SALINAN

PERATURAN MENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK lNDONESIA

NOMOR IOTTAHUN 2OI3
TENTANG

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI

I)I LINGKUNGAN KEMENTER]AN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Meniml.rang

:

bahwa untuk melaksanakan
pasal 10 peraruran presiden ketentuan pasal 3 ayat (2) dan
Nomor 88 Tahun 2oi3 tlit"ri"
Tunjangan Kineda bagi pegawai ai Lirret,-,;;an;;;;;;i;;
Pendidikan clan
perlu menetapkan peraturan
-Kebudayain,
Menteri pendidikan
dan Kebudayaan tentang .l\njangan
Ki.erja Bagi pegawai di lingkungan Kementeriai p.rrdi,ifi;;
dan Kebudavaan

Mengingat :

1 .

Undang-Undang Nornor g Tahun 1974
tentang pokok pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
isi'c- NJrror ss,
Tambahan Lembaran N"n"i nr.,,"^" .""-l,

'."*#

-i.
):Tfi-'$ll;,T?"'fiffi;
-d;;+h Negara ,i:::T,
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
,'l-:l l*.:.o.utr
Lerrrbaran
Negara Republik

l"l*

'2.

3.

4.

.5.

Indonesia Nomor 3g90):

Undang-Undalg Nomor 17 Tahun
2OO3 tenta g
Negara (t,ernbaran Negara Tahun 2OO3
Nornor
f;uSrrSan
-a / , j amDai.lan
Lcmba_ran Negara Nomor 42g61:
Undang-Undang Nomor I Tahun
2tOO4
renrang
.-fanun
Perbendaharaan Negara (Lembaran
lv.garlZoO<
Nomor 5, Tambahan Lmbaran Negara
Nomor 4355):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1976 tenung Cuti
NeSeri-Sipil (Lembaran Negara Tahun
1976 Nomor
f3e1wai,
u /, r amDarran L€mbaran
Negara Nomor 3O93):

Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 rentang
Negeri sipil 1r_.*r..,,, Negara
i::::.*f^:r^l_o*:.-i
!q,rlrrr r:// / t\omor I I, Tambahan Lembaran
3098) sebagaiman telah betrerapa kari Negara Nomor
dengan peraturan pemerintah 'N.-;;' diuba-t rerakhir
i-iil""'
,o, a
tentang Perubahan Kelima Belas nt"s peraturan
pe]rre.intah
Nomor 7 Tahun 1972 T

Negerisip'(L*;";;;'*";;:;eun,ff
6.

fi::l,"i.?l;;ll*-

Peraturan pemerjntah Nomor 53
Tahr-rn 2O I0 tenrarlg
Disiplin pegarvai Negeri Sipil (Lr_;;;;^
2010. Nomor 74, Timbahan i,embaran nf"*.i.'r^r,.r_,.
lv"g?J mo^o,

5135):

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 1 tentang
Penilaian Prestasi Kerja pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 12I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2s8)

8. Peraturar Presiden Nomor 47 ,lahun

2OOg tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa
kali terakhir dengan peraturan preiiden Nomor 55 Tahun
2Ol3 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan presiden
Nomor 47 Tahun 2OOg tentang pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 20lO tentang
Kedudukan, T\rgas, dal Fungsi Kementerian Negara serta

S-r-rsunan. Organisasi, T\:gas, dan F\rngsi
Eselon
Kementerian Negara sebagaimana telah "beberapa kaliI
diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor
56
2911
tentang perubahan Keempat Atas peraturan
:"hy:
rrestoen Nomor 24 Tahun 20lO tentang Kedudukan,
T\:gas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Su"unan
brganisa"i,

T\rgas, dan Fungsi Eselon I Kementerian

N";";;;

10. Perah-rran presiden Nomor gl Tahun
2010 tentang
Grand Desig n Reiiormasi Birokrasi 20 I O_2O2
5;
11. Peraturan presiden Nomor gg

