
 

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 1 WEDUNG 
Jl.  Raya Bungo -  Pasir, Kec. Wedung Kab. Demak 

 08112720239    59554  email : smpn1wedung.demak@gmail.com 
 

Nomor :  422 / 140 / 2020      Wedung, 10 Agustus  2020 
Lampiran : - 
Perihal : Layanan Pendampingan belajar 

         di sekolah      Kepada : 
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Peserta didik Siswa 

Kelas VII, VIII dan IX SMP Negeri 1 Wedung 
Di - 

Tempat 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berbagai 
macam rahmat dan nikmat terutama kesehatan dan rizki. Sholawat dan salam marilah tak henti-
hentinya kita sampaikan pada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan 
syafaatnya baik di dunia dan akhirat. 

Menindaklanjuti banyaknya usulan dari Bapak/Ibu orangtua/wali murid dalam hal pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar selama pandemic covid-19 yang dilaksanakan secara daring/on line yang 
ternyata banyak mengalami berbagai kendala/kesulitan dalam pelaksanaan dirumah seperti 
kemampuan dalam menjelaskan kesulitan yg dialami oleh putra-putri dan waktu yang tersedia 
untuk membimbing dan mendampingi putra-putri dirumah, serta sarana prasarana berupa hp 
Android dan ketersediaan pulsa. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sekolah akan mengagendakan pelaksanaan kegiatan 
pembimbingan dan pelayanan bantuan belajar pada siswa siswi yang kesulitan belajar dirumah 
dengan kegiatan tatap muka di sekolah 1 kali pertemuan dalam 1 minggu selama 2 jam (120 menit), 
dengan menerapkan protokol kesehatan yang maksimal. 

Selanjutnya untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut diatas bapak / ibu / orang tua /wali 
murid mohon berkenan membuat surat permohonan yang berhubungan dengan kegiatan diatas yang 
berisi permohonan dan kesanggupan untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan secara 
maksimal antara lain selama kegiatan disekolah siswa siswi: 

 

1. Memakai masker 
2. Melaksanakan kegiatan cuci tangan (membawa hand sanitizer) 
3. Menjaga jarak (tidak berkerumun atau bergerombol) 
4. Memakai fice shield (tutup muka) / kacamata 
5. Membawa bekal (makanan dan minuman) 
6. Berangkat dan pulang sekolah tidak menggunakan kendaraan umum (diantar atau 

berangkat sendiri) 
7. Datang kesekolah langsung masuk kelas dan setelah kegiatan di sekolah segera pulang 

ke rumah 

Apabila bapak/ibu/orang tua/wali murid berkenan dan setuju dengan persayaratan di atas 
maka sekolah akan menindaklanjuti dan memulai kegiatan pembimbingan mulai minggu ke-4 bulan 
Agustus (mulai hari senin tgl 24 Agustus 2020) 

Demikian pengumuman dari sekolah, marilah kita bersama-sama memanjatkan do’a dan 
permohonan pada Allah SWT semoga kita, keluarga kita dan keluarga besar SMPN 1 Wedung 
khususnya dan bangsa Indonesia, senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya berupa 
kesehatan, rizki yang berkah barokah sebagai bekal untuk ibadah. Selanjutnya perkenankan kami 
Guru dan Karyawan SMPN 1 Wedung mohon doa dan restunya agar kegiatan ini dapat berjalan 
dengan lancar, aman dan tertib. 

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Kepala Sekolah 
 
 
 

AGUS SUSILO, S.Pd. 
 NIP. 19640821 198403 1 003 

Tembusan: 
1. Ketua Komite SMP N 1 Wedung 
2. Arsip 
 
 



 

Contoh surat permohonan resmi agar sekolah mengadakan kegiatan pemberian pelaksanaan kegiatan 

pembimbingan dan pelayanan bantuan belajar pada siswa siswi yang kesulitan belajar dirumah 

dengan kegiatan tatap muka di sekolah: 

 

 

         Wedung,         Agustus 2020 

 

         Kepada Yth 

         Kepala Sekolah SMPN 1 Wedung 

         Di 

          Tempat 

 

 

SURAT PERMOHONAN 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

N a m a : _________________________________________________  

Pekerjaaan : _________________________________________________      

Alamat  : _________________________________________________  
 

Adalah Orangtua/Wali dari anak: 
 

N a m a : _________________________________________ ________   
Kelas : _________________________________________________  
Tempat/Tanggal Lahir  : _________________________________________________     
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *) 

 

 Karena dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama pandemic covid-19 yang 
dilaksanakan secara daring/on line yang ternyata banyak mengalami berbagai kendala/hambatan 
dalam pelaksaan dirumah seperti kemampuan kami dalam mejelaskan kesulitan yg dialami oleh 
putra-putri dan waktu yang tersedia untuk membimbing dan mendampingi putra-putri dirumah 
tidak bisa maksimal karena hatus bekerja, serta sarana prasarana berupa hp Android dan 
ketersedian pulsa, maka bersama ini memohon agar sekolah  bersedia mengagendakan pelaksanaan 
kegiatan pembimbingan dan pelayanan bantuan belajar pada siswa siswi yang kesulitan belajar 
dirumah dengan kegiatan tatap muka di sekolah. 

 Untuk kelancaran dan keamanan siswa/siswi, kami siap mendukung diterapkannya protokol 
kesehatan di sekolah secara yang maksimal, seperti: 

1. Memakai masker 
2. Melaksanakan kegiatan cuci tangan (membawa hand sanitizer) 
3. Menjaga jarak (tdk berkerumun atau bergerombol) 
4. Memakai fice shield (tutup muka) / kacamata 
5. Membawa bekal (makanan dan minuman) 
6. Berangkat dan pulang sekolah tidak menggunakan kendaraan umum (diantar atau berangkat 

sendiri) 
7. Datang kesekolah langsung masuk kelas dan setelah kegiatan d sekolah segera pulang ke 

rumah 

Demikian permohonan yang saya ajukan, semoga pihak sekolah bersedia untuk 
menindaklanjuti permohonan ini dengan mengadakan pembimbingan pada siswa siswi yang 
mengalami kendala/kesulitan belajar.  

Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
 

Siswa 
 
 
 
 

_____________________ 

Pemohon 
 
 
 
 

______________________________ 
 


