
PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN CERDAS DAN TEPAT BERKOLABORASI MERAIH PRESTASI 

(CEPAT BERPRESTASI) 
 
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam upaya memberikan ruang kepada  peserta   didik    untuk  aktif 

mengembangkan potensi dirinya menjadi sebuah prestasi dibutuhkan perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan analisa cerda dan tepat. Prestasi Belajar 

merupakan segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar siswa. Untuk meningkatkan prestasi belajar maka dibutuhkan strategi. 

Sebab permasalahan dan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap sekolah berbeda- beda. 

Setiap manusia dilahirkan dengan potensi diri yang berbeda-beda, seharusnya 

satuan pendidikan mampu memberikan ruang kepada peserta didik sesuai potensinya, 

kecerdasan anak bisa digolongkan dalam Kecerdasan linguistik, Kecerdasan logika-

matematika, Kecerdasan kinestetik, Kecerdasan spasial, Kecerdasan musikal, 

Kecerdasan moral, Kecerdasan naturalis, dan Kecerdasan interpersonal.  

Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan satu bentuk kegiatan yang nyata 

dan didukung oleh kompetensi Tenaga Pendidik dalam memanfaatkan metode dan 

media yang tepat, dan fasilitas sarana prasarana yang ada secara optimal. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa pandemi covid 19 telah menyebabkan perubahan secara signif ikan 

dalam tata kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pembelajaran yang selama ini 

dilaksanakan secara tatap muka, secara tiba-tiba harus berubah menjadi pembelajaran 

jarak jauh. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun dengan kecerdasan dan 

ketepatan memilih bentuk kegiatan pandemi tidak lagi menjadi penghalang untuk tetap 

mengembangkan diri meraih prestasi. Hal ini termasuk memberikan bentuk-bentuk 

aktifitas yang bisa dilakukan peserta didik secara mandiri di rumah. 

Beberapa cara bisa dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada  peserta didik 

secara daring dan luring, Whatsapp grup, google chlassroom, google meet, video 

pembelajaran, ataupun yang lainnya. Dengan mengoptimalkan media – media tersebut 

perlu juga ditanamkan sebuah pemahaman kepada peserta didik bahwa pandemi bukan 

halangan untuk berprestasi.   

Berdasarkan hal tersebut dan melalui  berbagai  analisis dan pertimbangan yang 

matang akhimya kami mengambil langkah yaitu sebuah gerakan Cerdas dan Tepat 

Berkolaborasi Meraih Prestasi (CEPAT BERPRESTASI) yang mampu memberikan 

motivasi untuk menjadi sekolah yang tangguh, memiliki program unggulan, dan tetap 

berkarya sebaik mungkin disegala sisi dalam segala situasi dan kondisi. Langkah  ini  

diambil  karena  keterbatasan pemantauan Guru terhadap aktifitas belajar peserta didik 

di rumah selama masa pandemi covid -19. 

 

B. DASAR HUKUM  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;  

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); 

11. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009. 

 

C. TUJUAN  

1. Meminimalisir terjadinya ancaman putus sekolah (Drop Out).  

2. Meminimalisir aktifitas siswa yang tidak terarah selama pembelajaran jarak jauh.  

3. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam hal pemanfataan media digital.  

4. Mengoptimalkan pengembangan potensi diri peserta didik sesuai 

kecerdasannya dalam bentuk program unggulan secara daring dan luring. 

5. Mencegah hilangnya motivasi belajar secara berkepanjangan. 

6. Meminimalisir terjadinya tekanan secara Pshyko-sosial dan kekarasan dalam 

rumah yang disebabkan karena interaksi orang tua, teman dan lingkungan yang 

bisa membuat anak stress. 

 

D. SASARAN 

Seluruh warga satuan pendidikan pelaksana program Cerdas dan Tepat Berkolaborasi 

Meraih Prestasi (CEPAT BERPRESTASI). 

 

BAB II 

PENGERTIAN, PERSYARATAN, WAKTU PELAKSANAAN DAN BENTUK PELAKSANAAN 
 

A. PENGERTIAN 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. 

6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan. 

8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

9. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik 

dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi 

komunikasi, informasi, dan media lain. 

 



B. PERSARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Kegiatan Cerdas dan Tepat Berkolaborasi Meraih Prestasi (CEPAT BERPRESTASI) 

dilaksanakan menyesuaiakan kebutuhan masing-masing kebutuhan Satuan 

Pendidikan; 

2. Tenaga Pendidik menyusun bahan pembelajaran menyesuiakan dengan kemampuan 

dan kebutuhan peserta didik di masa pandemi covid-19; 

3. Pembelajaran di masa pandemi covid-19 mengutamakan kesehatan dan keselamatan 

masyarakat khususnya warga satuan pendidikan. 

 

C. WAKTU PELAKSANAAN  

Pelaksanaan program inovasi Cerdas dan Tepat Berkolaborasi Meraih Prestasi (CEPAT 

BERPRESTASI) dilaksanakan selama Pembelajaran Darurat di masa pandemi Covid-19. 

 
D. BENTUK PELAKSANAAN 

1. Pelaksanaan Cerdas dan Tepat Berkolaborasi Meraih Prestasi (CEPAT BERPRESTASI) 

dapat dilaksanakan secara luring dan daring. 

2. Pelasanaan Cerdas dan Tepat Berkolaborasi Meraih Prestasi (CEPAT BERPRESTASI) 

secara luring dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka terbatas dan menerapkan 

protokol kesehatan secara ketat. 

3. Pelaksanaan Cerdas dan Tepat Berkolaborasi Meraih Prestasi (CEPAT BERPRESTASI) 

secara daring menggunakan media komunikasi digital yang tersedia.  

 

 
BAB IV 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Tenaga Pendidik melaporkan pelaksanaan kegiatan Cerdas dan Tepat Berkolaborasi Meraih 

Prestasi (CEPAT BERPRESTASI) kepada Kepala Sekolah. 

2. Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan kegiatan Cerdas dan Tepat Berkolaborasi Meraih 

Prestasi (CEPAT BERPRESTASI) secara berkala dan berjenjang kepada Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

  

BAB V 

MONITORING EVALUASI 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan Pendidikan Pelaksana 

kegiatan Cerdas dan Tepat Berkolaborasi Meraih Prestasi (CEPAT BERPRESTASI) yang dilaporkan 

berjenjang ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi secara luring dan/atau daring. 

 

BAB VI 

PENUTUP 

Program Cerdas dan Tepat Berkolaborasi Meraih Prestasi (CEPAT BERPRESTASI) diharapkan 

dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkontribusi terhadap pembangunan 

pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.  

Plt. Kepala Dinas Pendidikan 

 Kabupaten Banyuwangi 
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