
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
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1. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon l;
2. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;
3. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon ll;
4. Para Kepala Satuan Kerja;
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Kementerian Sosial

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2O2O

TENTANG

PROTOKOL SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM TATANAN NORMAL BARU (NEW NORMAL)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana

nasional, serta memperhatikan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Keria

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, maka perlu disusun

tatanan normal baru terhadap perubahan sistem kerja Pegawai Aparatur sipil

Negara yang mendukung produktivitas keria dengan tetap memprioritaskan

kesehatan dan keselamatan masyarakat dari Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga keberlangsungan

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam tugas pemerintahan dan pelayanan publik,

dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai, perlu



-3-

B

ditetapkan Surat Edaran Menteri Sosial tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai

Dalam Tatanan Normal Baru (New Normal) di Lingkungan Kementerian Sosial.

MAKSUD DAN TUJUAN

'1 . Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai di

lingkungan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan

untuk dapat beradaptasi dalam tatanan normal baru yang produktif dan

aman dari Covid-19.

2. Tujuan

a. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tungsi berjalan efektif dan

efisien

b. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan

dengan efektif

c. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi

resiko peyebaran COVID-19 di lingkungan kantor, keluarga dan

masyarakat luas.

RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat sistem kerja penyelenggaraan pemerintahan bagi

seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk beradaptasi

dengan tatanan normal baru yang produktif dan aman dari COVID-19, yang

meliputi Protokol Sistem Kerja Pegawai yakni Penyesuaian Sistem Keria,

Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur dan dukungan lnfrastruktur,

serta Protokol Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pegawai dalam hal ini adalah seluruh pegawai yang meliputi Aparatur Sipil

Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai

Pemerintah dengan Perianjian Kerja (PPPK) serta Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri (PPNPN).

c
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D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 201 7 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan

Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2020 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6487);

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- l 9) sebagai

Bencana Nasional;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam

Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan

Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19);

8. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Panduan

Pelaksanaan Bekeria dari Kantor dan Bekerla Dari Rumah (Work From

Home) Bagi ASN di Lingkungan Kementerian Sosial dalam rangka

antisipasi Pencegahan, Penyebaran dan Penanganan COVID-19'

9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi

Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur

Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
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il. PROTOKOL SISTEM KERJA PEGAWAI

A. PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM TATANAN NORMAL

BARU (NEW NORMAL)

Penyesuaian sistem keria bertujuan untuk dapat mewujudkan budaya yang

adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai dalam masa

Pandemi COVID-19 ini.

Penyesuaian Sistem Kerla Pegawai, mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai wajib masuk kerla dan menaati ketentuan jam kerja yang telah

ditentukan, dengan tetap menlalankan protokol kesehatan dalam aktivitas

keseharian.

2. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui

fleksibilitas tempat bekerja (Flexible Working Space) yang selanjutnya

disingkat FWS.

a. FWS merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan

fleksibilitas lokasi bekeria selama periode tertentu dengan

memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

meningkatkan dan meniaga produktivitas pegawai serta meniamin

keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial.

Pengaturan penyesuaian sistem keria melalui FWS bagi Pegawai

Kementerian Sosial meliPuti:

1) Work From Office (WFO) yaitu pegawai yang iabatannya terkait

langsung dengan pelayanan publik atau yang mewajibkan

kehadiran secara fisik (misal: dokter, perawat, pekerja sosial,

penyuluh sosial, pengasuh asrama, pengajar, peneliti, pengelola

keuangan/BMN, security dan lain-lain);

2) Work From Office Ftexible Job yailu pegawai yang karena

iabatannya tidak terkait langsung dalam pelayanan publik, (misal:

pengadministrasi, Aplikator, programmer, analis dan lain-lain)

3) Work From Home (WFH) Mandatory yaitu pegawai yang karena

pertimbangan kesehatan dan keamanan (kondisi khusus)

dimungkinkan WFO setelah situasi kewaspadaan COVID-19

membaik.
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b. Pelaksanaan FWS dilakukan di luar kantor kedudukan pegawai yang

bersangkutan dengan lokasi meliputi:

