
 

 

 
 

 
 
 

 

Temanggung, 16 Maret 2020 

 

 Kepada : 
Yth. Kepala Perangkat Daerah/Direktur BUMD/ 

 Kepala Desa se Kabupaten Temanggung 
di - 
 T E M P A T 

 

SURAT EDARAN 

NOMOR 800/431 TAHUN 2020    

TENTANG 

PENYESUAIAN TATA KERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

DALAM RANGKA PENINGKATAN KEWASPADAAN MENGHADAPI VIRUS COVID-19 

DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang 

Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti 

Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor P/419/440/III/ 2020 tertanggal 15 Maret 

2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Virus Covid-19 di Kabupaten 

Temanggung, berikut kami sampaikan Tata Kerja Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai berikut: 

A. TATA KERJA 

1. Jam kerja pegawai tetap sesuai ketentuan. 

2. Meniadakan pelaksanaan apel pagi dan/atau upacara serta mengurangi/ 

membatalkan kegiatan-kegiatan pertemuan atau rapat yang melibatkan 

banyak orang. 

3. Meniadakan presensi lewat mesin absen jari/wajah dan mengganti dengan 

presensi manual. Format presensi manual sebagaimana format cetak mesin 

absen.  

4. Membagi pegawai menjadi 2 (dua) shift dengan ketentuan 2 (dua) hari masuk 

kerja di kantor dan 2 (dua) hari kerja dari rumah. Kepala perangkat daerah 

tidak diperkenankan menjadi 1(satu) shift dengan Sekretaris/Kasubbag Tata 

Usaha/Jabatan Sejenisnya. 

5. Pembagian shift di masing-masing perangkat daerah/unit kerja diserahkan 

kepada masing-masing kepala perangkat daerah/unit kerja.  

6. RSUD dan Puskesmas serta Instalasi kesehatan untuk mengatur ketentuan 

tata kerja sesuai dengan ketentuan BLUD/lembaga masing-masing dan 

sesuai kebutuhan serta mengikuti perkembangan situasi dan dibawah 

koordinasi Dinas Kesehatan. 
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7. Pembagian shift harus memperhatikan: 

a. Tidak terganggunya pelayanan kepada masyarakat. 

b. Tidak terganggunya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

8. Selama pelaksanaan kerja dari rumah, harus berada dalam tempat tinggalnya 

masing-masing dan harus membuat laporan secara tertulis/manual kepada 

atasan langsung yang bersangkutan, untuk selanjutnya dimasukkan dalam 

aplikasi e-kinerja. 

9. Selama pelaksanaan kerja dari rumah, apabila terdapat kepentingan dinas 

yang mengharuskan pegawai bersangkutan hadir di kantor, maka wajib 

dilaksanakan dan memperoleh ganti hari lain untuk bekerja dari rumah. 

10. Selama pelaksanaan kerja dari rumah, koordinasi internal perangkat 

daerah/unit kerja harus tetap dilakukan melalui media komunikasi yang 

tersedia. 

11. Apabila terdapat keluhan kesehatan pada pegawai yang menunjukkan gejala-

gejala pusing, demam, radang tenggorokan, dan sesak nafas agar 

memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan dan jika ternyata dinyatakan sakit, 

agar tidak masuk kerja dan diperbolehkan bekerja dari rumah atau 

mengajukan permohonan cuti sakit. 

12. Agar menunda/membatalkan kunjungan kerja, penerimaan kunjungan kerja 

dan perjalanan dinas ke luar daerah/luar negeri.  

13. Menjamin ketersediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun /hand sanitizer 

dilingkungan kerja masing-masing. 

14. Pemerintah Desa agar menyesuaikan dengan tata kerja sebagaimana tersebut 

diatas. 

15. BUMD agar menyesuaikan dengan tata kerja sebagaimana tersebut diatas 

dan/atau sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

16. Pelaksanaan ketentuan diatas dimulai hari Selasa tanggal 17 Maret s/d 2 

April 2020 dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan. 

 

B. PENGATURAN TUNJANGAN 

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap memberikan TPP/tunjangan 

sejenisnya bagi pegawai yang melaksanakan keja dari rumah. 

2. TPP/tunjangan sejenisnya tetap diberikan sebagaimana ketentuan yang 

tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020. 

3. TPP Kedisiplinan Kerja didasarkan pada presensi manual dan pembagian shift 

yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah/unit kerja. 

4. Selama pelaksanaan kerja dari rumah tidak mengurangi TPP kedisiplinan 

kerja dan produktifitas kerja tetap dimasukkan sebagai kinerja pegawai yang 

bersangkutan. 

 

C. PENGAWASAN 

1. Kepala perangkat daerah/unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan 

ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan melaporkan pelaksanaanya 

kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah. 

2. Agar setiap pegawai melaksanakan self tracking dengan mencatat aktifitas 

bepergian, pertemuan, dan berinteraksi dengan siapa saja sampai dengan 

tanggal 2 April 2020. 

 

 



 

 

3. Kepala perangkat daerah/unit kerja melakukan pengawasan kinerja terhadap 

pelaksanaan ketentuan ini melalui laporan yang dibuat oleh pegawai  

bersangkutan. 

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

   

                                                                
   
 

Tembusan :  
1. Bupati Temanggung (sebagai laporan); 
2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan). 


