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Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Msyarakat Produktif dan Aman 

COVID-19 di Wilayah Jabodetabek, perlu persiapan sarana dan 

prasarana pencegahan COVID-19 serta penyesuaian sistem kerja bagi 

pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. 

Penyesuaian sistem kerja pegawai dalam transisi menuju tatanan 

normal baru di Kementerian PPN/Bappenas tetap dilaksanakan melalui 

mekanisme Integrated Digital Workspace dan Smart Office sebagaimana 

telah dijalankan sejak Desember 2019. Implementasi Integrated Digital 

Workspace dan Smart Office (IDW dan SO) tersebut diintegrasikan 

dengan sistem kerja yang telah diatur oleh Kementerian PPN/Bappenas 

serta penerapan protokol kesehatan dan keamanan selama bekerja. 

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk terus menjaga 

keberlangsungan tugas, fungsi dan peran Kementerian PPN/Bappenas 

perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri PPN/Bappenas tentang Sistem 

Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Transisi 

menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktifitas Kerja 

serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud: 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pimpinan 

unit kerja dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya agar dapat beradaptasi 

dengan tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19. 

2. Tujuan: 

a. untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 

PPN/Bappenas berjalan efektif dalam mencapai sasaran kerja 

dan target kerja yang telah ditetapkan; 

b. untuk memastikan pelaksanaan pelayanan Kementerian 

PPN/Bappenas berjalan dengan efektif; dan 
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c. untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta 

mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Kementerian 

PPN/Bappenas dan masyarakat luas pada umumnya. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat panduan sistem kerja bagi 

pimpinan unit kerja dan pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran 

COVID-19 di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dengan tatanan 

normal baru yang produktif dan aman COVID-19. 

 

D. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil; 

2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-

19); 

3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Corona 

Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19); 

5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar pada Masa Transisi, Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan 

Produktif; 
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6. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non 

Alam Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

7. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Implementasi Integrated Digital Workspace dan Smart Office 

di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Surat 

Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi Integrated Digital 

Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/Bappenas (Surat 

Edaran IDW dan SO); 

8. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 

2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; 

9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja 

pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru; 

10. Surat Edaran Gugus Tugas percepatan Penanganan COVID-19 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa 

Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman 

COVID-19 di Wilayah Jabodetabek; 

11. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat 

Covid-19 Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat dan Instansi Daerah 

Melalui Aplikasi SAPK BKN; 

12. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 

02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri 

dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19); 

13. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 

02.01/Menkes/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan 

Coronavirus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja; 
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14. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/328/2020 

tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus 

Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri 

dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. 

 

E. KEBIJAKAN UMUM 

1. Untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, perlu 

dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi pimpinan unit kerja dan 

pegawai Kementerian PPN/Bappenas dengan cara menjalankan 

protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. 

2. Seluruh pegawai wajib melaksanakan langkah-langkah upaya 

pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana diatur dalam 

peraturan/kebijakan Pemerintah, utamanya: 

a. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus 

(Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian 

PPN/Bappenas;  

b. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 

02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri 

dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);  

c. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 

02.01/Menkes/216/2020 tentang Protokol Pencegahan 

Penularan Coronavirus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja; 

dan/atau 

d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan 

dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat 

Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung 

Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. 

3. Penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui fleksibilitas pengaturan 

lokasi bekerja dan waktu bekerja bagi pegawai Kementerian 

PPN/Bappenas, yang meliputi: 
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a. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work 

from home/WFH); dan/atau 

b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) 

dengan sistem sif (bergilir), 

melalui mekanisme Integrated Digital Workspace dan Smart Office. 

4. Pelaksanaan sistem kerja dilaksanakan dengan mengoptimalkan 

WFH. 

5. Pegawai yang melaksanakan WFH harus berada di tempat 

tinggalnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaannya 

sesuai penugasan dari Atasan Langsung, kecuali dalam keadaan 

mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait 

pangan, kesehatan, atau keselamatan, dan harus melaporkannya 

kepada Atasan Langsung. 

6. Pegawai yang melaksanakan WFH dapat diubah penugasannya 

menjadi WFO oleh Pimpinan unit kerjanya sewaktu-waktu, apabila 

yang bersangkutan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan baik dan efektif. 

