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SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM TATANAN NORMAL BARU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 fahun 2020 tentang Sistem Kerja

Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, perlu dilakukan

perubahan sistem kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun

agar dapat beradaptasi dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19

sebagai berikut :

7. Seluruh Pegawai ASN wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan iam keria

(37,5 jam per minggu) untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from

office).

2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka '1, dilaksanakan

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melalui

penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), tetap menggunakan

masker, mengurangi menyentuh peralatan bersama, tidak berkerumun dan

cuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer sesering mungkin.

3. Penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik.



4. Apabila berdasarkan urgensi yang sang,at tinggi harus diselenggaral(an rapat

dan/atau kegiatan lainnya C! kantor, agar memperhatikan iarak aman antar

pese(a repat (phystcal didancing,, dan ,umlah peserta.

5. Perialanan dinas dihkukan sscara s€lektif s€suai tingkat prioritas dan urgensi

serta memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan pro(okol kes€heten-

6. melakukan penyesuaian Proses Bisnis dan SOP serta melakukan t€rhitungan

kembali Analisa Beban Keda yang mengadaptasi tatanan normal baru tanpa

rnengurangi sesaran kerja dan target kinerla.

7. Pimpinan OPD mehkukan pnyesuaian llngkungan keda dan menyediakan

fasilites cuci tangan dan/alau hand sanitizer serta melakukan penyemprotan

desurlektan di ruang keija F€gawai ASN dan benda-benda yang sering diFgang

(handle pintu, almari. kursi, dll) secare be'*'ala.

8. Pernantauan dan pengarvasan penerapan protokol pencegahan covid-lg di

tempat keria s€rta tedisr'pri,, an Pegat/.ai ASfl dilakukan oleh lLstn
Itngsung dan Plmpinan OPo .

g. Oengan berlakunya Surat Edaran ini. maka Surat Edaran Bupati Madiun Nomor:

8OO?3U4O2.2O1/2020 tentang Penyesuaian Srstem Keria Aparatur Sipil Negsra

Dalam Upaya Pencegnhan Penyebaran Covrd-19 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupatln Madiun sebagaimana tclah diubah beberapa kalt terakhir dengan

Surat Eoaran Bupati Madiun Nomor BOOl1119l4O2.2Oli2020, dicabijt 'Jan

dinyatakan tidak berlaku.

10. Surat Edaran ini mulai b€rlaku pada tanggal 5 Juni 2020

Demikian untuk dilaksana sebaik-baiknya

\) P

MADIUN

H. IRAGIL PUTRO, S.Sos.

TEiTBUSAN : disatnPaikan kepada :

frE]:ilGluemur iawa Timur di Surabava:
z. (epaia Badan Koordinasi 'Wiiayah

Pcmorifitahan dan Pembangun6n di
rvtdurutr,

3 Ketua DPRD lGbupatGn Madiun

I
,