1) Ruang kerja bersama (open space) pada unit kerja di lingkungan

Kementerian Sosial yang telah menerapkan konsep tempat keria

berbasis aktivitas (activity based workplace);

2) Rumah/Tempat Tinggal pegawai (work from home.)UWFH sesuai

dengan ketentuan dan persetuluan pimpinannya

3) Lokasi lain yang memiliki saran dan fasilitas penunjang

pelaksanaan FWS sepanlang tidak membahayakan keamanan,

Kesehatan, keselamatan, dan mencemarkan nama baik pegawai

dan organisasi sesuai dengan ketentuan dan persetujuan

pimpinan.

c. Pegawai yang termasuk kategori WFO dan VIFO Flexible Job

diharuskan dalam kondisi sehatfiit.

3. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home)

Pegawai adalah di tempat dimana Pegawai ditempatkan/ditugaskan di

Kementerian Sosial (Untuk Kantor Pusat bertempat tinggal seputar

Jabodetabek).

4. Pelaksanaan dalam pengaturan penyesuaian sistem keria melalui FWS

meliputi:

a. Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif

b. Menentukan Pegawai yang dapat melaksanakan pelaksanaan tugas

kedinasan.

c. Pengaturan pegawai WFO, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Untuk Kantor Pusat, dengan ketentuan:

a. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon l);

b. Para Peiabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon ll);

c. Para Pejabat Fungional Ahli Utama;

d. Para Peiabat Administrator; dan

e. Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

masuk kantor setiap hari dan melaksanakan pekerjaannya dari

kantor/WFO.
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2) Untuk Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis)

a) Untuk Satuan Kerja Setingkat Eselon ll, dengan ketentuan:

a. Para Peiabat Pimpinan Tinggi Tinggi Pratama (Eselon ll);

b. Para Pejabat Fungsional Ahli Utama;

c. Para Pejabat Administrator; dan

d. Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

masuk kantor setiap hari dan melaksanakan pekerjaannya dari

kantorAlVFO.

b) Untuk Satuan Kerja Setingkat Eselon lll dan Eselon lV, dengan

ketentuan:

Seluruh Pejabat Struktural (Administrator, Pejabat Fungsional

Tingkat Madya, Pengawas dan Pelaksana) untuk masuk kantor

setiap hari dan melaksanakan pekerlaannya dari kantorMFO

3) Untuk pegawai selain yang disebutkan di atas berlaku ketentuan:

a) Pegawai WFO sejumlah 61olo dengan pengaturan ladwal oleh

kepala uniVsatuan kerja masing-masing secara selektif

b) Pegawai dapat mengalukan permohonan WFH dalam langka

waktu tertentu apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

o Memiliki riwayat penyakit kronis/komorbid: contoh diabetes,

hipertensi, obesitas, gangguan imunitas dan lain-lain yang

dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

o Sedang hamil; baru melahirkan atau sedang menyusui

. Pegawai atau keluarga pegawai yang tinggal serumah

dengan status ODP, OTG, PDP dan/atau Positif COVID;

r Pegawai dengan usia diatas 50 tahun.

4) Permohonan WFH ditulukan dan diberikan atas persetuiuan oleh:

a) Peiabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama dan Peiabat Fungsional Ahli Utama

b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kantor pusat untuk

Peiabat Administrator, seluruh Pejabat Fungsional dibawah

pangkat Jabatan Ahli Utama, Pejabat Pengawas, dan

Pelaksana di satuan kerja masing-masing;
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c) Peiabat Pimpinan Tinggi Pratama di UPT Eselon ll untuk

Pejabat Administrator, seluruh Pelabat Fungsional dibawah

pangkat Jabatan Ahli Utama, Pejabat Pengawas, dan

Pelaksana di satuan kerja masing-masing;

d) Pejabat Administrator di UPT Eselon lll untuk Pejabat

Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di satuan

kerja masing-masing;

e) Pejabat Pengawas di UPT Eselon lV untuk Pejabat

Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di satuan kerja

masing-masing;

5. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik agar:

a. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional

prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi;

b. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan

baru melalui media publikasi;

c. Membuka media komunikasi onlrne sebagai wadah konsultasi maupun

pengaduan;

d. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan

secara online maupun offline tetap sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan; dan

e. Memperhatikan iarak aman (physical distancing), kesehatan, dan

keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara

offlrne sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan.

6. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

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

kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (U PT) agar

memanlaatkan teknologi inlormasi dan komunikasi atau melalui media

elektronik lainnya yang tersedia/daring.
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b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus

diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar

memperhatikan jarak aman antar peserta rapal (physical distancing)

dan lumlah peserta dibatasi secara selektif .

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.

B. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

1. Pengaturan Daftar Hadir

a. Pegawai yang WFO walib melakukan pencatatan kehadiran/absensi

dengan finger print dan absensi manual.

b. Pegawai yang WFH wajib melakukan pencatatan kehadiran/absensi

secara digital melalui https://e-offi ce.kemsos.go.id

c. Pegawai diminta melaporkan secara iulur kondisi kesehatannya dan

menginlormasikan kepada atasan.

d. Pegawai yang WFH diwaiibkan mengaktifkan alat komunikasi/HP agar

sewaktu-waktu dapat dihubungi.

e. Pegawai yang WFH bersedia untuk setiap saat dipanggil ke Kantor

untuk urusan pekeriaan.

2. Penilaian Kineria

a. Unit kerja agar melakukan penyesuaian Proses Bisnis dan Standar

Operasional Prosedur dan melakukan kembali Analisis Beban Kerla

yang mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19

tanpa mengurangi sasaran keria dan target kineria;

b. Pegawai yang melakukan kedinasan di kantor (WFO) maupun di

rumah/tempat tinggal (WFH) mencapai sasaran keria dan memenuhi

target kinerja pegawai dengan mengisi kinerja pegawai melalui https://e-

skp.kemsos.go.id.

c. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja Pegawai

dilengkapi dengan output lapo'an hasil pelaksanaan tugas; dan



d. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kineria dilakukan

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Pemantauan dan Pengawasan

a. Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk:

1) Menugaskan pegawai di lingkup kerjanya dalam pelaksanaan

kedinasan di kantor (WFO) maupun di rumaVtempat tinggal (WFH)

sesuai dengan sasaran kerja dan target kineria;

2) Memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan

efektif ;

3) Memastikan kehadiran pegawai yang WFO melaui finger print dan

absensi manual; sedangkan yang WFH melalui aplikasi

https ://e-office.kemsos. go.id

4) Menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas pegawai

secara berkala;

5) Menilai hasil pelaksanaan tugas pegawai sesuai sasaran kerja dan

target kinerja yang bersangkutan;

6) Melaporkan Pegawai yang tidak melaksanakan tugas kedinasan

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pelabat yang

BeMenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

7\ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai kepada

Pelabat Pembina Kepegawaian dan Peiabat yang Berwenang di

Kementerian Sosial.

b. Pegawai bertanggung jawab untuk:

1) Menaati penugasan yang ditetapkan oleh Pelabat Pembina

Kepegawaian dan masing-masing pimpinan unit kerja;

2) Melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang

berlaku di Kementerian Sosial;

3) Menyusun rencana keria dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai

dengan sasaran keria dan target kinerja yang diberikan oleh masing-

masing pimPinan unit kerja;

4) Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan

kepada masing-masing pimpinan unit kerla;

- 10 -
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5) Melaporkan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas

kedinasan di kantor atau di rumah/tempat tinggal kepada pimpinan

unit kerja masing-masing; dan

6) Pegawai yang WFH diwaiibkan mengaktifkan alat

komunikasi/ha ndphone agar sewaktu-waktu dapat dihubungi.

4. Disiplin Pegawai

Apabila terdapat Pegawai yang melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait pelaksanaan kedinasan dalam tatanan

normal baru, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja.

C. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR.

