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31 Desember 2013

Yth. Pembantu Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/
Direktur/Kepala Biro/Staf Ahli Rektor/Kepala UpT/
Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala Unit
Di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Menyusuli surat kami nomor 4867lH27lKpl2008 tanggal 4 Juni 2008 perihat perubahan
hari/jam kerja dan 5931/UN27lKp l20tl tdnggat 27 luni 2OLZ perihat pemberitahuan
lain
kerja serta untuk menindaklanjuti permendikbud nomor 107 tahun 2013 tentang tun.langan

Klnerja bagi Pegawai

di

-

lingkungan Kemdikbud (softcopy dapat

OiunOun ai
hftp.//kepeg.auk.uns.ac.id), dengan ini kami menginstruksikan tentang perubahan jam kerja
CPNS/PNS di lingkungan Universitas Sebetas t4aret terhitung mutai tanggat 1 Januiri 20ie
sebagai berikut :

Waktu keria
Istirahat
07.00
15.30
WIB
12.00 - 13.00 wrB
Jumat
07.00 16.00 wIB
11.30 - 13.00 WrB
Jumlah iam
efektif dalam 1 mlnqqu

Hari
Senin Kamis

-

Waktu keria efekt f
7.5 iam x 4 hari =
iatm
7,5 iam x t hari
7.5 ialm
37 ,5 1a m

=

30

Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja bagi CPNS/PNS ditetapkan sesuai ketentuan
sebagaimana terlampir.
Oengan diberlakukannya ketentuan tentang tunjangan kinerja bagi CPNS/PNS ini, maka
!g!"!!gg! tentang pemberian uang pentngkatan kineda sDM tidak dibertakukan tagi bagi
CPNS/PNS

Bagi unit kerja yang melaksanakan kegiaian perkutiahan/akademik tainnya dapat mengatur
jadwal perkuliahannya sesuai kebutuhan dan tidak wajib dilaksanakan pada hari kerja.
Bagi CPNS/PNS yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di
luar jam kerja, tugas jaga atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan
slstem plket yang ditetapkan oleh pimpinan unit keda (misalnya petugas satuan
pengamanan) dikecualikan darl ketentuan jam kerja di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon agar seluruh pimpinan unit kerja di
llngkungan Unlversltas Sebelas Maret segera memberikan sosialisasi tentang ketentuan
pemberian tunjangan kineda berdasarkan Perpres No.88 fahun 2013 & permendikbud No.
107 tahun 2013 serta ketentuan tentang perubahan jam kerja Universitas Sebelas Maret dan
memerlntahkan kepada seluruh CPNS/PNS di llngkungannya untuk melaksanakan ketentuan
tersebut.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih-
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A. TOLEMNSI

WAKTU I4ASUK BERKERJA OAN PENGUMNGAN TUNJANGAN KINERJA

CTL)

Waktu masuk
bekerja

Prosentase
0en0uranoan
tunjanqan kineria

TL1

07.00 s/d 07.30

00k

TL2

07.31 s/d 08.00
> 08.00 dan/atau
tidak mengisi daftar
hadir masuk keria

Keterlambatan

TL3

B. TOLEMNSI WAKTU PULANG
Pulang
Sebelum

Waktu

Hari

(PSW)
PSW

1

PSW 2
PSW 3

Senin-Kamis
Jumat
Senin-Kamis
Jumat
Senin-Kamis
Jumat

Senin-Kamis
PSW 4

I

Ketentuan

wajib mengganti waktu
keterlambatan sesuai jumlah waktu
keterlambatan

o/o

L,5

o/o

BEKERJA DAN PENGUMNGAN TUNJANGAN KINERJA

Waktu pulang bekerja
Bagi yang tidak memiliki
Bagi yang memiliki
kewajiban mengganti
kewajiban mengganti
waktu keterlambatan
waktu keterlambatan
15.00 s/d < 15,30
15.30 s/d < 16.00
14.30 s/d < 15.00
15.00 s/d < 15.30
14.00 s/d < 14.30
14.30 s/d < 15.00
Interval waktu
<14.00 dan/atau tidak
mengisi daftar hadir
pulang bekerja

