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: Penting
: Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Barn
Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Se- Sulawesi Tenggara
.
.
masmg-masmg
'diTempat

Menunjuk pada Surat Edaran Ketua KPU Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Surat Edaran Ketua KPU Nomor 19 Tahun 2020 tangga] 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja
Dalam Tatanan Normal Barn Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maim dengan ini karni menyampaikan hal- hal sebagai
berikut:
l.

Pimpinan Unit Kerja mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di
kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan
oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Kabupaten/Kota setempat.

2.

Pengaturan jurnlah pegawai sebagaimana dirnaksud pada angka l adalah sebagai berikut:
a.

Bagi KPU Kabupaten/Kota yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak
terdampak/tidakada kasus, Pimpinan Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai
yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 100 %
(seratus persen);

b.

Bagi KPU Kabupaten/Kota yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko
rendah, Pimpinan Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas
kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 75 % (tujuh puluh Iima persen);

c.

Bagi KPU Kabupaten/Kota

yang berada pada zona kabupatenfkota berkategori risiko

#.

sedang, Pimpinan Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang rnelaksanakan tugas
kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 50 % (lima puluh lima persen);
d.

Bagi KPU Kabupaten/Kota

yang berada pada zona kabupatenfkota berkategori risiko

tinggi, Pimpinan Unit Kerja dapat rnengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas
kedinasan di kantor ( work from office) paling banyak 25 % ( dua lima puluh lima
persen).
3.

Dalam keadaan

mendesak

untuk kepentingan

Kabupaten/Kota

yang sedang melaksanakan

lembaga, pegawai

di lingkungan

KPU

tugasnya di tempat tinggal masing-masing

(work from home) dapat diminta kehadirannya untuk bekerja di kantor atas arahan pimpinan
unit kerja masing-masing.
4.

Bagi KPU Kabupaten/Kota
berkoordinasi

dengan

Penyelenggara

Satuan

Tugas

Pilkada

Penanganan

Serentak Tahun 2020 agar segera
Covid-19

masing-masing

untuk

pelaksanaan Rapid Test kepada seluruh Komisioner dan Staf KPU Kabupaten/Kota.
5.

Bagi KPU Kabupaten/Kota

yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat

mengajukan permohonan untuk pelaksanaan Rapid Test kepada Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 pada Kabupaten/Kota masing-masing.
6.

Pimpinan

Unit Kerja rnemastikan

pelaksanaan

tugas dan fungsi serta layanan KPU

Kabupaten/Kota tetap berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
7.

Ketua KPU Kabupaten/Kota

agar melaporkan perkembangan

hasil pelaksanaan dari Surat

ini kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan t rima kasih.
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Tembusan:
1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Arsip.