7. Kriteria pegawai yang menjalankan WFH dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

a. hasil penilaian kinerja pegawai; 

b. kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi 

informasi; 

c. laporan disiplin pegawai; 

d. efektivitas pelayanan tugas dan pelayanan organisasi; 

e. kondisi kesehatan/faktor komorbiditas/faktor risiko pegawai, 

antara lain: 

1) penderita tekanan darah tinggi;  

2) pengidap penyakit jantung;  

3) pengidap diabetes;  

4) penderita penyakit paru-paru; 

5) penderita asma;  



-7- 
 

 

6) penderita penyakit hati; 

7) penderita kanker;  

8) penderita gangguan imun (autoimun);  

9) penderita tuberkolosis;  

10) ibu hamil/ibu menyusui/memiliki anak usia dibawah tiga 

tahun; dan/atau 

11) usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun. 

f. kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status orang dalam 

pemantauan/orang dalam pengawasan/dikonfirmasi positif 

COVID-19); 

g. riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif 

COVID-19 dalam 14 hari terakhir; 

h. kebijakan, peta sebaran COVID-19, dan status wilayah yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di tempat 

domisili pegawai dan Kantor Kementerian PPN/Bappenas; 

i. tempat tinggal berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai kebijakan Pemerintah 

Daerah setempat;   

j. riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 

hari terakhir; dan/atau 

k. kepemilikan kendaraan pribadi atau akses terhadap transportasi 

publik. 

8. Kriteria umum pegawai yang menjalankan WFO adalah sebagai 

berikut: 

a. Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Menteri, dan Pimpinan 

Tinggi Pratama; dan 

b. Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan WFO, dengan 

mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7. 

9. Pelaksanaan penugasan WFO, dilakukan dengan: 

a. mempertimbangkan jumlah optimal pegawai dan luas ruangan 

kerja agar dapat menjalankan kebijakan social distancing;  
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b. mengenakan masker/face shield, menggunakan pakaian lengan 

panjang, membawa perlengkapan ibadah, peralatan 

makan/minum pribadi, dan menghindarkan penggunaan barang 

yang digunakan secara bersama-sama; dan 

c. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran 

COVID-19. 

10. Pimpinan unit kerja mengatur penugasan WFH dan WFO bagi 

pegawai di unit kerjanya masing-masing untuk memastikan 

pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dan efektif 

sesuai sasaran kerja dan target kinerja. 

11. Pengaturan pegawai yang menjalankan WFO dengan sif diatur oleh 

Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama, dengan mengikuti 

protokol kesehatan, serta mempertimbangkan prinsip keadilan, 

proporsionalitas, dan efektivitas. 

12. Pengaturan penugasan pegawai yang menjalankan WFH dan WFO 

ditetapkan dalam Surat Tugas Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan 

Tinggi Pratama/Kepala Satker/Kepala Satker dengan menggunakan 

format sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini. 

13. Surat Tugas dan jadwal penugasan pegawai sebagaimana dimaksud 

pada angka 12, disampaikan kepada Sekretaris Kementerian 

PPN/Sestama Bappenas dengan tembusan kepada Kepala Biro SDM 

untuk setiap periode 2 (dua) mingguan. 

14. Pimpinan unit kerja memaksimalkan penggunaan mobil operasional 

untuk transportasi pegawai ke/dari kantor bagi pegawai yang 

menjalankan WFO, dalam rangka meminimalkan penggunaan 

transportasi publik untuk pencegahan penularan COVID-19. 

15. Wajib menghindari waktu kerja yang terlalu panjang 

(lembur/overtime) yang akan mengakibatkan penurunan sistem 

kekebalan/imunitas tubuh. 

16. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran dan mengurangi 

risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia selama masa berlakunya 



-9- 
 

 

status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19, 

perjalanan/bepergian ke luar daerah oleh pegawai dan keluarganya 

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah.  

 

F. KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA 

1. Pegawai melaksanakan WFH dan WFO dengan pembagian sebagai 

berikut: 

a. WFH dilaksanakan pada hari Senin dan Jumat; dan 

b. WFO dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. 

2. Dalam hal dibutuhkan untuk penugasan yang bersifat urgent 

dan/atau mendesak, pegawai yang melaksanakan WFH dapat 

ditugaskan untuk hadir ke kantor sesuai penugasan pimpinan. 

