
 

 

 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

    BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

NO. 2/JUKLAK/SESMEN/03/2021 

TENTANG 

PENILAIAN KERJA PEGAWAI 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

 
Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Penilaian Kerja Pegawai di Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Petunjuk 

Pelaksanaan tentang Penilaian Kerja Pegawai di 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
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Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477); 

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 112); 

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 

5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273); 

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564); 

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian 

Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 684); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENILAIAN KERJA 

PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL. 

PERTAMA  : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Kerja 

Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk 

Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan 

bagian tak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.  

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 

2021. 

KETIGA : Dengan berlakunya Petunjuk Pelaksanaan ini, Petunjuk 

Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/05/2013 tentang 

Pengaturan Kinerja Pegawai Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

   Ditetapkan di Jakarta  

   pada tanggal 3 Maret 2021 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

 

 

HIMAWAN HARIYOGA
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1. Surat Permohonan Izin Pribadi 

2. Surat Permohonan Melaksanakan Tugas Tidak dari Kantor 

3. Surat Tugas Bekerja Tidak dari Kantor 

4. Daftar Hadir Manual Pegawai Kementerian PPN/Bappenas 

5. Surat Permohonan Penyesuaian Rekam Kehadiran (Clock In/Clock 

Out) 

6. Contoh Surat Izin Cuti yang Ditandatangani oleh Pejabat yang 

Berwenang 

7. Contoh Pemetaan Sasaran, Indikator, dan Rencana Kerja Tahunan 

Pimpinan Tinggi Pratama 

8. Contoh Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perencana Muda 
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10. Laporan Kerja Bulanan 

11. Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penilaian kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 

PPN/Bappenas dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan 

prestasi kerja PNS yang mendukung pencapaian kinerja Kementerian 

PPN/Bappenas. Selain itu, penilaian kerja juga dilaksanakan untuk 

mewujudkan budaya kerja dan budaya organisasi yang lebih baik. 

Penilaian kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif, dan transparan. Hasil penilaian kerja pegawai 

digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja. 

B. Maksud 

Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman bagi: 

1. Pegawai untuk melaksanakan ketentuan yang mengatur kinerja 

Pegawai. 

2. Atasan langsung (pejabat penilai) untuk melakukan penilaian 

prestasi kerja pegawai/bawahan di unit kerja masing-masing. 

3. Unit kerja pelaksana tugas pengelolaan kinerja dan pembayaran 

tunjangan kinerja di Sekretariat Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional dalam melakukan pengelolaan kinerja dan pembayaran 

tunjangan kinerja pegawai. 

C. Ruang Lingkup 

Petunjuk pelaksanaan ini mencakup mengenai pengaturan kehadiran 

pegawai, penilaian prestasi kerja dan pembayaran tunjangan kinerja. 

D. Definisi 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
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1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut 

Kementerian Perencanaan, adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional. 

2. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian 

PPN/Sekretaris Utama Bappenas, adalah unsur pembantu 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan 

dan pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan. 

3. Biro Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut dengan 

Biro SDM, adalah Unit Kerja Eselon II di Kementerian 

Perencanaan yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber 

daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, 

pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, 

perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan 

kapasitas pegawai serta administrasi kepegawaian. 

4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang 

diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

5. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang 

dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau 

pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan 

6. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu 

proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, 

pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian 

kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja. 

7. Penilaian Kerja Pegawai adalah suatu proses pengukuran 

kontribusi dan prestasi kerja Pegawai dalam mendukung 
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pencapaian kinerja Kementerian Perencanaan. 

8. Sistem Eletronik adalah sistem atau aplikasi elektronik yang 

digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

penilaian kinerja pegawai, serta dukungan terhadap penilaian 

kerja dan pencatatan kehadiran. 

9. Jam Kerja Khusus adalah waktu yang digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan bagi pegawai yang melaksanakan 

fungsi pengkajian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi 

perencanaan pembangunan nasional, fungsi pengawasan, dan 

fungsi lainnya yang ditentukan Sekretaris Kementerian 

PPN/Sekretaris Utama Bappenas. 

10. Jam Kerja Reguler adalah waktu yang digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan bagi pegawai yang melaksanakan fungsi 

pendukung, administrasi dan kesekretariatan. 

11. Tunjangan Kinerja adalah penghargaan dalam bentuk uang yang 

diberikan kepada Pegawai di luar gaji pokok, tunjangan jabatan, 

dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang diatur oleh 

Pemerintah. 

12. Tunjangan Kehadiran adalah komponen Tunjangan Kinerja yang 

diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang 

sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang diatur dalam 

Peraturan Menteri ini. 

13. Tunjangan Prestasi adalah komponen Tunjangan Kinerja yang 

diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil Penilaian Kerja 

Pegawai. 

14. Buku Kendali adalah rekapitulasi pencatatan kehadiran pegawai 

di masing-masing Unit Kerja Eselon I atau Eselon II yang 

dilakukan melalui aplikasi. 

15. Penanggung jawab Buku Kendali adalah Pegawai yang ditunjuk 

oleh Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama untuk 

mengelola data kehadiran pegawai di masing-masing Unit Kerja 

Eselon I atau Eselon II.



 

 

 

 

BAB II 

KEHADIRAN 

A. Kewajiban masuk kerja dan memenuhi ketentuan jam kerja 

1. Pegawai wajib hadir pada hari kerja dan jam kerja yang telah 

ditetapkan. 

2. Hari kerja Pegawai diatur selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) 

minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. 

3. Jam Kerja pegawai terdiri atas jam kerja regular dan jam kerja 

khusus. 

4. Hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh 

Pemerintah dikecualikan dari Hari Kerja. 

5. Pegawai yang tidak dapat hadir sesuai ketentuan karena alasan 

selain cuti atau tugas dinas, wajib meminta izin kepada atasan 

langsung. (Formulir permohonan izin pribadi sebagaimana 

tercantum dalam lampiran 1). 

 

B. Pengaturan Jam Kerja Khusus  

1. Jam Kerja Khusus diterapkan kepada: 

1) Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama; 

2) Administrator; 

3) Pengawas; 

4) Pejabat fungsional : 

a. Perencana;  

b. Auditor;  

c. Widyaiswara; 

d. Analis Kebijakan; 

e. Analis SDM Aparatur/Kepegawaian; 

f. Perancang Peraturan Perundang-undangan;  

g. Analis Hukum; 

h. Pranata Komputer; 

i. Pranata Humas; dan 
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j. Analis Pengelola APBN; 

5) Staf perencana, calon perencana, calon auditor; calon widyaiswara, 

calon analis kebijakan; calon analis SDM Aparatur; calon 

perancang peraturan perundang-undangan; calon analis hukum; 

calon pranata computer. 

6) Pejabat fungsional tertentu lainnya dan pelaksana yang 

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian 

PPN/Sekretaris Utama Bappenas. 

2. Pegawai dengan Jam Kerja Khusus menjalankan jam kerja dengan 

ketentuan: 

1) dapat bekerja di antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 

21.00 WIB; dan  

2) memenuhi jumlah jam kerja paling sedikit 8 (delapan) jam 30 

(tiga puluh) menit untuk hari Senin sampai dengan Kamis, 

atau memenuhi jumlah jam kerja paling sedikit 9 (sembilan) 

jam untuk hari Jumat;  

3) Pemenuhan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada 

angka 2 (dua) sudah termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) 

jam untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dan 1 (satu) jam 

30 (tiga puluh) menit untuk hari Jumat. 

4) Pegawai dengan Jam Kerja Khusus dapat mengajukan 

permohonan melaksanakan pekerjaan tidak dari kantor. 

(Formulir permohonan melaksanakan pekerjaan tidak dari 

kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran 2) 

5) Pegawai dengan Jam Kerja Khusus dapat melaksanakan 

pekerjaan tidak dari kantor sepanjang mendapatkan izin 

tertulis dari Pimpinan Tinggi Pratama/Pimpinan Tinggi Madya 

terkait melalui surat tugas. (Surat Tugas Melaksanakan Tugas 

Tidak dari kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran 3). 

