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 Menggagas sekolah wisata di SMP 2 Genteng diawal dari kesadaran mengaktualisasi 

lingkungan sekolah sesuai dengan visi dan misi untuk mencapai wujud sekolah ramah anak, 

bebas polusi dan penuh prestasi. Sejalan dengan konsep pendidikan dari Kementerian 

Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, tentang merdeka belajar termasuk di 

dalamnya adalah konsep merdeka sekolah. Jiwa merdeka pada diri anak dibangun tidak 

hanya dari wilayah pengembangan intelektual dengan menajamkan otak kiri semata. Bagian 

penting dari sisi kemanusiaan anak pada bagian otak kanan juga lebih urgen 

ditumbuhkembangkan. Jadilah mereka pribadi yang cerdas otak dan hati serta memiliki daya 

terapan yang mumpuni. Mewujudkan itu perlu dukungan lingkungan sekolah yang sehat, 

asri, menyenangkan dan inspiratif di samping kecukupan infrastruktur  lain.  

 Mengapa disebut sekolah wisata? Sekolah ini didesign sedemikian seperti ‘suasana’ 

tempat wisata. Jadi ‘suasana’ tempat wisata yang ditonjolkan seperti penataan ruang-ruang 

terbuka dengan berbagai jenis tanaman yang direkayasa seni pertamanan agar tampak 

indah. Dilengkapi dengan beberapa fauna dan sentuhan seni lain melengkapi tata ruang 

terbuka. Tidak hanya layak sebagai ‘pabrik’ oksigen juga nilai estetika yang diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap produktif terutama bagi warga sekolah. Sikap memelihara dan sayang 

sesama mahluk serta peduli lingkungan dibangun lewat pesan tersembunyi (hidden 

curriculum) dalam konsep bangunan pertamanan dengan sistem pendukungnya.  Tepat 

disebut sekolah wisata. Suasana serba menyenangkan termasuk lingkungan pergaulan 

sosialnya antarmurid, murid dengan guru dst. saling menginspirasi.  

 Bersamaan dengan itu, SMP 2 Genteng, sedang dipromosikan menuju sekolah 

Adiwiyata Nasional. Tentu belum cukup hanya mengandalkan lingkungan sekolah yang 

sehat, indah, asri, namun harus ada dukungan supra dan infrastruktur lain. Targetnya adalah 

tercipta sekolah yang (mendekati) ideal sebagai tempat belajar anak, tempat bekerja guru, 

bisa lebih produktif.   

 Suprastruktur yang dibangun saling menguatkan mewujudkan konsep sekolah  wisata 

yang ramah anak, bebas polusi dan penuh prestasi tersebut di atas adalah mendesign kultur 

sekolah yang demokratis, mengembangkan budaya bernalar, dialogis, saling 

menghargai/menghormati dan dijamin 100% bebas bulying.  

 Bersih sampah plastik. Kecukupan air. Sistem irigasi tertata, kantin sehat, toilet 

bersih, tempat ibadah (semua agama), tempat parkir kendaraan, unit layanan kesehatan 

(UKS), perpustakaan berbasis digital, ruang tamu, lapangan dan gedung, ruang ekspresi dan 

galeri hasil unjuk kerja siswa, dll melengkapi profil sekolah yang bertajuk ‘The Real School’ 

ini. Secara teoritis, lingkungan yang sehat baik yang bersifat pisik maupun psikis akan 

menumbuhkan dorongan saraf otak lebih terbuka dalam proses aksi-reaksi dalam interaktif-

intrusksional yang itu menjadi syarat utama terjadinya proses edukasi yang efektif.  Seperti 

itu Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara mewariskan kepada kita tentang 



bagaimana mendesign sebuah sekolah sebagai tempat mengembangkan diri yang 

menyenang, menantang dan mengagumkan.   

 

  

TUJUAN TERBENTUKNYA SEKOLAH WISATA 

Sekolah wisata urgensinya  

1 .  diarahkan pada sarasan capaian optimalasasi layanan pendidikan yang 

berkualitas; menyenangkan, menantang dan mengagumkan.  

2 .  Menumbuhkan suasana batin warga sekolah untuk bisa mendorong lebih 

semangat berkinerja, produktif dan membudayakan cinta dan peduli 

lingkungan.  

3 .  Pada bagian lain juga diharapkan mendorong tumbuhnya jiwa enterprenuer 

warga sekolah.  

4 .  Budaya hidup sehat serta tergerak untuk menciptakan lingkungan yang 

indah, tertata, bersih dan sehat di mana mereka tinggal. 
 

 

1. HASIL INOVASI 
 

Keberadaan SMP 2 Genteng sebagai sekolah wisata, sudah viral bahkan sampai 

menembus lintas kabupaten.  Tidak hanya warga sekolah yang menikmati keindahan 

lingkungan dan fasilitas lain. Orang tua murid, secara umum masyarakat, lembaga-lembaga 

pemerintah dan swasta, organisasi, turut menikmati dan mendukung keberadaan inovasi ini. 