3. Jumlah jam kerja minimal untuk setiap harinya adalah: 

a. Senin-Kamis : 8 jam 30 menit (termasuk istirahat). 

b. Jumat  : 9 jam (termasuk istirahat).  

4. Jam Kerja WFO 

a. Sistem Jam Kerja 

1) Jam kerja WFO dilaksanakan dalam 2 (dua) sif (secara 

bergiliran), dengan pembagian sebagai berikut: 

a) Sif 1: pegawai hadir dan bekerja di kantor mulai pukul 07.00 

- 09.00 WIB; dan  

b) Sif 2: pegawai hadir dan bekerja di kantor mulai pukul 

pukul 10.00 - 12.00 WIB.  

b. Jumlah pegawai yang ditugaskan untuk WFO mengikuti 

ketentuan: 

1) untuk unit kerja pelayanan umum kepegawaian, layanan 

umum, layanan verifikasi untuk pencairan anggaran, layanan 

keuangan, layanan kerumahtanggaan, persuratan, teknisi, 

pramubakti, pengemudi, dan petugas kebersihan, petugas 

keamanan, serta pegawai/petugas ruang server, kehadiran 

paling banyak 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan 
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jumlah pegawai, setelah dikurangi dengan jumlah pegawai 

yang memenuhi ketentuan WFH; dan 

2) untuk unit kerja selain selain sebagaimana dimaksud pada 1) 

paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan 

jumlah pegawai, setelah dikurangi dengan jumlah pegawai 

yang memenuhi ketentuan WFH. 

c. Jumlah pegawai yang bekerja dalam sif diatur secara proporsional 

mendekati perbandingan 50:50 untuk setiap sif. Misalnya suatu 

unit kerja non pelayanan pegawainya berjumlah 20 orang, maka 

pegawai yang melaksanakan WFO sejumlah 6 (enam) orang 

dengan perbandingan setiap sif masing-masing berjumlah 3 (tiga) 

orang.  

d. Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama/PPK/Kepala 

Satker mengatur penugasan pegawai dan proporsi jumlah 

pegawai yang melaksanakan WFO. 

5. Jam Kerja WFH 

a. Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan WFH mengikuti 

ketentuan jam kerja yang diatur dalam Surat Edaran IDW dan 

SO, dengan memenuhi jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud 

pada angka 2.  

b. Jam kerja operasional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran 

IDW dan SO dibuka mulai pukul 06.00 - 21.00 WIB. 

6. Jam kerja Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama. 

Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama memenuhi 

jumlah jam kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

angka 3.  

 

G. SISTEM KERJA PEGAWAI 

1. Pegawai yang memiliki akun flexiwork.bappenas.go.id (Aplikasi), 

baik yang melaksanakan WFH maupun WFO: 

a. melakukan pencatatan presensi melalui clock in dan clock out; 
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b. menyusun rencana kerja harian (daily plan) dengan 

menggunakan Aplikasi atau menggunakan format sebagaimana 

terlampir dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini; 

c. menyampaikan laporan kerja harian dengan menggunakan menu 

tasks/menu lain yang tersedia dalam Aplikasi atau menggunakan 

laporan kerja manual sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3 

Surat Edaran ini;  

d. ketentuan mengenai rencana kerja harian dan laporan kerja 

harian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak 

berlaku bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi 

Pratama; 

e. dalam hal laporan kerja harian disusun secara manual, laporan 

tersebut dapat disampaikan secara elektronik 

(email/WhatsApp/media lain) kepada pimpinan langsungnya; 

f. pegawai yang menyusun laporan harian wajib menyimpan laporan 

harian tersebut sebagai bukti akuntabilitas pelaksanaan 

penugasan; 

g. menyampaikan laporan kerja bulanan menggunakan format 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran IDW dan SO atau dalam 

Lampiran 4; dan 

h. menyampaikan laporan bulanan kepada Biro Sumber Daya 

Manusia melalui PIC Buku Kendali. 

2. Pegawai yang tidak memiliki akun Aplikasi, baik yang melaksanakan 

WFH maupun WFO: 

a. mencatatkan presensi secara manual menggunakan formulir 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5 Surat Edaran ini; 

b. rekap laporan presensi harian tersebut ditandatangani oleh 

pimpinan unit kerjanya (minimal Pimpinan Tinggi Pratama) pada 

akhir bulan dan disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia 

melalui PIC Buku Kendali; 

c. menyampaikan laporan kerja bulanan menggunakan format 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran IDW dan SO; dan 
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d. menyampaikan laporan bulanan kepada Biro Sumber Daya 

Manusia melalui PIC Buku Kendali. 