6) Pelaksanaan tugas di luar kantor dapat dilakukan di lokasi 

meliputi: 

a. Rumah/ tempat tinggal pegawai (work from home) 

b. Lokasi lain yang memiliki sarana dan fasilitas penunjang 
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pelaksanaan tugas di luar kantor sepanjang tidak 

membahayakan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan 

mencemarkan nama baik pegawai dan organisasi. 

7) Pemberian izin penetapan jumlah maksimal pegawai yang dapat 

melaksanakan tugas di luar kantor dan batas waktu 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh: 

a. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, 

dalam hal penugasan di luar kantor dilaksanakan oleh 

Pimpinan Tinggi Madya; 

b. Pimpinan Tinggi Madya, dalam hal penugasan di luar kantor 

dilaksanakan oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan pegawai 

lain di unit kerja yang bersangkutan; dan 

c. Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal penugasan di luar 

kantor dilaksanakan oleh pejabat administrasi dan pejabat 

fungsional di unit kerja yang bersangkutan.  

dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, 

ketertiban, efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan 

keberlangsungan layanan unit kerjanya. 

8) Mekanisme usulan pelaksanaan tugas di luar kantor adalah 

sebagai berikut: 

a. Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama dalam 

memberikan penugasan bagi Pegawai dengan Jam Kerja 

Khusus untuk melaksanakan pekerjaannya tidak dari 

kantor, mempergunakan kriteria sebagai berikut: 

1) memiliki nilai prestasi kerja (SKP) sangat baik untuk 

satu tahun penilaian sebelumnya; 

2) tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait 

pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani 

hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang belaku; 

3) dapat bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab; 

4) memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang 

baik dengan atasan rekan kerja, dan pihak lain; 

5) responsif terhadap instruksi penugasan dan dapat 
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menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang 

ditetapkan; 

b. Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama 

menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan tugas 

di luar kantor bagi pegawai. 

c. Kewenangan penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b dapat didelegasikan kepada pejabat yang 

ditunjuk paling rendah Pengawas atau yang setingkat; 

d. Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama yang 

melaksanakan tugas di luar kantor tidak memerlukan surat 

tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

e. Surat tugas disampaikan kepada Biro Sumber Daya 

Manusia pada setiap awal bulan. 

 

C. Pengaturan Jam Kerja Reguler 

1. Jam Kerja Reguler diterapkan kepada: 

1) Pejabat Fungsional: 

a. Arsiparis; dan 

b. Analis Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. 

2) Pelaksana: 

a. Tata Usaha; 

b. Pramubakti; dan 

c. Pengemudi. 

3) Pejabat fungsional tertentu lainnya dan pelaksana yang 

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian 

PPN/Sekretaris Utama Bappenas. 

2. Pegawai dengan Jam Kerja Reguler menjalankan jam kerja: 

a. Senin-Kamis : 07.30-16.00 WIB; dan  

b. Jumat : 07.30-16.30 WIB. 

3. Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 

09.00 WIB dari jadwal jam kerja yang telah ditentukan maka 

Pegawai yang bersangkutan wajib mengganti waktu keterlambatan 
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pada hari yang sama. 

4. Pegawai dengan jam kerja reguler wajib memenuhi jumlah jam kerja 

paling sedikit 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit untuk hari Senin 

sampai dengan Kamis atau memenuhi jumlah jam kerja paling sedikit 

9 (sembilan) jam untuk hari Jumat.  

5. Pemenuhan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 

sudah termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam untuk hari 

Senin sampai dengan Kamis, dan 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit 

untuk hari Jumat. 

6. Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana 

dimaksud pada angka 3 (tiga) tidak dikenai pengurangan Tunjangan 

Kehadiran. 

7. Hari kerja dan jam kerja bagi tenaga keamanan dan tenaga 

pelayanan umum dikecualikan dari ketentuan huruf C.2, yaitu diatur 

dengan sistem sif. Pengaturan lebih lanjut akan disampaikan dalam 

Surat Tugas Kepala Biro Umum. 

 

D. Ketentuan Akun Sistem Elektronik 

1. Untuk dapat mencatat rekam kehadiran, pegawai diberi akun untuk 

didaftarkan pada Sistem Elektronik. 

2. Dalam hal Pegawai belum terdaftar dalam Sistem Elektronik/rekam 

kehadiran elektronik: 

a. Pegawai wajib menyampaikan laporan melalui atasan langsung 

kepada Kepala Biro SDM dan Kepala Pusat Data Informasi 

Perencanaan Pembangunan, paling lambat 1 (satu) minggu sejak 

melakukan rekam kehadiran dengan cara manual. (Format 

daftar hadir manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4). 

b. Biro SDM berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi 

Perencanaan Pembangunan dalam mengaktifkan akun 

elektronik pegawai. 

c. Pegawai wajib menggunakan rekam kehadiran dengan sistem 

elektronik paling lambat 2 (dua) minggu setelah mendapat akun 
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elektronik dari Pusat Data dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan. 

d. Apabila pegawai mengalami kesulitan/kendala dalam 

menggunakan rekam kehadiran dengan sistem elektronik dapat 

menghubungi pegawai Biro SDM/pegawai Pusat Data dan 

Informasi Perencanaan Pembangunan. 

3. Pegawai yang menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara atau 

pensiun/berhenti/diberhentikan sebagai PNS akan dinonaktifkan 

akun sistem elektroniknya, terhitung mulai tanggal Cuti Di Luar 

Tanggungan Negara/pensiun/berhenti/diberhentikan sebagai PNS. 

 

E. Tata Cara Rekam Kehadiran dengan Sistem Elektronik 

1. Pegawai melakukan rekam kehadiran dengan Sistem Elektronik. 

2. Rekam kehadiran terdiri atas rekam masuk (clock in) dan rekam 

keluar (clock out). 

3. Pegawai dengan Jam Kerja Khusus melakukan rekam masuk (clock 

in) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; dan 

rekam keluar (clock out) dilakukan dengan memenuhi jumlah jam 

kerja paling sedikit 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit untuk hari 

Senin sampai dengan Kamis, atau memenuhi jumlah jam kerja 

paling sedikit 9 (sembilan) jam untuk hari Jumat. 

Contoh: 

a. Sdr. Firman memiliki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

(termasuk pegawai kategori jam kerja khusus). Pada hari Senin, 

4 Januari 2021 Sdr. Firman melakukan rekam masuk (clock in) 

pada pukul 09.00 WIB. Dengan demikian, Sdr. Firman baru 

dapat melakukan rekam keluar (clock out) setelah memenuhi 

jam kerja sekurang-kurangnya 8 jam 30 menit, yaitu pukul 

17.30 WIB. 

b. Sdri. Dina memiliki jabatan Perencana Muda (termasuk pegawai 

kategori jam kerja khusus). Pada Senin, 4 Januari 2021 Sdr. 

Dina melakukan rekam masuk (clock in) pada pukul 06.20 WIB. 
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Dengan demikian, Sdr. Dina dapat melakukan (rekam keluar) 

clock out setelah memenuhi jam kerja sekurang-kurangnya 8 

(delapan) jam 30 (tiga puluh) menit, yaitu pukul 14.50 WIB. 

c. Sdr. Irma memiliki jabatan Auditor Pertama (termasuk pegawai 

kategori jam kerja khusus). Pada hari Jumat, 8 Januari 2021 

Sdr. Irma melakukan rekam masuk (clock in) pada pukul 07.35 

WIB. Dengan demikian, Sdr. Irma baru dapat melakukan rekam 

keluar) clock out setelah memenuhi jam kerja sekurang-

kurangnya 9 (Sembilan) jam, yaitu pukul 16.35 WIB. 

