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TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BTIPATI TABAI-ONG NOMOR P4 I E/BIJP/BKPP/EOO/03/2020
TENTANG PEI.IYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DAI-AM TJPAYA PENCEGAIIAN PENYEBA&AN CORONA VIRUS DISEASE (COVID. I 9)
DI LINGKI.JNGAN PEMERINTAH KABIJPATEN TABATONC

A-

Berpedoman p6da:
L Surat Edaran Menteri Pefldayagunaar AparEtur Npgara Dan Reformasi Birokasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Perubahan At s Surat Edaran Menteri Petrdayagunaan Aparatur Negara Dan Refomasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2020 tetrtang Penyesuaian Si$em Keda Apamtur Sipil Negara Dalam Upsya Pencegahan Penyebaran
COVID-I9 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 188.441021 1/KUM,2020 tenlang Perpanjangan Status Tanggap
Darumt Penanganan Corona Virus Disease (COVID-l9) Di Provinsi Kalimartan Selatan.
3. Keputusan Bupati Tabalong Nomor lEE.45l /2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Daruat
Penanganan Covid-l9 Di Kabupaten Tabalong.

B.

Bahwa dengan menhgkatnya peryebaratr Corona Virus Disease 2019 (COVID-[9) di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia datr dengan ditetapk Dnya Perpanjangan Shrus Tanggap Darurat Penangansn COVTD-Ig di
Provinsi Kalirnantar Selatan oleh Gubemur Iklimartar Solatan datr di Kabupoten Tabalong oleh Bupati Tabalon&
sehingga perlu memperkuat langkalFlangkah upays penanganan pencegahan pnyebaraD COVID-Ig di Kabupaten
Tabalong,

C.

Bahwa salah satu upaya p€ncegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-I9 di Kabupaten Tobalong yarlg
dilakukan adalah dengan kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari
rumah perlu dilakuka[ pgnygsuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan P€merintah l(abupaten
Tabalon& sehingga dipandang pe.lu melakukan perubahan Surat Edaran Bupati Tabslong Nomor P418/BUP/BKPP/E00/03/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Apardtur SipilNegara Dalam Upaya Pencegahan
Penyebann Corona Virus Disease (Covid-I9) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten TabalonS-

D.

Beberapa ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud dan langkah-la.ngkah yang dilakukan adalah sebagai berikut

:

1. Perpeujsngan Mass Penyelusian Sfutem Kerjs Aperatur Sipil Negam
Masa pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara s€suai Surat Edaratr Bupati Tabalong Nomor

P4 |8/BUP/BKPP/t00/03D020 tertang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran Corona Vins Disease (Covid-I9) Di LingkunSan Pem€rintai Kabupalen Tabalon&
dip€rpetrirtrq 14 (emplt bcl{3l h.ri kedeorn 3eiak trnqqal 7 April 2020 3smpai denqqp tsnqsxl 20 April
!!![dan akan divaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyeluaian

Sistem Kerja.

Aparatur Sipil Negam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong ,nenjalankan tugas kedinasan dengan
k ntor dan bekerja dari rumah/ternpar linggrlnya (workfiorn hofie), yang diatur sebagaiberikut:
a. Minimal 2 (dua) level Pejabat Shuktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyamkat tidak terhambat yaitu :
l) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratarna (Eselon ll) dan Pejabat Administrator (Eselon III) untuk SKPD
(Setda, Setwan, lnspektora! Dinas dan Badan).
2) Pejabat Administrator (Eselon [I) dan Pejabat Pengawas (Eselon lV) untuk SKPD Kecamatan.
3) Pejabat Pengawas (Eselon IV.a dan w.b) untuk Kelurahan.
4) Pejabat Pengawas (Eselon IV.a dan lV.b) untuk UPT diluar UPT Puskesmas dan UFI Pelayanan
lainnya.
b. Pejabat Pengawas (eselon lV), Pelaksana dan Tenaga Kontrak menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja
dari rumah dan bekerja di kantor secara bergiliran / sist€m shif yaitu I (satu) ha bekerja di kantor, I (satu)
hari kemudian beke{a di rumah dengan prosentase kehadiran diatur 50% bekerja dari rumai/tempat
tinSgalnya dan 50yo bekerja di kantor atau diatur oleh pimpinan SKPD sistem kerja yang akuntabel dan
secara selektif pejabat/pegawainya yang dapat bekerja di rumah / tempat tinggalnya melalui prmbagian
kehadiran deDgan mempertimbangkan antara lain :
I ) Jenis pekerjaan yang dilakukan pepwai:
2) Domisili pegawai;
3) Kondisi kesehatan pegawai;
4) Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status p€mantauan/diduga,/dalam pengawasan/dikonfimasi
terjangkit COVID- I 9);
5) Riwayat perjalanan luar negeri dan perjalanan luar daerah luar pmvinsi pegawai dalam 14 (empat belas)
hari kalmdm tmkhir.
6) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfimasi COVID-Ig dalam 14 (enpat belas) hari
kalender terakhir; dan
7) Efcktivitas pelaksara n ugas dan pelayanan unit organisasi.
c. Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pelaksana dan Tenaga Kontrak yang berumur 50 (lima puluh) lahun keatas
menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah / tempat tinggalnya.
d. ASN / Tena8a Kontrak perempuan yang sedan8 hamil dan ibu menyusui menjalankan tugas kedinasan
dengan bekerja dari rumah
e. Bagi Perangkat Daerah / RSUD / UPT Puskesmas / UPT lainnya yang m€laksanakan pelayanan langsung
kepad! masyarakst dan pelaysIl kepegawaian pada BKPP diatur sendiri mekanisfte pe,ayanan dan
kehadiran oleh pimpin&n SKPD dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan.
f. Bagi ASN (Tena& Pendidik daa tenag Kependidikan) pada Satuan Pendidikan diatur sendiri mekanisme
kehadiran dan tugasnya oleh Kepala Dinas Pendidikan denga$ mengutamakan aspek keselamatan dan
bekerja di