 

H.  PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PERJALANAN DINAS 

1. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka 

diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (teleconference) atau melalui media elektronik yang 

tersedia. 

2. Dalam hal kegiatan tatap muka tidak dapat dihindari, agar 

dilakukan secara sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi 

serta tetap memerhatikan jarak aman antar peserta (social 

distancing). 

3. Ruangan yang digunakan untuk kegiatan tatap muka sebagaimana 

dimaksud pada angka 2, hanya diperkenankan untuk diisi 

maksimal 50% dari kapasitas ruangan yang tersedia. 

4. Seluruh penyelenggaraan pertemuan dengan pihak luar negeri agar 

diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (teleconference), melalui media elektronik yang tersedia.  

5. Dalam hal sangat dibutuhkan, pegawai dapat melaksanakan 

perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara 

dan/atau batas wilayah administratif wilayah Indonesia, dengan 

memenuhi kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecuaian 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan 

Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). 

6. Sehubungan dengan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 

dalam angka 5: 

a. Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama menerbitkan 

surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai secara selektif, 

akuntabel dan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan 
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tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta Kriteria 

Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana 

dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan 

Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19);  

b. penerbitan surat tugas oleh Pimpinan Tinggi Madya, dilakukan 

setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Kementerian 

PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan Inspektur Utama 

Bappenas; 

c. penerbitan surat tugas oleh Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan 

setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Tinggi Madya 

terkait, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama 

Bappenas, dan Inspektur Utama Bappenas; 

d. surat tugas yang telah mendapatkan persetujuan 

disampaikan/ditembuskan kepada Biro Sumber Daya Manusia; 

e. pelaksanaan perjalanan dinas tersebut harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1) menunjukkan surat tugas bagi pegawai yang 

ditandatangani minimal Pimpinan Tinggi Pratama; 

2) menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan 

Polymerase Chain Reaction-PCR test/rapid test atau surat 

keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah 

sakit/puskesmas/ klinik kesehatan; 

3) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal 

lainnya yang sah); 

4) melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangatan, 

jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu 

kepulangan); 

5) pegawai melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan 

surat tugas yang diberikan; 
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6) bagi pegawai yang telah melakukan perjalanan ke negara 

yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi 

dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 wajib 

melakukan isolasi diri sendiri sesuai dengan ketentuan 

Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan COVID-19 

yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan 

dan segera menghubungi Hotline Centre Corona melalui 

Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada 

Nomor 150057.  

 

I. HAK KEUANGAN 

Pegawai yang melaksanakan WFH dan/atau WFO berhak mendapatkan 

gaji beserta tunjangan melekat, tunjangan kinerja, uang makan dan 

honorarium/penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

J. PROTOKOL WFO 

Setiap pegawai yang telah dijadwalkan untuk WFO wajib menerapkan 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat 

dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam 

perjalanan ke/dari kantor dan selama di kantor. Selain hal tersebut, 

protokol juga berlaku bagi tamu/pengunjung yang memasuki/berkunjung 

ke kantor Kementerian PPN/Bappenas. 

1. Saat perjalanan ke/dari Kantor 

a. Sebelum berangkat ke kantor, pegawai wajib memastikan dirinya 

dalam kondisi sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam, 

pegawai wajib tetap tinggal di rumah serta menginformasikan 

kepada Pimpinan unit kerja untuk mendapatkan izin untuk 

menjalankan WFH. 

b. Menggunakan masker (sangat diutamakan masker yang sesuai 

standar kesehatan) sejak berangkat dari rumah. 
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c. Sangat mengupayakan tidak menggunakan transportasi umum. 

Dalam hal sangat terpaksa menggunakan transportasi umum, wajib 

melakukan langkah sebagai berikut: 

1) menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter; 

2) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan hand 

sanitizer untuk membersihkan tangan; 

3) menggunakan helm sendiri (apabila menggunakan moda 

transportasi roda dua); 

4) melakukan pembayaran secara non tunai; dan 

5) tidak menyentuh wajah/mata/mulut/hidung dengan tangan, 

atau gunakan tisu bersih jika terpaksa. 

