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TENTANG
PENYESUAIAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Bersama ini disampaikan bahwa merespon kondisi terkini terkait penyebaran corona

virus (COVID-19) di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari dan berdasarkan

penyampaian Juru Bicara Nasional Penanggulangan Wabah COVID-19 tanggal 19 Maret 2020

bahwa terdapat 3 (tiga) pasien positif COVID-19 di Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu

menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung tanggal 20 Maret 2020, seluruh aktifitas pelayanan di dalam kampus dihentikan

sementara sampai diadakannya evaluasi dan ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan

dan pelayanan di lingkungan kantor;

2. Seluruh pegawai negeri sipil, sepenuhnya bekerja dan memberikan pelayanan publik dari

rumah/tempat tinggal (work from home) dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis

website/online;

3. Bagi pegawai negeri sipil yang masuk kantor untuk keperluan mendesak, diwajibkan

melapor/ menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung;

4. Setiap pegawai negeri sipil wajib membuat laporan pelaksanaan pekerjaan di

rumah/laporan capaian kinerja harian kepada atasan langsung;

5. Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengaman tetap melaksanakan tugas kebersihan dan

pengamanan pada area tugas dan jadwalnya masing-masing tanpa memberikan pelayanan

publik dengan memperhatikan aspek pencegahan COVID-19.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan, semoga Allah SWT senantiasa

memberikan pertolongan, kesehatan dan keselamatan, serta terhindar dari wabah penyakit

yang berbahaya. Amiin ya Rabbal 'alamiin.

Dibuat di Kendari
pada tanggal 19 Maret 2020

Rektor,

Faizah Binti Awad
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