Untuk penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian

Sosial dalam tatanan normal baru produktil dan aman COVID-19, perlu

diperhatikan;

1. mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerla atau

lingkungan kerja kantor dan mengikuti protokol (terlampir).

2. menyiapkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi

dengan tetap memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi, keamanan informasi dan keamanan siber, contohnya

https://e-office.kemsos.go.id dan penggunaan digital signing untuk

menandatangani dokumen.

3. menyiapkan sosialisasi penerapan protokol new normal melalui

pembuatan ban ne r/i nf o g raf i s/b ro adcast dan media lai nnya'
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PROTOKOL PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

A. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN YANG MELIBATKAN

PENERIMA MANFAAT

1 . Pembatasan ,umlah penerima manfaat dalam kegiatan

Jumlah penerima manfaat yang dapat dihadirkan didalam setiap

pertemuan adalah 50 Persen dari jumlah kapasitas tempat pertemuan

2. Ketentuan yang harus diikuti oleh Penerima Manfaat dalam

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan:

3. Durasi waktu Pelaksanaan pertemuan.

Penyelenggaraan pertemuan dilaksanakan secara efisien dengan

durasi waktu lebih singkat,padat, namun tetap produktif, tepat sasaran,

tepat target dan tepat hasil.

4. Hal-hal terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan keseiahteraan

sosial lainnya agar dibuat pedoman tersendiri oleh masing-masing Unit

Kerla Eselon I sebagai penaggung jawab program.

MEKANISME PELAKSANAAN PERTEMUAN

Mekanisme pelaksanaan pertemuan baik bersifat nasional, regional

maupun lokal, yang melibatkan seluruh stake holders baik Pemerintah,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun para

pendamping dan unsur masyarakat dan unsur lainnya dilaksanakan dengan

mengikuti protokol kesehatan meliputi:

1. Pembatasan Jumlah Peserta

2. Efisiensi waktu pertemuan

3. Persyaratan Protokol Kesehatan bagi peserta pertemuan

B

PENUTUP

1 . Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri sosial ini maka surat Edaran

Menteri sosial Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Panduan Pelaksanaan Bekerja

diKantordanBekerjadiRumah(WorkFromHome)bagiASNdiLingkungan

Kementerian sosial dalam Rangka Antisipasi Pencegahan Penyebaran dan

Penanganan COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
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2. Dalam rangka pelaksanaan tatanan normal baru (New Nonnal) yang

menyangkut teknis penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial kepada

Unit Kerja Eselon I untuk menyiapkan petunjuk teknis sesuai dengan masing-

masing bidang.

3. Hal hal yang bersifat teknis dan operasional yang belum diatur di dalam Surat

Edaran ini, diatur dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon ldi
lingkungan Kementerian Sosial

4. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juni 2020

MENT EPUBLIK INDONESIA,

BATUBARA
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LAMPIRAN

SURAT EDARAN TVENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2O2O

TENTANG

PROTOKOL SISTEM KERJA PEGAWAI

DALAM TATANAN NORMAL BARU

(NEW NORATAL) Dr LTNGKUNGAN

KEMENTERIAN SOSIAL

PROTOKOL SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM TATANAN NORMAL BARU

(NEW NORMAL) DI LINGKUNGAN KEIVENTERIAN SOSIAL

l. Persiapan Lingkungan Kerja Kantor

1. Sterilisasi dan disenfeksi tempat kerja sebelum dan sesudah jam kerja;

2. Penyediaan hand sanitizer, sabun, dan tisu bagi pegawai;

3. Penyediaan masker bagi pegawai;

4. Pemasangan poster/banner pencegahan COVID-19 di titik strategis;

5. Pemberian tanda pembatasan penggunaan fasilitas (misal: label berdiri dan

pemasangan tanda larangan lbarrier di meja kerja) di lift, kamar mandi, masjid

dan pantry;

6. Menyediakan fasilitas rapid test:

7. Menyediakan fasilitas pemeriksaan skrining suhu badan sebelum masuk

Gedung;