4. Pegawai dengan Jam Kerja Reguler melakukan rekam masuk (clock 

in) antara pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB; dan 

rekam keluar (clock out) dilakukan dengan memenuhi jumlah jam 

kerja paling sedikit 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit untuk hari 

Senin sampai dengan Kamis atau memenuhi jumlah jam kerja paling 

sedikit 9 (sembilan) jam untuk hari Jumat. 

a. Sdri. Rani memiliki jabatan Tata Usaha (termasuk pegawai 

kategori jam kerja regular). Pada hari Selasa, 5 Januari 2021, 

Sdri. Rani melakukan rekam masuk (clock in) pada pukul 07.00 

WIB. Dengan demikian, Sdri. Rani baru dapat melakukan rekam 

keluar (clock out) setelah memenuhi jam kerja sekurang-

kurangnya 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit, yaitu pukul 

16.00 WIB. (jam kerja pegawai dihitung mulai Jam 07.30 WIB). 

b. Sdr. Ahmad memiliki jabatan Pengemudi (termasuk pegawai 

kategori jam kerja regular). Pada hari Kamis, 7 Januari 2021 

Sdr. Ahmad melakukan rekam masuk (clock in) pada pukul 

07.30 WIB. Dengan demikian, Sdr. Ahmad baru dapat 

melakukan rekam keluar (clock out) setelah memenuhi jam kerja 

sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit, 

yaitu pukul 16.00 WIB 

c. Sdr. Amir memiliki jabatan Arsiparis Penyelia (termasuk 

pegawai kategori jam kerja regular). Pada hari Jumat, 8 Januari 

2021 Sdr. Amir melakukan rekam masuk (clock in) pada pukul 

08.00 WIB. Dengan demikian, Sdr. Amir baru dapat melakukan 
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rekam keluar (clock out) setelah memenuhi jam kerja sekurang-

kurangnya 9 (Sembilan) jam, yaitu pukul 17.00 WIB. 

5. Pegawai melakukan rekam keluar (clock out) yang dilengkapi dengan 

laporan kerja harian (daily summary) yang merupakan catatan 

pekerjaan harian.  

a. Pegawai yang tidak mengisi laporan kerja harian) daily summary 

tidak dapat melakukan rekam keluar (clock out). 

b. Contoh laporan kerja harian (daily summary) Pimpinan Tinggi 

Pratama: 

• Menghadiri rapat  

• Memberikan masukan/koreksi atas konsep kebijakan 

c. Contoh laporan kerja harian (daily summary) Perencana: 

• Mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan PMPRB.  

• Menghadiri sosialisasi dan Pendampingan IDW. 

• Membuat konsep Rencana Kerja Pemerintah. 

• Mengikuti pembahasan Trilateral Meeting (TM). 

• Menyiapkan catatan hasil kesepakahan TM (berita acara 

kesepakatan TM). 

d. Contoh laporan kerja harian (daily summary) Arsiparis/Tata 

Usaha: 

• Menyusun daftar arsip/naskah dinas. 

• Melaksanakan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta. 

• Melakukan alih media/digitalisasi arsip. 

• Menyusun agenda/jadwal pimpinan. 

e. Contoh laporan kerja harian (daily summary) Pengemudi: 

• Mengantar jemput pimpinan ke/dari kantor. 

• Membersihkan kendaraan pimpinan. 

• Merawat/melakukan pengecekan kondisi kendaraan 

pimpinan. 

f. Contoh laporan kerja harian (daily summary) Pramubakti: 

• Merapihkan ruang kerja. 

• Membantu mempersiapkan pelaksanaan rapat (pemberian 
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jamuan makan/minum). 

• Menyediakan jamuan (makan/minum) bagi tamu. 

• Membersihkan peralatan makan dan minum. 

• Mengantar surat/ nota dinas. 

6. Contoh laporan kerja harian (Daily Summary) yang bukan merupakan 

catatan pekerjaan: 

• Hanya menuliskan tanda baca, seperti titik, koma, tanda tanya dan 

tanda baca lainnya. 

• menuliskan catatan yang bukan merupakan penugasan dari 

atasan, seperti menghadiri pertemuan di sekolah anak. 

• menuliskan catatan yang bukan merupakan aktivitas pekerjaan, 

seperti cuti, izin keperluan pribadi. 

7. Pegawai yang tidak hadir di kantor karena alasan tertentu diatur 

ketentuan rekam hadir sebagai berikut: 

a. Pegawai yang tidak hadir di kantor karena melaksanakan tugas 

tidak dari kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf B.2.5) 

melakukan rekam kehadiran dengan mengikuti ketentuan jam 

kerja. 

b. Pegawai yang tidak hadir di kantor karena mengikuti rapat 

melakukan rekam kehadiran dengan mengikuti ketentuan jam 

kerja. 

c. Pegawai yang tidak hadir di kantor karena mengikuti kegiatan 

pengembangan kompetensi (selain tugas belajar) secara daring 

melakukan rekam kehadiran (clock in dan clock out) dengan 

mengikuti ketentuan jam kerja.  

d. Pegawai yang tidak hadir di kantor karena mengikuti 

konsinyering setengah hari kerja (pagi sampai siang atau siang 

sampai sore) melakukan rekam kehadiran di luar jadwal 

konsinyering tersebut. 

Contoh 1. Sdr. Ade mendapat undangan rapat konsinyering hari 

Selasa, 5 Januari 2021 pukul 09.00 – 12.00 WIB. Untuk itu Sdr. 

Ade melakukan rekam kehadiran clock in pukul 12.00 WIB dan 

clock out setelah memenuhi jam kerja minimal 8 jam 30 menit 
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yaitu pukul 17.30 Pencatatan jam kerja pukul 09.00 – 12.00 

dilakukan dalam aplikasi presensi sebagai dinas jam tertentu 

dengan dilampirkan bukti dukung surat tugas/undangan rapat 

dengan disposisi pimpinan. 

Contoh 2. Sdr. Heni mendapat undangan rapat di luar kantor 

pada hari Selasa. 5 Januari 2021 pukul 13.00 – 16.00 WIB. Untuk 

itu Sdr. Heni melakukan rekam kehadiran clock in jam 07.30 WIB 

dan clock out pukul 13.00. Pencatatan jam kerja pukul 13.00 – 

16.00 dilakukan dalam aplikasi presensi sebagai dinas jam 

tertentu dengan dilampirkan bukti dukung surat tugas/ 

undangan rapat dengan disposisi pimpinan. 

e. Pegawai yang tidak hadir di kantor karena mengikuti perjalanan 

dinas/konsinyering full day/kegiatan pengembangan kompetensi 

tidak melakukan rekam kehadiran (clock in dan clock out). Surat 

tugas diunggah ke dalam aplikasi presensi oleh Penanggung 

Jawab Buku Kendali. 

f. Pegawai yang tidak hadir di kantor karena mengikuti tugas 

belajar tidak melakukan rekam kehadiran. 

g. Pegawai yang tidak hadir di kantor karena cuti tahunan, cuti 

sakit, cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti karena 

alasan penting, atau izin pribadi tidak melakukan rekam 

kehadiran. 

8. Pegawai yang tidak dapat melakukan rekam masuk (clock in) dan 

rekam keluar (clock out) dapat mengajukan penyesuaian rekam 

masuk (clock in) dan rekam keluar (clock out) dengan persetujuan 

atasan langsung. Formulir Permohonan penyesuaian rekam 

kehadiran sebagaimana tercantum dalam lampiran 5. 

