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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 
DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR 
Jl. Raya Tlogowaru No. 66, Telp.(0341) - 2993222 Fax. (0341) – 2993153  

Website : www.smantarunajatim.sch.id ; e-mail : info@smantarunajatim.sch.id 
 

                                              KOTA MALANG                                Kode Pos : 65133 
 

 

Malang, 2 Juli 2020 

 

  Kepada Yth. 

Nomor : 421.3/405/101.6.10.SMANTARNALAJATIM/2020 Bapak/Ibu Orang Tua/Wali 

Sifat : Penting         

Lampiran    : 2 di 

Perihal : Hasil Rakor Tim Manajemen sekolah dengan Komite  Tempat  

   

 

 

 

Dengan hormat, 

 

Berikut kami sampaikan informasi penting terkait Hasil Rapat Koordinasi antara Tim 

Manajemen Sekolah dengan Pengurus Komite SMAN Taruna Nala Jawa Timur pada: 

Hari/Tanggal : Jum’at, 3 Juli 2020 

Tempat  : Ruang Kepala SMAN Taruna Nala Jawa Timur 

Materi : Tindak lanjut hasil pertemuan virtual dengan orang tua/wali murid pada hari 

Kamis, 2 Juli 2020 

 

Informasi-informasi yang telah dibahas dan disepakati oleh tim manajemen sekolah dan komite 

SMAN Taruna Nala Jawa Timur adalah sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan virtual meeting pada hari Kamis, 2 Juli 2020 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan 

virtual meeting sebelumnya pada hari Kamis, 18 Juni 2020. Sebagai rangkaian dari proses 

penjaringan model pembelajaran sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Proses Penjaringan Model Pembelajaran 

 

2. Penyebaran angket pertama pada tanggal 18 Juni 2020 ditujukan untuk menjaring data awal 

layanan pembelajaran yang dikehendaki oleh orang tua, sebagai dasar pengajuan sekolah 

kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.  

3. Dalam Surat Edaran pertama tertanggal 18 Juni 2020 memang disebutkan pemberian layanan 

pembelajaran didasarkan pada hasil mayoritas pilihan orang tua/wali murid. Namun, seiring 

http://www.smantarunajatim.sch.id/
mailto:info@smantarunajatim.sch.id
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berjalannya waktu, keluar Surat Keputusan Bersama Empat Kementerian (Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri) 

tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di 

Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), dimana pelaksanaan pembelajaran didasarkan 

pada pilihan orang tua. 

4. Dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Empat Kementerian tersebut, maka 

dilaksanakan virtual meeting kedua pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020. Pertemuan virtual yang 

kedua ditujukan untuk sosialisasi kesiapan sekolah kepada orang tua/wali murid dalam pemberian 

layanan pembelajaran baik in class maupun online. 

5. Pada pertemuan virtual yang kedua, orang tua/wali diberikan kembali angket pemilihan layanan 

pembelajaran (in class dan online) serta surat pernyataan kesediaan orang tua atas salah satu 

layanan pembelajaran yang dipilih.   

6. Tujuan pengisian angket yang kedua (pada tanggal 2 Juli 2020) ini adalah untuk memastikan 

jumlah peserta didik yang akan mengikuti layanan pembelajaran baik in class maupun online. 

Dengan kepastian jumlah tersebut, sekolah dapat segera menyiapkan layanan serta sarana dan 

prasarana sesuai dengan jumlah peserta didik yang akan mengikuti layanan pembelajaran baik in 

class maupun online. 

7. Sesuai dengan permintaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tiap orang tua / wali wajib 

mengisi dan menandatangi surat pernyataan bermaterai sebagai bukti komitmen terhadap 

model pembelajaran yang dipilih. Formulir surat pernyataan terlampir bersama dengan surat ini 

(lihat Lampiran 1). Formulir tersebut mohon diisi dan kemudian discan dalam bentuk PDF untuk 

diupload paling lambat hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB. Link untuk 

mengupload form surat pernyataan adalah: 

http://gg.gg/SURAT-PERNYATAAN-ORANGTUA-WALI 

8. Semua peserta didik akan dilayani sesuai dengan hasil pilihan di angket kedua (pada tanggal 2 Juli 

2020) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan skala prioritas. Protokol kesehatan dan 

skala prioritas yang dimaksudkan adalah: 

 Jika pemilih layanan in class melebihi daya tampung sarana dan prasarana sekolah pada masa 

peninjauan awal, maka tidak seluruh peserta didik yang memilih layanan in class dapat 

langsung masuk program karantina di waktu yang bersamaan. Peserta didik akan mengikuti 

program layanan pembelajaran in class secara bertahap. 

 Jumlah layanan in class sesuai kapasitas tampung mess adalah 336 orang. Prioritas layanan in 

class secara berurutan diberikan kepada kelas X, kelas XII dan kelas XI. 

 Setelah masa peninjauan 1-2 bulan, dan hasil evaluasi dari masa peninjauan tersebut 

menyatakan kondisi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekolah serta asrama aman, maka 

secara bertahap seluruh peserta didik akan kembali mengikuti pembelajaran di sekolah.  

 Seluruh peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah, wajib terlebih dahulu 

menjalani karantina dengan ketentuan karantina sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

9. Segala bentuk pembiayaan untuk pemberian layanan pembelajaran in class dan online telah 

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan dengan komite.  

10. Poin klarifikasi biaya layanan online pada surat edaran kedua adalah sebagai berikut.  

a. Kebijakan penarikan biaya SPP penuh dengan uang makan untuk pemilih layanan online 

didasarkan pada hasil angket 1 dimana mayoritas orang tua/wali peserta didik kelas X, XI, dan 

XII yang memilih pembelajaran online menjawab setuju untuk poin pertanyaan di angket 

nomor 16 dan 17. Pertanyaan nomor 16 dan 17 yang diberikan disajikan pada Gambar 2 

berikut ini. 