Beberapa kali SMP 2 Genteng ditempati berbagai kegiatan instansi, organsasi profesi dan 

kunjungan lain dari lembaga sekolah dalam dan luar kabupaten Banyuwangi. Kunjungan dari 

lembaga dan instansi tidak hanya untuk melihat bagaimana keberadaan sekolah wisata 

tetapi juga melihat (studi tiru) manajemen digital perpustakaan, layanan UKS, Art Shop, 

kantin dan secara umum layanan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABEL PEDOMAN TEKNIS 

SEKOLAH WISATA 

  

NO.  STANDAR  KETERANGAN  

1.  Panduan Sanitasi dan Kebersihan  

 

1. Semua karyawan diharuskan untuk 

mencuci tangan dengan sabun 

secara berkala.  

2. Resto harus menyediakan hand 

sanitizer di area pintu masuk dan 

kasir.  

3. Karyawan juga diharuskan 

menggunakan hand sanitizer setiap 

kali menyentuh uang tunai atau 

melakukan kontak dengan orang 

lain.  

4. Karyawan diwajibkan untuk selalu 

menggunakan masker dan sarung 

tangan.  

5. Seragam kerja hanya digunakan 

langsung di outlet.  

6. Karyawan tidak boleh 

mengenakan seragam di luar area 

resto.  

7. Permukaan yang sering kontak 

dengan tamu harus selalu 

disanitasi secara berkala, termasuk 

melakukan penyemprotan area 

dengan larutan disinfektan.  

 



2.  Panduan Aturan Kerja  

 

Resto Majapahit harus menyediakan 

termometer tanpa kontak untuk mengukur 

suhu tubuh karyawan sebelum bekerja. 

Karyawan yang suhu tubuhnya di atas 37,3 

derajat celsius atau gejala flu lainnya harus 

dipulangkan atau dirujuk ke dokter. 

Karyawan boleh makan di area outlet atau 

produksi makanan tapi harus tetap menjaga 

jarak satu sama lain. Karyawan harus 

mengatur waktu makan secara bergiliran, 

makan harus sendiri-sendiri dan menjaga 

jarak setidaknya satu meter. Karyawan 

harus meninggalkan area makan dalam 

kondisi bersih setelah makan. 

 

3.  Panduan Makan di Tempat  

 

Untuk tamu yang masuk ke area Resto 

Majapahit harus selalu memakai masker. 

Masker hanya boleh dilepas saat makan 

dan minum. Karyawan Resto Majapahit  

harus mengawasi tamu anak-anak secara 

khusus. Tamu harus dicek suhu tubuhnya 

di depan pintu masuk. Tamu yang suhu 

tubuhnya di atas 37,3 derajat celsius 

tidak boleh masuk area restoran. Tamu 

harus diarahkan menggunakan hand 

sanitizer yang disediakan sebelum duduk 

di meja. 

4 Larangan Area Merokok  

 

Resto Majapahit tidak menyediakan Area 

merokok. Tidak adanya fasilitas area 

merokok karena Resto Majapahit berada di 

dalam lokasi SMP Negeri 2 Genteng.  

5 Panduan Operasional Meja 1. Meja  harus berjarak minimal 1 

meter dengan meja lainnya. 

Keluarga yang serumah dan ingin 

duduk bersama diperbolehkan tapi 

tetap harus memakai masker. Jika 

ada antrean, harus disediakan 

penanda batas berjarak minimal 1 

meter. Tamu harus menunggu di 

depan area resto dengan tetap 

menjaga jarak.  

2. Keranjang berisi alat makan tidak 

boleh diletakkan di atas meja jika 

tamu belum datang. Alat makan 



yang tidak digunakan harus segera 

dicuci dan tisu makan yang tidak 

digunakan harus dibuang. Sanitasi 

keranjang alat makan harus 

dilakukan setiap selesai digunakan.  

3. Penyajian semua jenis bumbu 

(condiment) tidak bisa langsung 

diletakkan di meja tapi harus 

dibawakan sesuai permintaan tamu.  

4. Resto Majapahit menetapkan area 

tunggu untuk mengambil pesanan 

dengan penanda batas berjarak 1 

meter satu sama lain 

6 Panduan orang luar masuk area 

restoran  

 

Vendor atau pihak ketiga harus selalu 

diperiksa suhu tubuhnya, dengan suhu 

tubuh di atas 37,3 derajat celsius tidak 

diperkenankan masuk. Vendor atau pihak 

ketiga yang masuk ke restoran harus selalu 

mengenakan masker dan sarung tangan 

masing-masing. 

 

7 Panduan penerimaan barang dari 

supplier 

Resto harus menyediakan beberapa meja di 

area tempat makan sebagai tempat khusus 

meletakkan barang dari supplier. Meja 

idealnya terletak di dekat dapur dan tidak 

dekat pintu utama. Penerimaan barang 

mengacu pada prosedur berjalan. Proses 

sanitasi kemasan dilakukan dengan larutan 

disinfektan. Barang yang sudah 

dibersihkan dan dikeringkan harus diberi 

label tanggal kedatangan dan dilanjutkan 

dengan pemindahan ke rak penyimpanan, 

chiller, atau freezer. 

 

 

 

 



UNIT-UNIT PENDUKUNG SEKOLAH WISATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


