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PANDUAN 1 - IBADAH SEKOLAH MINGGU 
 

 

 

SYARAT DASAR 

1. Bersedia mengikuti protokol Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah. 

2. Pengurus SMGT berkoordinasi dengan Majelis Gereja di Jemaat untuk membentuk Tim Gugus 

Tugas Covid-19 Jemaat yang bertugas mengawal dan memastikan protokol kesehatan 

diberlakukan. 

3. Sudah tersedia fasilitas untuk mencuci tangan seperti sabun dan dan air mengalir. Jika 

memungkinkan, siapkan juga hand sanitizer. 

4. Sudah tersedia alat pengukur suhu tubuh. 

5. Sudah tersedia sebuah ruangan untuk mengurus sementara kalau tiba-tiba ada yang sakit. 

6. Anak-anak sekolah minggu menggunakan masker. 

7. Kehadiran setiap anak sudah mendapat persetujuan orang tua masing-masing. 

 

Hanya jemaat yang memenuhi 7 syarat dasar ini yang boleh memulai ibadah sekolah minggu. 

Berhubung kondisi dan status kedaruratan Covid-19 berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain, 

maka patokan awal untuk memulai ibadah sekolah minggu adalah adanya Surat Edaran dari 

Bupati/Walikota masing-masing. Dalam hal Bupati/Walikota belum mengeluarkan surat edaran, 

maka Pengurus SMGT di Jemaat perlu berkoordinasi dengan Pimpinan Majelis Gereja untuk 

menyampaikan kesiapan membuka ibadah sekolah minggu kepada pemerintah setempat/Tim Gugus 

Tugas Covid-19 pemerintah guna mendapatkan Surat Keterangan. 

 

Keputusan untuk memulai ibadah sekolah minggu adalah tanggung jawab majelis gereja setempat. 

Oleh karena itu, pengurus dan guru sekolah minggu diharapkan duduk bersama dengan majelis 

gereja dan mendiskusikan dengan hati terbuka guna mengambil keputusan yang arif bijaksana. 

Sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap keberadaan seorang anak, maka persetujuan 

orang tua untuk mengizinkan anaknya ikut dalam ibadah sekolah minggu harus sungguh-sungguh 

diperhatikan. 

 

 

 

 

SEBELUM IBADAH DIMULAI 

 

1. Tim Gugus Tugas Covid-19 di Jemaat memastikan bahwa ruangan tempat ibadah sudah 

disemprot disinfektan, dan dilakukan lagi sesudah ibadah selesai. Bagi jemaat yang belum 

memiliki Tim Gugus Tugas Covid-19, Pengurus SMGT di Jemaat diharapkan segera 

berkoordinasi dengan Pimppinan Majelis Gereja setempat. 

2. Minimal seorang Tim Gugus Tugas bertugas di tempat cuci tangan untuk mengantur antrian 

dan mendampingi anak-anak saat mencuci tangan. 

3. Minimal seorang Tim Gugus Tugas bertugas mengukur suhu tubuh. Hanya anak dengan suhu 

tubuh normal yang boleh ikut beribadah. Dalam hal terdapat anak dengan suhu lebih dari 

37,50C, Tim Gugus Tugas Covid-19 di jemaat segera melaporkannya kepada Tim Gugus Tugas 

Covid-19 di Desa/Kelurahan/Puskesmas setempat. 
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SAAT IBADAH BERLANGSUNG 

1. Semua anak wajib memakai masker. 

2. Lakukan penyederhanaan tata ibadah, siapkan cerita siap pakai, kurangi penggunaan 

nyanyian dan upayakan ibadah dapat selesai dalam 30 menit. 

3. Hindari aktivitas yang dapat memicu anak-anak bersentuhan. 

4. Jumlah anak dalam satu ruangan maksimal 12 anak, kecuali diatur tersendiri oleh 

Pemerintah setempat. Jika jumlah anak sekolah minggu banyak, pengurus perlu 

membicarakan hal ini dengan Majelis Gereja menyangkut kemungkinan membuka ibadah 

sekolah minggu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah yang berdekatan. 

