
 

 

 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

: 421.3 /  3261 /DP sekre.1/2014    21 Juli 2014  
: 1 (satu) berkas 
: Surat Edaran  
   

    Kepada yth. 

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan 
2. Kepala SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta 

se-Kota Padang 

    Dengan hormat,  

Menindak lanjuti surat edaran Gubernur Sumatera Barat, Nomor 

421/1427/Disdik-2014, tentang Pencegahan Terhadap Degradasi 

Moral Siswa/Generasi Muda, dengan ini menyampaikan bahwa 

untuk menyikapi semakin meningkatnya frekuensi dan intensitas 

peristiwa yang mengindikasikan telah terjadinya degradasi akhlah di 

kalangan siswa atau generasi Sumatera Barat umumnya, kota 

Padang khususnya seperti meningkatnya kekerasan dan pelecehan 

seksual, pergaulan dan sex bebas dikalangan siswa, tawuran 

pelajar, penyalahgunaan narkoba, akses terhadap pornografi dan 

pornoaksi pelajar beberapa tahun terakhir, maka sudah seharusnya 

kondisi yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan ini 

menjadi perhatian serius semua pihak terkait untuk melakukan 

tindakan nyata yang dapat melindungi siswa atau generasi muda 

kita dari perbuatan yang sangat tercela tersebut. 

Sehubungan dengan itu, diminta kepada saudara melakukan 

tindakan preventif serta melaksanakan berbagai program strategis 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran agama dan 
pendidikan Al-Qur’an dalam rangka meningkatkan keimanan, 
serta membangun akhlak mulia dikalangan siswa; 

2. Melaksanakan kegiatan shalat wajib berjama’ah, berdoa bersama 
dan membaca ayat suci Al-Qur’an sebelum pelajaran dimulai, 
serta melaksanakan kultum setiap Jum’at; 

3. Melaksanakan kegiatan kajian islam siswa berbentuk diskusi 
kelompok, tanya jawab sebagai bagian dari kegiatan ekstra-
kurikuler sekolah; 

4. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter 
melalui pengintegrasian penanaman nilai karakter dalam 
aktivitas belajar sesuai prinsip penerapan Kurikulum 2013; 

5. Mengembangkan Budaya Sekolah yang dapat berfungsi secara 
efektif sebagai sarana pembentukan akhlak dan karakter siswa; 



6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan Pramuka serta 
kegiatan ekstra-kurikuler lainnya sebagai sarana pembentukan 
akhlak dan karakter dan kepribadian siswa; 

7. Meningkatkan efektivitas peran guru sebagai “pendidik” yang 
menjadi model dan teladan bagi pembentukan akhlak, karakter, 
dan kepribadian siswa; 

8. Meningkatkan peran guru, wali kelas, dan guru BK sebagai 
mentor/konselor yang mampu melakukan pendeteksian 
terhadap permasalahan siswa serta melakukan tindakan 
pencegahan terhadap siswa yang berpotensi melakukan tindakan 
negatif; 

 

9. Meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerjasama antara 
sekolah/guru dengan orang tua siswa; 

10. Menerapkan peraturan tata tertib sekolah secara tegas, objektif, 
dan konsisten; 

11. Melakukan kontrol secara intensif dan berkesinambungan serta  
memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat mengikuti 
kegiatan wirid remaja/didikan subuh pada masjid/mushalla di 
lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, dengan menagih 
bukti pelaksanaan kegiatan yang diikuti siswa dalam bentuk 
surat keterangan/nilai yang dikeluarkan oleh pengurus 
masjid/mushala serta mengakomodir nilai tersebut kedalam 
mata pelajaran agama. 

 

Khusus kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan untuk dapat 

meneruskan surat edaran ini ke SD dalam wilayah kerja masing-

masing.  

Demikianlah edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.Terima kasih. 

                 Kepala, 

 

                                                                         DR. H. Indang Dewata, M.Si 

                              NIP. 19631118 199102 1 003 

 

Tembusan : duisampaikan Kepada yth. : 

1. Gubernur Sumatera Barat; 
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat;  
3. Walikota Padang (sebagai laporan). 

 

 

 
 


