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Tentang
Pelaksanaan Tugas kedinasan dari Rumah

(Work From Home/WFH) Periode 29 Juni – 5 Juli 2021

Sebagai langkah antisipasi peningkatan trend kasus positif Covid-19 di lingkungan

Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  dan  secara  nasional,  serta  dalam  rangka

memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai,  maka dipandang perlu untuk

menetapkan  kebijakan  menjalankan  tugas  kedinasan  dari  rumah  (Work

FromHome/WFH), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung  tanggal  29  Juni  2021  s.d.  5  Juli  2021,  aktivitas  kedinasan  fisik  di

lingkungan  ANRI  dibatasi  dan  seluruh  pegawai  diwajibkan  untuk  melakukan

pekerjaan dari rumah

2. Selama  pembatasan  aktivitas  kedinasan  fisik  sebagaimana  nomor  1,  perlu

diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas dan pertemuan/rapat yang bersifat

tatap muka secara Iangsung/fisik baik untuk tugas kedinasan maupun pribadi;

b. memastikan  keamanan fasilitas  dan ketersediaan layanan  kritikal  kantor,  unit

kerja terkait (pengamanan, kebersihan, proses lelang, teknisi listrik, teknisi zoom,

pekerjaan fisik gedung, petugas depo) yang menjalankan kedinasan di kantor

dengan pembatasan yang ketat dan tetap memperhatikan urgensi kerja;

c. Pengaturan  petugas  pengamanan,  petugas  kebersihan  dan  teknisi  serta

kegiatan administratif lainnya sesuai surat perintah yang ditetapkan.

3. Pimpinan Unit Kerja agar mengawasi kesehatan dan keselamatan pegawai selama

menjalankan tugas kedinasan dari rumah.

4. Seluruh pegawai diminta untuk senantiasa meningkatkan perilaku hidup bersih dan

sehat  dengan  menerapkan  protocol  kesehatan,  serta  menerapkan  prinsip  5M

(memakai  masker,  mencuci  tangan  menjaga  jarak,  menjauhi  kerumuman  serta

membatasi mobilisasi dan interaksi).

5. Ketentuan  Work  From  Office  diberlakukan  untuk  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  dan

Jabatan  Fungsional  Arsiparis  Utama  sesuai  dengan  Surat  Perintah  yang  telah

ditetapkan.

Demikian pengumuman disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021
Sekretaris Utama,

Imam Gunarto
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