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(17/9/2021). Belajar tatap muka 

merupakan sebuah keniscayaan pada 

sebuah jenjang pendidikan. Kegiatan 

Belajar Mengajar dengan sistem Daring 

yang selama pandemi terus digalakkan 

ternyata bukan tanpa kendala. Sulitnya 

akses masuk jaringan internet di daerah 

pegunungan, minimnya kemampuan orang 

tua membiayai kouta paket internet dan 

penyalahgunaan anak didik dalam 

memanfaatkan gadget menjadi 

permasalahan yang tak kunjung ada 

solusinya. Mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi pada dunia pendidikan ini 

pemerintah bekerjasama dengan pihak-

pihak terkait termasuk sekolah-sekolah, 

mengambil langkah cepat dan efektif yakni 

vaksinasi covid19 pada pendidik, tenaga 

kependidikan dan siswa. Langkah ini 

merupakan persyaratan medis yang mesti 

dipenuhi supaya penyelenggaraan belajar 

tatap muka dapat segera dilakukan. 

MTsN 2 Purworejo sebagai 

salah satu madrasah dengan siswa lebih 

dari 700 orang telah melaksanakan dan 

mensukseskan program pemerintah 

tersebut. Tidak kurang dari 200 siswa kelas 

IX telah memperoleh vaksin tahap 1 pada 

hari pertama pelaksanaan (Kamis,16/9). 

Pada hari kedua atau hari terakhir , 17 

September 2021 kurang lebih 400 siswa 

kelas VIII dan VII telah menjalani 

vaksinasi. Bertempat di Aula dan ruang 

kelas, 10 orang petugas kesehatan dari 

Puskesmas Kecamatan Bener dibantu oleh 

panitia madrasah telah berhasil membantu 

proses vaksinasi siswa. Sejumlah tenaga 

pendidik yang pada waktu lalu belum 

memperoleh dosis vaksin, juga tampak 

memanfaatkan kesempatan itu. 

Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Purworejo, H. Fatchur 

Rochman, M. Pd yang berkesempatan 

hadir pada hari kedua mengucapkan 

selamat dan sukses kepada MTsN 2 

Purworejo yang telah sukses melaksanakan 

program pemerintah yakni percepatan 

vaksinasi masyarakat. Beliau juga 

mengucapkan terimakasih kepada seluruh 

pihak terkait yang telah berkoordinasi demi 

berjalannya program ini. Doa beliau 

mengakhiri wawancara, semoga peserta 



yang telah divaksin selalu sehat walafiat 

dan dapat beraktifitas dengan baik. 

Kepala MTsN 2 Purworejo, 

Moh. Nazarudin Chalim, S. Ag yang pada 

kegiatan tersebut aktif memantau 

pelaksanaan, selalu menghimbau kepada 

semua civitas akademik MTsN 2 

Purworejo untuk turut serta menyukseskan 

program vaksinasi supaya kegiatan 

pembelajaran tatap muka dapat segera 

dilaksanakan. Beliau juga mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak, baik dari 

POLRES Purworejo dan POLSEK 

Kecamatan Bener, Tim Medis Puskesmas 

dan panitia madrasah yang telah 

melaksanakan tugas negara dengan lancar, 

juga kepada orang tua siswa dan siswa 

MTsN 2 Purworejo yang sangat kooperatif 

pada kegiatan ini. Pentingnya pemberian 

vaksin bagi kesehatan tubuh dan demi 

lancarnya kegiatan belajar tatap muka juga 

dikemukakan oleh Waka Kesiswaan 

sekaligus ketua satgas covid19 MTsN 2 

Purworejo Dra. Hj. T.S. Indri Mulyani, M. 

Psi. Beliau  juga menyampaikan bahwa 

program vaksinasi ini juga telah memenuhi 

prosedur keamanan kesehatan. 

Prosedur yang telah di tetapkan 

pada program vaksin, mulai dari perijinan 

orang tua/wali siswa, proses screening 

peserta vaksin dan jaminan mutu vaksin 

juga telah terpenuhi. Semoga vaksinasi ini 

dapat membawa manfaat dan menjadi 

ikhtiar menjaga kekebalan tubuh dari 

serangan virus yang menurut pakar 

kesehatan masih menjadi ancaman 

kesehatan dunia. (lohred). 

 