 

http://gg.gg/SURAT-PERNYATAAN-ORANGTUA-WALI
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Gambar 2. Pertanyaan nomor 16 dan 17 

 

b. SPP penuh yang dimaksudkan oleh sekolah adalah uang SPP dan uang makan 

c. Kebijakan tersebut juga didasarkan pada laporan keuangan untuk rincian penggunaan uang 

makan selama bulan Januari-Maret 2020 serta beban anggaran sekolah oleh adanya 

penunggakan SPP dari beberapa orang tua/wali murid. Adapun informasi mengenai poin b ini 

dapat dikonfirmasikan kepada pengurus Komite. 

11. Dengan beberapa pertimbangan yang telah disepakati oleh sekolah dan komite pada hari Jumat, 

tanggal 3 Juli 2020, maka disampaikan revisi pembiayaan layanan pembelajaran selama masa 

pandemic COVID-19 sebagai berikut. 

 

a. Pembiayaan untuk layanan in class (biaya SPP ditambah dengan biaya karantina) 

No Kelas 
Jumlah Pembiayaan 

Keterangan 
SPP Karantina 

1 X Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.435.000,00 Teknis pembayaran biaya karantina 

dapat dibayarkan secara langsung 

(jumlah total) ataupun dicicil paling 

banyak 5x (maksimal dalam 5 bulan) 

2 XI Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.435.000,00 

3 XII Rp. 2.250.000,00 Rp. 2.435.000,00 

 

Rincian Biaya Karantina 

NO URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH  HARGA PER SISWA 

1 Sewa kamar 1 15  Rp                 10,000     Rp             150,000  

2 Rapid test & Swab 1 2  Rp             1,500,000     Rp            3,000,000  

3 
HR Pengasuh & Guru 
Piket (3 shift per hari) 

15 30  Rp                100,000   Rp           45,000,000   Rp               300,000  

4 
Tim kesehatan (gugus 
tugas) 

15 30  Rp                100,000   Rp           45,000,000   Rp               300,000  

5 Pomal 2 15  Rp                   50,000   Rp             1,500,000   Rp                 10,000  

6 Intel 1 15  Rp                   50,000   Rp                 750,000   Rp                   5,000  

7 Program orientasi 1 1 Rp.                   30,000 Rp.                   30,000 Rp.                 30,000 

8 Transportasi 1 1 Rp.                   25,000 Rp.             3,750,000 Rp.                 25,000 

     

TOTAL  Rp           3,820,000 

     Subsidi dari sekolah Rp.           1,385,000 

     BIAYA PER SISWA  Rp.           2,435,000 

 

 

b. Pembiayaan untuk layanan online (biaya SPP dikurangi dengan biaya uang makan) 

NO Kelas Jumlah Pembiayaan 

1 X Rp. 1.375.000,00 

2 XI Rp. 1.375.000,00 

3 XII Rp. 1.125.000,00 
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12. Orang tua/wali peserta didik SMAN Taruna Nala Jawa Timur dapat mulai membayar SPP untuk 

semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021. Bagi orang tua/wali yang masih memiliki tunggakan 

pembayaran mohon segera melakukan pelunasan. Besar SPP yang masih belum terbayarkan dapat 

dikonfirmasi kepada bendahara sekolah, Ibu Linda di nomor 081362673461. 

13. Berikut nomor rekening untuk pembayaran SPP dan karantina. 

 

No Keperluan Nama dan Nomor Rekening 

1 Pembiayaan Karantina Bank Jatim - 0043059513 

a.n : SMAN TARUNA NALA (SERAGAM) 

2 SPP tahun ajaran 2020/2021 

(terhitung mulai bulan Juli 2020 

dan seterusnya) 

Bank Jatim - 0043059467 

a.n : SMAN TARUNA NALA JAWA TIMUR 

 

3 SPP tahun ajaran 2019/2020 

(terhitung s.d bulan Juni 2020) 

Bank Jatim - 0043059289 

a.n : INDUK SMAN TARUNA NALA JATIM 

 

14. Pedoman pemberian layanan pembelajaran (in class dan online) kami lampirkan bersama dengan 

surat edaran ini (lihat Lampiran 2). 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Komite, 

 

 

 

 

 

Supriyadi 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

 

Hari Wahjono, S.Pd., M.Pd. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19670916199001 1 001 
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LAMPIRAN 1 

 

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK SMAN TARUNA NALA 

JAWA TIMUR 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

Surat Pernyataan ini merupakan bukti kesediaan kami (orang tua/wali) untuk mengijinkan anak 

kami mengikuti model pembelajaran yang telah kami pilih. Surat Pernyataan ini juga merupakan 

bentuk komitmen kami untuk mengikuti seluruh kebijakan sekolah terkait model pembelajaran 

tersebut. 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Nomor KTP/NIK : 

Alamat   : 

Nomor Telepon : 

merupakan orang tua/wali dari peserta didik: 

Nama   : 

Kelas   : 

Dengan ini kami menyatakan untuk bersedia dan berkomitmen mengijinkan anak kami untuk 

mengikuti model pembelajaran ……………………… (online/in class tulis salah satu) dan bersedia 

untuk: 

1. Mengikuti seluruh kebijakan sekolah dalam menjalankan model pembelajaran sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan. 

2. Menyetujui pembiayan yang ditetapkan untuk model pembelajaran tersebut. 

3. Berkomitmen untuk turut mengawasi dan membimbing anak kami untuk patuh pada tata 

tertib sekolah. 