B. Mengoptimalkan fasilitas kendaraan antar jemput pegawai;

9. Memastikankendaraanoperasional/dinassteril;

10. Memastikan protokol penerimaan barang;

11. Menyediakan tempat sampah dengan plastik agar mudah

d ibersihkan/d ibuang;

12. Penyediaan tempat makan dengan physical distancing atau

memperbolehkan makan di ruangan kerja masing-masing dengan menjaga

kebersihan;
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1 3. Pengaturan antrian saat pemeriksaan thermal gun sebelum memasuki

Gedung;

14. Pengaturan patoli security untuk memastikan penerapan protokol di.lalankan

dengan baik.

15. Menyiapkan fleksibilitas lokasi kerja/lingkungan kerja bagi pegawai yang

tugas dan fungsinya tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik

dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

ll. Persiapan Pegawai

1. Mengidentifikasi pegawai yang WFO dan WFH sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

2. Mengidentifikasi pegawai dengan gejala flu sebelum bekerja;

3. Memastikan terlaksana physical distancing saal bekerja (jaga jarak minimal 1

meter, pengaturan tempat duduk);

4. Menghindari makan siang di luar kantor dan di keramaian;

5. Disarankan membawa makan sendiri dari rumah;

6. Meniaga kebersihan meja masing-masing;

7. Peduli dengan kondisi teman kerja dan segera menegur bila tidak mematuhi

aturan yang berlaku;

8. Mekanisme reward and punishment Ietkait penerapan protokol new normal.

lll. Protokol Lingkungan

A. Untuk Securify

Pemeriksaan di area pintu masuk dan keluar meliputi:

1 . Pemeriksaan di pintu masuk dipastikan bahwa yang masuk dalam

keadaan sehaVfit dan selalu memakai masker;

2. Setelah pemeriksaan, pegawai/tamu diingatkan agar selalu memakai

masker, meniaga larak fisik (physical distancing) dan sering cuci tangan

minimal 20 detik;

3.Pemeriksaandipintukeluardenganmemastikankapasitasangkut
(kendaraan) berisi maksimal 50% dari total kapasitas dan selalu memakai

masker.



D. Area Lift

1. Pegawai/tamu diwaiibkan untuk selalu menggunakan maskeilface shield,

2. Pengurangan lumlah kapasitas lift sebesar 50% serta disinfeksi bagian lift

yang sering tersentuh secara berkala;

3. Penerapan physical distancing dengan penggunaan tanda/petunjuk arah

agar penumpang lift tidak saling berhadapan;

4. Penyediaan hand sanitizer pada pintu masuk lift'

E. Area Ruang Keria

1 . Pegawai diwalibkan untuk selalu menggunakan maskerlface shield

selama di ruangan;

2.Penguranganjumlahkapasitasokupansisetiaplantaimen,adimaksimal+

61% setiap hari;

3.Penerapanphysicaldistancingdenganmengaturpolalayouttataletak

tempat duduk.
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B. Penerimaan PakeUDokumen/Surat

1. Pengirim/jasa ekspedisi membawa dokumen dan wajib melewati

pemeriksaan lisik sesuai protokol;

2. Pengirim/jasa ekspedisi menyerahkan ke resepsionis/penerima dokumen;

3. Penerima dokumen melakukan penyemprotan atau pengelapan

menggunakan cairan pembersih/disinfektan;

4. Penerima dokumen menandatangani tanda terima dan mendistribusikan

dokumen/paket.