Persentase

Lelg-uau9@!
tunjangan kinerja
0,5

o/o

lYo
o/o

1,25

disamping ditambah
(+) menit
keterlambatan
1,5

o/o

< 14.30

Jumat

dan/atau tidak
mengisi daftar hadir
pulang bekerja

C. TIDAK MASUK KER'A DAN PENGUMNGAN TUN]ANGAN KINER'A
Alasan tidak masuk kerja

]'ldak masuk kerja tanpa keteranqan/izin
Tidak ryasuk kerja dengan keteranqan/izin
Tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan
keteranqan/izin atasan lanqsunq
Tidak berada di tempat tugas selama 7,5 jam atau lebih dalam t hari kerja
tanpa izin
l''lelaksanakan perjalanan dinas
Tugas luar kantor/luar jam kerja belum mendapat Surat Tugas dan tidak
munokln menqisi daftar hadir

Persentase
0enouran9an
njanqan kiner

3 o/o
1,5 0/o
0

o/o

3

o/o

0ak
0

o/o
I

D. CI,TI DAN PEMBAYAMN TUN]ANGAN KINER'A
lenis cuti
Cuti
Cuti
Cuti
Cuti
Cutl

tahunan
besar
karena alasan pentinq
bersalln untuk anak I dan
bersalin untuk anak III

:

Cuti sakit

13
15
1
2
6

E.

-

-

-

Persentase oembavaran
tunianoan kineria
100 o/o
7O
7O

II

o/o
o/o

100 o/o
60 0k
30 a/o
20 o/o
100 %
75 o/o
50 o/o
30 o/o
20 o/o

bulan I
bulan II
bulan III

2 harl
14 hari
30 hari
2 bulan
6 bulan
18 bulan

l0

o/o

HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

lenis Hukuman Displin
Ringan:
Teguran lisan
Teguran tertulis
Pernyataan tidak puas
Sedang:
Penundaan KGB selama l tahun
Penundaan KP selama l tahun
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
tahun
Berat :
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
tahun
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
Pembebasandarijabatan
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendlrl atau pemberhentian tidak dengan hormat dan
mengalukan bandinq administratif

.
.
.
.
.
.

r
.
.
.

Persentase
penouran9an
tunjanqan kineria

20

o/o

30%
40

o/o

40

o/o

50%

60%

Lama waktu

1

bulan

2 bulan
3

bulan

6 bulan
8 bulan
10 bulan

60

o/o

12 bulan

70

o/o

12 bulan

80%

12 bulan

100 0/

Keterangan:

1.

2.
3.
4.

Pegawai yang tldak masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja diberi
sanksl pengurangan tunjangan klnerja
Pengurangan Tunjangan Kinerja pada angka 1 dinyatakan dalam o/o (persen), dan
dlhltung secira kumulatif dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar
1000/o (seratus persen).
Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai dihitung sesuaijumlah pelanggaran jam kerja.
Penghitungan jumlah pelanggaran Jam kerja dilakukan dengan menghitung jumlah
waku terlambat datang OL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) dan berlaku
kumulatif pada hari yang sama.

q

Dalam hal jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebanyak
7,5 jam dianggap sama dengan t hari tidak masuk kerja.
6. Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja yang memenuhi akumulasi 5 hari tidak
masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan
7. Pengisian daftar hadir
rekapitulasi oleh bagian yang menangani administrasi
kepegawaian pada unit kerja setingkat eselon II.
8. Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila:
a. tldak masuk kerja;
b. terlambat masuk kerja;
c. pulang sebelum waktunya;
d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
e. tidak mengisi daftar hadir.
9, Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerla apabila yang bersangkutan
dapat membuktikan dengan surat keterangan dan permohonan izin sesuai format pada
lampiran III Permendikbud nomor 107 tahun 2013 (terlampi0 yang terdiri atas:
a. Surat keterangan atasan langsung bagi pegawai yang tidak berada di tempat tugas
tanpa alasan yang sah;
b. Surat permohonan izin;
c. Surat keterangan penugasan;
d. Surat keterangan bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir datang;
e. Surat pernyataan atasan langsung bagl Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir
pulang;
f. Surat izin keluar kantor pada jam keda;
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