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Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah 
selama masa darurat penyebaran COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui 
Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan bekerja sama 
dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendikbud sedang melaksanakan survei “Pembelajaran 
dari Rumah pada Masa Darurat Penyebaran COVID-19”. Survei pertama telah dilaksanakan 
tanggal 13-17 April 2020 dengan sasaran responden kepala sekolah dan guru. 

 
Sedangkan survei kedua akan dilaksanakan tanggal 13-19 Mei 2020, dengan sasaran responden 
siswa dan orang tua siswa. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa 
maupun orang tua terkait pelaksanaan proses Belajar dari Rumah (BDR) yang sedang 
berlangsung saat ini. Pelaksanaan survei kedua ini dilakukan melalui aplikasi SIMPKB dimana 
instrumen survei dikirimkan kepada akun para guru yang kami pilih secara acak. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu/Bapak untuk memberitahukan 
kepada para guru pada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, di lingkungan kerja 
Ibu/Bapak agar membuka aplikasi SIMPKB dan masuk (login) ke akun masing-masing. 
Selanjutnya, kami mengharapkan para guru terpilih dapat meneruskan informasi dan instrumen 
survei ini kepada responden orang tua dan siswa sesuai kriteria yang telah ditentukan. Untuk 
informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Indah Pratiwi (HP/WA: 081806742680). 

 
Demikian adanya, semoga Ibu/Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam 
menjalankan tugas bekerja dari rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Atas perhatian dan 
perkenan Ibu/Bapak, kami sampaikan terima kasih. 
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