
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT EDARAN 

Nomor : 490 / 769 -DISDIK 

 

TENTANG 

KEBIJAKAN DALAM MASA DARUR AT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 
 

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan 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), Surat Edaran Bupati Band u ng Ba r a t 

Nomor  440/665-DISDIK,  Tanggal 13 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran 

Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, dan Su r a t Ed a r a n 

Bupati Bandung Barat Nomor 800/703 -BKPSDM, Tanggal 18 Maret 2020 tentang 

Penyesuaian Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung 

Barat serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

4 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 

dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), Saudara agar 

mempedomani dan menginformasikan beberapa hal di bawah kepada peserta didik, 

pendidik, tenaga kependidikan, dan stakeholder pendidikan lainnya. 

 

A. Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah mengikuti ketentuan berikut : 

1. Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2020 untuk jenjang SMP atau sederajat 

dibatalkan; 

2. Dengan pembatalan tersebut, keikutsertaan siswa dalam Ujian Nasional tidak 

menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang yang lebih tinggi ; 

3. Dengan dibatalkannya Ujian Nasional, maka proses penyetaraan bagi lulusan 

program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan 

kemudian; 

 

B. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberi 

pengalaman yang bermakna bagi siswa serta tidak membebani mereka; 

2. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup , antara lain 

mengenai pandemic Covid-19; 

3. Aktivitas dan tugas pembelajaran antarsiswa dapat bervariasi, disesuaikan 

dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan 
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akses/fasilitas belajar di rumah; 

4. Bukti atau produk aktivitas siswa diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan 

berguna bagi siswa serta guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; 

5. Belajar dari rumah diperpanjang, sampai tanggal 11 April 2020. 

 

C. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak 

boleh dilakukan; 

2. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi  yang 

diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring dan/atau bentuk asesmen jarak jauh 

lainnya; 

3. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan 

tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh; 

4. Kelulusan siswa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut: 

a. Kelulusan SD atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester 

terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester ganjil). Nilai semester genap 

kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai ke lulusan; 

b. Kelulusan SMP atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester 

terakhir (kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester ganjil). Nilai semester genap 

kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. 

 

D. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Penilaian akhir semester tidak boleh dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa; 

2. Penilaian akhir semester dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi 

yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau b e n t uk asesmen daring 

lainnya; serta 

3. Penilaian akhir semester dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang 

bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara 

menyeluruh. 

E. Pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  akan  diatur  dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Mekanisme PPDB akan diatur kemudian dengan mengikuti protokol kesehatan untuk 

pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan 

orang tua siswa secara fisik di satuan pendidikan; serta 

2. PPDB jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan beberapa hal berikut: 

a. Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; 

dan/Atau 

b. Prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor.  

 

F. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan d a p at 

digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, t e r ma s uk u n t u k 

membiayai keperluan dalam pencegahan pandemic Covid -19, seperti penyediaan alat 

kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta membiayai 

pembelajaran daring. 

 

G. Pelaksanaan tugas pengawas, penilik, kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga 

kependidikan sebagai berikut : 

1. Mekanisme kerja, pembagian tugas dan pengawasan, serta pelaporan bagi 

pengawas, penilik, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan berlaku sampai 

dengan tanggal 11 April 2020, kecuali ada ketentuan lain; serta 

2. Khusus untuk kepala satuan pendidikan, dapat melaksanakan tugas dari rumah 

masing-masing, dengan tetap hadir beberapa hari dalam sepekan (mekanisme 



diserahkan kepada kepala satuan pendidikan) dan menugaskan pegawai untuk piket 

melaksanakan pelayanan dan keamanan di satuan pendidikan. 

 

H. Ketentuan lainnya Surat terkait dengan teknis kegiatan yang telah disampaikan 

sebelumnya , ma s ih tetap dipedomani dengan penyesuaian atas surat ini. 

 
Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan te r ima 

kasih. 
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