Surat pernyataan ini kami buat atas kesadaran sendiri dan tanpa adanya paksaan atau tekanan 

dari pihak manapun. 

 

……………………….,… Juli 2020 

 

(Materai dan Tanda Tangan) 

 

(Nama Terang) 
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LAMPIRAN 2  

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN 

LAYANAN 

PEMBELAJARAN TATAP 

MUKA (IN CLASS) 
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3.1 Strategi Pemberian Layanan Pembelajaran In-class 

Salah satu alternatif layanan pembelajaran pada masa pandemic COVID-19 tahun pelajaran 

2020/2021 adalah pembelajaran tatap muka langsung in class dengan mengacu pada beberapa 

ketentuan dan protokol kesehatan. Sebelum pelaksanaan pembelajaran in class, SMAN Taruna Nala 

Jawa timur mensterilkan lingkungan asrama dan sekolah sebelum masuknya peserta didik. Dengan 

pertimbangan daerah asal peserta didik, maka sebelum mereka masuk ke lingkungan sekolah dan 

asrama, dilakukan kegiatan karantina. Adapun strategi pemberian layanan pembelajaran in class pada 

masa pandemic COVID-19 adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3.1 Alur pemberian layanan pembelajaran in class  

 

 

3.2 Ketentuan umum protocol kesehatan pada saat pemberian layanan pembelajaran in class 

Dengan pertimbangan kondisi dan situasi saat ini, pada masa pandemic COVID-19, sebagai 

upaya menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, pengasuh, dan tenaga kependidikan di 

SMAN Taruna Nala Jawa Timur, maka perlu diberikan ketentuan-ketentuan umum protokol 

kesehatan pada saat pemberian layanan pembelajaran in class. Penjelasan ketentuan protokol 

kesehatan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1) Persiapan pembukaan sekolah dan asrama 

a. Seluruh fasilitas sanitasi dilengkapi dan dibersihkan 

b. Persediaan pembersih seperti sabun, antiseptic, hand sanitizer, face shield dan masker 

dipastikan cukup 

c. Disediakan fasilitas untuk mencuci tangan dan bilik penyemprotan antiseptik di pintu 

masuk 

d. Ruang sanitasi sering dikontrol dan dipastikan kebersihannya. Berikut gambaran 

perlengkapan sanitasi dan kamar mandi di SMAN Taruna Nala Jawa Timur. 
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Gambar 3.2 Beberapa contoh fasilitas cuci tangan di sekolah 

 

 
Gambar 3.3 Kondisi kamar mandi sekolah 

 

 
Gambar 3.4 Kondisi kamar mandi masa karantina 

 



SMAN TARUNA NALA JAWA TIMUR 

9 
SMAN TARUNA NALA JAWA TIMUR 

e. Pengaturan kapasitas ruang kelas dan asrama dengan memperhatikan physical distancing 

 
Gambar 3.5 Kondisi kamar tidur masa karantina (satu Kasur dibiarkan kosong untuk pengaturan 

jarak) 

 

  
Gambar 3.6 Kondisi aula kegiatan orientasi masa karantina 

 

f. Protokol kesehatan di print dan ditempel di pintu masuk sekolah dan asrama 

2) Transisi peserta didik, guru, pengasuh, pelatih kegiatan ekstrakurikuler, dan tenaga 

kependidikan 

a. Seluruh peserta didik mengikuti proses karantina sebelum masuk ke lingkungan sekolah 

dan asrama 

b. Protokol kesehatan disosialisasikan ke seluruh warga sekolah 

c. Sosialisasi SOP pengasuhan selama masa COVID-19 kepada peserta didik (misal: 

pemberlakukan shift makan dan ibadah) 

d. Seluruh warga sekolah harus mengenakan masker 

e. Seluruh guru, pengasuh, pelatih ekskul, tendik, dan tamu sekolah diperiksa suhunya 

sebelum masuk area sekolah dan asrama, melewati bilik penyemprotan antiseptik dan 

mencuci tangan dengan sabun 

3) Saat pelaksanaan pembelajaran in class  

a. Pengaturan jumlah peserta didik dalam asrama dan di dalam kelas 

b. Pemberlakuan jadwal khusus, pembatasan jumlah dan shift saat pelaksanaan kegiatan 

bersama 

c. Pemberian asupan nutrisi yang lebih untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh 

d. Pembersihan ruang dan lingkungan secara berkala  

e. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke ruangan 
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f. Menggunakan alat-alat pribadi masing-masing (seperti alat sholat dan alat makan) 

g. Pengecekan suhu secara rutin pada seluruh warga sekolah 

 

Pada tahap persiapan peserta didik untuk masuk ke lingkungan asrama dan sekolah, untuk 

menjaga kondisi asrama dan sekolah tetap steril, dilakukan program karantina bagi seluruh peserta 

didik yang akan mengikuti program layanan pembelajaran in class. Adapun penjelasan detail jadwal 

kegiatan pada masa karantina disajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan hari pertama pada saat karantina 

WAKTU KEGIATAN TEMPAT PENANGGUNG 

JAWAB 

KETERANGAN 

08.00 s.d 09.30  peserta didik masuk 

ke Lanal Malang : 

Penjagaan Lanal 

Malang 

Provost & Sintel 

Lanal, Tim 

Kesehatan & 

Pengasuh 

Kelas X mengenakan 

seragam SMP (putih-biru) 

rambut wajib sesuai tatib 

sekolah. 