Tahun 2Ol3

tentang
Tunjangan Kinerja pegawai di lingkung_i li"rrr"rrt".ru.,
Pendidikan dan Kebudayaan
ll,emiarai- w"g.r. f"h.,r,
2O 13 Nomor 2OZ);
12. Keputusan Presiden Nomor g4/p
Tahun 2OO9 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersah_l
it- *"Uu.gu.irn*r.
-Xup,-,t
telah beberapa kali diubah terakhir
J".rgrr,
_
r"r.,
Presiden Nomor 60/p Tahun 20 13;
13. Peraturan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomoi 63 r"i,,r"
rentang
Pedoman penataan Sistem Tunja"g"" io i i pegawai
Xi""i"
Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

pERATURAN MENTERI
PENDTDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG_ TUNJANGAN ICiVENJA
BAGI PEGAWAI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN.
Pasal

DI
DAN

1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud
dengan:

I

Pegarvai di lingkungan Kementerian pendicrikan
dan Kebudayaan
selanjutnya disebut p_egawai adalah
e.g.*ui'fV"gu.i Sipil (pNS), Calon
Pegawai Negeri Sipil (CpNS) dan
Staf Xhulus
penuh waktu pada satuan organisasi Menren yang bekerja secara
di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

-J2.
3.

4.

J,

6.
7.

Cr,rti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka
waktu tertentu.
'ftrnjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada
Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja.
Alasarr yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang
clisampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan
izin/pemberitahuan :;erta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang_u;dangan.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai untuk menaati
kewajiban dan_ menghindari larangan yr,lg ait"rrt,Gn dalam peraturan
pemndarrg-undangan dan/atau peratuiarr kedirrasan yang
apabila tidak
ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
Kineria Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan
oleh seorang Pegawai dalam melaksanakari tugas aan
rungs-inya.
Dvaluasi Jabatan adaJah proses untuk menilai suatu jabatan
secara

kriteria-kriteria yang disebut sebagai
faktor jabatan untuk menentukin

il;,.^,::j':_j:"s1'].T,:"cs,r"akan
rdK(or
JaDaran terhadap informasi

nilai jabatan dan kelas iabatan
ada.lah Kementerian pendidikan clan Kebudayaan
Republik
i:ff:::;;:""

8.

Pasal 2

(l)
(2)

berhak mendap,atkan pembayaran Tunjangan
,"^"S^1y"i
berdasarkan Keputusan pimpinan Urr'it fC".1" Kinerja sesuai
Jallatannya
Eselon I yang
bersangkutan sesuai hasil evaluasi jabatal
Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima
ditentukan berdasarkan kelas
jabatan sebagaimana **:ll"rn
g3lam.raamnira;l;"g
merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
Pasal 3

(t)

I]l:r:i"ill

"t::1"

diberikan kepada pegawar sesuar densan
tarset

.
Krr)erJa yang dihituns berdasarka*
kategori
pegawai
kinerl;a
(2)

{3)

dan nilai capaia'

sasaran

Tlnjangan Kineqa pegawai yang berstatus
Calon Pegawai Negeri Sipil
tanggal
ditetapkan
surat pernyataari
:j],ljr;.1j::, -,":li*"q . ^q1

ii'"",'ffi ii: il ;" ?::j:':Tj[:::,'xl1l"ilnil.*;_,

;i'#:Ldi:*

tugas
petunjuk teknis yang iit"t.pk.,, melaksanakan
Sekretaris Jenderal
Pasal 4

(l)

Besaran Tunjanga' Kineq'a bagi cpNS
dibayarka' sebesar go% {delapan
dari jumlah

liill"ffi;:)
(')

r"-";..,gu,,

K;;,;' p"d" j;;;i;

ffi:i:'l ;:'Htrr-I"",1i"i"ilffff-:iol?:.1
;;* "r"i *' ;" i^r''il

,Xt'i,:,,Hf

"r

;J;;[;;

dibebaskan dari jabatan

^"i;-":r*l iili:il,,ItY:

!T'"*

-4{3)

(4)