5. Peserta duduk dengan jarak minimal 1,5 meter kiri kanan muka belakang. Aturlah posisi 

duduk agar yang duduk di kiri atau kanan adalah yang tinggal satu rumah. 

6. Hindari pundi persembahan yang diedarkan. Lebih baik persembahan dibawa ke depan 

secara teratur. Siapkan beberapa tempat agar anak tidak berdekatan dan bersentuhan saat 

membawa persembahannya. Berhubung uang dapat berpotensi menjadi media penyebaran 

virus, sangat baik kalau anak-anak memberikan persembahan di awal ibadah. Setelah 

memegang uang, segera lakukan cuci tangan lagi. Bagi jemaat-jemaat yang ada di kota besar 

disarankan untuk memberikan persembahan dengan uang virtual, misalnya dengan aplikasi 

QRIS atau sejenisnya. 

7. Anak-anak tidak diperkenankan bertukar alat tulis-menulis. 

8. Usahakan semua aktivitas dikerjakan sebagai PR di rumah saja. 

9. Presensi atau kehadiran anak dicatat secara detail, mulai dari Nama, Nama Orang Tua, 

Alamat, No. HP orang tua dan suhu tubuh. Data ini sangat penting untuk melakukan pelacakan 

(tracing) secara cepat manakala indikasi kasus baru ditemukan, sehingga klaster baru dapat 

ditekan (tidak cepat membesar). Buatlah buku presensi khusus untuk Anak Sekolah Minggu 

selama mana normal baru ini. Contoh presensi ibadah sekolah minggu dapat diunduh di 

laman FB-SMGT. 

 

UNTUK PENGURUS DAN GURU SEKOLAH MINGGU 

 

1. Pengurus sekolah minggu terlebih dahulu melakukan sosialisasi panduan ini kepada orang 

tua sebelum pembukaan kembali ibadah sekolah minggu. 

2. Pengurus sekolah minggu melakukan pemetaan terhadap anak sekolah minggu sebelum 

pembukaan kembali ibadah sekolah minggu. Jangan terlalu kaku dengan pembagian kelas-

kelas sekolah minggu seperti Anak Bayi, Anak Balita, Anak Kecil, Anak Besar dan Anak 

Remaja. Sebaliknya untuk keamanan bersama, sebaiknya dalam penataan tempat duduk 

anak-anak yang tinggal satu rumah diharapkan duduk berdekatan. Beberapa rumah dapat 

ditata untuk ibadah bersama dengan tetap memperhatikan batas maksimal 12 orang. 

Perhatikan bahwa terdapat kelompok rentan yang sebaiknya tidak ditempatkan dalam satu 

kelompok ibadah yang sama.  

3. Hindarilah mengumpulkan anak pada satu tempat baru kemudian membaginya dalam 

kelompok-kelompok yang terdiri atas 12 orang. Cara-cara ini sangat beresiko menimbulkan 

penularan virus.  

4. Di masa new normal ini, salah satu tugas penting Pengurus Sekolah Minggu di jemaat adalah 

mendorong dan mengatur agar orang tua diberdayakan untuk memimpin ibadah sekolah 

minggu. Ini sangat penting untuk membangun gereja yang kuat dari keluarga-keluarga. PP 

SMGT akan menyiapkan bahan siap pakai untuk dipergunakan dalam ibadah-ibadah ini, yaitu 

panduan tata ibadah yang disederhanakan dan cerita Alkitab siap pakai. 
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5. Semua yang bertugas dalam ibadah, seperti guru sekolah minggu dan orang tua yang 

mendampingi wajib mematuhi protokol Covid-19, seperti mencuci tangan, suhu tubuh 

normal, memakai masker, dll. 

6. Jangan menyentuh anak dengan alasan apapun. 

7. Guru wajib memakai masker sepanjang ibadah, termasuk pada saat menyanyi, bercerita, atau 

berbicara. 

8. Guru sekolah minggu selalu mengingatkan agar anak yang mengalami gangguan kesehatan 

untuk sementara tidak usah ikut ibadah. Demikian juga anak yang cenderung masuk keluar 

ruangan disarankan agar tidak ikut ibadah. 