  1. Laks Pengecekan 

suhu tubuh  

  peserta didik 

menggunakan masker dan 

memakai face shield 

  2. Melewati Bilik 

Disinfektan 

  Pengantar menunggu di 

luar Pintu gerbang 

09.30 s.d 11.00  Pemeriksaan Rapid 

Test 

Gedung Indoorsport 

Lanal Malang 

Pengantar tetap tinggaldi 

Malang untukmenunggu 

hasil Pengumuman Rapid 

Test (maksimal 1 hari) 

11.00 s.d 12.00  Menuju Barak, 

persiapan giat agama 

dan makan siang. 

  

12.00 s.d 12.30  Pelaksanaan Kegiatan 

Agama 

Gedung Gelodra 

Lanal Malang 

Pengasuh, 

Pembimbing 

Rohani, peserta 

didik  

Pendamping 

Membawa perlengkapan 

ibadah sendiri 

12.30 s.d 13.00  Persiapan Makan 

siang 

  Pengasuh dan 

peserta didik  

Pendamping 

  

13.00 s.d 13.30  Makan Siang Ruang Makan 

Gedung Dewaruci 

Pengasuh dan 

peserta didik  

Pendamping 

  

Membawa Alat Makan 

sendiri 

13.30 s.d 15.00  Istirahat Siang Barak IBL, HSN 

dan PTM 

  

15.00 s.d 15.30  Persiapan Olah raga 

Sore  

Lapangan Usman 

Harun 

    

15.30 s.d 16.30  Olah raga & 

Pengecekan suhu 

tubuh 

Lapangan Usman 

Harun 

Pengasuh, Nurse, 

& peserta didik  

Pendamping  

Mengenakan olahraga 

sesuai panduan daftar 

ulang 

16.30 s.d 17.30  Mandi Persiapan 

Kegiatan Agama 

      

17.30 s.d 18.00  Pelaksanaan Kegiatan 

Agama 

Gedung Gelodra 

Lanal Malang 

Pengasuh, 

Pembimbing 

Rohani, peserta 

didik  

Pendamping 

Membawa perlengkapan 

ibadah sendiri 

18.00 s.d 18.30 Persiapan Makan 

Malam 

      

18.30 s.d 19.30  Makan Malam  Ruang Makan 

Gedung Dewaruci 

Pengasuh dan 

peserta didik  

Membawa Alat Makan 

sendiri 
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WAKTU KEGIATAN TEMPAT PENANGGUNG 

JAWAB 

KETERANGAN 

Pendamping 

19.30 s.d 21.00  Kepengasuhan 

dilanjutkan apel 

malam 

Gedung Indoorsport 

Lanal Malang 

Pengasuh dan 

peserta didik  

Pendamping 

  

21.00 s.d 03.30  Istirahat Malam Barak IBL, HSN 

dan PTM 

Pengasuh   

     

 

 

Pada hari ke dua (2) sampai dengan dua belas (12) pada masa karantina, dilakukan kegiatan 

orientasi bagi peserta didik untuk menyiapkan mereka pada proses pembelajaran dan pengasuhan 

dengan memperhatikan seluruh protokol kesehatan pada pandemic COVID-19. Adapun jadwal 

kegiatan masa karantina bagi peserta didik pada hari ke dua (2) sampai dengan dua belas (12) adalah 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Jadwal kegiatan hari 2-12 pada saat karantina 

WAKTU KEGIATAN TEMPAT 

PENANGGUNG 

JAWAB KETERANGAN 

03.30 s.d 04.00  

Persiapan Kegiatan 

Agama       

04.00 s.d 04.30  Kegiatan Agama 

Gedung Gelodra 

Lanal Malang 

Pengasuh, 

Pembimbing 

Rohani, Siswa  

Pendamping 

Membawa peralatan 

ibadah sendiri 

04.30 s.d 05.30  

Olah raga & 

Pengecekan suhu 

tubuh 

Lapangan Usman 

Harun 

Pengasuh, Nurse, & 

Siswa  Pendamping  

Mengenakan pakaian 

olahraga sesuai 

panduan daftar ulang 

05.30 s.d 06.00  

Mandi & persiapan 

makan pagi       

06.00 s.d 06.30  Makan Pagi 

Ruang Makan 

Gedung Dewaruci 

Pengasuh dan Siswa  

Pendamping 

Membawa Alat 

Makan sendiri 

06.30 s.d 07.00  Persiapan Apel Pagi   

  

07.00 s.d 08.00  Apel Pagi 

Gedung Indoorsport 

Lanal Malang 
  

08.00 s.d 09.30 Materi orientasi 

Gedung Indoorsport 

Lanal Malang 
Tim Kesiswaan 

Membawa Buku 

Catatan dan Alat 

Tulis 

09.30 s.d 10.00 Istirahat       

10.00 s.d 11.30 Materi orientasi 

Gedung Indoorsport 

Lanal Malang Pengasuh   

11.30 s.d 12.00 Kegiatan Agama 

Gedung Gelodra 

Lanal Malang 

Pengasuh, 

Pembimbing 

Rohani, Siswa  

Pendamping   

12.00 s.d 13.00 Makan Siang 

Ruang Makan 

Gedung Dewaruci 

Pengasuh & Siswa  

Pendamping 

Membawa Alat 

Makan sendiri 

13.00 s.d 15.30 Istirahat 

Mess IBL, HSN dan 

PTM     

15.30  s.d 16.30 Olah Raga dan Lapangan Usman Pengasuh, Nurse, & 
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WAKTU KEGIATAN TEMPAT 

