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PEMBERIAN DISPENSASI BAGI PEGAWAI
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A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun komitmen bersama untuk meningkatkan

kualitas pendidikan anak, diperlukan kepedulian orang tua terhadap

proses pendidikan dan pembelajaran alak. Guna mendukung hal
tcrsebut, serta untuk memberi dispensasi datang terlambat khusus bagi

Pegawai di Xementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang

akan mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah,

perlu dirumuskan suatu kebijakan tertulis di Kementcrian

PPN/Bappenas. Untuk menciptakan tertib administrasi atas pemberian

dispensasi tersebut, perlu disusun pedoman pemberian dispensasi bagi

Pegawai di Kementcrian PPN/Bappenas yang akan mengantarkan

putra/putrinl'a di hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran

2019 l2O2O.

B. Maksud dan Tujuart

Surat Edaran ini, dimaksudkan untuk mengatur dispensasi kepada

Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas untuk mengantarkan
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putra/putrinya di ha.i pertama masuk sekolah pada tahun ajaran

2019 /2O2O.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada Pegawai di Kementerian
PPN/Bappenas yang akan mengantarkan putra/putrinya di hari
pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2OI9/2O2O, yang terdiri
atas:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
2. Pegawai Non Pegawai Negcri Sipil (Pegawai non PNS).

D. Dasar

1. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2013

tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas;

2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala

Bappenas Nomor 6 Tahun 2017;

3. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/ SESMEN/ 05/2013 tentang
Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas

E. Pemberian Dispensasi

Pemberian dispensasi bagi Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas

untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah
pada tahun ajaran 2019 l2O2O, sebagai berikut:

1. Pemberian Dispensasi diberikan melalui izin keterlambatan atau
pulang sebelum waktunya kepada Pegawai untuk mengartarkan
pura/putrinya di hari pertama masuk sekolah.

2. Dispensasi keterlambatan atau pulang sebelum waktunya
sebagaimala dimaksud dalam angka 1 dapat diberikan bagi Pegawai

yang putra/putrinya menempuh pendidikan pada jenjang:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi: Taman Kanak-

Kanak {TK)/Raudatul Athfat (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok

Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD

Sejenis (QPS);

b. Kelas 
-1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau

yang sederajat;
c. Kelas 7 (tujuh) sampai dengan ketas 9 (Sembilan) Sekolah

Menengah Pertama atau yang sederajat; dan
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d. Kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (Duabelas) Sekolah

Mcnengair Atas .1tau yang sederajat,
dengan memprioritaskan pemberian dispensasi kepada Pegawai yang

putra/putrinya memasuki tahun pertama dalam jenjang pendidikan

dimaksud.
3. Pegawai yang menggunakan dispensasi keterlambatan atau pulang

sebelum u,aktunya mengajukan permohonan dan mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Atasan l,angsung.

4. Bagi PNS Kementerian PPN/Bappenas, prosedur penyampaian

permohonan dilakukan dengan:

a. permohonan dispensasi keterlambatan atau pulang sebelum

waktunya, diajukan secara tertulis kepada Atasan Langsung dan

disampaikan kepada pejabat pengelola data kehadiran pada

masing-masing unit kerja paling lambat pada hari yang

bersangkutan mengajukan dispensasi keterlambatan atau pulang

sebelum waktunya; dan

b. permohonan dispensasi keterlambatan atau pulang sebelum

waktunya, menggunakan formulir Surat Permohonan Ijin Pribadi

sebagaimana diatur didalam PetLlnjuk Pelaksanaan No'

1/JUKLAK/SESMEN/05/2013 tentang Pengaturan Kinerja
Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.

5. Bagi Pegawai Non PNS Kementerian PPN/Bappenas, penyampaian

permohonan dispensasi keterlambatan atau pulang sebelum

waktunya, diajukan secara langsung kepada Atasan Langsung dan

disampaikan kepada pejabat pengelola data kehadiran pada masing-

masing unit kerja paling lambat pada hari yang bersangkutan

mengajukar dispensasi keterlambatan atau pulalg sebelum

waktunya.

6. Pegawai yang menggunakan dispensasi keterlambatan atau pulang

sebelum waktunya, harus hadir di kantor tempat kerja masing-

masing setelah/sebelum mengantarkan putra/putdnya dan mengisi

daftar hadir secara elektronik pada saat berada di kantor'

7. PNS yang menggunal<an dispensasi keterlambatan atau pulang

sebelum waktunva sebagaimana dimaksud dalam angka 4, tidak

dikenakan potongan tunjangan kineria dan tidak diperhitungkan ke

dalam akumulasi pelanggaral.jam kerja.

F. Penutup

1. Sebagai bentuk pengawasan, Atasan Langsung membuat laporan

terkait pemberian dispensasi ketedambatan atau pulang sebelum

waktunya bagi Pegawai di hari pertama masuk sekolah kepada

Pimpinan unit kcrja masing- masing.
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2. Setiap Pimpinan unit kerja agar melakukan pengaturan dan

pengawasan tcrhadap Pegawai daiam mcmberikan dispensasi

keterlambatan atau pulang sebelum waktunya, untuk memaslikan
pelaksanaan tugas di unit kerjanya dapat beaaian secara efektif.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

BRODJONEGORO
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