9. Mekanisme Penyesuaian rekam kehadiran : 

a. Pegawai mengisi formulir penyesuian rekam kehadiran dan 

dimintakan persetujuan atasan langsung. 

b. Pegawai menyampaikan kepada Penanggung Jawab Buku 

Kendali formulir penyesuaian rekam kehadiran yang telah 
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disetujui atasan langsung  

c. Penanggung Jawab Buku Kendali menyampaikan kepada Staf 

Biro SDM/Staf Pusdatinrenbang formulir penyesuaian rekam 

kehadiran yang telah disetujui atasan langsung  

d. Staf Biro SDM/Staf Pusdatinrenbang melakukan penyesuaian 

rekam kehadiran 

e. Penanggung Jawab Buku Kendali mengunggah formulir 

penyesuaian rekam kehadiran kedalam aplikasi prensensi  

10. Apabila atasan langsung tidak menyetujui rekam masuk (clock in) 

atau rekam keluar (clock out) hasil penyesuaian tersebut maka rekam 

kehadiran yang digunakan adalah rekam kehadiran sesuai dengan 

rekam kahadiran yang tercatat pada sistem elektronik. 

 

F. Tata Cara Rekam Kehadiran dengan Cara Manual 

1. Rekam kehadiran dapat dilakukan dengan cara manual, apabila: 

a. Sistem Elektronik atau mesin rekam kehadiran rusak/tidak 

berfungsi; 

b. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam Sistem 

Elektronik atau sistem rekam kehadiran elektronik; atau 

c. terjadi keadaan memaksa (force majeure). 

2. Dalam hal Sistem Elektronik rusak/tidak berfungsi maka Kepala 

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan akan 

menyampaikan informasi secara tertulis yang diumumkan kepada 

seluruh pegawai. 

3. Keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan pegawai tidak 

dapat melakukan rekam kehadiran secara elektronik antara lain 

adalah bencana alam, epidemik, kerusuhan. 

4. Keadaan memaksa (force majeure) dinyatakan dalam surat 

pernyataan keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani 

oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. 

5. Pegawai yang melakukan rekam kehadiran dengan cara manual 

karena sebab sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak dikenakan 
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pemotongan tunjangan kehadiran.  

6. Rekam kehadiran manual disampaikan kepada atasan langsung dan 

diunggah dalam aplikasi presensi oleh Penanggung Jawab Buku 

Kendali serta dilampirkan bukti dukung rekam kehadiran manual.  

G. Tata Cara Rekam Kehadiran dengan Buku Kendali 

1. Pencatatan kehadiran pada buku kendali dilakukan oleh Penanggung 

Jawab Buku Kendali. 

2. Pencatatan pada buku kendali meliputi: 

a. Data penyesuaian rekam kehadiran. 

b. Data Kehadiran pegawai yang melakukan pencatatan secara 

manual; 

1) Nomor Surat Tugas Konsinyering/Perjalanan 

dinas/diklat/tugas belajar; 

2) Nomor Surat Cuti. 

c. Bukti dukung pegawai : 

1) Surat Tugas bekerja tidak dari kantor; 

2) Formulir penyesuaian rekam kehadiran; 

3) Data kehadiran manual; 

4) Surat Tugas Konsinyering/Perjalanan dinas/diklat/tugas 

belajar; 

5) Surat Cuti/Surat Ijin Pribadi. 

3. Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama menunjuk 

Penanggung Jawab buku kendali di lingkungan unit kerjanya dan 

melaporkan nama petugas yang bersangkutan kepada Biro SDM.  

4. Tugas Penanggung Jawab Buku Kendali: 

a. Mencatat dan melakukan verifikasi bukti dukung sebagaimana 

dimaksud pada angka 2b dan 2c; 

b. Mengunggah bukti dukung sebagaimana dimaksud pada angka 

2c; 
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  Tabel 1 

Kehadiran/Ketidakhadiran yang memerlukan Bukti Dokumen 

No. Jenis  Bukti Dokumen 

1 Pegawai yang melaksanakan 

pekerjaan tidak dari kantor 

Surat Tugas Dinas yang 

ditandatangani Pimpinan 

Tinggi Madya/Pimpinan 

Tinggi Pratama/pejabat 

yang diberi wewenang 

2 Pegawai yang belum memiliki 

akun 

Daftar Hadir Manual 

3 Pegawai yang melakukan 

penyesuaian rekam kehadiran 

Formulir penyesuaian 

rekam hadir yang telah 

disetujui atasan langsung 

4 Ketidakhadiran karena Tugas 

Dinas berupa    

Rapat/konsinyering/Perjalanan 

Dinas 

Surat Tugas Dinas yang 

ditandatangani Pimpinan 

Tinggi Madya/Pimpinan 

Tinggi Pratama/ disposisi 

pimpinan yang dilampiri 

dengan undangan/ tangkap 

layar penugasan melalui 

pesan elektronik seperti 

whatsapp dan sms. 

5 Ketidakhadiran karena 

Kegiatan Pengembangan 

Kompetensi berupa Tugas 

Belajar 

Surat Tugas Belajar/Diklat 

Gelar yang ditandatangani 

Kepala Biro SDM 

6 Ketidakhadiran karena 

Kegiatan Pengembangan 

Kompetensi berupa Diklat 

Surat Tugas Pengembangan 

Kompetensi yang 

ditandatangani Sekretaris 

Kementerian 

PPN/Sekretaris Utama 

Bappenas atau Kepala Biro 
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SDM 

7 Ketidakhadiran Cuti Surat Izin Cuti Yang 

ditandatangani oleh Pejabat 

Yang Berwenang (contoh 

lampiran 6) 

Formulir permohonan cuti 

(jika surat cuti masih dalam 

proses) 

8 Ketidakhadiran karena Izin 

Pribadi 

Surat Izin yang dikeluarkan 

oleh Atasan Langsung 

(Pimpinan Tinggi 

Madya/Pimpinan Tinggi 

Pratama) 

 

5. Kehadiran/Ketidakhadiran pegawai karena alasan sebagaimana 

tersebut pada tabel 1 dan disertai dengan bukti dokumen tidak 

dikenai pengurangan tunjangan kehadiran dan hukuman disiplin. 

6. Kehadiran/Ketidakhadiran yang tidak disertai bukti dokumen 

sebagaimana tersebut pada tabel 1 dikenai pengurangan tunjangan 

kehadiran. 

7. Ketidakhadiran pegawai karena alasan sebagaimana tersebut pada 

tabel 1 angka 8 dan disertai dengan bukti dokumen dikenai 

pengurangan tunjangan kehadiran, namun tidak dikenai hukuman 

disiplin. 

8. Ketidakhadiran pegawai karena alasan sebagaimana tersebut pada 

tabel 1 angka 8 dan tidak disertai dengan bukti dokumen dikenai 

pengurangan tunjangan kehadiran dan hukuman disiplin. 

9. Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan 

Buku kendali kepada Biro SDM setiap bulan paling lambat setiap hari 

kerja pertama setelah periode berakhir. 

Contoh: 

a. Periode pencatatan kehadiran bulan Januari 2021 adalah (1 – 31 

Januari). Dengan demikian buku kendali disampaikan kepada 
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Biro SDM pada tanggal 1 Februari 2020; 

b. Periode pencatatan kehadiran bulan April 2021 adalah (1 – 30 

April). Dikarenakan tanggal 1 Mei jatuh pada sabtu, maka maka 

buku kendali disampaikan kepada Biro SDM pada hari Senin, 3 

Mei 2021. 

10. Penyampaian Rekapitulasi Buku Kendali bulan Desember mengikuti 

ketentuan pembayaran belanja pegawai pada akhir tahun yang 

ditetapkan oleh instansi/kementerian yang membidangi urusan 

keuangan 

11. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian buku kendali dan 

bukti dukungnya karena kelalaian Penanggung jawab Buku Kendali/ 

pegawai yang bersangkutan tidak menyampaikan bukti dukung 

maka digunakan data kehadiran pada aplikasi presensi Biro SDM. 

12. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian buku kendali dan 

bukti dukungnya karena kondisi force majeure maka akan dilakukan 

penyesuaian batas waktu penyampaian Buku Kendali. 

13. Bukti dokumen ketidakhadiran disimpan oleh Penanggung Jawab 

Buku Kendali melalui sistem elektronik dan akan dipergunakan 

sebagai bukti apabila ada pemeriksaan/audit.