PENANGGUNG 

JAWAB KETERANGAN 

Pengecekan suhu 

tubuh 

Harun Siswa  Pendamping  

16.30 s.d 17.15 

Mandi dan Persiapan 

Kegiatan Agama       

17.15 s.d 18.00 Kegiatan Agama 

Gedung Gelodra 

Lanal Malang 

Pengasuh, 

Pembimbing 

Rohani, Siswa  

Pendamping 

Membawa peralatan 

ibadah Sendiri 

18.00 s.d 19.00 Makan Malam 

Ruang Makan 

Gedung Dewaruci 

Pengasuh dan Siswa  

Pendamping 

Membawa Alat 

Makan sendiri 

19.00 s.d 19.30 Kegiatan Agama 

Gedung Gelodra 

Lanal Malang 

Pengasuh, 

Pembimbing 

Rohani, Siswa  

Pendamping   

19.30 s.d 21.00 

Kepengasuhan 

dilanjutkan apel 

malam 

Gedung Indoorsport 

Lanal Malang Pengasuh dan Siswa  

Pendamping 
  

21.00 s.d 03.30 Istirahat malam 

Mess IBL, HSN dan 

PTM   

 

Selanjutnya untuk kegiatan pada hari ke-tiga belas (13) dan empat belas (14) pada masa 

karantina, dilakukan kegiatan rapid test dan persiapan untuk kembali masuk ke lingkungan asrama. 

 

 

3.3 Kurikulum pendidikan ketarunaan berasrama pada masa pandemic COVID-19 

Untuk mewujudkan ketercapaian tujuan pendidikan ketarunaan berasrama pada masa 

pandemic COVID-19, maka program-program kegiatan pembelajaran di SMAN Taruna Nala Jawa 

Timur perlu dirumuskan dalam sebuah kurikulum khusus pada masa pandemic COVID-19. 

Dengan acuan keputusan Bersama kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian 

Agama, Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Dalam Negeri tertanggal 15 Juni 2019 mengenai 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), maka kegiatan pembelajaran secara langsung di SMAN 

Taruna  Nala diatur sebagai berikut : 

 

a. Tatap Muka 

Kegiatan tatap muka secara langsung, akan dilaksanakan dengan beberapa penyesuaian 

dengan pertimbangan keamanan kesehatan peserta didik. Jumlah peserta didik dalam setiap 

kelas dibatasi maksimum 18 orang 

 

b. Jumlah Mata Pelajaran 

Mata pelajaran yang diberikan tetap mengacu pada standar isi (permendikbud no 36 tahun 

2018) serta tambahan muatan lokal (Bahasa Jawa) serta diversifikasi kurikulum (Bela Negara 

dan Kemaritiman)  

 

Selain mata pelajaran yang harus diterima oleh Peserta didik, pada kegiatan tatap muka juga 

ada program Kepenasihatan (oleh Wali Kelas), Program Kepengasuhan (oleh Pengasuh/Tim 

AL) dan program layanan (BK dan TIK) yang berikan secara terjadwal.  

 

Terdapat 25 mata pelajaran (Kelas XI, XII) dan 26 mata pelajaran (kelas X) perminggu 

dengan jeda antar mapel 5 menit dan 60 menit ishoma. Durasi kegiatan pembelajaran 60 
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menit/ tatap muka 

 

c. Tugas Mandiri, Terstruktur, dan Penilaian 

Pemberian tugas mandiri, terstruktur dan Penilaian Harian sesuai dengan jadwal yang sudah 

diatur oleh sekolah. Hal ini untuk mengatisipasi  yang harus diselesaikan Peserta Didik yang 

pada akhirnya membuat mereka jenuh dan bosan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

 

d. Penjadwalan 

Pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran pada layanan in class adalah sebagaimana yang 

dicontohkan pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 3.7 Contoh jadwal pembelajaran in class 

 

Berikut contoh jadwal kegiatan guru. 

 

 
Gambar 3.8 Contoh jadwal mengajar 
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Berikut diberikan contoh jadwal penugasan. 

 

 
Gambar 3.9 Contoh jadwal penugasan 

  

 

3.4 Pengelolaan pengasuhan pendidikan ketarunaan pada masa pandemic COVID-19 

Sesuai dengan tahapan pengasuhan yang telah termuat dalam pedoman pengasuhan SMAN 

Taruna Nala Jawa Timur, terdapat empat (4) tahapan pengasuhan mengikuti proses perkembangan 

Taruna. Adapun tahapan pengasuhan SMAN Taruna Nala Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Orientasi. Tahap ini merupakan langkah awal pengasuhan taruna, yang 

menitikberatkan pada pengenalan maksud, tujuan dan kegiatan pembangunan karakter 

(character building), dalam rangka mempersiapkan taruna guna mampu menjawab berbagai 

tugas, tanggung jawab dan tantangan yang akan dihadapinya. 

2. Tahap Pembentukan. Tahap ini dimulai dari selesainya tahap orientasi dengan 

menitikberatkan pada pembangunan karakter taruna melalui pengawasan dan pengasuhan 

secara ketat agar taruna memahami dengan baik, memiliki kesadaran (yakin dan percaya) 

untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan/aturan di dalam lingkungan asrama guna 

terwujudnya suasana yang kondusif. 

3. Tahap Pendewasaan. Pada tahap ini titik beratnya adalah membentuk karakter taruna melalui 

pengawasan dan pengasuhan minimal serta memberi tugas dan tanggung jawab untuk 

membantu pengasuh dalam pelaksanaan kegiatan ketarunaan dan melakukan pengawasan 

tehadap taruna pada masa tahap orientasi dan pembentukan. 

4. Tahap Pematangan. Tahap ini merupakan tahap akhir pengasuhan, pada tahap ini pengasuhan 

lebih bersifat kemitraan dengan mengembangkan kedewasaan tinggi yang melahirkan sifat 

kepemimpinan. 