Ilesaran Tunjangar: Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan sementara dari

jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan
angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
Tunjanqan Kinerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud paia ayat (3)
dapat dibayarkzur secara utuh terhitung mulai tanggal keputusao
pengangkatan kembali dalarn jabatan fungsional yang bersangkutan.
Pasal 5

T,nja.gan Kinerja sebagairnana dimaksud dalam pasal 2, tidak diberikan
kepada:
a. Pegarvai yang tidak mempunyai tugas
T,jabatan/pekerjaan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau
dinonaktifkan berdasarkan
peraturan perundang undangan;
c Pegawai yang diberhe.tikan dari jabata' negeri kare.a menjadi pejabat
negara berdasarkan peraturan pen.rndang-undangan;
d. Pega',vai yang diberhentikan dengan horniat
dari jabatan negeri;
e. Pegawai di lingkungan Kementerian yang
iiarrgkrt lebagai pejabat
fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan
profesi.
- Pegawai yang menduduki jabatan
L
fungslirat ' ."..u.r,, yang merangkap
jabatan

g

.h
i.
j

struktural.

Pegau'ai yang dipekerjak-an atau diperbantukan
pada instansi atau rembaga
Iain di h.rar lingkungan Kementerian pendidikan
dan Kebudayaan;
Pegarvai yang rnenjalani Masa persiapa:r p;;"L"
atau Bebas Tugas;
Pegarvai yang menjalani cuti di luar
tan;gungan negara;
"n.-u"r'entia'
Pegawai yang criker.rakan hukuman
ai"'ii'rm

Dengan Hormat

Sendiri (pDHreesl, e"*n",hentian ridak Dengan
l'.1,*"lj*jj:T:l::_.,1
rrurrnar lHl DHJ atau dalam proses
keberatan atas kedua hukuman dir;ii;,
tersebut ke Badan pertimbangan Kepegawaian.
Pasal 6

(1) Hari kerja di ringkungan.Kementerian
yaitu 5 (tima) hari kerja mulai ha.
Senin sampai dengan hari Jumat d".,gir. jumlah
jam kerja sebanyak 37,5
{trga puluh tujuh koma lima) iam.
(2) Hari dan jam Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut:
a. Senin sampai dengan Kamis
pukul O;.30 _ 16.00
waktu istirahat
pukul 12.00 _ f3.00
b. Jurnat
Ptkul o7'30 - 16-30
waktu isrirahat
Rrkul
11'3o 13'oo
(3) pegawai diberikan tol
waktu kedatangan dengan penggantian jam
kerja pada hari yang Jff"t
{4) Pegarvai Kementerian yang tidak masuk dan putang
ketentlran jam kerja sebagaimana ai*"t"uJ 'paaa kerja sesuai dengan
ayat (2) dan ayat (3)
sanksi pengurangan runJangan kinerja
._ ltlutt
{5) Toleransi waktu kedatangan sebagaim.rn di-.k"rd
pada ayat (3) dan
pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana
-f+i
dimalcsud
p.j^
#,
lercantum dalam La
merupakan basia. vans tidak
terpisahkan d".i p"."hT:,Til""::"iXl*

Pasa] 7

(l)

Pegawai yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor
dan/atau di luar jam kerja, hrgas jaga atau tugas tertentu lainnya yang
pelaksanaannya diatur dengan sistem piket yang ditetapkan oleh pimpinan
unit kerja dikecualikan dari ketenfuan pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain:
a. Koordinasi dengan instansi luan
b. Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas_tugas nonlitigasi;
c. Sosialisasi;
d. Supervisi;
e. Peliputan;

f.

Mengikutipersidangan;
Pendidikan.dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
h. Kapat, seminar, ceramah, workshop;
i. Menjadi narasumber;
j Penelitian;
k. Juru pelihara;
L Polisi khusus cagar budaya;
m. Jarual) pengamanan; dan
Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar
,^, :..
negerr.
(3)
Pelaksanaan tugas untuk pekerja""
dimaksud pada ayat (2)
"u6"g"i*"rr,
harus dapat dibuktikan secara tertulis
dan berdasarkan surat tugas dari
alasan yang berwenang.
g.