g.

h.

i-

kesehatan.

Bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah kehadiran masuk
dan pulang kerja tetap melakukafl absensi elektronik (e-offce) dengan memilih menu 'tugas" dan mengisi
kotemngan " bekerja dari rumah", dan molapor langsung ke atasan langsungnya berupa or.rtprt kerja harian
untuk memastikan ASN mencapai samran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai ketentuan pemtumn
perundang-undangan ya{g mengatur mengenai penilaiar kinerja dan disiplin pegawai.
Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kont ak yang sedang melaf,sanakan tugas kedinasan bekerja dari
rumah/tempat tinggalnya (, ork-from home), hittts berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali
keadaan mendesak seperti misalnya uDtuk meme.uhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, alaupun
keselamatan, dan harus selalu siap apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan
di kantor.
Pemerintah tetap memberikan tambahan penghasilan pegawai bagi ASN yang melalsanatan tugas kedimsan
dengan bekerja dari rumah/tempat finggal dan cuti karcna alasan penting bagi yang menjalani isolasi /
karantina mandiri maupun dalam pemwatan.

3. Penyelenggereen Kegietf,n dan Perjalenen Dinas

a.
b.

c.

Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan.
PenyelenSSaraan rapayp€rt€muan pe.ting dapat dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat prioritas dan
u.gensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui
media elektronik yang ters€dia.
Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan /atau kegiatan lainnya di
kantor, agar m€mperhatikan dan momberlakukan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).

d.

e.

f.

Apel Cabungan yang dilaksanakan setiap senin dan tanggal 17 tiap bulan, dan apel pagi

/

sore

pada Perangkat Daerah ditiadakan.

Perangkat Daerah dilarang melakukan Perjalanan Dinas di dalam dan keluar daerah kecuali perjalanan dinas
untuk mengbadiri kegiatan yang beNifat prioritas dan urgen sefta tidak menerima tamu dari luar daemh,
kecuali tim gugus tugas COVID-19,
Bagi Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak yarg memiliki riv/ayat perjalanan baik ke luar negeri maupun
dalam negeri darlatau memiliki riwayat ioteraksi dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien
Dalam Pengawasan (PDP) dalam 14 (empat belas) hari terakhir agar melakukan pemeriksaan kesehatan
sebagaimana protokol pencegahan COWD-|g, dengan status bekerja dari rumah bagi ASN yang ODP, dan
cuti karena alasan penting bagi ASN yang dinyatakan PDP dan terkonfirmasi / positifte{Jangkit COVID- 19.

4. Petrertpio standar I(eberrih.D
Kepada seluruh SKPD untuk melakukan ,angkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-I9 sesuai dengan
himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kcsehatan dan untuk melakukan pembersihan/strerilisasi lingkungan
kerja masing-masing SKPD.

5. Laporetr Kesehatan
Pimpinan SKPD segera melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian dalam
hal ini Badan Kepegawaian PeDdidikan Pelatiha[ Kabupaten Tabalong dalam hal ditemukan adanya pegawai di
SKl,D/lingkungan kerja yang berstatus pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pcngawasan dan/aLlu
dikonfi rmasi rerjangkit covlD- I 9.

E.

Selain hal-hal yang telah disebutka[ pada huruf D angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, beberapa hal
yang masih relevan &lam Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P-418/BUP/BKPP/800/03/2020 tentant
Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negam Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
(Cov;d-I9) Di Lin8kun8an Pemerintalt Kabupaten Tabalong terap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan
Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkaD[ya kebijakan baru.

F.

Demikian, agar Surat Edaran

i[i

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya

disampaikan terima kasih.
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G'rhemur Kali'nantan Selatan:
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong;
Pimpinan Forum Komunikasi I'impinan Daemh Kabupaten 'l_abalong.
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