 

Dengan munculnya pandemic COVID-19 dan keputusan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia untuk menjalankan pembelajaran dalam jaringan (online) mulai bulan Maret 

2020, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian pada pelaksanaan pengasuhan peserta didik 

SMAN Taruna Nala Jawa Timur. Dengan pertimbangan tersebut, pada masa karantina peserta didik 
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sebelum mengikuti proses pembelajaran in class, diberikan lagi kegiatan pengasuhan berupa orientasi 

bagi peserta didik. Bentuk kegiatan pengasuhan pada masa karantina adalah sebagaimana yang telah 

dipaparkan pada Tabel 3.1 dan 3.2.  

Adapun jadwal pelaksanaan pengasuhan peserta didik yang mengikuti layanan pembelajaran 

in class selama di asrama adalah sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 3.3 berikut. 

 

Tabel 3.3 Jadwal pelaksanaan pengasuhan in class  

NO WAKTU URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

1 04.00 - 04.30 

WIB 

Selesai waktu istirahat malam 

Selanjutnya  siswa yang beragama 

Islam melaksanakan sholat subuh 

berjama’ah di masjid  

Dengan memperhatikan protokol kesehatan, posisi antar 

siswa minimal 1 meter. 

2 04.30 - 05.55 

WIB 

Selanjutnya seluruh siswa 

melaksanakan bersih diri/ mandi. 

Selama pandemik  olahraga pagi ditiadakan , sehingga 

waktu   yang ada dimanfaatkan untuk pelaksanaan apel 

dan makan pagi siswa yang akan dilaksanakan bergiliran  

per angkatan. 

3 06.00 - 07.00 

WIB 

Waktu apel dilanjutkan  makan 

pagi . 

Pelaksanaan Makan pagi dilaksanakan dalam 2 gelombang 

sehingga kapasitas ruang makan hanya digunakan 50 % 

untuk tetap melaksanakan Physical Distancing. 

4 07.00 - 12.00 

WIB 

KBM Awal sebelum masuk klas siswa diwajibkan untuk 

melaksanakan cuci tangan dengan sabun dan pada jam 

istirahat dilaksanakan kegiatan BERJEMUR BERSAMA 

selama 15 menit. 

5 12.00 – 13.00 

WIB 

Waktu apel dan makan siang . Pelaksanaan Makan siang  dilaksanakan dalam 2 

gelombang sehingga kapasitas ruang makan hanya 

digunakan 50 % untuk tetap melaksanakan Physical 

Distancing. 

6 13.00 - 15.00 

WIB  

KBM Awal sebelum masuk kelas siswa diwajibkan untuk 

melaksanakan cuci tangan dengan sabun . 

6 15.00 – 16.30 

WIB 

Olah raga Sore  Semua siswa melaksanakan olah raga sore jadwal sbb  : 

Hari Senin = olahraga off, karena siswa (muslim) puasa    

Hari Selasa = olahraga lari    Hari Rabu = senam & PSB 

Hari Kamis = olahraga off, karena siswa (muslim) puasa     

Hari Jumat = olahraga lari     Hari Sabtu & Minggu = 

olahraga mandiri                                     

7 16.30 – 17.30 

WIB 

Waktu bersih diri, persiapan apel 

makan malam 

Pelaksanaan Makan malam   dilaksanakan dalam 2 

gelombang sehingga kapasitas ruang makan hanya 

digunakan 50 % untuk tetap melaksanakan Physical 

Distancing. 

8 18.00 – 19.00 

WIB 

Waktu apel dan makan malam. Selama pelaksanaan apel memperhatikan protokol 

kesehatan dengan mengatur jarak tiap siswa/ social 

distancing. 

9 19.00 - 20.30 

WIB 

Waktu study night  Awal sebelum masuk klas siswa diwajibkan untuk 

melaksanakan cuci tangan 

10 21.00 – 04.00 

WIB 

 Istirahat malam.  Selama istirahat malam seluruh siswa dilaksanakan 

melakukan kegiatan apapun. 

 CATATAN :   

1. SELAMA IN CLASS SISWA TIDAK DIIJINKAN UNTUK MELAKSANAKAN GOING HOME, PESIAR, 

PARENT VISIT. 

2.  SELAMA PENGASUHAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN WABAH COVID - 19 

SECARA KETAT 

 

 

3.5 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMAN Taruna Nala Jawa Timur pada masa 

pandemic COVID-19 

Dengan pertimbangan kondisi asrama dan peserta didik yang masuk (setelah masa karantina), 
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maka kegiatan ekstrakurikuler pada layanan pembelajaran in class tetap dilakukan secara langsung 

dengan beberapa penyesuaian dengan pertimbangan keamanan kesehatan sebagaimana yang telah 

disebutkan pada poin sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler in class, semua jenis 

ekstrakurikuler dilaksanakan namun tetap dengan memperhatikan jumlah peserta kegiatan 

ekstrakurikuler, keamanan dan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan masa pandemic COVID-

19.  

Sedangkan sistem kegiatan ekstrakurikuler pada layanan pembelajaran in class adalah sebagai 

berikut: 

1) Kegiatan ekstrakurikuler in class dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokoler 

kesehatan 

2) Maksimal peserta didik yang bisa ikut dalam 1 ekstrakurikuler adalah 30 orang 

3) Durasi ekstrakurikuler 90 menit setiap pertemuan 

4) Setiap trainer wajib merumuskan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, sebelum pelaksanaan 

ekstrakurikuler aktif 

5) Kegiatan diakhiri dengan absen secara manual 

 

Adapun jadwal pelaksanaan pengasuhan peserta didik yang mengikuti layanan pembelajaran 

in class selama di asrama adalah sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 3.4 berikut. 

