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No.  : 028/A.23/SMACR/III/2020 

Hal : Penyikapan Kegiatan Pembelajaran 

 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu Orang Tua Peserta Didik 

Kelas X., XI dan XII  SMA Tarakanita Citra Raya 

Di tempat 
 

Dengan Hormat 

Melalui surat ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta 

didik dan Bapak / Ibu orang tua / wali atas dukungan dan kerja sama yang baik selama ini, 

terutama selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu penyikapan atas 

penyebaran covid19. Doa kita bersama agar semunya cpat berlalu.  

Mencermati perkembangan pandemi covid-19 di Indonesia serta memperhatikan surat Edaran 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan  kebijakan 

pendidikan dalam massa darurat penyebaran covid-19, maka  SMA Tarakanita Citra Raya 

meneruskan surat edaran Yayasan Tarakanita Wilayah Tangerang No.817/B1.6/KW/III/2020 

tertanggal 25 Maret 2020 tentang pemberlakuan PJJ dan WFH sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) daring untuk peserta didik kelas X dan XI  dan work from 

home (WFH) penuh bagi seluruh karyawan diperpanjang hingga Jumat, 03 April 2020.  

2. Khusus untuk kelas XII,  PJJ daring kami putuskan untuk diakhiri pada hari  Kamis, 26 

Maret 2020 dengan berbagai alasan, antara lain: 

a. Ujian Satuan pendidikan / Ujian Sekolah telah terlaksana dengan baik 

b. Ujian Nasional telah dibatalkan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 

2020 

c. Proses untuk penilaian rapor semester 6 sudah cukup. 

d. Semua proses dan data untuk menentukan kelulusan peserta didik telah 

dilakukan/tersedia. 

Selanjutnya peserta didik kelas XII diharapkan dapat mengisi waktu dengan berbagai 

kegiatan positif dengan tetap mengupayakan kesehatan dan keselamatan diri dan orang 

lain selama masa darurat ini. Peserta didik juga  diminta untuk selalu meng-update 

informasi dari sekolah melalui grup kelas masing-masing. Pengumuman kelulusan, 

kegiatan plelepasan, dll akan disampaikan kemudian. 
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3. Libur paskah bagi Peserta Didik dan seluruh Karyawan tanggal 06 April sampai 14 April 

2020. Selama libur ini diharapkan tetap mengindahkan anjuran physical distancing dan 

menghindari keramaian, tempat rekreasi, serta diharapkan tidak melakukan kegiatan 

pulang kampung untuk mengurangi potensi penyebaran covid-19. 

4. Jika situasi sudah memungkinkan peserta didik kelas X dan XI akan kembali masuk hari 

Rabu, 15 April 2020. Jika ada perubahan akan kami sampaikan selanjutnya. 

5. Jika berbagai hal terkait penilaian seperti Penilaian Harian (PH) dan Penilaian akhir Tahun 

belum memungkinkan untuk dilaksanakan melalui tatap muka maka akan dilaksanakan 

secara online.  

6. Yayasan Tarakanita memlalui Bapak / Ibu guru dan karyawan senantiasa berupaya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik dalam situasi apapun bagi peserta didik, termasuk 

layanan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu kami mohon kesediaan  Bapak/Ibu orang tua  

untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang sekolah tepat waktu melalui sistem yang 

sudah ada selama ini. Sekolah dan orang tua saling bekerja sama demi kepentingan peserta 

didik dan karyawan. Bagian keuangan kantor wilayah dan sekolah akan menghitung 

kembali pungutan uang kegiatan yang ditunda / dibatalkan untuk diperhitungkan sebagai 

pungutan tahun ajaran berikutnya atau dikembalikan bagi siswa kelas akhir. 

Demikian informasi dari kami. Jika ada perubahan waktu masuk atau ketentuan lain terkait 

penyikapan masa darurat ini akan kami informasikan lebih lanjut. Demikian pemberitahuan  ini 

atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan trima kasih  

 

Tangerang, 26 Maret 2020 

SMA TARAKANITA CITRA RAYA 

 

                                                                                               Dominicus Ponco Wibowo, S.Si 

                                                                                                           Kepala Sekolah 