 

 

 

 

BAB III 

PENILAIAN KERJA 

A. Penyusunan Rencana Kerja 

1. Pegawai menyusun rencana kerja tahunan diawal tahun yang dicatat 

sebagai penugasan/tasking pada sistem aplikasi. 

2. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan secara berjenjang dari 

pejabat pimpinan tinggi ke pejabat fungsional atau ke pejabat 

struktural di bawahnya bagi unit kerja yang masih memiliki Pejabat 

Administrasi dengan memperhatikan tingkat jabatan pada instansi 

pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rencana kerja tahunan diturunkan menjadi rencana kerja bulanan yag 

dicatat sebagai sub tasking penugasan pada sistem aplikasi. 

4. Pencatatan tasking dan sub tasking penugasan dilengkapi dengan 

IKU 

Kementerian 

IKU JPT 

Madya 

IKU JPT 

Pratama 

RKT JPT 

Madya: 

1. Kegiatan 

2. Timeline 

3. Alokasi 

SDM 

RKT JPT 

Pratama: 

1. Kegiatan 

2. Timeline 

3. Alokasi 

SDM 

1. Kegiatan 

2. Deadline 

3. Responsible 

person dan 

observer 

1. Kegiatan 

2. Deadline 

3. Responsible 

person dan 

observer 
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jangka waktu penyelesaian tugas (deadline) dan menetapkan 

responsible person sebagai penanggungjawab kegiatan. 

5. Contoh penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja bulanan 

untuk Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan fungsional 

sebagaimana dalam lampiran 7-9. 

 

B. Pelaksanaan Kinerja Pegawai 

1. Pegawai melaksanakan tugas berdasarkan rencana kerja yang telah 

ditetapkan dan disepakati oleh pimpinan. 

2. Pegawai wajib menyelesaikan tugas sebelum jangka waktu (deadline) 

yang telah ditetapkan. 

3. Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan pegawai tidak dapat 

menyelesaikan tugas sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, maka 

pegawai dapat mengajukan perubahan jangka waktu penyelesaian 

tugas kepada atasan langsung. Kondisi tersebut diantaranya adalah: 1) 

ada penugasan lain yang belum dijadwalkan sebelumnya dan harus 

segera diselesaikan; 2) Cuti. 

4. Pengajuan perubahan jangka waktu penyelesaian tugas wajib diajukan 

sebelum batas waktu yang telah disepakati sebelumnya berakhir. 

5. Pegawai yang telah menyelesaian penugasan wajib mencatatkan 

melalui sistem aplikasi dengan melampirkan bukti dukung berupa 

hasil/output pekerjaan. Apabila hasil /output bersifat rahasia maka 

dilampirkan bukti dukung berupa executive summary. 

 

C. Penyusunan Laporan Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja  

1. Penyusunan Laporan Kerja Bulanan 

a. Laporan kerja bulanan adalah pelaporan penyelesaian tugas yang 

dilaksanakan pegawai berdasarkan rencana kerja yang telah 

ditetapkan; 

b. Laporan kerja bulanan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 

tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan; 

c. Laporan kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 
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selain berisi uraian pelaksanaan rencana kerja bulanan juga 

berisi pelaksanaan tugas lainnya yang ditugaskan atau disetujui 

atasan langsungnya; 

d. Pegawai menyampaikan laporan kerja bulanan kepada atasan 

langsungnya paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya 

setelah periode penilaian berakhir; 

e. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d, 

dikecualikan untuk pegawai yang berhalangan karena sakit atau 

karena alasan yang bersifat force majeure. 

f. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e, 

disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah pegawai 

dinyatakan sehat atau kondisi dinyatakan kembali normal pasca 

terjadi force majeure. 

g. Pegawai yang sedang mengikuti pengembangan kompetensi 

(pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 bulan) tidak diwajibkan 

menyusun rencana kerja bulanan dan laporan kerja bulanan; 

h. Laporan kerja bulanan dapat disusun secara manual sesuai 

format lampiran 10, selanjutnya diunggah melalui sistem aplikasi 

dan/atau dicetak langsung melalui sistem aplikasi; 

 

2. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai  

a. Atasan langsung melakukan penilaian prestasi kerja Pegawai 

berdasarkan laporan kerja bulanan. 

b. Laporan kerja bulanan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 

tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan. 

c. Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diukur berdasarkan unsur ketepatan waktu dengan bobot 50% 

dan unsur kesesuaian dengan tugas dan fungsi pegawai dengan 

bobot 50%. 

d. Rekapitulasi penilaian prestasi kerja pegawai disampaikan setiap 

3 bulan kepada Biro Sumber Daya Manusia. 

e. Dalam rangka pengelolaan penilaian prestasi kerja pegawai, 

Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama menunjuk 
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pegawai yang ditugaskan sebagai pengelola kinerja. 

f. Pengelola kinerja bertugas menyiapkan rekapitulasi penilaian 

prestasi kerja pegawai di unit kerja untuk disetujui oleh Pimpinan 

Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama dan disampaikan kepada 

Biro SDM paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.   

1) Rekapitulasi penilaian prestasi kerja bulan Januari s.d. Maret 

disampaikan paling lambat tanggal 5 April. 

2) Rekapitulasi penilaian prestasi kerja bulan April s.d. Juni 

disampaikan paling lambat tanggal 5 Juli. 

3) Rekapitulasi penilaian prestasi kerja bulan Juli s.d. 

September disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober. 

4) Rekapitulasi penilaian prestasi kerja bulan Oktober s.d. 

Desember disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari 

tahun berikutnya. 

g. Format rekapitulasi penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana 

dalam lampiran 11. 

h. Pegawai dapat mengajukan keberatan atas penilaian prestasi 

kerja yang diberikan oleh Atasan Langsung. 

i. Keberatan dapat diajukan setelah atasan langsung memberikan 

penilaian dan sebelum rekapitulasi penilaian prestasi kerja 

disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia. 

j. Penyelesaian keberatan dapat melibatkan atasan atasan langsung 

(atasan dari Pejabat Penilai). 

 

3. Penilaian Prestasi Kerja Berdasarkan Unsur Ketepatan Waktu 

a. Ketepatan waktu adalah ukuran keberhasilan menyelesaikan 

tugas sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. 

b. Ketepatan waktu dihitung dengan cara membandingkan jumlah 

tugas yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah tugas yang 

telah diselesaikan pada periode penilaian. 

Ketepatan Waktu = Jumlah Tugas Selesai Tepat Waktu X 100% 

             Jumlah tugas yang diselesaikan 
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Contoh: 

1) Sdr. Dina (Perencana Muda) pada periode penilaian Januari 2021 

telah menyelesaian tugas dengan rincian sebagai berikut: 

No Rencana Kerja 

Januari 

Jadwal 

Penyelesaian 

Penyelesaian 

Tugas 

Keterangan 

1 Pengumpulan 

data untuk 

penyusunan 

konsep kajian 

31 januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

2 Identifikasi 

literatur review  

untuk 

penyusunan 

konsep kajian 

31 Januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

3 Penyusunan 

desain dan 

instrumen  

program 

31 Januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

4 Menyusun 

rencana 

persiapan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Rencana 

31 Januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

 

Berdasarkan data penyelesaian tugas pada bulan Januari 2021 

tersebut di atas, maka persentase ketepatan waktu Sdr. Dina 

adalah sebagai berikut: 

Ketepatan Waktu = Jumlah Tugas Selesai Tepat Waktu X 100% 

                 Jumlah tugas yang diselesaikan 

           = 4 X 100% 

                                 4 

           = 100% 
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2) Sdr. Amir (Arsiparis Penyelia) pada periode penilaian Januari 

2021 telah menyelesaikan tugas dengan rincian sebagai berikut: 

