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Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh
(Belajar dari Rumah)

Munto( 27 Maret2020

Kepada
Yth. 1. Korwil Kecamatan

2. Kepala TK/PAUD
3. Kepala SD/MI
4. Kepala SMP/MTs
5. Pengawas Sekolah
se Kabupaten Bangka Barat
di

Tempat

Dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona pada satuan Pendidikan di

Kabupaten Bangka Barat sebagai langkah antisipasi dan preventif serta

memperhatikan perkembangan situasi saat ini dan berdasarkan:

a. Surat Keputusan Kelapa BNPB nomor 13.A Tahun 2020 tentang perpanjangan

status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia

yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari s.d. 29 Mei 2020.

b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran

coronavirus disease (COVID- 19).

c. Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung tanggal 23 Maret 2020 tentang pencegahan dan antisipasi penyebaran

virus corona (Covid-l9) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami minta Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran daring/jarak jauh terhitung mulai tanggal 30 Maret

s.d. 5 April 2020 dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah mulai efektif

sepefti biasa pada Senin, 5 April 2O2O.

2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk

memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan

menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun

kelulusan.

b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara

lain mengenai pandemic Covid-19

c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar

siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan

kesenjangan akses/fasiltias belajar dari rumah.

d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberikan umpan balik yang

bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa harus memberi skor/nilai

kuantitatif.



4.

3. Selama masa waktu dimaksud pada point 1, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga

Kependidikan juga ikut berinteraki dan berkomunikasi membantu siswa dalam

mengerjakan tugas.

Kepala Sekolah menginformasikan orangtua/wali agar anak tidak melakukan

bepergian/wisata dan atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan pencegahan

penyebaran Covid-19.

Memastikan ketersediaan sarana untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CIPS) dan alat

pembersih sekali pakai (fissae) sefta penyemprotan desinfektan di berbagai lokasi

strategis Satuan Pendidikan.

Memperbanyak konsumsi sayuran dan buah untuk menjaga imunitas tubuh serta

tetap berprilaku hidup bersih dan sehat.

Hindari kontak fisik secara langsung dengan lawan bicara/orang lain dan tidak

berdekatan dengan orang sakit serta menghindari keramaian/perkumpulan massa

baik yang bersifat ritual keagamaan maupun keramaian di tempat sarana umum.

Dilarang membuat dan/atau menyebarluaskan berita hoax terkait Covid-19.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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