2. Saat Berada di Kantor 

a. Saat tiba di kantor Kementerian PPN/Bappenas, pegawai dan tamu 

wajib segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 

dan/atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. 

b. Pegawai dan tamu wajib mengenakan masker selama berada dalam 

wilayah kantor (sangat diutamakan masker yang sesuai standar 

kesehatan) dan mengganti dengan masker cadangan setiap 4 

(empat) jam sekali. 

c. Terhadap pegawai dan tamu yang tiba di kantor Kementerian 

PPN/Bappenas dilakukan pemeriksaan suhu tubuhnya. Bagi yang 

suhu tubuhnya melebihi 38 derajat celcius tidak diperkenankan 

memasuki kantor Kementerian PPN/Bappenas. 

d. Pegawai dan tamu melakukan self assessment dengan mengisi 

Formulir yang disediakan di resepsionis sebagaimana terlampir 

dalam Lampiran 6 Surat Edaran ini. Hal ini untuk memastikan 

bahwa setiap pegawai dan tamu yang akan masuk ke kantor 

Kementerian PPN/Bappenas dalam kondisi sehat dan tidak berisiko 

terjangkit atau berpotensi menularkan COVID-19. 

e. Pegawai dan tamu wajib mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer 

sebelum memasuki ruang kerja atau ruang rapat. 
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f. Pegawai dan tamu wajib menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 

1 (satu) meter. 

g. Pegawai wajib menggunakan sarana dan prasarananya sendiri, 

dilarang saling meminjam alat tulis kantor, laptop dan/atau 

komputer desktop. 

h. Pegawai berupaya untuk tidak saling berjabat tangan. 

i. Dalam penggunaan lift, pegawai dan tamu wajib menjaga protokol 

kesehatan: 

1) tidak menekan tombol lift secara langsung menggunaan jari 

(gunakan alat bantu seperti tusuk gigi atau gunakan siku); dan 

2) penggunaan lift maksimal untuk 4 orang dengan saling menjaga 

jarak dan posisi saling membelakangi. 

j. Jika pegawai/tamu merasa tidak sehat saat sedang berada di 

kantor, harus segera ke Poliklinik untuk mendapatkan penanganan 

pertama. 

3. Saat tiba di rumah 

a. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum mandi dan 

mengganti pakaian kerja. 

b. Segera cuci pakaian dan masker dengan detergen. 

c. Bersihkan peralatan yang digunakan (seperti handphone, kacamata, 

dan tas) dengan disinfektan. 

 

K. PROTOKOL WFH 

1. Pegawai wajib mencatatkan kehadiran, menyusun rencana kerja dan 

melaporkan kinerja/output melalui Aplikasi atau menggunakan 

laporan sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini. 

2. Setiap pegawai wajib menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan 

tetap berada di rumah kecuali dalam hal memenuhi kebutuhan 

pangan, kesehatan, dan keselamatan. 

3. Apabila mengalami keluhan kesehatan yang menunjukkan indikasi 

gejala COVID-19, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan melalui 
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telemedicine seperti sehatpedia, halodoc, good doctor, call center 

COVID-19 setempat dan lain-lain. 

4. Jika tidak ada keluhan yang mendesak dan darurat, hindari 

mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi, jika 

terpaksa maka datanglah dengan menggunakan masker dan 

menerapkan protokol kesehatan. 

 

L. PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN COVID-19 

1. Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Umum mengoordinasikan 

pengoperasian Poliklinik Kementerian PPN/Bappenas (Poliklinik) 

untuk memberikan layanan kesehatan, dengan jadwal menyesuaikan 

kebutuhan. 

2. Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Umum mengoordinasikan 

penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan COVID-

19 oleh Poliklinik, dengan mengacu pada: 

a. peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah mengenai langkah-

langkah upaya pencegahan penyebaran COVID-19; dan/atau 

b. hasil konsultasi dengan instansi/unit kerja yang berwenang 

misalnya Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 dan unit kerja terkait di Kementerian 

PPN/Bappenas. 

3. Biro Sumber Daya Manusia atau Biro Umum wajib menyediakan alat 

pelindung diri yang memadai (seperti pakaian pelindung, masker, face 

shield, sarung tangan) untuk petugas Poliklinik. 

4. Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Umum, mengoordinasikan 

pelaksanaan tes kesehatan terkait COVID 19 (rapid test/swab test/ 

Polymerase Chain Reaction-PCR) secara berkala. 

5. Unit kerja wajib menyediakan masker/face shield dan 

vitamin/suplemen untuk keperluan khusus dalam rangka 

pencegahan dan penanganan pegawai yang mengalami gejala COVID-

19 saat melaksanakan WFO. 



-18- 
 

 

6. Setiap pegawai mengupayakan mengonsumsi makanan yang higienis 

pada saat WFO dan menghindari untuk membeli makanan yang tidak 

higienis di lingkungan sekitar kantor. 

7. Biro Umum menyediakan hand sanitizer yang ditempatkan di lokasi 

strategis yang mudah dijangkau semua pegawai antara lain di depan 

lift, di ruang rapat, di ruang kerja, di toilet, dan lain-lain serta 

melakukan pemeriksaan ketersediannya secara rutin. 

8. Biro Umum menyediakan fasilitas cuci tangan dan tenda/bilik 

perfektan wajib dilakukan dan di tempatkan di lobby Gedung Taman 

Suropati dan Gedung Rasuna Said (d/h Gedung Wisma Bakrie 2) 

dengan memperhatikan protokol/standar yang diatur oleh 

instansi/lembaga yang berwenang. 

9. Biro Umum menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun cuci tangan 

yang memadai yang ditempatkan di setiap toilet maupun tempat 

umum lainnya, serta melakukan pemeriksaan secara rutin. 

10. Penyemprotan disinfektan untuk ruang kerja dilakukan secara 

periodik sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur oleh lembaga 

yang berwenang. 

11. Pembersihan secara berkala terhadap barang-barang yang berpotensi 

menjadi sumber penularan COVID-19, terutama pegangan pintu, 

pegangan tangga, tombol lift, peralatan AC dan peralatan kantor 

lainnya yang digunakan bersama yang dilakukan sekurang-

kurangnya setiap 4 (empat) jam sekali. 

12. Penyediaan alat pengukur suhu tubuh dan pelaksanaan pengukuran 

suhu tubuh wajib dilakukan kepada setiap orang yang akan masuk ke 

dalam kantor, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Lampiran 

7 Surat Edaran ini. 

13. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh dilengkapi dengan 

alat pelindung diri yang memadai (seperti masker, face shield dan 

sarung tangan).  

14. Biro Umum mengoordinasikan pengaturan jalur tangga dengan 

membagi dua fungsi, yaitu lajur untuk naik dan lajur untuk turun. 
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M. DUKUNGAN FASILITAS DAN PELAYANAN 

1. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan memfasilitasi 

penyediaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, melalui 

media elektronik (teleconference). 

2. Biro Umum mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan pegawai dalam pelaksanaan WFO dan WFH berkoordinasi 

dengan unit kerja lainnya. 

3. Setiap unit kerja: 

a. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional 

prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 

b. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar 

pelayanan baru melalui media publikasi; 

b. membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi 

maupun pengaduan;  

c.  memastikan bahwa output dan produk pelayanan yang dilakukan 

secara on line dan off line sesuai dengan target sasaran kinerja; dan 

d. memastikan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi 

memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi, dan keamanan informasi dan keamanan siber. 

 

N. LAPORAN KESEHATAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI RESMI 

PEMERINTAH 

1. Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan 

pendataan riwayat kesehatan pegawai beserta keluarganya di 

lingkungan unit kerjanya dalam rangka pencegahan penyebaran 

infeksi COVID-19 untuk dilaporkan kepada Biro Sumber Daya 

Manusia, dan selanjutnya dicantumkan dalam Sistem   Aplikasi   

Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

2. Pegawai Kementerian PPN/Bappenas beserta keluarga diminta untuk 

mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 
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Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi 

dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona 

Virus Disease (COVID-19). 

 

O. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN 

1. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk: 

a. memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan unit kerja berjalan 

efektif; 

b. memastikan pegawai melaksanakan WFH dan WFO dengan baik 

dan bertanggung jawab sesuai sasaran kerja dan target kinerja;  

c. menilai hasil pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan sasaran 

kerja dan target kinerja; 

d. memberikan pembinaan, menindak, dan melaporkan pegawai 

yang tidak menjalankan tugas kedinasan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Pegawai bertanggung jawab untuk: 

a. mentaati penugasan yang ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja 

masing-masing; dan 

b. melaporkan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas 

kedinasan di kantor atau di rumah/tempat tinggal kepada 

pimpinan unit kerja masing-masing secara berkala. 

3. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas bersama 

Inspektur Utama Bappenas: 

a. memastikan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Surat 

Edaran ini; dan 

b. melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Surat Edaran 

ini. 

 

 

 

 



fesasyifa@ymail.com
Typewritten text
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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2, JAKARTA 10310 

TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 
www.bappenas.go.id 

__________________________________________________________________________________________ 

 
SURAT TUGAS 

NOMOR....../KODE UKE/BULAN/TAHUN 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem kerja dalam tatanan normal 

baru produktif dan aman COVID-19, perlu dilakukan pengaturan 
pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal 
(work from home/WFH) dan/atau tugas kedinasan di kantor (work from 
office/WFO) di Kementerian PPN/Bappenas; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu menetapkan surat tugas. 

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil; 

  2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pengaturan Kinerja Pegawai; 

  3. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/05/2013 tentang 
Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  4. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Implementasi Integrated Digital Workspace dan Smart Office di 
Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Surat Edaran 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020; 

  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam 
Tatanan Normal Baru 

  6. Surat Edaran Gugus Tugas percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 
8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi 
Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di 
Wilayah Jabodetabek 

  7. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Transisi 
menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktifitas Kerja 
serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai. 

Memberi Tugas 
Kepada :  Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Untuk : Melaksanakan tugas secara WFO dan/atau WFH dengan mekanisme 

Integrated Digital Workspace dan Smart Office pada tanggal          sd             
(periode selama 2 minggu) sesuai jadwal terlampir.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tembusan: 
1. Pimpinan Tinggi Madya Atasan Langsung                                         
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas 

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia. 

Nama Tempat, Tanggal 
 

Nama Jabatan, 
 

Tanda Tangan dan Cap  
Kementerian PPN/Bappenas 

 

Nama Lengkap 

Lampiran 1 

 

http://www.bappenas.go.id/
http://www.bappenas.go.id/
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Lampiran Surat Tugas Nomor:           / KODE UKE/BULAN/TAHUN 
 
 

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS 
 
 

No. Nama 
Minggu ke 1 Minggu ke 2 

Senin Selasa      Rabu Kamis Jumat Senin Selasa      Rabu Kamis Jumat 

1            

2            

3            

 JUMLAH 
PEGAWAI 
WFO 

          

 

 
 

Keterangan  

1 WFO sif 1 

2 WFO sif 2 

 WFH 
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Lampiran 2 

 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2, JAKARTA 10310 

TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 
www.bappenas.go.id 

 
RENCANA KERJA HARIAN 

 
 

Nama :  

NIP :  

Jabatan :  

Unit Kerja :  

Periode : 

 
 
 

No. Tanggal Rincian Kegiatan 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  Menyetujui, 

Pegawai  Atasan Langsung 

 

 

 

  

(Nama) 

(NIP) 

 (Nama) 

(NIP) 

http://www.bappenas.go.id/
http://www.bappenas.go.id/
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Lampiran 3 

 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2, JAKARTA 10310 

TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 
www.bappenas.go.id 

__________________________________________________________________________________________ 
 

LAPORAN KERJA HARIAN 
 
 

Nama :  

NIP :  

Jabatan :  

Unit Kerja :  

Tanggal : 

 
 
 

No. Rincian Kegiatan Output Keterangan*) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

  Menyetujui, 

Pegawai  (Jabtan Atasan Langsung) 

 

 

 

  

   

(Nama) 
(NIP) 

 (Nama) 
(NIP) 

            

Catatan: 

*) Keterangan dapat diisi penjelasan atas output atau tindak lanjut yang dibutuhkan 

 

http://www.bappenas.go.id/
http://www.bappenas.go.id/
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Lampiran 4 

 

 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2, JAKARTA 10310 

TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 
www.bappenas.go.id 

__________________________________________________________________________________________ 
 

LAPORAN KINERJA BULANAN 
 

Nama :  

NIP :   

Jabatan :   

Unit Kerja : 

Periode : 

 
 

No. Rincian Kegiatan Output Jml Keterangan 

A. Tugas Utama 

     

     

     

     

     

     

     

B. Tugas Mandiri 

     