No Rencana Kerja 

Januari 

Jadwal 

Penyelesaian 

Penyelesaian 

Tugas 

Keterangan 

1 Melakukan 

identifikasi 

arsip untuk di 

alih mediakan 

31 januari 

2020 

30 Januari 

2020 

Tepat 

waktu 

2 Melakukan 

identifikasi 

arsip yang akan 

diautentifikasi 

31 Januari 

2020 

30 Januari 

2020 

Tepat 

waktu 

3 Memberikan 

penyalanan 

arsip dinamis di 

bulan Januari 

31 Januari 30 Januari Tepat 

waktu 

4 Melakukan alih 

media arsip 

31 Januari 

2020 

Belum 

selesai 

(dalam 

proses) 

Melewati 

batas 

waktu 

5 Melakukan 

autentifikasi 

arsip yang 

diterima pada 

bulan Januari 

2020 

31 Januari 

2020 

30 Januari 

2020 

Tepat 

waktu 

 

Berdasarkan data penyelesaian tugas pada bulan Januari 2020 

tersebut di atas, maka persentase ketepatan waktu Sdr. Amir 

adalah sebagai berikut: 

Ketepatan Waktu = Jumlah Tugas Selesai Tepat Waktu X 100% 

           Jumlah tugas yang diselesaikan 
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    = 4 X 100% 
                           5 
    = 80% 

 

c. Pegawai yang dapat menyelesaikan tugas lebih cepat atau sama 

dengan waktu yang telah ditetapkan mendapatkan penilaian 

unsur ketepatan waktu paling besar adalah 100% (seratus 

persen), 

4. Penilaian Prestasi Kerja Berdasarkan Unsur Kesesuaian dengan Tugas 

dan Fungsi Pegawai. 

a. Pemberi tugas memberikan penilaian unsur kesesuaian tugas dan 

fungsi pegawai. 

b. Tugas yang diberi nilai adalah tugas yang telah diselesaikan dalam 

periode bulan penilaian. 

c. Ada 3 (tiga) kategori penilaian unsur kesesuaian dengan tugas dan 

fungsi pegawai: 

1) Positif  

Tugas yang telah diselesaikan merupakan penugasan yang 

telah disetujui oleh atasan langsung/Pimpinan Tinggi 

Madya/Pimpinan Tinggi Pratama dan memiliki kualitas sesuai 

dengan target yang ditetapkan pimpinan. 

2) None   

Tugas yang telah diselesaikan merupakan penugasan yang 

telah disetujui oleh atasan langsung/Pimpinan Tinggi 

Madya/Pimpinan Tinggi Pratama, namun belum diberi 

nilai/terlambat diberi nilai oleh pemberi tugas. 

3) Negatif:  

Tugas yang telah diselesaikan merupakan penugasan yang 

telah disetujui oleh atasan langsung/Pimpinan Tinggi 

Madya/Pimpinan Tinggi Pratama dan memiliki kualitas tidak 

sesuai dengan target yang ditetapkan pimpinan; atau 

Tugas yang telah diselesaikan merupakan inisiatif pegawai dan 

tidak disetujui oleh Atasan Langsung/Pimpinan Tinggi 

Madya/Pimpinan Tinggi Pratama 
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d. Penilaian unsur kesesuaian tugas dan fungsi (kesesuaian tusi) 

pegawai dihitung dengan membandingkan jumlah nilai positif dan 

none dengan jumlah tugas yang telah diselesaikan pada periode 

berjalan. 

Contoh: 

b) Sdr. Dina (Perencana Muda) pada periode penilaian Januari 

2021 telan menyelesaikan tugas dengan rincian sebagai 

berikut: 

No Rencana 

Kerja Januari 

Jadwal 

Penyelesaian 

Penyelesaian 

Tugas 

Keterangan Nilai/ 

Score 

1 Pengumpulan 

data untuk 

penyusunan 

konsep kajian 

31 januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

Positif 

2 Identifikasi 

literatur 

review  untuk 

penyusunan 

konsep kajian 

31 Januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

Positif 

3 Penyusunan 

desain dan 

instrumen  

program 

31 Januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

Positif 

4 Menyusun 

rencana 

persiapan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Rencana 

31 Januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

Positif 

 

Berdasarkan data penyelesaian tugas pada bulan Januari 

2021 tersebut di atas, maka persentase kesesuaian tusi adalah 

sebagai berikut: 
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Kesesuaian tusi = Jumlah nilai positif dan none X 100% 

                   Jumlah tugas yang dinilai 

                 = 4 X 100% 

                                       4 

                 = 100% 

 

c) Sdr. Amir (Arsiparis Penyelia) pada periode penilaian Januari 

2021 telah menyelesaikan tugas dengan rincian sebagai 

berikut: 

No Rencana Kerja 

Januari 

Jadwal 

Penyelesaian 

Penyelesaian 

Tugas 

Keterangan Nilai/Score 

1 Melakukan 

identifikasi 

arsip untuk di 

alih mediakan 

31 januari 

2020 

30 Januari 

2020 

Tepat 

waktu 

Positif 

2 Melakukan 

identifikasi 

arsip yang 

akan 

diautentifikasi 

31 Januari 

2020 

30 Januari 

2020 

Tepat 

waktu 

Positif 

3 Memberikan 

penyalanan 

arsip dinamis 

di bulan 

Januari 

31 Januari 30 Januari Tepat 

waktu 

Positif 

4 Melakukan 

alih media 

arsip 

31 Januari 

2020 

Belum 

selesai 

(dalam 

proses) 

Melewati 

batas 

waktu 

Belum 

dapat dinilai 

karena 

tugas belum 

selesai 

5 Melakukan 

autentifikasi 

arsip yang 

31 Januari 

2020 

30 Januari 

2020 

Tepat 

waktu 

None 
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diterima pada 

bulan Januari 

2020 

 

Berdasarkan data penyelesaian tugas pada bulan Januari 2020 

tersebut di atas, maka persentase kesesuaian tusi adalah sebagai 

berikut: 

Kesesuaian tugas & fungsi = Jumlah nilai positif dan none X 100% 

                         Jumlah tugas yang dinilai 

                 = 4 X 100% 

                                       4 

                 = 100% 

 

d) Sdr. Dina (Perencana Muda) pada periode penilaian Januari 

2021 telan menyelesaikan tugas dengan rincian sebagai 

berikut: 

No Rencana 

Kerja Januari 

Jadwal 

Penyelesaian 

Penyelesaian 

Tugas 

Keterangan Nilai/ 

Score 

1 Pengumpulan 

data untuk 

penyusunan 

konsep kajian 

31 januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

Positif 

2 Identifikasi 

literatur 

review  untuk 

penyusunan 

konsep kajian 

31 Januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

Positif 

3 Penyusunan 

desain dan 

instrumen  

program 

31 Januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

Negatif 

4 Menyusun 

rencana 

31 Januari 

2021 

30 Januari 

2021 

Tepat 

waktu 

None 
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persiapan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Rencana 

 

 

Berdasarkan data penyelesaian tugas pada bulan Januari 

2021 tersebut di atas, maka persentase kesesuaian tusi adalah 

sebagai berikut: 

Kesesuaian tusi = Jumlah nilai positif dan none X 100% 

                   Jumlah tugas yang dinilai 

                 = 3 X 100% 
                                       4 

                 = 75%



 

 

 

 

BAB IV 

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA 

A. Ketentuan Umum 

1. Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan 

dengan perhitungan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 

terakhir pada bulan tersebut. 

2. Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan kelas jabatan dengan 

memperhitungkan hasil Penilaian Kerja Pegawai. 

3. Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menjabat sebagai pelaksana 

tugas: 

a. Apabila jabatan sebagai pelaksana tugas sejajar dengan jabatan 

definitif maka diberikan tunjangan jabatan sesuai kelas jabatan 

definitif dan ditambah 20% dari tunjangan jabatan pada kelas 

jabatan pelaksana tugas 

b. Apabila jabatan sebagai pelaksana tugas lebih tinggi dari jabatan 

definitif maka diberikan tunjangan jabatan sesuai kelas jabatan 

pada jabatan pelaksana tugas. 

