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Yth. : 1. Pejabat Struktural; 

2. Tenaga Ahli; dan 
3. Seluruh Pegawai. 

di 
     Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

 

SURAT EDARAN 
NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 
PENCEGAHAN MELUASNYA WABAH COVID-19 (CORONAVIRUS DISEASE) 

 
Sehubungan dengan perkembangan informasi terkait COVID-19 

(coronavirus disease) yang semakin meluas dan guna menindaklanjuti Surat 

Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan 

Meluasnya Wabah Covid-19, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 

menetapkan Surat Edaran tentang Pencegahan Meluasnya Wabah COVID-

19, sebagai berikut: 

1. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, cium 

tangan, berpelukan, dan lain sebagainya; 

2. Menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada 

kepentingan mendesak; 

3. Menunda/tidak melaksanakan pertemuan/acara yang memobiIisasi/ 

mengumpulkan pegawai atau pihak luar dalam jumlah besar pada satu 

lokasi secara bersamaan; 

4. Bagi pegawai yang menggunakan trasportasi umum, diupayakan 

menggunakan sarana transportasi umum yang relatif bersih dan aman; 

5. Menangguhkan perjalanan dinas ke luar negeri dan luar kota; 

6. Mengingatkan rekan kerja/pegawai untuk menggunakan masker 

apabila sedang dalam kondisi tubuh tidak sehat (misal: 

batuk/bersin/piIek/demam); 

7. Mengkonsumsi multivitamin dan menjaga ritme beraktivitas setiap hari 

guna menjaga kondisi kesehatan tubuh; 

8. Mengurangi penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor (RDK) selama masa 

pencegahan meluasnya wabah Covid-19; 

9. Bersikap kooperatif dalam hal atasan/pihak yang berwenang/petugas 

medis meminta untuk melakukan pengecekan kesehatan atau 



 
pemeriksaan dini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 

(misal: pengecekan suhu tubuh); 

10. Dalam hal pegawai pernah melakukan interaksi fisik secara langsung 

dengan pegawai/pihak lain yang positif terjangkit COVID-19, segera: 

a. melakukan pengecekan kesehatan di fasilitas kesehatan 

terdekat/yang ditunjuk oleh Pemerintah; 

b. menyampaikan hasil pengecekan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a kepada atasan langsung dan/atau 

pengelola kepegawaian; 

c. mengikuti proseur selanjutnya terkait kesehatan dan keselamatan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 

11. Dalam hal pegawai teridentifikasi suspect/probable/confirm agar 

mematuhi prosedur kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah; 

12. Melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan arahan/ 

anjuran/prosedur kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah; 

13. Memastikan ketersediaan sarana untuk Cuci Tangan Pakai Sabun 

(CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue), dan/atau hand sanitizer di 

berbagai lokasi strategis di lingkungan unit kerja; 

14. Memastikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan 

pembersih sekali pakai (tissue) serta berperilaku hidup bersih sehat 

(PHBS) lainnya; 

15. Memastikan pembersihan ruangan dan lingkungannya secara rutin, 

khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik 

(keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan; 

16. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan menginstruksikan 

petugas untuk: 

a. melakukan pengukuran suhu tubuh kepada pegawai/tamu/pihak 

lain sebelum memasuki gedung kantor; 

b. mengarahkan pegawai/tamu/pihak lain memeriksakan diri ke 

fasilitas kesehatan terdekat, dan ditindaklanjuti sesuai 

rekomendasi/hasil pemeriksaan petugas medis, apabila hasil 

pengukuran suhu tubuh sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diatas menunjukkan angka 38° Celcius atau lebih.  

17. Bersikap tanggap dalam memitigasi risiko penyebaran COVID-19 

(misal: memberikan masker ketika terdapat pegawai/tamu/pihak lain 

yang menunjukkan gejala batuk/bersin/pilek/demam); 



 
18. Dalam hal terdapat pegawai/pihak lain yang positif terjangkit COVID-

19, maka: 

a. Melakukan penelusuran dan pendataan pegawai yang pernah 

berinteraksi fisik secara langsung dengan yang bersangkutan; 

b. Melakukan tindakan pencegahan (misal: disinfeksi/sterilisasi 

terhadap alat kantor maupun fasilitas umum pada satuan kerja 

yang diduga sebagai area terpapar dan/atau melakukan lockdown 

jika diperlukan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 

prosedur kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan 

Pemerintah; 

c. Berkoordinasi dengan pihak/instansi yang berwenang dalam 

rangka penanganan lebih lanjut. 

19. Terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020, pencatatan kehadiran 

dilakukan secara manual dengan menandatangani daftar hadir; 

20. Uji coba penggunaan touchless 3D fingerprint technology sebagai 

pengganti handkiosk akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret 2020 

dan diharapkan dapat berfungsi secara penuh pada 1 April 2020; 

21. Unit Biro Umum agar mengatur jadwal untuk melakukan 

penyemprotan disinfektan pada seluruh sarana dan prasarana KY; 

22. Dianjurkan bagi seluruh pegawai agar membawa alat kerja 

sendiri/Bring Your Own Device (BYOD) selama belum dilakukan 

penyemprotan disinfektan; 

23. Terhitung mulai pelaksanaan penyemprotan disinfektan, seluruh 

kegiatan pelayanan dihentikan paling lama 2 (dua) hari; 

24. Setelah pelaksanaan penyemprotan disinfektan, seluruh pegawai akan 

mendapat alokasi waktu untuk berkerja dari rumah/Work From Home 

(WFH), dengan kondisi sebagai berikut; 

a. PPT Madya dan Pratama tetap berdinas masuk kantor dengan 

aktivitas kegiatan sebagaimana biasa; 

b. PPT pratama yang membidangi pelayanan masyarakat dan/atau 

operasional kantor agar melaksanakan pembagian jadwal masuk 

kantor agar tetap berjalan dengan baik; 

c. Bagi pejabat dan pegawai yang bekerja dari rumah (WFH) 

diwajibkan tetap melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan 

oleh Pimpinan Unit Kerja dan menyampaikan laporan 

pekerjaannya; 

 

 



 
d. Bagi pejabat dan pegawai yang tidak masuk kantor diwajibkan 

untuk melakukan pencatatan kehadiran dan mengisi jurnal pada 

menu layanan dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(http://www.simpeg.komisiyudisial.go.id/); 

25. Mekanisme dan pengaturan teknis tentang pelaksanaan WFH akan 

disosialisasikan dalam waktu segera; 

26. Bagi pegawai yang berdinas secara WFH dihimbau untuk tidak keluar 

rumah dan menjauhi tempat keramaian; 

27. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai 

dengan ditetapkannya kebijakan baru. 

 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan 
dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

 
 Ditetapkan di : Jakarta 
 Pada tanggal : 13 Maret 2020 

 

            
 

Tembusan Yth.: 
1. Ketua Komisi Yudisial; 
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan 

3. Ketua Bidang Komisi Yudisial. 
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