C. Area Lobi

'I . Pegawai/tamu wajib menggunakan masker;

2. Pegawai/tamu diwajibkan melalui bilik disinfektan;

3. Pegawai/tamu diwajibkan menggunakan hand sanitizer yang disediakan;

4. Securitylpetugas medis melakukan pengecekan suhu badan;

5. Resepsionis mencatatdata pengunjung/tamu.
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F. Area Ruang Rapat

1. Pegawai/mitra/tamu diwajibkan untuk selalu menggunakan maskerlface

shleld selama di ruangan;

2. Penerapan physical distancing dengan melakukan pengurangan iumlah

kapasitas ruang rapat maksimal 50%;

3. Penyediaan hand sanitizer pada pintu masuk ruang rapat.

G. Area Pantry

1. Pegawai/mitra/tamu diwajibkan untuk selalu menggunakan masker/face

shield,

2. Penerapan physical distancing dengan melakukan pengurangan jumlah

kapasitas ruang pantry maksimal 50%;

3. Penyediaan sabun atau hand sanitizer

H. Area Fasilitas Umum

1. Pegawai/mitra/tamu diwajibkan untuk selalu menggunakan masker/face

shield,

2. Penerapan physical distancing dengan melakukan pengurangan jumlah

kapasitas maksimal 50%;

3. Pembersihan secara berkala oleh petugas kebersihan;

4. Penyediaan hand sanitizelarea cuci tangan.

Pengelolaan SamPah

1. Penyediaan 2 tipe tempat sampah pada area kerja/makan yaitu organik

dan anorganik;

2. Penyediaan tempat sampah dapat berupa trashbag/polybag lika

diperlukan;

3. Pegawai melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik dan

membuangnya ke dalam tempat sampah yang telah disediakan;

4. Pengumpulan sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara

berkala.
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J. Pembersihan Kendaraan Operasional/Dinas

1. Melakukan pembersihan secara periodik setiap 2 kali dalam sehari;

2. Pembersihan menggunakan lap bersih/sikat serta cairan pembersih

(dapat berupa sabun yang bersifat disenfektan);

3. Kapasitas penumpang dibatasi maksimal 50% dengan memperhatikan

physical distancing dan mengatur formasi tempat duduk penumpang

dalam kendaraan;

4. Setiap pengemudi wajib melakukan pengecekan suhu badan penumpang

sebelum masuk kendaraan serta memastikan seluruh penumpang telah

menggunakan masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer yang

telah disediakan di dalam kendaraan sebelum penumpang duduk.

lV. Protokol Pegawai

A. Skrining Covid-19 di Lokasi Kerja

1. Petugas memint pegawai/tamu mencuci tangan dengan hand sanitizer

dan memeriksa suhu badan menggunakan thermal gun.

2. Petugas memberitahu pegawai/tamu tentang suhu badannya:

a) Jika suhu badan > 37,5"C maka pegawai/tamu tidak boleh memasuki

gedung dan disarankan ke fasilitas kesehatan/poliklinik;

b) Jika suhu badan < 37,5'C maka pegawai/tamu boleh memasuki

gedung.

B. Pegawai diharapkan membawa makan siang sendiri dari rumah, bila terpaksa

membeli makan di kantin harus memperhatikan physical distancing dan tidak

diperkenankan makan siang di luar kantor atau di keramaian. Bila pegawai

memesan makan siang melalui detivery serylce harus tetap memperhatikan

protokol penerimaan barang di area lobi.

C. Surat llin Keluar Masuk

l.PadaprinsipnyapegawaiyangmelakukanWFotidakdiperkenankan
keluar kantor kecuali untuk keperluan dinas;
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2. Bagi pegawai yang karena keperluan dinas memerlukan keluar kantor

diharuskan membawa Surat Tugas/Surat ljin Keluar Masuk Kantor.

V. Pengaturan Check Patroli Security

1. Pada saat melihat orang bergerombol, lakukan langkah pencegahan dengan

mengingatkan dan membubarkan secara sopan;

2. Dalam ruang kerja termasuk di dalam lift diingatkan agar tetap meniaga jarak

fisik minimal 1 meter dan selalu menggunakan masker;

3. Terlibat dalam pemeriksaan ketersediaan sabun cuci tangan di kamar mandi

dan disenfektan di pintu-pintu masuk;

4. Optimalkan pengecekan melalui CCTV Gedung untuk mengidentifikasi titik

berkumpul pegawai/tamu/mitra;

