
Bismillahirrahmaanirrahiim 

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

Dengan hormat, menindaklanjuti SKB 4 Menteri yaitu Mendikbud, Kemenag, Menteri 

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/KB/2020, Nomor : 516 Tahun 2020, Nomor 

HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor : 440-882 tanggal 15 Juni 2020 Tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 

di masa Pandemik Corona Virus Desiase 2019 (COVID – 19). Sehubungan dengan hal tersebut 

disampaikan arah kebijakan layanan pendidikan sebagai berikut : 

1. Tahun Ajaran Baru 2020/2021 terhitung mulai 13 Juli 2020 

2. Layanan Pendidikan pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 dilaksanakan melalui fase transisi 

selama dua bulan terhitung Juli sampai dengan September 2020 dan fase penyesuaian 

kebiasaan baru (New Normal) dilakukan paling cepat bulan September 2020. 

3. Layanan proses belajar mengajar pada Fase Transisi dimulai sejak tanggal 13 Juli sampai 

dengan 13 September 2020 dilakukan melalui kegiatan BDR fase II. 

4. Sekolah menyiapkan materi pelajaran atau penugasan pada setiap mata pelajaran untuk 

melayani kegiatan BDR fase II sesuai dengan kondisi dan daya dukung di setiap sekolah. 

5. Selama fase transisi sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan baru dengan 

kegiatan antara lain : 

a. Mengisi data periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud untuk 

menentukan kesiapan satuan pendidikan; 

b. Menyiapkan fasilitas protokol kesehatan (tempat cuci tangan + sabun, handsanitizer, 

masker, dll); 

c. Menyiapkan materi esensi dan non esensi menjadi bahan ajar atau penugasan untuk 

kegiatan tatap muka dan kegiatan BDR; 

d. Mengatur prosedur penerimaan siswa masuk ke Sekolah, selama berada di Sekolah dan 

pengantaran anak keluar dari Sekolah; 



e. Mengatur jadwal masuk siswa dan jadwal mengajar guru dengan sistim 

shift/blok; 

f. Mengatur jumlah siswa per kelas untuk pembelajaran tatap muka 

(maksimal 18 orang per rombel); 

g. Mengajukan ijin untuk bisa melakukan simulasi pelaksanaan adaptasi 

kebiasaan baru (New Normal) setelah memenuhi persyaratan sebagai mana 

kegiatan di atas  (seperti pada point a s.d f) dan Instrumen pada lampiran 1 

(satu). Simulasi dilaksanakan pada fase transisi. 

6. Selama fase transisi sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan baru 

dengan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Instrumen pada lampiran 2 (dua). 

7. Sekolah yang memenuhi persyaratan dengan skor minimal 85 untuk ketentuan 

pada instrumen lampiran 2 (dua), dapat mengajukan layanan belajar mengajar 

tatap muka dengan sistim shift/blok mulai bulan September 2020 kepada Dinas 

Dikbud Provinsi NTB. 

8. Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru di sekolah mengacu pada ketentuan SKB 4 

Menteri. 

9. MPLS tahun ajaran baru 2020/2021 dapat dilakukan dengan sistem daring atau 

luring paling cepat 20 Juli 2020 dengan ketentuan sebagai mana tercantum 

pada lampiran 3 (tiga). 

10. Kepala Cabang Dinas agar melakukan koordinasi dengan pengawas dan kepala 

sekolah untuk menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pendampingan 

dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas. 

 

Demikian surat ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, terima kasih atas 

kerjasamanya. 

 
Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 1 LUNYUK 
Alamat Jalan Raya Padasuka-SukamajuKecLunyuk 

http://www.sman1lunyuk.sch.id. Email: smanlunyuk@yahoo.com 

ANGKET PEMILIHAN JURUSAN 

 

NAMA SISWA : …………………………………………………………………………  

NISN :…………………………………………………………………………. 

    

ASAL SEKOLAH :………………………………………………………………………….

  

Ketersediaan HP : Ada/Tidak Ada (Pribadi) 

Kontak WA Siswa :…………………………………………………………………………. 

 

NILAI UN  

IPA : ………….. 

IPS : ………….. 

MATEMATIKA : ………….. 

B. INGGRIS : ………….. 

B. INDONESIA : ………….. 

JUMLAH : ………….. 

RATA-RATA : …………..  

 

Alasan Memilih Jurusan : 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi identitas dan Jurusan yang di inginkan. 

Informasi/data yang Anda sampaikan akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pembagian jurusan dan kelas. Untuk itu, isilah secara hati-hati dan benar sesuai dengan diri Anda, 

sebab pilihan tidak bisa di rubah lagi setelah Angket di kumpulkan. 

Angket di serahkan paling lambat senin, 13 Juli 2020 

         
 

Mengetahui dan Menyetujui: 

 

Lunyuk,   Juli 2020 

 

Orang Tua/Wali, Peserta Didik, 

 

 

 

 

…………………. 
(tanda tangan & nama terang) 

 

 

 

 

…………………. 
(tanda tangan & nama terang) 

 

  

JURUSAN YANG DI PILIH 

IPA 

IPS 

 Contreng (√) jurusan yang di pilih. 



CATATAN : 

BAGI SISWA YANG MEMILIKI JURUSAN IPA WAJIB 

MENGUMPULKAN FOTO COPY RAPORT SEMESTER 6  


