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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

Website: http://disdik.slemankab.go.id, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 30 September 2021

Kepada Yth,
1. Kepala SMP
2. Kepala SD
3. Kepala TK
4. Kepala Lemaga PAUD Non Formal
Di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman
di- Sleman

SURAT EDARAN
Nomor: 421 | 7187

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA MASA PEMBERLAKUAN

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Sleman Nomor 30/INSTR/2021 tentang Pembelajaran Tatap
Muka dengan ini kami minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

A. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Masa Transisi
Pembelajaran Tatap Muka untuk jenjang SD, SMP, PAUD Formal dan Lembaga Pendidikan
Non Formal dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyiapkan sesuai ketentuan dalam
daftar periksa, selain hal tersebut, agar satuan pendidikan:
1.

2.
Membentuk Satuan Tugas Penangangan COVID-19 tingkat satuan Pendidikan.
Membersihkan seluruh ruangan kelas maupun lingkungannya, mengatur agar terjadi
sirkulasi udara yang baik pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan belajar
mengajar (KBM).
Memastikan Sarana/prasarana pendukung protokol kesehatan COVID-19 (sesuai
dengan daftar periksa) tersedia dalam jumlah yang cukup dan berfungsi dengan baik.

Mengatur tempat duduk siswa berjarak 1,5 meter.
Melakukan screening terhadap siswa dan orangtua/wali siswa

menyangkut kesehatannya.
Menginformasikan kepada orang tualwali siswa tentang kesiapan sekolah
untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka yang berisi antara lain:

a. Ketersediaan sarara prasarana pendukung protokol kesehatan
b. Jumlah pendidik/guru/tutor, tenaga kependidikan, siswa yang sudah vaksin.



7. Kepala sekolah membuat surat pernyataan siap melaksanakan pembelajaran
tatap muka.

8. Berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kapanewon/kalurahan atau
pihak lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Mengkoordinasikan pendidik/guru/tutor dalam menyiapkan pelaksanaan pembelajaran
tatap muka dan materi pembelajaran agar optimal dan efektif.

10. Penerapan protokol kesehatan di sekolah harus dilakukan dengan baik sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan syarat ketentuan yang tertulis dalam buku
saku yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

B. Ketentuan Pembelajaran di Satuan Pendidikan
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B, Sekolah Dasar (SD)/Paket A, dan Paket C

AI: Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka
dan/atau pembelajaran jarak jauh.

1)

9)

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diatur sebagai berikut:
Pembelajaran tatap muka mengedapankan motivasi dengan pertimbangan
psikososial peserta didik dan fokus pada pembahasan, umpan balik, dan
penguatan (bukan penjelasan, penyampaian materi, tugas, atau latihan).
Dalam sehari hanya dibolehkan 2 sampai 3 mata pelajaran dan jam istirahat
ditiadakan.
Durasi satu jam pelajaran dikurangi dari ketentuan normal.
Pembelajaran jenjang SD dan Paket A, pengaturan sift sebagai berikut:
a) shift 1 dimulai pukul 07.00 sampai dengan 09.00 WIB
b) shift 2 dimulai pukul 09.30 sampai dengan 11.30 WIB

Pembelajaran jenjang SMP dimulai pukul 07:00 sampai dengan 10:00 WIB, bila
ada perbedaan waktu tiap kelas, maksimal sampai pukul 11.00 WIB.
Pendidik/Guru/Tutor diperkenankan meninggalkan ruang kelas bila sudah hadir
guru mata pelajaran selanjutnya.
Tidak makan di lingkungan sekolah.
Jumlah siswa yang hadir dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 50Yo yaitu:
SD 14 siswa dari standar 28 siswa, dan SMP 18 siswa dari standar 36 siswa.
Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka 2 (dua) kali dalam seminggu, dan
selebihnya masih melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

10) Siswa disarankan untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.
11) Kepala Sekolah memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui

tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak
napas, agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

12) Tugas pendidik/guru/Tutor dan karyawan yang tidak masuk karena sakit dialihkan
pada pendidik/guru/Tutor dan karyawan yang sehat.

13) Bagi orang tua/wali yang belum mengizinkan anaknya untuk melakukan
pembelajaran tatap muka difasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh.



2.

3.

