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Hal   : Pelaporan kegiatan Kepala dan Pengawas 

  Selama WFH 
  

Yth. 1. Pengawas Madrasah 

        2. Kepala Madrasah Negeri dan Swasta 

Se– Ponorogo 

 

MenindaklanjutI surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 

Timur nomor B-1652/Kw.13.1.2/KP.01/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang 

Penyesuaian Sistem Jam Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Edaran Direktur 

GTK Madrasah nomor B-677/Dt.I.II/PP.00/03/2020 tentang Penyesuaian Presensi 

Kehadiran Guru Dan Tenaga Kependidikan Madrasah Sebagai Upaya Pencegahan 

Penyebaran Virus Covid-19 serta Surat Kepala Kanwil nomor B-

1752/Kw.13.1.2/KP.01/03/2020 perihal laporan Pendidik, Tenaga Pendidik, Kepala 

dan Pengawas di lingkungan Kantor Kementerian Agama, beberapa hal yang harus 

diperhatikan dan dilaksanakan : 

1. Pengawas Madrasah melakukan pemantauan terhadap Kepala Madrasah 

binaannya tentang pelaksanaan tusinya dengan menggunakan google form, WA, 

atau yg lain; menggunakan format 3 terlampir.  

2. Pengawas mengisi laporan kegiatan pantauannya dan atau tusi lainnya dengan 

mengisi google form https://forms.gle/uoDj5XcXLcd6ySSw9. 

3. Kepala madrasah menyampaikan kepada guru agar siswa yg belajar di rumah 

tidak dibebani dengan banyak tugas agar imunitas siswa tidak menurun. Untuk 

itu, jadwal pelajaran bisa dimodifikasi/diubah selama masa darurat Covid-19. 

4. Kepala madrasah melakukan pemantauan terhadap guru & tenaga kependidikan 

(yang bekerja dari rumah) yang mencakup pemantauan kesehatan mereka dan 

interaksi dengan siapa saja setiap hari dan kegiatan harian guru & tenaga 

kependidikan sesuai tusinya (instrumen bisa dengan google form, WA, atau yg 

lain). Laporan disampaikan kepada pengawas pembina dalam format 2 terlampir.  
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5. Kepala madrasah memerintahkan para guru untuk melakukan pemantauan 

kepada siswa yang mencakup pemantauan kesehatan dan interaksi dengan siapa 

saja setiap hari dan kegiatan belajar mereka (instrumen bisa dengan google form, 

WA, atau yang lain). Guru melaporkan kegiatannya kepada kepala madrasah 

menggunakan format 1 terlampir.  

6. Kepala madrasah mengirimkan rekapitulasi kegiatan harian para guru kepada 

pengawas madrasah pembinanya dengan menggunakan google form, email, WA, 

atau yang lain menggunakan format 4 terlampir.  

7. Kepala madrasah mengatur agar guru yg mengajar dari rumah tidak melakukan 

presensi manual setiap hari untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

8. Kepala Madrasah mengisi laporan kegiatan pantauannya dan atau tusi lainnya 

dengan mengisi google form https://forms.gle/x7kLqAPV8t2xo9K49. 

  

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

 
 
 
Kepala 
 
 
 
 
Syaikhul Hadi 
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