamatan visual kesehatan warga sekolah jika da yang 

memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protocol kesehatan 

sekolah 

 

5. Selesai Kegiatan Belajar Mengajar 

1) Tetap menggunakan masker dan melakukan CPTS dengan air mengalir 

sebelum meninggalkan ruang keas 

2) Keluar ruangan kelas dan sekolah dengan berbaris sambil menerapkan jaga 

jarak 

3) Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang disediakan dan melakukan 

jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jaga jarak antri yang sudah 

ditandai 

 

6. Perjalanan Pulang Sekolah 

1) Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter 

2) Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata 

dan mulut serta menerapkan etika batuk dan bersin 

3) Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi 

public atau antar- jemput 

 

7. Setelah Sampai Di Rumah 

1) Meleps alas kaki. Letakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan 

melakukan disinfektan terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, 

jaket, dan lain lain 

2) Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi 

fisik dengan orang lain di dalam rumah 

3) Tetap melakukan PHBS khususnya CPTS dengan air mengalir secara rutin 

4) Jika warga sekolah mengalami adanya gejala umum seperti: demam, batuk, 

nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia, 

ageusia setelah kembali dari sekolah warga sekolah tersebut diminta untuk 

segera melaporkan kepada Tim Kesehatan Sekolah 

 

C. Selama Berada Di lingkungan Satuan Pendidikan 

1. Perpustakaan ruang praktikum, ruang keterampilan dan/atau ruang sejenis 

Tutup pada masa tansisi, hanya buka pada masa new normal 
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1) Melakukan CPTS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar ruangan 

2) Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan 

3) Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1.5 meter 

 

2. Kantin  

Tutup pada masa tansisi, hanya buka pada masa new normal 

1) Melakukan CPTS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan 

2) Selalu menggunakan masker danmelakukan jagajarak minimal 1.5 meter 

3) Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum 

4) Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin 

5) Menggunakan alat makan pribadi 

 

3. Toilet 

1) Melakukan CPTS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi 

dan toilet. 

2) Selalu menggunakan masker danmenjaga jarak jika harus mengantri 

 

4. Tempat Ibadah 

1) Melakukan CPTS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah 

2) Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak 

3) Menggunakan peralatan ibadah milik sendiri 

4) Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sejadah, sarung, 

mukena, kitab suci, dan lain lain 

5) Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi dan cium tangan 

5. Tangga dan Lorong 

1) Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan 

2) Dilarang berkerumun di tangga dan lorong sekolah 

6. Lapangan 

Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dalam 

kegiatan bersama  yang dilakukan di lapangan (tidak dilakukan pada masa 

transisi,hanya dilakukan pada masa new normal, misal upacara, olah raga, 

pramuka, aktivitas kegiatan, dll 

 

7. Ruang Serba Guna dan Ruang Olag Raga 

Tidak dilakukan pada masa transisi, hanya dilakukan pada masa new normal 
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1) Melakukan CPTS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan 

ruangan atau berolah raga 

2) Selalu menggunakan masker dna melakukan jaga jarak minimal 1.5 meter 

3) Olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas 

ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolah raga masih dapat 

berbicara 

4) Gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, 

bola, dll 

5) Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga 

8. Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, 

perpustakaan, dll) 

1) Melakukan CPTS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki 

asrama 

2) Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1.5 meter 

3) Membersihkan kamar dan lingkungannya 

4) Melakukan pembersihan dan disinfektan ruangan dan lingkungan asrama 

sebelum digunakan 

5) Membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu dan 

permukaan benda yang sering disentuh 

6) Memastikan sirkulasi udara di asrama baik 

7) Membersihkan kamar mandi setiap hari 

8) Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, 

pakaian, selimut, perlaatan ibadah, alat makan, dll 

9) Membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar 

termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar asrama, kecuali utnuk keperluan 

mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol 

kesehatan yang ketat.  

