
 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

Sukoharjo, 18 Maret 2020 

Kepada 

Yth.  1. Sekretaris Daerah 
2. Asisten Sekretaris Daerah 
3. Kepala Perangkat Daerah 
4. Kepala Bagian pada Sekretariat 

Daerah  
di lingkungan Kabupaten 
Sukoharjo 

 di 
 SUKOHARJO 
 

SURAT EDARAN 

NOMOR : 060/1140/2020 

TENTANG 
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM 
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020 

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang 

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan 

ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Aparatur Sipil Negara yang berada di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja 

di rumah/tempat tinggalnya (work from home) dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat tidak terhambat, maka harus ada minimal 2 level 

pejabat struktural untuk tetap melaksanakan tugas di kantor. 

b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat tetap diselenggarakan dengan sistem pergantian 

/shift. 

c. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat/Lurah agar tidak 

mengambil shift secara bersamaan dengan Sekretaris 

Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Kelurahan. 

d. Pembagian waktu shift diatur secara internal pada 

masing-masing Perangkat Daerah. 

 

 



 

e. Pembagian shift dalam 1 (satu) hari kerja dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Sekretariat Daerah dengan komposisi : 

Sekretaris Daerah, 1 (satu) orang Asisten, 3 (tiga) orang 

Kepala Bagian, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan 2 orang 

pejabat fungsional/pelaksana  pada masing-masing Bagian. 

2) Dinas/Badan /Kantor dengan komposisi : 

a) Kepala Dinas/Badan, 2 (dua) orang pejabat struktural 

eselon III, 2 (dua) Eselon IV dan 2 (dua) orang pejabat 

fungsional/pelaksana pada Sekretariat/bidang;  atau 

b) Sekretaris Dinas/Badan, 2 (dua) orang pejabat struktural 

eselon III,  2 (dua) orang Eselon  IV dan 2 orang pejabat 

fungsional/pelaksana pada Sekretariat/Badan. 

3) Kantor  Kesatuan Bangsa dan Politik dan BPBD, dengan 

komposisi : 

a. Kepala Kantor/Kepala Pelaksana, 2 (dua) orang Kepala 

Seksi/Kasubbag dan 2 (dua) orang pejabat 

fungsional/pelaksana; atau 

b. Kepala Sub Bagian TU/Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala 

Seksi/Kasubbag dan 2 (dua) orang pejabat 

fungsional/pelaksana. 

4) Kecamatan dengan komposisi: 

a) Camat, 2 (dua) orang Kepala Seksi/Kasubbag dan 2 (dua) 

orang pejabat fungsional/pelaksana; atau 

b) Sekretaris Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala 

Seksi/Kasubbag dan 2 (dua) orang pejabat 

fungsional/pelaksana. 

5) Kelurahan dengan komposisi : 

a) Lurah dan 2 (dua) orang kepala seksi dan pelaksana; atau 

b) Sekretaris Kelurahan dan 2 (dua) orang kepala seksi dan 

pelaksana. 

6) Untuk RSUD, Puskesmas, BPBD, Satpol PP dan Perangkat 

Daerah penyelenggara pelayanan langsung kepada 

masyarakat, tetap menyelenggarakan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kondisi/kebutuhan, dan diatur pembagian kerja/shift secara 

internal. 

f. Perangkat Daerah agar menyusun jadwal shift dan mengirimkan 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana format 

terlampir. 

2. Pelaksanaan pembagian waktu shift dengan mempertimbangkan: 

a. Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai; 

b. Domisili pegawai; 

c. Kondisi kesehatan pegawai; 

d. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status 

pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit 

COVID-19; 

e. Riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 7 (tujuh) hari 

kalender terakhir; 



 

f. Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi 

COVID-19 dalam 7 (tujuh) hari kalender terakhir; dan 

g. Efektifitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi. 

 

3. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya 

(work from home) bagi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Tetap melaksanakan presensi secara manual (meniadakan e- 

presensi/fingerprint); 

b. Presensi kehadiran dari masing-masing Perangkat Daerah 

dikirimkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo; 

c. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas 

kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) harus 

berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam 

keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi 

kebutuhan terkait dengan pangan, kesehatan, ataupun 

keselamatan dan harus melaporkannnya kepada atasan 

langsung; 

d. Dalam hal terdapat rapat atau pertemuan penting yang harus 

dihadiri Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas 

kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya (work from home) dapat 

mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau 

video conference dengan memanfaatkan sistem informasi dan 

komunikasi ataupun media elektronik; 

e. Pemerintah Daerah tetap memberikan Tambahan Penghasilan 

bagi Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas 

kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya (work from home); 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya (work 

from home) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini 

dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 31 

Maret 2020; 

g. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala 

Perangkat Daerah melaporkan implementasi Surat Edaran ini 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

4. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil 

Negara dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan 

banyak peserta di lingkungan 

kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa agar ditunda atau 

dibatalkan; 

b. Pelaksanaan kegiatan apel pagi, senam, pembinaan/penyuluhan 

agama dan upacara bagi Aparatur Sipil Negara ditiadakan; 

c. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif 

sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau 

melalui media elektronik yang tersedia; 
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d. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus 

diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar 

memperhatikan jarak aman antar peserta rapat; 

e. Perjalanan dinas dalam dan/atau luar daerah agar dilakukan 

secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang 

harus dilaksanakan; 

f. Perangkat Daerah agar melakukan penundaan perjalanan dinas 

ke luar negeri; 

g. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke 

negara yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi 

dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera 

menghubungi hotline center COVID-19 melalui nomor telepon 

(0271-5992119). 

5. Perangkat Daerah agar melakukan langkah-langkah pencegahan 

penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing sesuai 

himbauan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo dan melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja 

masing-masing. 

6. Dalam hal ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang 

berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam 

pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19, Kepala 

Perangkat Daerah agar segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan 

dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Sukoharjo, untuk ditindaklanjuti sebagai bahan laporan kesehatan 

Aparatur Sipil Negara kepada Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

7. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dan/atau 

meneruskan Surat Edaran ini kepada unit kerja di bawah 

koordinasinya. 

8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

agar menindaklanjuti Surat Edaran ini kepada Satuan Pendidikan di 

bawah kewenangan kabupaten, serta mengatur pembagian 

kerja/shift secara internal. 

9. Camat agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran 

ini kepada Kepala Desa/Lurah di wilayahnya masing - masing. 

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
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