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SURAT EDARAN 
Nomor : 450/ED/WSL-2020     

 
TENTANG 

 

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK 

 

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 

2019 (COVID 19) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Sumatera Barat, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 tentang Pedoman Tatanan Normal 

Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) bagi Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Surat 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN Dalam Tatanan 

Normal Baru, perlu dilakukan perubahan Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang mendukung produktivitas kerja namun tetap 

memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat agar dapat beradaptasi 

terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID 19. 

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan 

tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan 

tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara, di Lingkungan 

Pemerintah Kota Solok, dengan ini disampaikan beberapa informasi penting menjadi 

perhatian bagi kita semua sebagai berikut: 

1. Semenjak pemberlakuan Tatanan Normal Baru Seluruh Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Solok melaksanakan kedinasan di kantor (Work From 

Office) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

 



 

 

2. Apatarur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From 

Office) sebagaimana dimaksud poin (1) wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan 

jam kerja dan pengambilan absen serta teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala 

Organisasi Perangkat Daerah. 

3. Protokol kesehatan pada pelaksanaaan tugas kedinasan di kantor (Work From Office) 

sebagaiman dimaksud point (2) meliputi : 

a.   Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menggunakan masker. 

b.   Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan sarana cuci tangan 

dengan menggunakan sabun dan air mengalir di ruangan terbuka (halaman 

kantor) dan hand sanitazer disetiap pintu masuk. 

c.   Melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh baik bagi Aparatur Sipil Negara 

maupun masyarakat yang melakukan pelayanan dengan alat pengukur suhu. 

d.   Setiap orang wajib menerapkan physical distancing di lokasi kantor dengan 

pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalan ruang kerja/ruang rapat. 

e.   Setiap Aparatur Sipil Negara Wajib menjaga kebersihan sarana dan prasarana 

kantor secara berkala. 

f.   Menjaga kebersihan area tempat kerja dengan melakukan disinfeksi berkala, 

baik menggunakan disinfektan kimia atau menggunakan teknik pencahayaan 

berbasis sinar ultraviolet (UV) yang aman. Upayakan membuka ventilasi dan 

gorden agar ruangan terkena sinar matahari dan ada sirkulasi udara. 

g.   Setiap Aparatur Sipil Negara agar membudayakan etika batuk dan bersin 

dengan menutup mulut dan hidung.    

4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah memberikan kebijakan pelaksanaan kedinasan 

di rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara apabila : 

a.   Memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas atau gejala lain terkait 

Covid-19 yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. 

b.   Memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP maupun PDP dalam 14 

(empat belas) hari kalender terakhir. 

c.   Berasal dari zona merah atau epicenter penyebaran Covid-19. 

d.   Memiliki faktor komorbiditas yaitu adanya penyakit penyerta seperti diabetes, 

hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, adanya kondisi 

immunocompromised/penyakit autoimun serta kehamilan yang dinyatakan 

dengan surat keterangan dokter.  

5. Penyesuaian sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru produktif dan aman 

dilakukan dengan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan 

pelayanan publik. 

6. Menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan public dengan cara memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi, membuka wadah komunikasi online untuk 

pengaduan dan layanan konsultasi sera memperhatikan jarak aman (physical 

distancing). 

7. Apatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik di kantor (WFO) 

maupun ditempat tinggal (WFH) tetap memperhatikan sasaran kinerja serta target 

kerja serta laporan harian. 

 

 



 

 

8. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a.     Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka di lingkungan 

OPD agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi , dan atau 

melalui media elektronik lainnya yang tersedia. 

b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat 

dan/atau kegiatan laninnya dikantor, agar memperhatikan jarak aman antar 

peserta rapat (physical distancing), pemakaian masker dan disinfeksi ruangan 

rapat dan peralatan rapat serta jumlah peserta sesuai dengan protocol 

kesehatan. 

c. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai dengan tingkat prioritas 

dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan 

dengan protokol kesehatan.  

9. Kepala OPD dapat memastikan agar seluruh ASN yang berada di jajarannya 

melaksanakan tugas kedinasan fleksibilitas lokasi bekerja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, apabila ada yang melanggar maka diberikan 

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

10. Dalam penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru dan aman COVID-19 

maka Kepala Perangkat Daerah agar menyiapkan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi 

kerja dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai ada kebijakan 

berikutnya. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab, terima kasih. 

 

 

 

 
 

 

 
 
Tembusan : 

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta; 

3. Gubernur Sumatera Barat di Padang; 

4. Ketua DPRD Kota Solok; 
5. Arsip. 
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