Jln. Jenderal A. Yani No. 3 Telp. 0401-3121335, 3125441 Kota Kendari 93117

Sulawesi Tenggara
PENGUMUMAN BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
YAYASAN UMMUSSHABRI KENDARI
No: 015/Y-UM/III/2020
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Mencermati perkembangan penyebaran COVID ’19 dan merujuk Surat Edaran Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4 Tahun 2020; Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4
Tahun 2020; Hasil Rapat Walikota bersama Ormas dan Instansi terkait, tanggal 24 Maret 2020
terkait Kota Kendari menjadi wilayah terjangkit Covid ‘19, maka Yayasan Ummusshabri
Kendari menyampaikan hal-hal berikut;
1. Memperpanjang masa belajar di rumah sampai menunggu informasi dari pemerintah daerah
terkait perkembangan penyebaaran Covid ’19 di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota
Kendari yang sudah ditetapkan sebagai daerah terjangkit Covid ‘19.
2. Guru tetap melaksanakan kegiatan pebelajaran dari rumah (teaching from home) melalui
daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi
siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan
kelas maupun keluiusan. Dan pelaksanan pembelajaran jarak jauh di rumah dapat
menyesuaikan dengan jadwal dan materi pelajaran semester genap.
3. Kepala Madrasah dan PAUD harus memastikan semua guru dapat melaksanakan kegiatan
pembelajaran jarak jauh dari rumah (teaching from home) dengan menggunakan aplikasi
daring yang disepakati atau dapat menggunakan aplikasi e-learning melalui:
https://elearning.kemenag.go.id/web. Dan masing-masing satuan pendidikan harus
menyiapkan absen online untuk memastikan kehadiran tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Jika Kepala Madrasah dan PAUD harus melakukan pertemuan dengan tenaga pendidik dan
kependidikan mengenai bimbingan penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran
jarak jauh, harus memperhatikan hal-hal berikut;
a. Dapat dibagi dalam beberapa kelompok tingkatan kelas dan meminimalkan waktu
pelaksanaannya.
b. Menjaga jarak aman para peserta rapat dan tempat atau ruangan rapat harus memenuhi
standar kebersihan.
5. Guru harus membuat laporan kerja selama kegiatan pembelajaran di rumah dan
menyerahkan laporan secara online kepada Kepala Madrasah dan PAUD untuk selanjutnya
dijadikan acuan dalam pembayaran gaji/honorariumnya.
6. Pemberian tugas pembelajaran wajib mempertimbangkan konsep belajar di rumah, yaitu
sebagai usaha memutus mata rantai penyebaran Covid ’19. Karena itu, tugas yang diberikan
dipastikan dapat diselesaikan siswa di rumah tanpa harus keluar rumah.
7. Mengenai mekanisme Ujian Madrasah mengacu pada pada SK Dirjen Nomor 247 tahun
2020 tentang POS Ujian Madrasah. Dan jika sampai akhir semester genap tahun pelajaran
2019/2020 tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena wabah Covid ’19, maka
kenaikan kelas dilaksanakan sebagai berikut;
a. Ujian akhir semester dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi
yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau bentuk asesmen lain yang
memugkinkan dilakukan secara jarak jauh. Sebab, ujian akhir semester dengan
mengumpulkan siswa banyak tidak dibenarkan.
b. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas ditujukan untuk mendorong pembelajaran
yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketercapaian ketuntasan kurikulum secara
menyeluruh. Dan rumus kenaikan kelas ditentukan oleh masing-masing madrasah.
8. Selama belajar di rumah (teaching from home), kantor madrasah tetap buka untuk
memberikan pelayanan administrasi, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dan
keselamatan. Karena itu, Kepala Madrasah menugaskan tenaga kependidikan secara bergilir
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dan selama melaksanakan tugas diwajibkan untuk memperhatikan jaga jarak (social
distancing) atau (physical distancing).
Demikian pengumuman ini kami buat untuk disampaikan kepada seluruh tenaga pendidik dan
kependidikan lingkup Yayasan Ummusshabri Kendari. Dan sewaktu-waktu akan diperbaharui
sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait perkembangan penyebaran Covid ’19.
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kendari, 25 Maret 2020
Ketua Yayasan

Dr. Supriyanto, MA