9. Guru mengatur antrian baik pada saat masuk dan maupun saat keluar untuk memastikan 

bahwa anak-anak tidak bersentuhan satu dengan lainnya. 

10. Guru memastikan bahwa setelah ibadah selesai, tidak ada lagi anak yang berkumpul di 

halaman atau singgah di tempat-tempat tertentu saat pulang. Tekankan bahwa anak 

langsung pulang ke rumah setelah ibadah selesai. 

11. Kurangi penggunaan kertas dan bahan-bahan lain yang susah untuk disterilkan dengan 

disinfektan. Pengumuman atau informasi penting kepada orang tua lebih baik dikirim 

menggunakan SMS atau sejenisnya. 

12. Perhatikan dan ikuti terus perkembangan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 

segera melakukan penyesuaian sesuai dengan pengaturan terbaru dari pemerintah 

setempat.  
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PANDUAN 2- KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN PENGURUS 

 

Pengurus Pusat SMGT mendorong agar kegiatan rapat dan pertemuan pengurus SMGT di setiap 

lingkup dilaksanakan secara daring, menggunakan aplikasi media teleconference yang disetujui 

bersama. Jika kondisi tidak memungkinkan sehingga harus menggelar rapat/kegiatan pengurus 

secara tatap muka, maka harus dilaksanakan mengikuti protokol Covid-19. 

  

SYARAT DASAR 

1. Rapat-rapat/pertemuan pengurus sudah mendapat persetujuan dari badan pekerja di 

lingkup masing-masing.  

2. Sudah tersedia fasilitas untuk mencuci tangan, seperti sabun dan air mengalir. Jika 

memungkinkan, siapkan juga hand sanitizer. 

3. Sudah tersedia alat pengukur suhu tubuh. 

4. Sudah tersedia sebuah ruangan untuk mengurus kalau tiba-tiba ada peserta yang sakit. 

5. Semua peserta menggunakan masker. 

 

Hanya yang memenuhi 5 syarat dasar ini yang boleh melaksanakan rapat secara tatap muka.  

 

 

SEBELUM RAPAT/PERTEMUAN DIMULAI 

 

1. Ruangan tempat pertemuan disemprot dengan cairan disinfektan, sebelum dan sesudah 

rapat. 

2. Semua peserta mencuci tangan sebelum masuk ruang pertemuan. 

3. Semua peserta diukur suhu tubuh sebelum masuk ke ruangan. Peserta dengan suhu lebih 

dari 37,50 C tidak boleh masuk dan diarahkan untuk melaporkan kesehatannya kepada Tim 

Gugus Tugas Covid-19 di Desa/Kelurahan/Puskesmas setempat. 

4. Persiapkan semua agenda rapat sehingga bisa diputuskan dalam waktu sesingkat mungkin. 

Pokok-pokok yang akan diputuskan sebaiknya sudah didiskusikan dalam group 

pengurus/panitia, sehingga pertemuan tatap muka benar-benar hanya bersifat finalisasi 

keputusan. Di masa normal baru, semakin cepat rapat/pertemuan selesai itu semakin baik. 

 

SAAT RAPAT/PERTEMUAN BERLANGSUNG 

1. Semua peserta wajib memakai masker. 

2. Semua peserta berbicara sefektif dan seefisien mungkin untuk memastikan Rapat atau 

pertemuan bisa selesai lebih cepat.  

3. Jumlah peserta dalam satu ruangan mengikuti patokan jumlah maksimal yang diatur oleh 

pemerintah.  

4. Peserta duduk dengan jarak minimal 1,5 meter kiri kanan muka belakang. 

5. Presensi tidak diedarkan, sebaiknya dilakukan oleh satu orang saja. Pastikan semua yang 

hadir terdata dengan baik, seperti nama, alamat, nomor HP dan suhu tubuh. Data yang 

lengkap sangat menolong untuk melakukan tracing manakala terdapat indikasi kasus Covid-

19 dalam kluster ini. 

6. Sebaiknya semua jendela dibuka agar sirkulasi udara lancar. Hindari mengadakan pertemuan 

dalam ruang ber-AC. 