Pelatihan/Kursus
a. Pelaksanaan pelatihan/kursus dapat dilakukan dengan tatap muka dan/atau jarak jauh

atau kombinasi keduanya.
b. Peserta pelatihan/kursus wajib memakai masker pada saat berada di lembaga

pelatihan/kursus.
c. Penerapan protokol kesehatan di lembaga pelatihan/kursus harus dilakukan dengan

baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan syarat ketentuan yang
tertulis dalam buku saku yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

d. Jumlah siswa paling banyak 509. dari kapasitas ruang kelas dengan jadwal diatur
secara cermat

Pendidikan Anak Usia Dini Formal (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non
Formal.
Pelaksanaan PTM akan diinformasikan dan diatur lebih lanjut melalui surat tersendiri.

C. Pendidik/Guru/Tutor/Tenaga kependidikan/karyawan/warga sekolah
1. Pendidik/Guru/Tutor/Tenaga kependidikan/karyawan/warga sekolah yang memberikan

layanan pembelajaran harus dalam kondisi sehat.
2. Pendidik/Guru/Tutor/Tenaga kependidikan/karyawan/warga sekolah wajib memakai

masker selama berada di lingkungan sekolah.
3. Tidak kontak langsung dengan orang yang terindikasi terpapar COVID-19.
4. Pendidik/Guru/Tutor dan tenaga kependidikan hadir lebih awal dari kedatangan peserta

didik di satuan pendidikan

D. Siswa
1. Persetujuan tertulis dari orang tua/wali siswa diserahkan ke sekolah
2. Siswa datang ke sekolah dengan kondisi sehat.
3. Siswa hadir memakai masker dari rumah dan selama berada di lingkungan sekolah.

E. Mitigasi Resiko dan Edukasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
1.

Po

Seluruh warga sekolah termasuk pengantar dan penjemput wajib mengikuti protokol
kesehatan.
Satuan Tugas COVID-19 di Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Tim

Pelaksana UKS dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
protokol kesehatan terhadap warga sekolah.
Mengedukasi warga sekolah untuk menerapkan 5 M

Melakukan pengukuran suhu badan dengan thermogun.
Bagi warga sekolah yang suhu badannya diatas 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat
celcius disarankan untuk masuk ke ruang yang telah disediakan. Selanjutnya setelah 15

(lima belas) menit dilakukan pengecekan ulang suhu tubuh, jika suhu tubuh tetap diatas
37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius, untuk siswa maka sekolah menghubungi
orang tua/wali agar menjemput dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan,
sedangkan pendidik/guru/tutor/tenaga kependidikan/karyawan diminta untuk melakukan

pemeriksaan kesehatan.



ONO

14.

19.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

Masuk atau keluar sekolah melewati alur yang sudah tersedia.
Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun cair atau hand sanitizer.
Jendela selalu dibuka untuk menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan.
Mengatur jarak antar tempat duduk minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

. Siswa tidak diperbolehkan pinjam meminjam alat tulis
11.
12.
13.

Siswa tidak diperbolehkan berkerumun.
Kantin sekolah untuk sementara ditutup.
Melakukan desinfeksi ruangan beserta perabotnya dan lingkungan sekolah setiap hari
setelah kegiatan pembelajaran selesai.
Menggunakan masker bagi seluruh warga sekolah dan tamu selama berada dilingkungan
sekolah.
Menerapkan etika batuk/bersin.
Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan (diganti dengan menangkupkan kedua tangan
di depan dada sambil mengangguk).
Jika pembelajaran telah selesai siswa diminta untuk segera meninggalkan lingkungan
sekolah.
Orang tua/wali siswa melakukan antar jemput siswa tepat waktu.
Mencegah terjadinya kerumunan pada saat antar jemput siswa.
Optimalisasi peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam rangka
pencegahan penyebaran Covid-19 dan untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS), serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat.
Apabila ditemukan kasus positif Covid-19 maka pembelajaran tatap muka dihentikan
untuk sementara waktu.

F. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Masa Transisi diatur sebagai berikut:
1.

2.
Jenjang SMP, Paket B, Paket C dan LKP, dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021.
Jenjang SD dan Paket A pelaksanaannya dengan menunjuk sekolah sebagai sekolah uji

percontohan, setelah proses verifikasi data kesiapan belajar selesai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan
apabila terdapat kekurangan dalam edaran ini akan diatur lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan
aa aten Sleman -SIGE

Ld

NIP 19650110 198903 1018

Tembusan Yth:
1. Bupati Sleman (sebagai laporan),
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY:
3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kapanewon se Kabupaten Sleman,
4. Pengawas SMP, SD dan Penilik satuan pendidikan.