4. Tunjangan Kinerja terdiri atas: 

a. Tunjangan Kehadiran; dan 

b. Tunjangan Prestasi. 

yang diberikan dengan proporsi tertentu. 

5. Pegawai dengan Jam Kerja Khusus mendapat Tunjangan Kinerja 

dengan proporsi: 

a. Tunjangan Kehadiran sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari 

Tunjangan Kinerja; dan 

b. Tunjangan Prestasi sebesar 80% (delapan puluh per seratus) 

dari Tunjangan Kinerja. 

6. Pegawai dengan Jam Kerja Reguler mendapat Tunjangan Kinerja 

dengan proporsi: 

a. Tunjangan Kehadiran sebesar 40% (empat puluh per seratus) 

dari Tunjangan Kinerja; dan 
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b. Tunjangan Prestasi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari 

Tunjangan Kinerja 

7. Tunjangan Kinerja diterima pegawai paling lambat tanggal 15 setiap 

bulannya dengan memperhitungkan data kehadiran dan capaian 

prestasi kerja. 

8. Perhitungan atas data kehadiran dilakukan setiap bulan, sedangkan 

perhitungan atas capaian prestasi kerja dilakukan setiap 3 bulan. 

Pembayaran tunjangan kinerja Bulan Januari sampai dengan 

Maret 2021 

a. Tunjangan kehadiran diberikan sesuai dengan data kehadiran 

pegawai; dan 

b. Tunjangan prestasi diberikan 100% 

Pembayaran tunjangan kinerja periode April sampai dengan Juni 

2020 diatur sebagai berikut: 

a. Tunjangan kehadiran diberikan sesuai dengan data kehadiran 

pegawai; dan 

b. Tunjangan prestasi diberikan sesuai dengan rata-rata capaian 

prestasi kerja bulan Januari sampai dengan Maret 2021. 

Pembayaran tunjangan kinerja mulai periode Juli-September 2021 

dan seterusnya diatur sebagai berikut: 

a. Tunjangan kehadiran diberikan sesuai dengan data kehadiran 

pegawai; dan 

b. Tunjangan prestasi diberikan sesuai dengan rata-rata capaian 

prestasi kerja per tiga bulan sebelumnya. 

9. Perubahan status kepegawaian/jabatan pegawai berdampak pada 

perubahan kelas jabatan dan besaran tunjangan kinerja dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Perubahan status kepegawaian/jabatan yang terjadi sampai 

dengan tanggal 15 bulan berjalan, maka kelas jabatan dan 

besaran tunjangan kinerja akan disesuaikan pada periode 

berjalan. 

b. Perubahan status kepegawaian/jabatan yang terjadi setelah 

tanggal 15 bulan berjalan, maka kelas jabatan dan besaran 
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tunjangan kinerja akan disesuaikan pada periode/bulan 

berikutnya. 

B. Ketentuan Pemberian Tunjangan Kehadiran 

1. Pegawai mendapatkan Tunjangan Kehadiran berdasarkan hasil 

perhitungan kehadiran Pegawai pada hari kerja dan jam kerja 

setiap bulan. 

2. Hasil penghitungan tunjangan kehadiran menggunakan data 

penghitungan tunjangan kehadiran yang telah diverifikasi oleh Biro 

SDM. 

3. Pegawai yang memenuhi kewajiban hari kerja dan memenuhi Jam 

Kerja diberikan Tunjangan Kehadiran sebesar 100% (seratus persen). 

4. Pegawai yang tidak memenuhi hari kerja dan jam kerja dikenai 

pengurangan Tunjangan Kehadiran. 

5. Pegawai dengan Jam Kerja Khusus dikenakan pengurangan 

Tunjangan Kehadiran dalam kondisi sebagai berikut: 

a. Pengurangan tunjangan kehadiran sebesar 2% (dua per seratus) 

dalam hal: 

1) melakukan rekam masuk (clock in) sebelum pukul 12.30 WIB 

namun tidak memenuhi ketentuan jumlah jam kerja; atau 

Contoh: 

Sdr. Firman dengan jabatan Perencana Muda, pada hari Senin, 

4 Januari 2021 melakukan rekam masuk (clock in) pada pukul 

10.00 WIB dan melakukan rekam keluar (clock out) pada pukul 

17.00 WIB sehingga jumlah jam kerja hanya 7 jam. Dengan 

demikian Sdr. Firman memperoleh potongan tunjangan 

kehadiran sebesar 2% 

2) memenuhi ketentuan jumlah jam kerja namun melakukan 

rekam masuk (clock in) setelah pukul 12.30 WIB; 

Contoh: 

Sdr. Firman dengan jabatan Perencana Muda, pada hari 

Selasa, 5 Januari 2021 melakukan rekam masuk (clock in) 

pada pukul 13.00 WIB dan melakukan rekam keluar (clock out) 

pada pukul 21.30 WIB sehingga jumlah jam kerja adalah 8 jam 
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30 menit. Dengan demikian Sdr. Firman memperoleh potongan 

tunjangan kehadiran sebesar 2%. 

 

b. Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 4% (empat per 

seratus) dalam hal melakukan rekam masuk (clock in) setelah 

pukul 12.30 WIB dan tidak memenuhi ketentuan jumlah Jam 

Kerja. 

Contoh: 

Sdr. Firman dengan jabatan Perencana Muda, pada hari Rabu, 5 

Januari 2021 melakukan rekam masuk (clock in) pada pukul 

13.00 WIB dan melakukan rekam keluar (clock out) pada pukul 

18.00 WIB sehingga jumlah jam kerja hanya 5 jam. Dengan 

demikian Sdr. Firman terlambat hadir dan tidak memenuhi jam 

kerja sehingga memperoleh potongan tunjangan kehadiran 

sebesar 4%. 

 

6. Pegawai dengan Jam Kerja Reguler dikenakan pengurangan 

Tunjangan Kehadiran dalam kondisi sebagai berikut: 

a. Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 2% (dua per seratus) 

dalam hal: 

1) melakukan rekam masuk (clock in) sebelum pukul 09.00 WIB 

namun tidak memenuhi ketentuan jumlah Jam Kerja; atau 

Contoh: 

Sdr. Amir adalah Arsiparis Penyelia (pegawai kategori jam 

kerja regular), pada hari Senin 4 Januari 2020 melakukan 

rekam masuk (clock in) pada pukul 08.00 WIB dan 

melakukan rekam keluar (clock out) pada pukul 16.00WIB 

sehingga jumlah jam kerja hanya 8 (delapan) jam. Dengan 

demikian Sdr. Amir tidak memenuhi ketentuan jumlah jam 

kerja minimal sehingga mendapatkan potongan tunjangan 

kehadiran sebesaar 2%. 

2) memenuhi ketentuan jumlah jam kerja, namun melakukan 

rekam masuk (clock in) setelah pukul 09.00 WIB sampai 



- 34 - 

 

 
 

dengan pukul 10.00 WIB. 

Contoh: 

Sdr. Amir adalah Arsiparis Penyelia (pegawai kaegori jam 

kerja regular), pada hari Selasa 5 Januari 2020 melakukan 

rekam masuk (clock in) pada pukul 09.30 WIB dan 

melakukan rekam keluar (clock out) pada pukul 18.00 WIB 

sehingga jumlah jam kerja adalah 8 (delapan) jam 30 (tiga 

puluh) menit. Dengan demikian Sdr. Amir terlambat masuk 

namun memenuhi ketentuan jumlah jam kerja minimal 

sehingga mendapatkan potongan tunjangan kehadiran 

sebesar 2%. 

