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Perubahan jam kerja pegawai Honorer/KontralvNon_pNs

\th.

Pembantu Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/
Direktur/Kepala Biro/Staf Ahli Rektor/Kepata Up-f/
Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala Unit
0i lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Menyusuli surat kami nomot 4B67lHz7lKpl2008 tanggar 4 luni 2008 perihar perubahan
hari/jam. kerja dan 593tlUN27lKpl2o12 tanggal 27 )uni 2Of2 perihal pemberitahuan jam
lgrja
fnSgn
!9Ii . menginstruksikan- tentang perubahan jam kerja pegawai
Honorer/KontralvNon-pNs di lingkungan universitas sebelas Maret terhitung muiai tang-gat
r
Januari 2014 sebagai berikut :

.ili

Waktu keria
Istirahat
07.00
15.30
WrB
12.00 - 13.00 wIB
lumat
07.00 - 16.00 wIB
11.30 - 13.00 wIB
Jumlah 1am keria efektif dalam 1 minqqu

Hari
Senin Kamis

Waktu keria efektif
jam
7,5 jam x 4 hari =
7,5 )am x t hari
7,5 iam
37.5 iam

30

=

dengan pemberian yang peningkatan kinerJa SDM bagi
I!*uit
Honorer/KontravNon-pNs

pegawai
sesuai Keputusan ReKor No. rg3li2T lK,/2oog at;u keteituan
yang berlaku. Rinclan toleransi waktu bekeia dan pemberian uang peningkatan
kine[a SDN.1
sebagaimana terlampir.

Bagi unit kerja yang melaksanakan kegjatan perkuliahan/akademik lainnya dapat
mengatur
Jadwal perkullahannya sesuai kebutuhan dan tidak wajib dilaksanakan paai nari t<e6a.
Bagi Pegawai Honorer/Kontrak/Non-pNs yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan
di
luar. kantor dan/atau di luar jam kerja, tugas .1a6ia ata-u tugas iertentu -lainnya yang
pelaksanaannya diatur dengan sistem piket yang ditetapkan -oleh pimpinan unit ie|15
(misalnya petugas satuan pengamanan) dikecualtkan dari keientuan jam kerja di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon agar seluruh pimpinan unit keda di
lingkungan universitas sebelas rvlaret segera memberikan sosialisasi tentang keteniuan
p€rubahan jam keda Universitas Sebelas Maret dan memerintahkan kepada seluiuh pegawai
Honorer/KontralVNon-PNS di lingkungannya untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
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TOLEMNSI WAKTU BERKERJA DAN PEMBERIAN UANG PENINGKATAN KINER'A SDM
No.
1.

Waktu bekerja
Datang pada pukul

<

07.00

2.

Datang pukul 07.01 s/d 07.30

3.

Datang > pukul 07.30

4.
5.

6.

Pulang sebelum pukul 15.30 untuk hari
Senin-Kamis, atau
sebelum pukul 16.00 untuk hari lumat
Tidak masuk kerja/melaksanakan
Derialanan dinas
ndak berada di tempat tugas selama
7,5 jam atau lebih dalam t hari kerja
tanpa izin

Ketentuan
Diberikan uang peningkatan kinerja SDM
Diberikan uang peningkatan kinerja SDM dengan
kewajiban mengganti waktu keterlambatan sesuai
iumlah waKu keterlambatan
'l'ldak diberikan uang peningkatan kinerla
SDM

Tidak diberikan uang peningkatan kinerja SDM
'l-idak

diberikan uang peningkatan kinerja SDM

Tidak diberikan uang peningkatan kinerja SDM