7. Hindari salaman dengan jabat tangan.   
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PANDUAN 3- PERSIDANGAN SMGT 

 

 

SYARAT DASAR 

1. Persidangan sudah harus mendapat persetujuan dari badan pekerja dan Tim Gugus Tugas 

Covid-19 Pemerintah. 

2. Sudah tersedia fasilitas untuk mencuci tangan, seperti sabun dan air mengalir. Jika 

memungkinkan, siapkan juga hand sanitizer. 

3. Sudah tersedia alat pengukur suhu tubuh. 

4. Sudah tersedia sebuah ruangan untuk mengurus kalau tiba-tiba ada peserta yang sakit. 

5. Semua peserta menggunakan masker. 

 

Hanya yang memenuhi 5 syarat dasar ini yang boleh melaksanakan persidangan secara tatap muka. 

 

 

SEBELUM PERSIDANGAN DIMULAI 

 

1. Ruangan sidang disemprot disinfektan sebelum dan sesudah persidangan. Jika durasi 

persidangan lebih dari 3 jam, penyemprotan dilakukan setiap 3 jam sekali. 

2. Semua peserta mencuci tangan sebelum masuk ruangan pertemuan. 

3. Semua peserta diukur suhu tubuh sebelum masuk ke ruangan. Peserta dengan suhu lebih 

dari 37,5 tidak boleh masuk dan diarahkan untuk melaporkan kesehatannya kepada Tim 

Gugus Tugas Covid-19 di Desa/Kelurahan/Puskesmas setempat. 

4. Persiapkan semua semua rancangan keputusan, dengan cara didiskusikan secara terbuka di 

group masing-masing. Jadi Persidangan benar-benar hanya menjadi forum pengesahan 

keputusan saja. 

5. Persidangan dilaksanakan dengan peserta terbatas, hindari acara dan seremoni yang tidak 

perlu. Hindari melakukan persidangan dalam jangka waktu yang lama, karena terlalu lama 

duduk apalagi di ruangan dengan oksigen terbatas berpotensi menurunkan imunitas tubuh. 

Semakin cepat persidangan selesai semakin bagus untuk keselamatan bersama. 

 

SAAT PERSIDANGAN BERLANGSUNG 

1. Semua peserta wajib memakai masker. 

2. Semua peserta berbicara sefektif dan seefisien mungkin untuk memastikan persidangan bisa 

selesai lebih cepat.  

3. Hindari menggunakan mikrofon secara bergantian. Lebih disarankan untuk tidak usah 

mikrofon. Jika terpaksa, mikrofon harus dilindungi dengan foam atau pelindung sekali pakai 

yang dapat diganti.  

4. Jumlah peserta dalam satu ruangan mengikuti patokan jumlah maksimal yang diatur oleh 

pemerintah. Jika ruangan tidak memungkinkan, lakukan kebijakan pengurangan peserta atau 

dipindahkan ke ruangan yang memenuhi standar protokol Covid-19. 

5. Peserta duduk dengan jarak minimal 1,5 meter kiri kanan muka belakang. 

6. Presensi tidak diedarkan, sebaiknya dilakukan oleh satu orang saja. Pastikan semua yang 

hadir terdata dengan baik, seperti nama, alamat, nomor HP dan suhu tubuh. Data yang 

lengkap sangat menolong untuk melakukan tracing manakala terdapat indikasi kasus Covid-

19 dalam kluster ini. 
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7. Sebaiknya semua jendela dibuka agar sirkulasi udara lancar. Hindari mengadakan pertemuan 

dalam ruang ber-AC. 

8. Hindari salaman dengan jabat tangan.  

 

CATATAN TAMBAHAN 

1. Pengurus Pusat SMGT sangat mendorong agar Jemaat/Klasis yang memungkinkan dapat 

melakukan persidangan secara daring melalui aplikasi video conference yang disepakati. 