Pasal 8

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja pegawai
dihitung sesuai jumlah
pelanggaran jam kerja.
(2) Penghitr:ngan jumlah, pelanggaran jam
kerja sebagairnana dimaksud
(t)
ditakukan
denlan
menghitung jumtah waktu terlambat
:::11
udLd'rH"r;j,
tr Ll aan purang sebelum waktunya (pSW) dan berlal<u
kumulatif
pada hari yang sama.
^qr'('".trl
(3) Dalam har jumrah pelanggaran jam
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) sebanyak 7,5 jarn (tujuh koma timai.yam aiirrggup
sarna dengan I (satu)
hari tidak masuk kerja.
(4) Pegawai Kernenterian yang melanggar
ketentuan jam kerja yang memenuhi
akum-tilasi 5 (lima) hari tidak *"o-rk
k"4. .,.r-, trUltr, dijatuhi hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peratura;r
perunclang_undangan
Pasal 9

(l) Pegawai Kementerian wajib masuk
keq'a sesuai dengan ketentuan jam
kerja Kerr:enterian yang dibuktikan dengan
daftar hadir elektronik.
12) Pengisian daftar haclir sebagaimana
dimaksud pada ayat {l) dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada
waktu masuk kerja dan pada waktu
pulang kerja.
{l}) Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l )
dapat digantikan dengan daftar hadir
-.rt,"t apabila:
a, perangkat dan sistern daftar
".Ju..
hadir
elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (l)mengalami kerusakan/tidak
berfungsi;
.b. Pegawai
belum terdaftar dalam *1"t"- a.it".
t adir elektronik:

c.

dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak rangan, arau

yang
senracamnya) tidak terbaca dalam Sistem Kehadiran Elektronik
cl. terjadi keadaan kahar (force majeurel berupa bencana a_lam dan/atau
kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana
mestrtrya; atau

e lokasi keqa tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran
elektronik

14)

(s)

Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) di
rekapitulasi oleh bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada
unit kerja setingkat eselon II.
Pegawai vang mendapat tugas detasering dan/atau dipekerjakan
di
instansi luar Kementerian pendidikan dan Kebudayaan melakukan
pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja di unit
kerja tempat
Lugasnya.

(6)
17)

Rekapitulasi daftar hadir masuk/ pulang kerja pegawai
sebagaimana
.
d.imaksud pada ayat (5) dikirimkan
ke insiansi asal/induk.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian da'
rekapitulasi daftar hadir
d,iatur dalam petunjuk teknis yang Jitet.pk.n
oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian.
Pasal

1O

(1) Pegawai dinyatakan melanggar
ketentuan jarn kerja sebagaimana
riirnaksud da.lam pasal 4 ayat (2) apabila:
a. tidak masuk kerja;
l). lerlambat masuk kerta:
c. pularrg sebelum wakiunva:
d
berade.di tempar rlgas; dan/arau
liq+ mengisi
e. lrdak
daftar hadir.
{2) Pegawai dinyatakan tida_k melanggar ketentuan jam
kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) apabila
i^"g u"r*"gr."hn dapat mernbuktika'
dengan surat keterangan dan permoho".ran
iriolang terdiri atas:
a. Surat keterangan atasan langsung
bagi pejawal yang tidak berada di
rugas tanpa alasan yang sah;
,D. lempa(
Surat permohonan izin;
c. Surat keterangan penugasan;
c. >rlrat keterangan bagi pegawa: yang
lupa mengisi daftar hadir datang;
e. Surat pernyataan atasan langsu;g
;;e;--p;;._ar yang lupa mengisi
daftar hadir pulang;
f. Surat izin keluar kar
jffi
(3) slrrat *"u-gu.-.*".'.',::ffi:
wajib disarnpaika. kepada
pejabat yang menangani daftar
hadir paling lamUat S (lima) hari kerja
setelah rangga.l terJadinya ketidakhadiran,
i"i-".t"_U.tan masuk kerja,
pulang sebelum waktu nya' tidak
berada di tempat tugas' dan/atau tidak
mengrsi daftar hadir.
14) Srrrat scbagaimarra dimaksud pada
ayat (2) yang disanpaikan lebih dari 5
{lirnal hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap
melanggar jam

l""tfi,,r,

KerJa.

