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Kebijakan Siaga Bencana
COVID-19

pada Satuan Pendidikan
Oleh:

Drs. Sumarsana, M.Si.
Kepala Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo

SDM dan Lembaga yang dilayani
No Jenjang Jumlah

Lembaga Jumlah Siswa

1 PAUD 517 10.578

2 TK 328 9.355

3 RA 30 1.177

4 SD 337 33.866

5 MI 30 2.396

6 SMP 65 14.944

7 MTs 15 2.848

8 PKBM 54 770

9 LKP 15 600

JUMLAH 1.391 76.534

No Uraian
Golongan

JUMLAH
I II III IV

1 Kepala - - - 1 1

2 Sekretariat 1 14 17 1 33

3 Bidang Pembinaan PAUD dan PNF - 5 8 1 14

4 Bidang Pembinaan SD - 9 4 1 14

5 Bidang Pembinaan SMP - 5 7 1 13

6 Bidang Pembinaan Ketenagaan - 8 7 2 17

7 Bidang Pemuda dan Olahraga - 4 6 2 12

8 PNS JFT*)

a. Pengawas TK - - - 7 7

b. Pengawas SD - - - 24 24

c. Pengawas SMP - - 1 10 11

d. Penilik PAUD dan PNF - - 9 - 9
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SE Dinas Dikpora DIY

• Nomor surat 440/01837 tanggal 6 Maret 2020 
Perihal: Peningkatan Kewaspadaan terhadap
Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 
(COVID-19)

• Ada 9 (sembilan) himbauan sbb:

1. Menciptakan kondisi sekolah beserta seluruh warga
sekolah untuk bersikap tenang, berdoa mendekatkan
diri kepada Tuhan dan menjaga kesehatan dengan
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2. Meningkatkan peran serta Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) dalam upaya pelaksanaan TRIAS UKS meliputi
pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan
pembinaan lingkungan sekolah sehat

3. Meningkatkan penanaman dan pembudayaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai
kegiatan pokok Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

4. Memastikan kondisi sekolah bersih dan higienis
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5. Memfasilitasi dan mengajak siswa meningkatkan
frekuensi pembiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 
di sekolah

6. Mengurangi kegiatan di luar ruangan yang melibatkan
orang banyak di tempat umum

7. Mempraktikkan pembiasaan etika batuk (jaga jarak, 
tutup hidung dan mulut dengan tisu atau kain) 
seluruh warga sekolah di lingkungan sekolah

8. Menganjurkan mengonsumsi makanan sehat dengan
menu bergizi dan berimbang

9. Menganjurkan kepada siswa untuk membiasakan
sarapan pagi sebelum berangkat sekolah

SE Mendikbud RI

• Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 
tentang PencegahanCorona Virus Disease 
(COVID-19) pada Satuan Pendidikan

• Ada 18 (delapan belas) instruksi sbb:
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1. Mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 
atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan
cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan
setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19

2. Berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi stempat
untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki
semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi
Covid-19

3. Memastikan keseterdiaan sarana untuk cuci tangan pakai
sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di
berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan

4. Memastikan bahwa warga satuan pendidikan
menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan
pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan
perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya

5. Memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan
ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, 
khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papantik
(keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh
tangan. Gunakan petugas yang trampil menjalankan tugas
pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai
untuk keperluan tersebut

6. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan
pendidikan
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7. Memberikan izin kepada warga satuan pendidikan
yang sakit untuk tidak dating ke satuan pendidikan

8. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang 
tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan
kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada)

9. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah
besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan

10. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan
yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan
lain yang mampu

11. Berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat
mengganggu proses belajar-mengajar untuk mendapatkan
pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan
sementara

12. Satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi Covid-19. 
Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga
satuan pendidikan harus melaporkan dugaan Covid-19 kepada
Kementerian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian. 
Perlu diingat bahwa, mayoritas penyakit terkait pernafasan bukan
merupakan Covid-19

13. Memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan
merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang
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14. Mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak
berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup

15. Mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari
kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan
sebagainya)

16. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau
kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi
wisata)

17. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan
18. Warga satuan pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara-

negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization 
(WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, 
penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari
saat kembali ke tanah air

SE Dikpora KP

• Nomor: 440/1515 tertanggal 10 Maret 2020 Perihal: 
Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan
Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19)

• Surat ditujukan kepada Kepala/Ketua/Koordinator
TK/SD/SMP/PAUD/PNF/Kelompok Pemuda/Cabang
Olahraga Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kulon Progo

• Ada 9 (sembilan) aktivitas tindak lanjut sbb:



3/18/2020

7

1. Menciptakan kondisi dengan bersikap tenang beserta
seluruh warga sekolah/kelompok, dan berdoa
mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjaga
kesehatan dengan menerapkan PHBS

2. Melakukan koordinasi dengan institusi kesehatan
setempat/terdekat untuk mengetahui rencana
dan/atau kesiapan dalam Peningkatan Kewaspadaan
terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19

3. Meningkatkan peran serta UKS mewujudkan TRIAS 
UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan
kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat

4. Menginstruksikan kepada warga sekolah/ kelompok untuk
melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci
tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih/sehat lainnya
seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan
sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah
pada tempatnya

5. Mempraktikkan pembiasaan etika batuk (jaga jarak, tutup hidung, 
dan mulut dengan tisu atau kain) kepada seluruh warga
sekolah/kelompok

6. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah/kelompok secara
rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel
pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain 
yang sering terpegang oleh tangan
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7. Mengurangi kegiatan di luar ruangan yang 
melibatkan orang banyak di tempat umum

