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TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN 
PERLINDUNGAN DARI WABAH PENYAKIT VIRUS CORONA

(COVID-19)

A. Latar B elakang

World Health Organization (WHO) telah  m enetapkan  Covid-19 (Coronavirus 
D isease 2019) sebagai k ed a ru ra tan  k eseh a tan  m asyarakat yang m enjadi 
perha tian  in tem asional yang berisiko terjad inya penulara.n a n ta r  negara. 
Covid-19 adalah  penyakit yang m enyerang sa lu ran  pe rn ap asan , 
d isebabkan  virus yang m enular-m elalu i droplet yang hingga sa a t ini belum  
d item ukan  obat dan  vaksinnya.

M enindaklanjuti K eputusan  Presiden Nomor 7 T ahun  2020 ten tan g  G ugus 
Tugas Percepatan  P enanganan  Corona Virus D isease 2019 (COVID-19), dan 
S u ra t E daran  Menteri P endayagunaan  A paratu r Negara dan  Reformasi 
B irokrasi Nomor 19 T ahun  2020 tanggal 16 M aret 2020 ten tan g  
Penyesuaian Sistem  Keija A paratur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan 
Penyebaran COVID-19 di L ingkungan In stansi Pem erintah, perlu  d iiakukan  
langkah stra teg is u n tu k  m encegah d an  m elindungi Pegawai di lingkungan 
Kernenterian Pertan ian  dari penyebaran  w abah tersebu t.

B. M aksud dan  T ujuan

Sebagai pedom an bagi Pegawai dalam  p e lak san aan  tugas ked inasan , dan  
a ta sa n  lan g su n g /P ejab a t Penilai dalam  m enilai k inerja di L ingkungan 

Kernenterian Pertanian .

C. R uang Lingkup

S u ra t E daran  ini d itu jukan  kepada  Pejabat Pim pinan Tinggi Madya, Pejabat 
Pim pinan Tinggi Pratam a, Pejabat A dm inistrasi d an  Pejabat Fungsional di 
lingkungan Kernenterian Pertanian.

http://www.pertanian.go.id


D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Keija Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5258);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT. 210/ 
8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penilaian 
Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pembayaran Tunjangan Kineija Bagi Pegawai di Lingkungan 
Kementerian Pertanian.

E. Ketentuan Pelaksanaan

1. Penyelenggaraan kegiatan dan peijalanan dinas
a. Peijalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif sesuai 

tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
b. Melakukan penundaan peijalanan dinas luar negeri.
c. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan secara selektif sesuai 

tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui 
media elektronik yang tersedia.

d. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus 
diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar 
memperhatikan jarak aman antar peserta rapat paling kurang 
1 (satu) meter (social distancing).

2. Penyesuaian sistem kerja
a. Setiap Pimpinan Unit Kerja harus memastikan terdapat paling 

kurang 2 (dua) level Pejabat struktural tertinggi pada unit kerja 
yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor.

b. Selain ketentuan sebagaimana huruf a, dilakukan pembagian 
kehadiran Pegawai melalui jadwal piket.

c. Pengaturan jadwal piket dilaksanakan oleh Kepala Biro/Kepala 
Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, Sekretaris Ditjen/Sekretaris 
Itjen/Sekretaris Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

d. Pengaturan piket wajib memastikan pelayanan kepada masyarakat 
dan Pegawai beijalan efektif.



e. Pem bagian d an  p e m an tau an  p e lak san aan  tugas Pegawai Working 
From Home (WFH) d ilak san ak an  oleh a ta sa n  langsung  selaku 
Pejabat Penilai.

f. Pegawai yang b ertugas secara  WFH tidak  diizinkan m eninggalkan 
ru m ah  se rta  wajib m engisi ak tiv itas h a rian  dan  m elaporkan 
p e lak san aan  tu g as m elalui eKinerja kepada A tasan 
L angsung /P ejabat Penilai sebagai b a h an  penilaian kinerja.

g. Pegawai yang bertugas secara  WFH m em peroleh u ang  m akan  dan  
tu n jan g an  k inerja  sesua i hasil penilaian  p e lak san aan  pekeijaan .

h. Penyesuaian  sistem  kerja  berlaku  m ulai tanggal 17 s.d. 31 M aret
2 0 2 0 .

3. Laporan k eseh a tan

a. M asing-m asing u n it kerja  eselon I m elakukan  inven tarisasi dan  
m elaporkan Pegawai yang memiliki riw ayat perja lanan  lu a r negeri 
sejak awal b u lan  M aret 2020 kepada  Biro O rganisasi dan  
Kepegawaian paling lam bat tanggal 17 M aret 2020.

b. M ewajibkan kepada Pegawai sebagaim ana d im aksud  pada  h u ru f  a 
agar m elakukan  p e m an tau an  k eseh a tan  m andiri selam a 14 hari 
a ta u  m elakukan  konsu ltasi k eseh a tan  dengan  tenaga  m edis 
terdekat, dan  m elak san ak an  tu g as ked inasan  secara  WFH.

c. Pegawai yang positif te rkena  penyakit v irus corona (COVID-19) 
d ibebastugaskan  dan  berobat pad a  ru m ah  sak it yang d iten tu k an  
oleh K em enterian K esehatan.

d. Bagi A paratur Sipil Negara yang telah  m elakukan  perja lanan  ke 
negara  yang te ijangk it COVID 19 a ta u  yang pernah  berin teraksi 
dengan  penderita  terkonfirm asi COVID 19 agar segera 
m enghubungi Hotline Centre C orona m elalui Nomor Telepon 119 
(ext) 9 d a n /a ta u  Halo Kemkes p ad a  nom or 1500567.

F. P enu tup

S u ra t E daran  ini u n tu k  d ilak sanakan  oleh se lu ru h  Pegawai di lingkungan 

K em enterian Pertanian .

Ja k a rta , 17 M aret 2020

T em busan: 
M enteri P ertan ian .