(s)

Forlttat surat keterangan dan permohonan
rzin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran IiI yang merr:pakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraruran Menteri
ini.

-7-

Pasal

11

{1) Pegawai dijatuhi sanksi pengurangan tunjangan kinerja apabila:
a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas
selama 7,5 {tujuh koma lima) jam atau lebih da.lam sehari;
b. Pegawai yang teriambat masuk kerja;
c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
d. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan/atau
e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
(2) Pengurangar Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyataka' dalam o/o (persen), dan dihitung secara kumulatif dalarn I
(satu) bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar lOoo/o (seratus
persen).

(3) Pegawai vang tidak masuk kerja tanpa keteran gan/izin, diberlakukarr
pengurangan T\:njangan Kinerja sebesar 3yo (tiga persen), sedangkan
Pegawai yang tidak rnasuk kerja dengan keterangan izin,
diberlakrfkan
f
pengurangan T\rnjangan Kine{a sebesar l,S%o (satu
setengah persen)
untuk tiap satu hari tidak masuk keria.
(4) Pegawai yang tidak berada di tempatiugas pada hari dan jam
kerja dengan
keterangan/izin dari atasan -lalgslung dibedakukal p.rrgtl...r!*,
Kinerja sebesar Oolo (nol pei"enlf
._. Tunjangan
(5)
Pegawai yang tidak berada di temp.t t _,g." selama
(tujuh setengah) jam
atau lebih dalam I (satu) hari kelaa sehari7ya
tanpJ
k";;;G;;,/,t;i;
<liberlakukan pengurangan T\rnjangan nine4a seUesa.
,_,
ix
p";ili: --'
1tig.
(6) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan
pe4.alanan dinas

dalam/luar kota dan mendapatkai biaya yang dibebankan pada
APBN/APBD/pihak lain, tidak melakukan pengisian
daftar hadir
nasuk/pulang kerja dan diberlakukan pengurangan Tunjangan
Kinerja
sebesar O% (nol persen).

(7) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor pada
jam kerja
dan tidak mendapat surat tugas rnelakukan pe{alananhari dan
dinas dafam/lui-r
kota yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkar,
,-,rrt_,k ;;;;
daftar hadir masuk/pulang kerja, dengan bukti -surat k"t".";g;;-j;;i
atasan langsung diberlakukan p".rg,r.r.rtu., T\lnjar_rgan
Kinerja sebesar O%o
(nol persen).
Pasa.l 12
(

I

) Pegarvai J/arlg dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan perlgurangan
'l\rnjangan
Kinerja sebagai berikut:
a. hukuman disiplin ringan
l. sebesar 2Oolo (dua puluh persen) selama I (satul
bulan, jika pegawai
ciijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. sebesar 30% (tiga puh-rh persen) sJl.ma
2 (dua) bulan, jika pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3, sebesar 4070 (empat puluh persen) setama
S (tiga) bulan, jika pegawai
clijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan trdak
puas secara

tertulis.

b. hukurnan disiplin sedang

L sebesar 40% (empat puluh persen) selarna
6 ienam) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman ciisiplin bempa
penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun;
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(lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin bempa penundaan kenaikan
pangkat selama I (satu) tahun; da:r
3. sebesar 60% (enam puluh persen) selama lO (sepuluh) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 {satu) tahun.
c, hukuman disiplin berat
l sebesar 6oolo (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
-iika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. sebesar 7o0z6 (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas)
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan bulan,
dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. sebesar 80% (delapan puluh persen) selana 12 (dua
belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan
dari
jabatan; dan
4 , sebesar I OOYo (seratus persen), jika pegawai
dijatr.rhi hukuman
ciisiplirr bcmpa pem.berhentian dengan hormat tidak
atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan
mengajukan
banding administratif.
(2) Pcngr.rrangan Tunjangan Kinerja
bagi pegawai Kementerian yang
hukumari disiplin ringan, sedang, atau berat sebagaimana dijatuhi
dimaksud
pada ayat (Il berlaku sejak peneiapan keputusan
penlatuhau hukuman
disinlin.
2. sebesar 5oo/o

