
 

 

 

 

   
 

SIARAN PERS 

Sekolah Bersiap untuk Pembelajaran Tatap Muka Terbatas  

 

JAKARTA, 16 JUNI 2021 – Pembelajaran Tatap Muka Terbatas mulai intensif dicanangkan pada tahun 

ajaran baru di Juli 2021 khususnya untuk daerah yang tingkat penularannya rendah dengan mengikuti 

Panduan Penyelenggaraan yang dikeluarkan SKB Menteri no 03/KB/2021.  

Dalam Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek 

dan Kementerian Agama, sekolah harus mempersiapkan protokol kesehatan sebelum dan setelah 

pembelajaran tatap muka berlangsung. Sebelum PTM, hal-hal yang harus disiapkan meliputi kegiatan 

disinfeksi, memastikan kecukupan cairan desinfektan, sabun cuci tangan dan air bersih, masker dan 

thermogun yang berfungsi dengan baik, serta memantau kesehatan warga satuan pendidikan. Setelah PTM, 

hal yang sama harus dilakukan, ditambah dengan melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan 

pendidikan kepada dinas pendidikan atau kantor wilayah Kementerian Agama. 

Upaya memperlengkapi tenaga pendidik menjalankan PTM terus dilakukan berbagai pihak termasuk 

diantaranya oleh WVI bersama dengan Kemendikbudristek dan Kemenkes melalui Webinar yang diadakan 

tgl 16 Juni 2021 dengan dihadiri oleh perwakilan tenaga pendidik dari sekitar 30 daerah 3T di Indonesia. 

Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, menyebutkan, berdasarkan 

Survei Pelaksanaan PTM Terbatas per 14 juni 2021, sebanyak 33% dari 435.650 sekolah mulai dari tingkat 

PAUD hingga SMA/SMK sudah menerapkan PTM. Sedangkan 67% lainnya masih menerapkan pembelajaran 

jarak jauh. Pelaksanaan PTM sepenuhnya seijin orang tua dengan pelibatan satuan pendidikan yang terdiri 

dari orang tua dan masyarakat untuk bersama terus memperhatikan keamanan anak di sekolah. Jika ada 

paparan COVID 19 maka sekolah akan dihentikan sementara”.  

 

Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes Erna Mulati, menyampaikan, pihaknya berkolaborasi 

dengan Kemendikbudristek, Kemenag dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan serangkaian 

webinar per provinsi untuk persiapan PTM terbatas. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk 

terus mempercepat vaksinasi terutama untuk para guru dan tenaga kependidikan. 



 

 

 

 

   
 

Spesialis Pendidikan WVI Adhimas Wijaya, menambahkan, berdasarkan hasil survei kerentanan yang 

dilakukan WVI dengan sample 924 anak, sebanyak 59,67% responden menyatakan sekolah sudah 

melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan 64,57 % yang memiliki akses belajar dari rumah. 

Namun, ketika sekolah sudah melaksanakan PTM terbatas, tidak semua sekolah memfasilitasi anak untuk 

belajar dari jauh, dengan kata lain anak tidak bisa memilih untuk mengikuti PTM atau tetap BDR dan hanya 

51% anak menyampaikan sekolah tetap memfasilitasi tatap muka terbatas dan kombinasi pembelajaran jarak 

jauh (BDR) sekaligus. Di daerah 3T, sampai saat ini keterbatasan akses pendidikan dan learning loss menjadi 

fokus utama yang perlu didukung bersama.  

Sejak bulan September 2020, WVI sudah mendampingi 109 SD dan PAUD, 1.618 guru menerima 

pendampingan pelatihan, 3.550 orang tua mendampatkan dukungan pendampingan anak belajar di rumah 

dan lebih dari 13.000 siswa mendapatkan manfaat materi pembelajaran dan materi edukasi pendidikan 

kesehatan terkait pandemi COVID-19. 

Yustina Dindus, Kepala SD Ntala di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mengatakan, 

sejak April 2021 sekolah sudah memberlakukan PTM dengan waktu belajar 2,5 jam tanpa istirahat. 

Walaupun PTM terbatas dilaksanakan, namun guru juga melakukan kunjungan rumah untuk membantu 

siswa belajar. Masalah baca tulis adalah salah satu yang harus diselesaikan untuk kelas rendah seperti untuk 

siswa kelas 1 SD. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Uray Iskandar, S.Pd, M.Pd 

mengatakan, rencana PTM di Kabupaten Sambas pada tahun ajaran baru Juli 2021 ini bergantung pada izin 

yang akab diberikan oleh Satgas COVID-19 tingkat kabupaten.  

Di Papua, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Jayapura Ronald Zadrak Alexander Yaroserai, 

S.Pd., M.Ed, menyampaikan, pihaknya telah membuat surat edaran bahwa sekolah yang sudah masuk zona 

hijau dapat melakukan PTM terbatas dengan mengurangi jumlah siswa di setiap kelas dan mempersingkat 

waktu belajar. Untuk pendidik yang belum divaksin, pihak dinas terus mengimbau para guru untuk 

mendatangi puskesmas untuk mendapat vaksin. Selain itu, untuk di daerah-daerah pedalaman, para petugas 

kesehatan telah mendatangi guru/tenaga pendidik/pelayanan publik untuk vaksinasi. 

Dalam pelaksanaan PTM terbatas, puskesmas turut berperan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan 

di sekolah. "Puskesmas Watukapu berkoordinasi bersama sekolah-sekolah se-Kecamatan Bajawa Utara, 

dalam pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan terhadap 

sarana prasana pendukung belajar yang aman dari bahaya penyebaran COVID-19," kata Martinus 

Vinsensius Ndona, S.Kep, Ns., M.Sc, Kepala Puskesmas Watukapu, Kabupaten Ngada, NTT. 

Pada akhirnya, pelaksanaan PTM terbatas yang aman membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari 

kesiapan sekolah (melalui daftar periksa), pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat yang membutuhkan 

dukungan guru dan orangtua, dukungan percepatan vaksinasi para tenaga pendidik, hingga kesigapan 

pemerintah daerah di berbagai tingkatan. 

  

Tentang Wahana Visi Indonesia 

Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam 

pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, 



 

 

 

 

   
 

advokasi dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, 

suku, dan gender. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi Indonesia telah menjalankan program pengembangan 

masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan 

WVI. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: 

Website : https://www.wahanavisi.org/  IG : @wahanavisi_id  FB: Wahana Visi Indonesia 

 

Atau hubungi: 

Amanda Nugrahanti, Media Relation Executive 

Tel. +62 21 2977 0123 ext. 3304/M. +62 811 274 9344 

Email: amanda_nugrahanti@wvi.or.id 
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