 

Tabel 3.4 Jadwal pelaksanaan pengasuhan in class 

NO 

BIDANG 

EKSTRAKURIKULER JENIS EKSTRAKURIKULER Pembelajaran In Class 

1 Olahraga Basket √ 

    Futsal √ 

    Volley √ 

    Hockey √ 

    Karate √ 

    Pencak silat √ 

    Tae Kwon Do √ 

    Tarung Derajat √ 

2 Kreativitas dan Seni Seni Kriya √ 

    Albanjari √ 

    Band √ 

    Choir/paduan suara √ 

    Lego-robotic √ 

    Modern dance √ 

    Traditional dance √ 

    Marching Band √ 

3 Kewarganegaraan Dewan Riset Muda (DRM) √ 

    Paskibra √ 

    PMR √ 

    Pramuka √ 

4 Kewirausahaan 

Youth Entrepreneurship Program 

(YEP) √ 

    Koperasi Siswa Asrama (KSA) √ 
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5 Bahasa Jurnalistik √ 

    Broadcasting √ 

    Sobat Pustaka √ 

6 Keagamaan Badan Dakwah Islam (BDI) √ 
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BAB IV 

PELAKSANAAN 

LAYANAN 

PEMBELAJARAN DALAM 

JARINGAN (ONLINE) 
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4.1 Strategi Pemberian Layanan Pembelajaran Online 

Salah satu alternatif layanan pembelajaran pada masa pandemic COVID-19 tahun pelajaran 

2020/2021 adalah pembelajaran dalam jaringan (online). Untuk pelaksanaan alternative pembelajaran 

online, dapat segera diselenggarakan sesuai dengan kalender pendidikan. Adapun strategi pemberian 

layanan pembelajaran online pada masa pandemic COVID-19 adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.1 Strategi pemberian layanan pembelajaran online 

 

4.2 Kurikulum pendidikan ketarunaan berasrama pada masa pandemic COVID-19 

Dengan acuan keputusan Bersama kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian 

Agama, Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Dalam Negeri tertanggal 15 Juni 2019 mengenai 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), maka kegiatan pembelajaran secara langsung di SMAN 

Taruna  Nala diatur sebagai berikut : 

a. Tatap Muka 

Kegiatan tatap muka secara virtual menggunakan Microsoft 365. Semua siswa dan Guru 

Pengajar, Pembina telah dibuatkan akun. Seperti halnya kelas regular maka pada kelas 

virtual , tim IT yang akan membukakan kelas , guru dan Peserta Didik masuk kelas tersebut.  

Setiap hari peserta didik mendapatkan 4 mata pelajaran dengan jeda antar mata pelajaran 15 

menit dan 60 menit untuk ishoma sekaligus mengistirahatkan perangkat (laptop/ponsel) 

sehingga tidak hang 

 

b. Jumlah Mata Pelajaran 

Mata pelajaran yang diberikan tetap mengacu pada standar isi (permendikbud no  21 tahun 

2018) serta tambahan muatan lokal (Bahasa Jawa) serta diversifikasi kurikulum (Bela Negara 

dan Kemaritiman), akan tetapi beban belajar akan dimodifikasi dengan lebih banyak 

memberikan kegiatan non tatap muka secara terbimbing (pembelajaran berbasis proyek).   

 

Jumlah jam pelajaran tetap sesuai standar isi (permendikbud no  21 tahun 2018) & tambahan 
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muatan lokal (Bahasa Jawa) serta diversifikasi kurikulum (Bela Negara dan Kemaritiman), 

akan tetapi beban belajar akan dimodifikasi dengan lebih banyak memberikan kegiatan non 

tatap muka secara terbimbing (pembelajaran berbasis proyek). 

 

Terdapat 19 mata pelajaran/ minggu dengan jeda antar mata pelajaran 15 menit dan 60 menit 

untuk ishoma sekaligus mengistirahatkan perangkat (laptop/ponsel) 

 

Selain mata pelajaran yang harus diterima oleh Peserta didik, pada kegiatan tatap muka juga 

ada program Kepenasihatan (oleh Wali Kelas), Program Kepengasuhan (oleh Pengasuh/Tim 

AL) dan program layanan (BK dan TIK) yang berikan secara terjadwal 

 

c. Tugas Mandiri, Terstruktur, dan Penilaian 

Pemberian tugas mandiri, terstruktur dan Penilaian Harian sesuai dengan jadwal yang sudah 

diatur oleh sekolah. Hal ini untuk mengatisipasi overtask yang harus diselesaikan Peserta 

Didik yang pada akhirnya membuat mereka jenuh dan bosan untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

 

d. Penjadwalan 

Pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran pada layanan online adalah sebagaimana yang 

dicontohkan pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 4.2 Contoh jadwal pembelajaran online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut contoh jadwal kegiatan guru. 
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Gambar 4.3 Contoh jadwal mengajar 

 

 

 

Berikut diberikan contoh jadwal penugasan. 

 

 
Gambar 4.4 Contoh jadwal penugasan 

  

 

4.3 Pengelolaan pengasuhan pendidikan ketarunaan pada masa pandemic COVID-19 

Dengan munculnya pandemic COVID-19 dan keputusan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia untuk menjalankan pembelajaran dalam jaringan (online) mulai bulan Maret 

2020, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian pada pelaksanaan pengasuhan peserta didik 

SMAN Taruna Nala Jawa Timur. Dengan pertimbangan tersebut, kegiatan pengasuhan harus tetap 

dijalankan secara terstruktur dan terjadwal. Bentuk kegiatan pengasuhan pada masa karantina adalah 
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sebagaimana yang telah dipaparkan pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Jadwal pelaksanaan pengasuhan online 

No Minggu Uraian kegiatan keterangan 

1 ke 1 Siswa melaksanakan bimbingan 

jasmani (Binjas) dengan gerakan 

Push up dan Sit up. 