Pasal 13

Turrjangan kinerja Pegawai Keme'terian yang
melaksa'akan cuti dibayarkan
cJengan persentase sebagai berikut:
a. Pcgau,ai Kementerian yang mengalnbil
cuti tahunan dibayarkan sebesar
100% (seratus persen);
b. Pegawai Kementerian yang mengambil
cuti besar dibayarkan 7Oolo setiap
c. Pegawai Kernenterian yang mengambil
cuti alasan pentmg dibayarkan TOVo
setiap bula_n
a
Kementerian yang melaksanakan curi bersalin
dibayarkan sebagar

;::,?:?l
1.

Pegawai Kementerian yang mengambil
cuu bersalin untuk
melaksanakan persalinan anut pe.tama
sampai dengan

diba.yarkan sebesar
2.

lOOo%

Pegawai Kementerie
n er ak san ak an p","aiT..,

kedua,

(seratus persen);

]:ff -" #:::?il;l.u"i1l

a) bulan pertama sebesar 6Oolo (enam puluh
persen);
b) bulan keclua sebesar 30% (tiga
puluh persenl; dan
c) btrlan ketiga sebesar 2O% (sepuluh pur"u.r;.

c. Pegarvai Kementerian yang melaksanakal

berikut:

l sakit selana I
(seratus persen);

0"r1,"i""1,1i,,

cuti sakit dibayarkan

(satu) hari sampai dengan

2

"*u

sebagai

(dua) hari sebesar loozo

-9-

sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar
75% (tujuh puluh lima persen);
3. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
sebesar 5O% (lima puluh persen);
4 :illt _ -selama _ 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan sebesar
30% (tiga puluh persen),
5. sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar
2O7o
(dr ra puluh persen); atau
6. sakit lebih dari 6 {enam) bulan sampai dengan ig (delapan
belas) bula,n
2.

sebesar l OZo (sepuluh persen).

Pasal 14
(1)

Pegarvai Kementerian yang dikenakan pemberhentian
sementara d.ari
jabatan negeri karena terkena kasus hukum
dan/atau ditakuka-n
p-enahanan oleh pihak yang berwajib
sementara tidak diberikan Tunjangan

Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan

semcnrara dari jabatan negeri.

(2)

pemberhentian

Apabila putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap,
Pegawai Kementerian sebagaimana aimJ"lri
pada ayat ( 1) dinyatakan
tidak bersalah, Tunjangan Kinerja pegawai Kemente.ran
,yang dihentikan
dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
Pasal 15

{1)

t2)

(3)

Pencatatan kehadiran, pelaksanaan
cuti dan penega_l<an disiplin terhadap
Pegarva.i Kementerian dilakukan
setiap bulan.
Pencaratan sebagaimana climaksud p.a.
(1) dilakukan oleh pejabat
-\/ang menangani fungsi kepegawaian pada"v.t
unit kerja eselon II, serta Unit
Pelaksana Teknis (UpT) di lingkungrrn
K"_unteriur,.Pejabat .),ang menang.ni zu.rgsi tep"g.*.iarl -menyampaikan
laporarr
rekapitulasi

kehadiran eegawai t"p"a". p":.f.i yang
ditunjuk utuk
melaksanakan pembayaran tunjangan
kine.ja palrng lambat hari kerja
terakhir pada bulan berjalan.
Pasal 16
l)ada sazrt peraturan Menteri ini
ditetapkan:

,r. I,lrrkurnarr clisiplin yang dijatuhkan sebelum peraturan
Menteri ini
dinyatakan tetal) berlaku.
.b. ditetapkatr
Pegawai
Kementerian

crari j

aba

ta',

;#::d;ii::