2. Pengurus Pusat SMGT menekankan sekali lagi bahwa Jemaat/Klasis yang masih harus 

melakukan persidangan dengan tatap muka agar dipersiapkan sebaik mungkin, agar durasi 

waktu persidangan dapat dikurangi dari biasanya. Semakin cepat selesai semakin baik untuk 

keselamatan bersama. 
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PANDUAN 4 – PEMBINAAN-PEMBINAAN 

 

Pengurus Pusat SMGT mendorong agar semua jemaat/klasis agar melaksanakan pembinaan-

pembinaan secara daring melalui aplikasi media teleconference yang disetujui bersama. Jika kondisi 

tidak memungkinkan, sehingga terpaksa menggelar pembinaan secara tatap muka, maka harus 

dilakukan dengan mengikuti protokol Covid-19. Pembinaan tatap muka yang mengumpulkan peserta 

lebih dari sehari tidak diperkenankan. Disarankan bahwa durasi pembinaan yang dilakukan dengan 

tatap muka maksimal 2 jam. 

 

SYARAT DASAR 

1. Pembinaan sudah mendapat persetujuan dari badan pekerja di lingkup masing-masing dan 

dari Tim Gugus Tugas Covid-19 pemerintah setempat.  

2. Sudah tersedia fasilitas untuk mencuci tangan, seperti sabun dan air mengalir. Jika 

memungkinkan, siapkan juga hand sanitizer. 

3. Sudah tersedia alat pengukur suhu tubuh. 

4. Sudah tersedia sebuah ruangan untuk mengurus kalau tiba-tiba ada peserta yang sakit. 

5. Semua peserta menggunakan masker. 

 

Hanya yang memenuhi 5 syarat dasar ini yang boleh melaksanakan pembinaan secara tatap muka. 

 

 

SEBELUM PEMBINAAN DIMULAI 

1. Ruangan pembinaan disemprot disinfektan sebelum dan sesudah acara. 

2. Semua peserta mencuci tangan sebelum masuk ruangan pertemuan. 

3. Semua peserta diukur suhu tubuh sebelum masuk ke ruangan. Peserta dengan suhu lebih 

dari 37,5 tidak boleh masuk dan diarahkan untuk melaporkan kesehatannya kepada Tim 

Gugus Tugas Covid-19 di Desa/Kelurahan/Puskesmas setempat.  

4. Fasilitator mempersiapkan materi yang sudah diramu sedemikian rupa agar pembinaan 

dapat berlangsung hemat waktu. 

 

SAAT PEMBINAAN BERLANGSUNG 

1. Semua peserta wajib memakai masker. 

2. Materi disampaikan secara tepat dan jelas dengan menggunakan waktu seefektif mungkin. 

Durasi waktu pembinaan tatap muka sedapatnya tidak lebih dari 2 jam. 

3. Hindari menggunakan mikrofon secara bergantian. Jika tidak memadai, lebih baik tidak 

menggunakan mikrofon. 

4. Jumlah peserta pembinaan dalam satu ruangan maksimal 12 orang. Peserta pembinaan 

yang lebih dari 12 orang tidak akan dilayani. 

5. Peserta duduk dengan jarak minimal 1,5 meter kiri kanan muka belakang. 

6. Presensi tidak diedarkan, tetapi dilakukan oleh satu orang yang ditugaskan. Pastikan semua 

yang hadir terdata dengan baik, seperti nama, alamat, nomor HP dan suhu tubuh. Data yang 

lengkap sangat menolong untuk melakukan tracing manakala terdapat indikasi kasus Covid-

19 dalam kluster ini. 

7. Sebaiknya semua jendela dibuka agar sirkulasi udara lancar. Hindari mengadakan pertemuan 

dalam ruang ber-AC. 

8. Hindari salaman dengan jabat tangan.  
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PENEGASAN AKHIR 

Semua keputusan yang diambil terkait pelaksanaan kegiatan SMGT di jemaat merupakan tanggung 

jawab Pengurus SMGT Jemaat bersama Pimpinan Majelis Gereja setempat. Demikian juga yang 

menyangkut pelaksanaan kegiatan SMGT di klasis merupakan tanggung jawab Pengurus SMGT Klasis 

bersama Badan Pekerja Klasis. 

 

 

  