 

  Menyetujui, 

Pegawai  Atasan Langsung 

 

 

  

(Nama) 
(NIP) 

 (Nama) 
(NIP) 

 

 

 

 

 

 

http://www.bappenas.go.id/
http://www.bappenas.go.id/


-27- 
 

 

Lampiran 5 

 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2, JAKARTA 10310 

TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 
www.bappenas.go.id 

__________________________________________________________________________________________ 
 

DAFTAR HADIR PEGAWAI 
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 

     

Nama :   

Jabatan :   

Unit Kerja :   

Periode :   

     

No. Tanggal 

Waktu**) Tanda Tangan 

Hadir Pulang  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     
 

Menyetujui, 

(Jabatan Atasan Langsung)  
 

 

 

(Nama) 
(NIP) 

 
Catatan: 
*) Diisi dengan jam hadir (mulai bekerja) dan jam pulang (selesai bekerja) 

http://www.bappenas.go.id/
http://www.bappenas.go.id/
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Lampiran 6 

 

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT 

RISIKO COVID-19 

 

Nama     : ............................................... 

NIK (No.KTP)    : ............................................... 

ID Kepegawaian   : ............................................... 

Satuan kerja / Bagian / Divisi : ............................................... 

Tanggal    : ............................................... 

 

 

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam 

menjawab pertanyaan di bawah ini. 

 

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut: 

 

TINDAK LANJUT : 

• Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. 

Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes 

oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat. 

• Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan 

suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu > 38°C agar dilakukan 

investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak 

memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja 

No. PERTANYAAN YA TIDAK 
JIKA 
YA, 

SKOR 

JIKA 
TIDAK, 
SKOR 

1 
Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, 
fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain ) ? 

  1 0 

2 
  Apakah pernah menggunakan transportasi 
umum ? 

  1 0 

3 
Apakah pernah melakukan perjalanan ke 
luar kota/internasional ? (wilayah yang 
terjangkit/zona merah) 

  1 0 

4 
Apakah anda mengikuti kegiatan yang 
melibatkan orang banyak ? 

  1 0 

5 

Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan 
orang yang dinyatakan ODP,PDP atau 
konfirm COVID-19 (berjabat tangan, 
berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu 
rumah) ? 

  5 0 

6 
Apakah pernah mengalami demam/ 
batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 
14 hari terakhir.   5 0 

JUMLAH TOTAL     

 
Keterangan: 
0 = Risiko Kecil 
1 – 4 = Risiko Sedang 
>5 = Risiko Besar 
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ALUR TINDAK LANJUT HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO 
COVID-19

RISIKO BESAR

Tidak diperbolehkan 
bekerja

Dilakukan pemeriksaan 
RT PCR atau Rapid Tes

RISIKO KECIL

Diperbolehkan 
bekerja

PEMERIKSAAN SUHU TUBUH DI PINTU

Suhu > 380 C

Dilakukan investigasi dan 
pemeriksaan oleh petugas 
kesehatan di tempat kerja

Memenuhi kriteria 

OTG, ODP atau PDP

TIDAK 
DIIZINKAN 
MASUK *

Tidak memenuhi kriteria 
OTG, ODP atau PDP

DIIZINKAN MASUK DENGAN 
PEMANTAUAN KETAT

Suhu < 380 C

DIIZINKAN 
MASUK
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Lampiran 7 

 

PROSEDUR PENGUKURAN SUHU TUBUH PEGAWAI 

 

 
 

*) Keterangan: 

 Pekerja : tidak diizinkan untuk bekerja, istirahat di rumah untuk karantina mandiri 

 Tamu : tidak diizinkan masuk tempat kerja lebih dalam lagi 

 Pengantar barang : barang ditinggalkan di ruangan depan (lobby), untuk desinfeksi 

pada barang bari diteruskan ke penerima 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUKURAN SUHU TUBUH PEGAWAI

Suhu Tubuh ≤ 380 C

Mengisi Form Self Assessment

Risiko Besar

TIDAK DIIZINKAN MASUK*
Diminta untuk melakukan 
pemeriksaan ke Fasyankes

Risiko Kecil - Sedang

DIIZINKAN MASUK

Suhu Tubuh > 380 C

TIDAK DIIZINKAN MASUK*
Diminta untuk melakukan 
pemeriksaan ke Fasyankes