#T,
rnasih dalanr "r";
status pemberhentiai

c'

i:?:,

1"J,nffj'iliil::,i:1

diberlakukan pengurangan. T\rnjangan ""-".,i*ru dari jabatan negeri,
Kinerja sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini,
Pegawai Kementerian yang sedang
menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti
karena alasan penting. sebelum beriakunya
peraturan ini dan saat
berlakunya peraturan ini masih menjalani
cui
dimaksud, kepadanya tidak
diberlakukan pengurangan T\rnjangan
Kineria.
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Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratura.n
Menteri i'i dengan perempataunya dalam Berita Negara Repubrik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2Ol3
MENTEzu PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember

20l3
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SALINAN

LAMPIRAN I
PERA']'URAN
NOMOR 107
TDNTANG
TUNJANGAN
PENDID]KAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2013
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DAN KEBUDAYAAN
BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO

?UNJANGAIT KINEzuA PERI(ELITS
JABATAN
Rp.l9.36O.O0O
Rp. I4. 13 I .OO0
Rp. 10.3 l5.O0O

Rp.7.529.

OOO

Rp.6.023.OOo
Rp.4.8 r9.oOO
Rp.3.855.OOO

Rp.3.352.000
Rp.2.9I5.OOO
10

Rp.2.535.oOO
Rp.2.304.OOO

12

Rp.2.O95.OOO

t3

t4

Rp.1.814.000

1J

Rp. i.727.OOO

t6

Rp.1.645.0o0

t7

Rp.1.563.000
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBL]K INDONESIA,
T'TD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.

Ani Nurdrani Azizah

SALI NAN

LAMPIRAN II
PEMTURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
I'UNJANGAN KINDRJA BAGI PECAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TOLERANSI WAKTU KEDATANGAN DAN
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
KETDRLAMBATAN
(r'L)

WAKTU MASUK
BEKERJA

TL1

07.31 s.d.< 09.0I

PERSENTASE
PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA
o/o

O

Dengan kewajiban
mengganti waktu
keterlambatan sesuai

jumlah waktu

keterlambatan

'lL

2

09.01 s.d. < 09.31

TL3

>

I

O9.3ldan/atau tidak

r

mengisi daftar hadir
masuk bekerja

o/o

,5

0/o

WAKTIJ PUL.A,i\G BEKERJA
PULANG

Bagi yang tidak

SEBELUM
WAKTU

memiliki
kewajiban
mengganti waktu
keterlambatan

(PSw)

15.31 s.d.<

16. O0

16.01 s.d.< 16.30

15.0I s.d. < 15.3 t
I5.31 s.d. < 16.01
14.31 s.d.< 15.01
15.O

Senin- Kamis

I

s.d < 15.3I

< 14,31
dan/atau tidak
mengisi daftar
hadir pulang
bekerja

Bagi yang

nemiliki
kewajiban
mengganti
wa-ktu
keteriambatan

PERSENTASE
PENGURANGAN
'I'UNJANGAN
KINERJA

WAKTU PULANG BEKERJA
PULANG
SEREI,UM
WAK'IU
(PSw)

--u*itititidak I
kewajiban i
mengganLi waktu
keterlarnbatan
Bagi yang

Hari

Jumat

Bagr yang

nremiliki
kewajiban
mengganti
waktu
keterlambatan

< 15.01
dan/atau tidak

daftar
pulang
bekerja

mengisi

hadir

PERSENTASE
PENGURANGAN
,IUNJANGAN

KINERJA

|

I
]

]

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
1TD.
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SALINAN
LAMPIRAN IIi
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107 TAHUN 2013
TENTANG
'IUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
PENDID]KAN DAN KEBUDAYAAN

FORMAT SURAT KETERANCAN DAN PERMOHONAN IZIN

1.