9. Pembelajran Praktik 

Pembelajaran praktik bagi peserta didik seperti pemnbelajaran praktik di 

laboratorium, dan tempat praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib 

menerapkan protocol kesehatan 

 

10. Ketentuan Lainnya 

1) Orang tua tidak menunggu peserta didik di sekolah 

2) Peserta didik tidak beristirahat di luar kelas 



25 
 

3) Tidak terdapat pertemuan orang tua dengan peserta didik kecuali saat 

penjemputan sepulang sekolah 

4) Tidak terdapat kegiatan MPLS 

5) Kegiatan di luar lingkungan sekolah dengan tetap menjaga Prokes 

 

XVIII. ALUR PESERTA PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS (PTMT) 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

1. Peserta didik sebelum berangkat ke sekolah memastikan diri telah sarapan gizi 

seimbang dan membawa bekal makanan dan minuman 

2. Peserta didik datang ke sekolah dengan  tetap menggunakan masker, orang tua yang 

mengantar dan menjemput siswa dillarang menunggu di sekolah ataupun di pintu 

gerbang 

3. Masuk ke pintu gerbang, siswa diperiksa suhu tubuh dengan thermogun. Siswa yang 

memiliki suhu normal ( 35 - 37    akan diizinkan masuk, namun siswa yang 

memiliki suhu tubuh di atas suhu normal (>37    tidak diizinkan masuk ke 

lingkungan sekolah dan diharuskan pulang ke rumah dan/atau memeriksakan diri ke 

dokter. Atau ke fasilitas kesehatan lainnya 

4. Siswa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat-tempat yang sudah 

disediakan 

5. Siswa yang tinggal di asrama datang ke sekolah menggunakan masker dan mencuci 

tangan dengan sabun di air mengalir  

6. Siswa yang memarkirkan motor di parkiran sekolah tetap menjaga jarak dan mematuhi 

peraturan sekolah 

7. Siswa memasuki lingkungan sekolah dan menuju ruang kelas dengan satu jalur / 

lorong/ koridor sesuai dengan petunjuk atau tanda-tanda yang sudah dipasang 

8. Siswa menduduki kursi-kursi yang sudah disediakan dan bukan yang bertanda silang, 

kursi yang sama yang diduduki setiap hari 

9. Siswa mengisi link pendataan yang diberikan oleh petugas yang berisi: 

1) Identitas siswa (nama, kelas, nisn, alamat rumah, tujuan) 

2) Jam berangkat dari rumah ke sekolah 

3) Jam sampai ke sekolah 

4) Kendaraan yang dipergunakan 

5) Dianter orang tua/keluarga atau sendiri 

6) Tempat-tempat yang pernah disinggahi 
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7) Orang-orang yang pernah bersentuhan fisik 

8) Barang milik orang lain/milik sekolah  yang pernah disentuh 

9) Kegiatan di sekolah 

10) Jam pulang sekolah 

11) Kendaraan yang dipakai pulang sekolah 

12) Dianter/dijemput dan /atau sendiri saat pulang sekolah 

13) Lamanya waktu yang ditempuh dari sekolah ke rumah 

10. Siswa menjaga jarak minimal 1,5 meter atau menghindari kerumunan 

11. Siswa melakukan aktivitas belajar 

12. Siswa yang akan ke luar ruangan karena ada keperluan yang mendesak harus atas izin 

guru dan memberitahuan tujuannya apa 

13. Siswa beristirahat tetap di ruang kelas dalam masa pergantian jam pelajaran  

berikutnya 

14. Siswa yang mengalami demam atau perubahan suhu, sakit kepala, sesak nafas, 

mual/muntah, diare, anosmia, ageusia, nyeri tenggorokan segera melaporkan ke 

pengawas ruangan, panitia, atau ke tenaga kesehatan sekolah 

15. Siswa meninggalkan ruang kelas/ pulang dengan mengikuti petunjuk / tanda keluar 

satu jalur 

16. Siswa meninggalkan lingkungan sekolah terlebih dahulu mencuci tangan  

17. Siswa mengisi link pendataan  

18. Orang tua penjemput siswa tetap berada di luar gerbang sekolah dan tetap menjaga 

jarak 

19. Siswa yang menggunakan motor dari parkiran sekolah tetap menjaga jarak 

20. Selama di dalam ruang ujian dan selama di lingkungan sekolah siswa menghindari 

menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata dan mulut dan 

menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. 

21. Sebaiknya siswa membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer) 

22. Sebaiknya siswa membawa bekal makanan dan minuman sendiri 

23. Apabila diperlukan untuk berkumpul di lapangan, siswa berdiri atau duduk di tempat 

yang telah di sediakan kecuali yang bertanda silang 

 

 

 

 



27 
 

XIX. PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMBELAJARAN TATAP MUKA 

TERBATAS 

1. Sekolah akan memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas dan 

melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 

2. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilakukan 

paling singkat 3 X 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