8. Menganjurkan mengonsumsi makanan yang 
sehat dengan menu bergizi dan berimbang, 
serta memastikan makanan yang disediakan di
lingkungan masing-masing merupakan makanan
yang sehat dan sudah dimasak sampai matang

9. Menganjurkan kepada seluruh warga
sekolah/kelompok (termasuk peserta didik) 
untuk membiasakan sarapan pagi sebelum
beraktivitas

Penundaan Kegiatan Dinas

• SE Dikpora KP Nomor: 421/1565 tertanggal 13 
Maret 2020

• Tindak lanjut SE tersebut berisi 3 (tiga) hal, 
sbb:
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1. Penundaan kegiatan ketuntasan ekstra
kurikuler wajib keagamaan

• Jenjang SD berupa Kegiatan Pawidya, Interkat, Parita
Suci dan Dharma Padha Budha, dan Purna Wandanam
Wedha Hindu pada tanggal 19 Maret 2020, serta
Kegiatan Khataman SD/MI pada tanggal 24 Maret 2020

• Jenjang SMP berupa Kegiatan Pawidya, Interkat, Parita
Suci dan Dharma Padha Budha, dan Purna Wandanam
Wedha Hindu pada tanggal 21 Maret 2020, serta
Kegiatan Khataman SMP/MTs pada tanggal 26 Maret
2020

Jumlah Peserta Kegiatan
No Jenjang/Ekstra Religius Jumlah

1 Jenjang SD/MI (TOTAL 3.540 siswa)

Khataman Al Qur’an 30 Juz 3.218 anak

Purna Wandanam Weda (Hindu) 1 anak

Parita Suci dan Dharma Padha (Budha) 6 anak

Paska Widya Karakter Kristen 73 anak

Inisiasi Karakter Katholik 179 anak

2 Jenjang SMP/MTs (TOTAL 3.219 siswa)

Khataman Al Qur’an 30 Juz 2.525 anak

Purna Wandanam Weda (Hindu) 494 anak

Parita Suci dan Dharma Padha (Budha) 4 anak

Paska Widya Karakter Kristen 30 anak

Inisiasi Karakter Katholik 166 anak
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2. Penundaan kegiatan pembelajaran di
luar kelas

• Termasuk puncak tema pembelajaran/ 
kamping/studi wisata pada satuan pendidikan

3. SOP pada PPK tetap berjalan dengan tidak
ada kontak langsung jabat tangan
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Pembelajaran Secara Daring

• SE Mendikbud 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)

• Ada 6 (enam) himbauan sbb:

1. Menjaga pegawai, mahasiswa, siswa, guru, dan dosen
mengikuti protokol pencegahan
Covid-19 yang disampaikan Kantor Staf Presiden

2. Memastikan bahwa pengendalian, kewaspadaan, dan
penanganan penyebaran Covid-19 di unit kerjanya telah
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 
dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan
Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), tanggal 9 
Maret 2020

3. Menunda penyelenggaraan acara yang mengundang
banyak peserta atau menggantinya dengan video 
conference atau komunikasi daring lainnya
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4. Khusus untuk daerah yang sudah terdampak Covid-l9 
berlaku ketentuan sebagai berikut: a) memberlakukan
pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan
mahasiswa, b) pegawai, guru, dan dosen melakukan
aktivitas bekerja, mengajar atau memberi kuliah dari
rumah (Bekerja Dari Rumah/BDR) melalui video 
conference, digital documents, dan sarana daring lainnya, 
c) pelaksanaan BDR tidak mempengaruhi tingkat
kehadiran (dipandang sama seperti bekerja di kantor, 
sekolah, atau perguruan tinggi), tidak mengurangi kinerja, 
dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja, d) apabila
harus datang ke kantor/kampus/sekolah sebaiknya tidak
menggunakan sarana kendaraan (umum) yang bersifat
massal

5. Pimpinan Satuan Kerja melakukan kerja sama
dengan dinas kesehatan setempat untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan apabila
ada pegawai/mahasiswa/siswa yang 
mengalami gejala sesak nafas, demam, dan
batuk

6. Pimpinan Satuan Kerja membuat pedoman
pelaksanaan BDR dan pembelajaran daring 
disesuaikan dengan kebutuhan setempat
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Tindak Lanjut Manakala DIY KLB (1)

1. Menugaskan siswa untuk belajar di rumah sehingga tidak
ada pembelajaran melalui kegiatan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler di lingkungan satuan pendidikan

2. Guru mengatur pelaksanaan pembelajaran di rumah agar 
kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa dapat
tercapai dengan efektif

3. Guru menyampaikan informasi tata cara pembelajaran
online atau metode pembelajaran jarak jauh lainnya yang 
sesuai; Adapun laman pembelajaran online yang dapat
diakses antara lain belajar.kemdikbud.go.id atau portal 
pembelajaran lainnya

Tindak Lanjut Manakala DIY KLB (2)

4. Adapun metode pembelajaran jarak jauh offline antara
lain: Penugasan terstruktur, Lembar kegiatan siswa, 
Belajar mandiri melalui buku teks pelajaran, Modul
pembelajaran, Metode pembelajaran lain yang sesuai

5. Hasil belajar di rumah dipertimbangkan dalam Penilaian
Harian untuk semester genap tahun pelajaran 2019/2020

6. Selama masa Kejadian Luar Biasa (KLB)  Corona Virus 
Disease (Covid-19) Guru dan Tenaga Kependidikan tetap
bekerja di sekolah untuk memantau pelaksanaan
pembelajaran di rumah
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Tindak Lanjut Manakala DIY KLB (3)

7. Orang tua/wali siswa agar mendampingi
siswa dalam pelaksanaan belajar di rumah
sehingga dapat dipastikan anak tetap berada
di rumah selama masa Kejadian Luar Biasa
(KLB)  Corona Virus Disease (Covid-19)