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUTIG

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG
BAGI PEGAWAI YANG TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS
TANPA ALASAN YANG SAH

Yang bertanda tangan di bawah inj:
Nama
NIP

Pangkat/Gol
Jabatan

l)nit Kerja
dengan ini menerangkan bahwa pegawai:
Nama
NIP

Pangkat/ Gol

Jabatan
Ur.rit Kerja

tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang
sah/tanpa izin pada hari
., tanggal
, antara pukul
....>.L1,,.,..,,,..............

Dernikian surat keterangan ini dibuat dengan
sebenar-benarnya
untuk diketahui dan dipergunakan sebagai-""J

_.",rrru"

Atasan Langsung

NIP

2.

SURAT PERMOHONAN IZIN
SURAT PERMOHONAN IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

NIP

Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Kerja

:
:
:

(lerrgan inj rrrengajukan perrnohonan izin
untuk tidak masuk bekerja/izi:r
pulang sebelum waktunya/pemberitahuan terlambat masuk
bekerla.i
selama. ............. hari/jam/msnl1.), pada hari ...................
tanggal. ...... , .,....... dengan alasan, yaitu

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/ Tidal< Menyetujui

.)

(Pejabat yang berwenang,-)

Hormat Kami
)

NIP......... . ..............
Keterangan:
') coret Aang tidak perlu
".) Pejabat yang bertuenang sesuai dengan peraturan

3.

SURAT KETERANGAN PENUGASAN

4.

SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN

BAGI PEGAWAI YANG LUPA MENGISI DAFTAR HADIR DATANG

Yang bertarrda tangarr di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
pada hari

:

:
:
:

tanggal
ddak melakukan pengisian daftar
hadir masuk kantor dengin alasan lupa.
keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dapat
?:tllll"r sulatsebagaimana
dlpergllnakan
mestinya.

,, (Pejabat yang berwenang ,)yang menyatakan,

NIP

NIP

Keterangan:
.) Pejebot yang
benuenang sesuai d.engan peratl[orL

5.

SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG
SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG
BAGI PEGAWAI YANG LUPA MENGISI DAFIAR HADIR PULANG
NOMOR
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP

Pangkat/ Gol

Jabatan
0abatan atasan langsung)
Unit Kerja
rnenyatakan dengan sesungguhnya bahwa pejabat/pegawai
cli bawah ini:
Nama
NIP

Pangkat/Gol
Jabatan

Unit Kerja
pada hari:,'
tanggal
pulang pukul.........
. . .. .. . ..

benar-benar hadir padajam kerja dan

Surat pernyataan

ini .saya buat dengan sesungguhnya dengan
tnenglngat surnpah jabatan, clan
apabila dikernudian trari, isi p".r-ry.tirn
tll,::.it",., tidak .benar, y€ng mengakibatkan
kerugian rerhadap Negara,
maka saya bersedia menanggung kerugia'
tersebut Lan clikenakan sanksi
sesuai Peraturan pemerinL-h frorno, " j5- i"i""
Zo f O tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Mengetahui

-)

(Atasan pejabat atasan langsung)

NIP

fiabatan atasan langsung)

NIP

Keterangan:

1

utrtuk pegauai pelaksana yang h.Lpa
absen pulartg kantor, surat
pentaataan perlu diketahui oleh pejabat
eselon m"berkenaan;
2. utrtuk pejabat eselon IV
surat penLuotaan
dik?,?nui okn p"ilflts:y;:i;?{X::X:antor,
l?::i,
r. unruK peJabat eselon ,
lupa absey pula,tg kantor, surat pentAalaatr
!_o,"n
atlary ditandatangani oien
pelabat eselon II berkenctan.

"

6.

SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA
SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA
Yang bertanda tangan di bawah ini, memberikan izin kepada:

Narna
NIP
Jabatan

:
:

:

Unit Kerja :
untuk. rnelakukan keperluan pribadi, yaitu: . .. . .... ..
lsebutkan nama keperluanngal- pad,a jam l<erja,
sampai dengan pukul. . . ... . . . ,. .. . .. ...
.

yaitu pada pukul

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[jabatan atasan langsung)

NIP,
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REPUBLIK INDONESIA,
T"ID.

MOHAMMAD NUH
Salinern scsuai dcngan aslinya,
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