Siswa mengirimkan rekaman video Binjas via 

WA ( seminggu 1 angkatan 1x) 

2 ke 2 Pembina pengasuh memberikan 

santiaji, pengarahan, dan motivasi 

kepada  seluruh siswa 

Menggunakan video call dengan aplikasi  google 

meet, zoom dsb. Setiap kelas di dibimbing oleh  

satu pengasuh serta dilaksanakan 1 x dalam 

seminggu masing masing angkatan. 

3 ke 3 Evaluasi Binjas  dari hasil evaluasi video binjas yang dikirim oleh 

siswa, Pembina memberikan contoh gerakan Push 

up dan Sit up yang benar   melalui   video 

call.Kegiatan dilaksanakan 1x seminggu bagi 

masing masing angkatan 

4 ke 4 Siswa mengirimkan rekaman video  

kegiatan sehari-hari mulai  bangun 

tidur s.d istirahat malam.  

Rekaman di uploud ke youtube, link diberikan ke 

pengasuh masing masing kelas. Kegiatan 

dilaksanakan 1x seminggu bagi masing masing 

angkatan. 

 

 

4.4 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMAN Taruna Nala Jawa Timur pada masa 

pandemic COVID-19 

Pada layanan pembelajaran secara online (dalam jaringan), pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tetap dilaksanakan secara virtual. Namun dengan pertimbangan keterbatasan interaksi 

dan teknis lainnya, jenis ekstrakurikuler yang bisa dan memungkinkan untuk dilakukan secara daring 

saja. Sehingga jenis ekstrakurikuler fisik/olahraga akan ditiadakan (di-off kan) sampai KBM bisa 

dilakukan secara in class. 

Sedangkan sistem kegiatan ekstrakurikuler pada layanan pembelajaran in class adalah sebagai 

berikut: 

1) Trainer melatih dan membimbing peserta didik dengan menggunakan media internet, dengan 

aplikasi sesuai dengan kebutuhan 

2) Materi daring dapat berupa teori atau praktek dengan alat praktek yang mudah dicari oleh 

peserta didik 

3) Durasi ekstrakurikuler 90 menit setiap pertemuan 

4) Setiap trainer wajib merumuskan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, sebelum pelaksanaan 

ekstrakurikuler aktif 

5) Kegiatan diakhiri dengan absen secara daring 

 

Adapun jadwal pelaksanaan pengasuhan peserta didik yang mengikuti layanan pembelajaran 

in class selama di asrama adalah sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 4.2 berikut. 

 

 

 

Tabel 4.2 Jadwal pelaksanaan pengasuhan online 

NO 

BIDANG 

EKSTRAKURIKULER JENIS EKSTRAKURIKULER Pembelajaran Daring 
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NO 

BIDANG 

EKSTRAKURIKULER JENIS EKSTRAKURIKULER Pembelajaran Daring 

1 Olahraga Basket X 

    Futsal X 

    Volley X 

    Hockey X 

    Karate X 

    Pencak silat X 

    Tae Kwon Do X 

    Tarung Derajat X 

2 Kreativitas dan Seni Seni Kriya √ 

    Albanjari X 

    Band X 

    Choir/paduan suara √ 

    Lego-robotic X 

    Modern dance √ 

    Traditional dance √ 

    Marching Band X 

3 Kewarganegaraan Dewan Riset Muda (DRM) √ 

    Paskibra X 

    PMR √ 

    Pramuka √ 

4 Kewirausahaan Youth Entrepreneurship Program (YEP) √ 

    Koperasi Siswa Asrama (KSA) X 

5 Bahasa Jurnalistik √ 

    Broadcasting X 

    Sobat Pustaka √ 

6 Keagamaan Badan Dakwah Islam (BDI) √ 
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BAB V 

HAK, KEWAJIBAN, 

TATA TERTIB DAN 

SANKSI 
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5.1 Hak dan Kewajiban Peserta Didik 

Setiap peserta didik berhak dan berkewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 

Kehidupan Peserta Didik. Jika terdapat perubahan mengenai hak dan kewajiban peserta didik terkait 

keputusan/kebijakan yang telah diputuskan oleh Dinas Pendidikan Propinsi tentang alternative model 

pembelajaran yanga kan di jalankan pada tahun Pelajaran 2020/2021 untuk SMAN Taruna Nala Jawa 

Timur, maka sekolah akan memberikan penjelasan perubahan hak dan kewajiban tersebut kepada 

orang tua/wali peserta didik baik melalui Surat Edaran sekolah maupun sosialisasi dalam bentuk 

pertemuan virtual.  

 

5.2 Tata Tertib dan Sanksi 

Untuk menumbuh kembangkan sikap disiplin peserta selama mengikuti program pembelajaran 

di masa pandemic COVID-19, sekolah perlu mengembangkan tata tertib/aturan-aturan khusus yang 

harus ditaati oleh peserta yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Apabila 

peserta didik melanggar aturan/tata tertib yang telah ditentukan perlu ditentukan sanksi atas 

pelanggaran tersebut sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi dapat berupa teguran lisan, 

tertulis, sampai pada mengeluarkan peserta didik dari SMAN Taruna Nala Jawa Timur.  

Peraturan/tata tertib dan sanksi yang mengikat peserta didik selama mengikuti pembelajaran 

pada masa pandemic COVID-19 ini didasarkan pada peraturan kehidupan berasrama yang selama ini 

telah berlaku ditambah dengan aturan-aturan mengenai protokoler kesehatan sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya.  

 

 