5. Hubungi poliklinik bila melihat pegawai/tamu/mitra mengeluhkan sakit.

Vl. Pengaturan Efektivitas RapaVEtika Rapat

A. Sebisa mungkin rapat dilakukan secara virtual/onl,ne dengan memperhatikan

etika rapat sebagai berikut:

1. Peserta mulai dengan ioin meeting sesuai tanggal dan sublek undangan

rapat;

2. Moderator/penyelenggara dapat menyampaikan tata tertib rapat dan

memperkenankan peserta rapat yang sudah join;

3. Kondisikan mic mute, video off dan speaker on alau sesuai dengan tata

tertib rapat;

4. Pimpinan rapat menyampaikan materi rapat sesuai agenda;

5'Jikamoderatormempersilakanpesertauntukmenyampaikanmateri,

aktifkan mic dan video atau sesuai tata tertib rapat;

6. Jika rapat selesai, moderator menutup acara;

7. Peserta keluar dari rapat dengan pilih ikon leave meeting'
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B. Jika mengharuskan pelaksanaan 'apal offline maka walib memenuhi protokol

sebagai berikut:

1 . Melakukan pemesanan ruang rapat melalui aplikasi;

2. Pelaksanaan rapal offline maksimal 60 menit;

3. Menggunakan maskerlface shleld selama rapat offline;

4. Menerapkan physical distancing dengan pengurangan kapasitas ruang

rapat maksimal 50% selama rupat offline.

PROGRAM PENYELENGGARAANVII. PROTOKOL PELAKSANAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Penerima Manfaat

meliputi;

1. Pembatasan Jumlah Penerima Manfaat dalam acara pertemuan.

Jumlah penerima manfaat yang dapat dihadirkan didalam setiap

pertemuan adalah 50 Persen dari jumlah kapasitas tempat pertemuan

2. Ketentuan yang harus diikuti penerima manfaat dalam acara pertemuan

a. Peserta dalam keadaan sehat sewaktu mengikuti pertemuan.

b. Selama pertemuan, senantiasa Menjaga iarak sesuai ketentuan

protokol kesehatan

c. Setiap peserta diukur suhu tubuhnya pada saat pendaftaran peserta,

sesuai standard protokol kesehatan,

d. Menggunakan masker dan ketentuan protokol kesehatan lainnya

selama mengikuti Pertemuan.

3. Durasi waktu Pelaksanaan pertemuan.

Penyelenggaraan pertemuan dilaksanakan secara efisien dengan durasi

waktu lebih singkat,padat, namun tetap produktif, tepat sasaran, tepat

target dan tepat hasil.

B. Mekanisme pelaksanaan Pertemuan Pertemuan'

Mekanisme pelaksanaan pertemuan pertemuan baik bersifat nasional,

regional maupun lokal, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik
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Protokol ini digunakan sebagai panduan terhadap perubahan sistem kerla Pegawai di

lingkungan Kementerian sosial yang beradaptasi dengan tatanan normal baru

produktif dan aman COVID-19

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

maupun para pendamping dan unsur masyarakat serta unsur lainnya

dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan meliputi;

1. Pembatasan Jumlah Peserta

a. Jumlah peserta pertemuan yang dihadirkan di setiap level pertemuan

dilaksanakan melalui pendekatan minimalis sesuai kebutuhan dan

pentingnya pertemuan.

b. Jumlah peserta yang diundang 50 Persen dari jumlah kapasitas

gedung/ruang pertemuan, sehingga dipastikan jarak antar peserta

sesuai dengan protocol kesehatan.

2. Efisiensi waktu pertemuan

Durasi waktu setiap pertemuan dilaksanakan secara efisien, singkat

akan tetapi tetap produktif sesuai yang diharapkan dan ditargetkan.

3. Persyaratan Protokol Kesehatan bagi peserta pertemuan

a. Seluruh peserta dalam kondisi sehat,

b. Penyelenggara wajib melakukan test suhu tubuh bagi seluruh

peserta pada saat pendaaftaran peserta

c. Selama pertemuan berlangsung, seluruh peserta wajib

menggunakan Masker dan melaksanakan ketentuan protokol

kesehatan lainnYa.


