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Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-
19) yang berdampak tidak dapat dilaksanakannya pembelajaran praktik dan praktik keija lapangan
bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta pelaksanaan uji kompetensi bagi
lulusan SMK Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu membuat strategi dan langkah-langkah kebijakan
sebagai berikut:

1. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK kelas X dan XI tahun pelajaran 2019/2020
untuk program 3 (tiga) tahun atau peserta didik SMK kelas X, XI, dan XII untuk program 4
(empat) tahun dapat dilaksanakan oleh SMK dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi peserta didik SMK yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran praktik secara

daring dalam masa penetapan wabah Covid-19, maka sekolah dapat memberikan mated
pembelajaran praktik dimaksud di sekolah sebelum berakhimya masa pelajaran tahun
2019/2020 atau pada tahun pelajaran berikutnya setelah berakhimya masa penetapan
wabah Covid-19 oleh pemerintah pusat;

b. Pembelajaran praktik pada humf a dilaksanakan dengan sistem blok setelah pembelajaran
teori selesai dilaksanakan.

2. Praktik Keija Lapangan (PKL) bagi peserta didik SMK kelas XI tahun pelajaran 2019/2020
untuk program 3 (tiga) tahun atau peserta didik SMK kelas XI, dan XII untuk program 4

(empat) tahun dapat dilaksanakan oleh SMK dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta didik yang belum menyelesaikan PKL sesuai dengan waktu yang ditetapkan

sebagai akibat penetapan masa Covid-19, maka peserta didik dimaksud dianggap telah
menyelesaikan PKL;

b. Peserta didik yang sama sekali belum melaksanakan PKL sebagai akibat penetapan masa

Covid-19, maka sekolah dapat mengganti kegiatan PKL dengan tugas sebagai berikut:
1) Melakukan tugas-tugas berbasis proyek dan/atau pembelajaran berbasis masalah

dapat dilakukan bekeijasama dengan DUDI dan/atau dilakukan secara mandiri oleh

sekolah;




