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Hal : Himbauan cara bekerja JF Pengembang Teknologi Pembelajaran 
  (JF PTP) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan 
  Instansi pemerintah 
 
 
Yth. Kepada seluruh Pejabat Fungsional PTP 
di Indonesia 
 
 
Menyikapi situasi pandemic Corona virus saat ini dan menindaklanjuti SE Kemenpan 
nomor 34 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran MENPAN dan RB nomor 19 
tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan 
penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah serta dalam rangka pembinaan 
terhadap para Pejabat Fungsional PTP, Pusdatin sebagai instansi Pembina Teknis 
Jabatan Fungsional PTP,  menghimbau para PTP agar tetap produktif selama bekerja 
dari rumah. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan PTP selama bekerja dari rumah: 
 

1. Pejabat fungsional PTP terus mengembangkan pengetahuannya dengan 
mempelajari berbagai teknologi dan  menunjukkan kreatifitasnya dalam 
menciptakan inovasi model dan media pembelajaran. 

2. PTP harus segera dapat menawarkan alternatif solusi model pembelajaran di 
rumah baik bagi guru, siswa dan ASN secara umumnya. 

3. Mengingat diklat tatap muka bagi ASN saat ini belum dapat dilakukan, maka PTP 
harus mampu menawarkan model pembelajaran jarak jauh dari rumah agar 
kompetensi ASN tetap dapat ditingkatkan. 

4. Pejabat Fungsional PTP harus memaksimalkan kolaborasi sesama PTP dan atau 
dengan pejabat lainnya dalam bekerja baik antar unit maupun lintas unit dengan 
memanfaatkan aplikasi kolaborasi video conference, working space yang sudah 
tersedia seperti zoom, webex, slack, microsft team dalam berdiskusi. 

5. Pejabat Fungsional PTP tetap aktif dalam mengembangkan aneka media dan 
konten-konten yang dapat dipelajari dari rumah untuk meng-edukasi masyarakat 
(education for all) dan menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat. 

 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
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