
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 
DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 
BLITAR 

Jl. Kenari No. 30 Telp./Fax. (0342) 801947E-mail : info@smkn1blitar.sch.id  
BLITAR 66134 

 
 

Nomor  : 420/497 /101.8.11.12/2021 
Lampiran  : 1  lembar 
Perihal  :  Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 
 
Kepada  

Yth.  Bapak / Ibu Orang Tua / Wali Murid 
SMK Negeri 1 Blitar  

 di tempat 

Dengan Hormat, 

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Nomor : 420/5137/101.1/2021 tentang 
Pembelajaran Tatap Muka terbatas untuk SMA, SMK dan SLB, maka SMK Negeri 1 Blitar berencana 
menyelenggaran kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 
pemerintah, rekomendasi gugus tugas satgas covid-19 dengan dikoordinir oleh kepala Cabang Dinas Pendidikan 
Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, bilamana status daerah sudah di bawah PPKM Level 4, maka Pembelajaran 
Tatap Muka terbatas dilaksanakan dengan mengacu beberapa aturan : 

1. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat 5 M (Memakai Masker, Cuci tangan, Jaga jarak, Hindari 
kerumunan dan kurangi mobilitas) 

2. Kapasitas pembelajaran maksimal 50 % dengan durasi waktu pembelajaran 4 jam pelajaran per hari. (30 
menit setiap jam pelajaran tanpa waktu istirahat). Setiap siswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas 
paling banyak 2 kali dalam 1 minggu. 

3. Pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan pada kondisi daerah PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 
4. Dalam masa pembelajaran tatap muka terbatas ini kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan secara 

kombinasi/hybrid learning. Untuk mata pelajaran kelompok produktif (Kelompok Dasar Program 
Keahlian/C.2  dan Kompetensi Keahlian /C.3 termasuk mapel PKK kelas XII) pembelajaran dilaksanakan 
menggunakan moda daring dan kegiatan pembelajaran praktik di sekolah. 

5. Sedangkan untuk mata pelajaran kelompok muatan nasional (wajib A), muatan kewilayahan (wajib B) dan 
Dasar Bidang Keahlian (C.1) pembelajaran dilaksanakan menggunakan moda daring. (termasuk mapel 
Fisika, Kimia dan Simdig). 

Siswa diperbolehkan mengikuti kegiatan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas apabila : 

 Diijinkan oleh orang tua / wali murid. 

 Mengisi format pendataan pada  elearning.smkn1blitar.sch.id  untuk siswa  kelas XII dan  
daring.smkn1blitar.sch.id untuk siswa kelas XI dan kelas X 

 Sanggup untuk mematuhi segala ketentuan terkait protokol kesehatan dan protokol pelaksanaan pembelajaran 
pada masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19). 

 Mengisi surat pernyataan yang di tandatangani oleh orang tua dan siswa. 

Terkait dengan hal tersebut di atas kami mohon Bapak/Ibu Orang Tua/Wali murid yang menginginkan putra-putrinya 
mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas berkenan untuk mengisi form pendataan sesuai point ke dua, 
mulai hari Jum’at  tanggal 03 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 06 September 2021 pukul 10.00 
WIB. Selanjutnya jadwal pelaksanaan kegiatan akan di sampaikan melalui web sekolah pada hari Senin tanggal            
06 September 2021 melalui group WA di masing-masing Program Keahlian mulai pukul 20.00 WIB. 

Demikian surat edaran ini di sampaikan atas segala perhatian serta kerja sama Bapak / Ibu di sampaikan banyak 
terima kasih. 

Blitar, 03 September 2021  

Kepala Sekolah    

    
 

Drs. SUGIYADI, M.Pd. 
NIP. 19640205 199512 1 002 

mailto:info@smkn1blitar.sch.id


SURAT PERNYATAAN 
 
Yang bertandatangan di bawah ini :  

1. Nama Siswa : ………………………………………………………………………………………………… 

Tempat/Tgl Lahir : ………………………………………………………………………………………………… 

Kelas  : ………………………………………………………………………………………………… 

No. HP : ………………………………………………………………………………………………… 

Alamat : ………………………………………………………………………………………………… 

Selanjutnya di sebut sebagai Siswa SMK Negeri 1 Blitar 
 

2. Nama  : ………………………………………………………………………………………………… 

Alamat  : ………………………………………………………………………………………………… 

Selanjutnya di sebut sebagai Orang Tua/Wali Murid*) Siswa SMK Negeri 1 Blitar 
 

Sebagai siswa SMK Negeri 1 Blitar bersama ini dengan sebenarnya saya menyatakan : 

1. Benar-benar menginginkan untuk mengikuti kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan 
sepengetahuan dan seijin orang tua saya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

2. Selalu mematuhi tata tertib dan ketentuan lain dari sekolah. 

3. Tidak melakukan perjalanan ke luar daerah pada 14 hari terakhir dan tidak keluar kota selama mengikuti kegiatan 
pembelajaran tatap muka terbatas. 

4. Saat ini benar-benar dalam kondisi sehat, suhu tubuh tidak lebih dari 37,2 °C, tidak batuk, tidak pilek, tidak sulit 
bernapas, tidak hilang indra penciuman, tidak ada gangguan mata, tidak ada gangguan pencernaan, atau 
keluhan lain dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

5. Selalu membawa dan mengenakan masker serta mematuhi protokol pencegahan Covid-19 selama di rumah, di 
jalan dan di sekolah. 

6. Membawa sendiri bekal makanan dan minuman serta keperluan pribadi lainnya. 

7. Mematuhi ketentuan terkait penggunaan transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah **) : 

 Saya sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan membawa kendaraan sendiri ke sekolah maka saya 
tidak akan berboncengan dan langsung menuju ke sekolah ketika berangkat atau sebaliknya ketika pulang 
(tidak mampir-mampir). 

 Saya menggunakan kendaraan umum roda 4, dan saya akan tetap menerapkan jaga jarak selama di 
kendaraan dan tidak menggunakan angkutan umum roda dua. 

 Saya akan ke sekolah dengan di antar oleh orang tua/wali murid *) demikian pula ketika pulang 

8. Segera keluar dari lokasi sekolah dan pulang ke rumah ketika pembelajaran berakhir . 

9. Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak saya akibat penyelenggaraan 
Pembelajaran Tata Muka Terbatas ini, saya tidak akan menyalahkan menuntut pihak manapun.   

 
Sebagai Orang Tua/Wali Murid*)  Siswa SMK Negeri 1 Blitar bersama ini dengan sebenarnya saya menyatakan :: 

Bahwa pernyataan yang disampaikan anak saya tersebut di atas adalah benar adanya dan akan selalu 
memantau serta memastikan bahwa anak saya mematuhi pernyataan tersebut di atas. 

 

 Blitar,  ………………………..…. 

  Yang membuat pernyataan 

 Orang Tua/Wali Murid  Siswa SMK Negeri 1 Blitar 

 

 

 

 

 ……………………………….. ……………..………………….. 
Catatan : 
*)  coret yang tidak sesuai 
**)  beri tanda contreng pada kotak di depan pernyataan yang sesuai 
Lembar ini di kumpulkan ke masing-masing Ketua Program Keahlian ketika pertama kali masuk 