 

b. Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 4% (empat per 

seratus) dalam hal: 

1) melakukan rekam masuk (clock in) setelah pukul pukul 

09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan tidak 

memenuhi ketentuan jumlah Jam Kerja;  

Contoh: 

Sdr. Amir adalah Arsiparis Penyelia (pegawai kategori jam 

kerja regular), pada hari Rabu, 6 Januari 2021 melakukan 

rekam masuk (clock in) pada pukul 09.30 WIB dan 

melakukan rekam keluar (clock out)  pada pukul 16.00 WIB 

sehingga jumlah jam kerja hanya 6 jam 30 menit. Dengan 

demikian Sdr. Amir terlambat hadir dan tidak memenuhi 

ketentuan jumlah jam kerja minimal sehingga mendapatkan 

potongan tunjangan kehadiran sebesaar 4%. 

2) melakukan rekam masuk (clock in) setelah pukul pukul 

10.00 WIB. 

Contoh: 

Sdr. Amir adalah Arsiparis Penyelia (pegawai kategori jam 

kerja regular), pada hari Kamis, 7 Januari 2021 melakukan 

rekam masuk (clock in) pada pukul 10.30 WIB dan 

melakukan rekam keluar (clock out) pada pukul 19.00 WIB 
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sehingga jumlah jam kerja hanya 8 jam 30 menit. Dengan 

demikian Sdr. Amir terlambat hadir sehingga mendapatkan 

potongan tunjangan kehadiran sebesaar 4%. 

 

7. Pegawai yang memenuhi alasan tertentu dikenakan pengurangan 

Tunjangan Kehadiran sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per 

seratus) terdiri atas: 

a. mengurus anggota keluarga yang sakit; 

b. mengurus keperluan sekolah anak; dan/atau 

c. mengurus pemakaman/menghadiri upacara keagamaan/ 

mengunjungi anggota keluarga yang meninggal dunia, diluar 

kategori yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan tentang cuti 

Pegawai Negeri Sipil. 

8. Pegawai yang tidak masuk bekerja selama 1 (satu) hari dan/atau 

tidak merekam kehadirannya dikenakan pengurangan Tunjangan 

Kehadiran sebesar 5% (lima per seratus). 

9. Pegawai yang tidak hadir karena melaksanakan cuti sakit, cuti 

tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting dan cuti besar tidak 

dikenai pemotongan tunjangan kehadiran. 

10. Pegawai yang tidak hadir karena melaksanakan perjalanan dinas 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan 

pengurangan Tunjangan Kehadiran. 

11. Pegawai yang tidak hadir karena mengikuti pengembangan 

kompetensi, meliputi pendidikan formal/tugas belajar, pelatihan 

structural, pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan pelatihan 

sosio kultural untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan, tidak dikenai 

pengurangan tunjangan kehadiran. 

12. Pegawai yang tidak hadir karena pengembangan kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada angka 11 dikenakan pengurangan 

Tunjangan Kehadiran sebesar 5% untuk setiap ketidakhadiran pada 

hari berikutnya. 

13. Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada 

angka 4 dihitung secara kumulatif paling banyak sebesar 100% 
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(seratus persen) dari Tunjangan Kehadiran setiap bulannya. 

14. Dalam hal pada kurun waktu 1 (satu) bulan terdapat jumlah hari 

kerja lebih dari 20 hari maka Tunjangan Kehadiran yang diterima 

adalah sebesar 100% (seratus persen) dikurangi jumlah persentase 

akumulasi ketidakhadiran Pegawai. 

 

C. Ketentuan Pemberian Tunjangan Prestasi 

1. Tunjangan diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi Pegawai. 

2. Prestasi Pegawai dinilai berdasarkan nilai ketepatan waktu dan 

kesesuaian tugas dan fungsi selama 3 (tiga) bulan. 

3. Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas, maka prestasi kerja 

dihitung berdasarkan capaian kerja selama 3 bulan untuk jabatan 

definitif dan jabatan pelaksana tugas. 

4. Tunjangan Prestasi diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. penilaian kerja antara 90 sampai dengan 100, menerima 

Tunjangan Prestasi sebesar 100% untuk setiap bulan; 

b. penilaian kerja antara 70 sampai dengan 89,99, dikenakan 

pengurangan Tunjangan Prestasi sebesar 2,5% untuk setiap 

bulan; 

c. penilaian kerja antara 50 sampai dengan 69,99, dikenakan 

potongan Tunjangan Prestasi sebesar 5% untuk setiap bulan; dan 

d. penilaian kerja kurang dari 50, dikenakan potongan Tunjangan 

Prestasi sebesar 7,5% untuk setiap bulan. 

5. Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi satu bulan penuh, 

diberikan tunjangan prestasi sebesar 100% pada bulan tersebut. 

6. Pegawai yang menjalankan cuti satu bulan penuh (kecuali cuti di luar 

tanggungan negara) diberikan tunjangan prestasi sebesar 100% pada 

bulan tersebut. 

 

D. Pegawai Yang Tidak Memperoleh Tunjangan Kinerja 

1. Pegawai tidak diberikan tunjangan kinerja dengan kategori: 

a. Pegawai Kementerian Perencanaan yang tidak mempunyai 
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jabatan tertentu; 

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau 

dinonaktifkan; 

c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan 

diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai 

pegawai; 

d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau 

dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; 

e. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain; 

atau 

f. Pegawai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan tidak berhak untuk memperoleh Tunjangan Kinerja. 

2. Penghentian pembayaran tunjangan kinerja untuk pegawai dengan 

kategori 1a sampai dengan 1f dilakukan terhitung mulai bulan yang 

tercantum dalam Surat Keputusan. 

3. Apabila sudah dilakukan pembayaran tunjangan kinerja karena 

keterlambatan penerbitan Surat Keputusan maka pegawai wajib 

melakukan pengembalian tunjangan kinerja yang telah diterima 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

E. Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja 

Tunjangan Kinerja (TK) yang diterima pegawai merupakan hasil perkalian 

dari nilai total komponen tunjangan kinerja (KTK) dengan besaran 

tunjangan kinerja (BTK) pada kelas jabatannya, sebagai berikut: 

    TK = KTK x BTK 

 

Nilai Komponen Tunjangan Kinerja (KTK) merupakan akumulasi dari 

hasil perkalian persentase kehadiran dengan jumlah pemotongan unsur 

kehadiran (KH) dan hasil perkalian persentasi prestasi kerja dengan 

jumlah pemotongan unsur prestasi kerja (PK), sebagai berikut: 

 

Nilai Komponen Tunjangan Kinerja Pegawai Kategori Jam Kerja Khusus: 

KTK = (20% x KH) + (80% x PK) 
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Atau  

KTK = 100% - persentase pengurangan TK 

 

Nilai Komponen Tunjangan Kinerja Pegawai Kategori Jam Kerja Reguler: 

KTK = (40% x KH) + (60% x PK) 

Atau  

KTK = 100% - persentase pengurangan TK 

 

Contoh: 

1. Sdr. Firman NIP: 198610312008031001 bekerja pada unit kerja A 

dengan jabatan Fungsional Perencana Muda (pegawai jam kerja 

khusus) kelas jabatan 10. Pada Triwulan I (Januari – Maret) tahun 

2020 telah dilakukan penilaian prestasi kerja yang terdiri atas 

komponen ketepatan waktu dan kesesuaian tugas dan fungsi. Waktu 

penilaian triwulan 1 adalah bulan April 2020. Nilai prestasi kerja Sdr. 

Firman pada triwulan 1 yang menjadi dasar pengurangan tunjangan 

prestasi selama 3 bulan berikutnya (April – Juni 2020) adalah sebagai 

berikut: 

Komponen 

Nilai 

Nilai Bobot Nilai 

Komponen  

Nilai 

Prestasi 

Kerja 

Persentase 

Pengurangan 

Tunjangan 

Prestasi 

(PPTP) 

(1) (2) (3) (4) = (2) x 

(3) 

(5) = Nilai 

Ketepatan 

waktu + 

Kesesuaian 

Tusi 

(6) 

Ketepatan 

waktu 

100 50% 50 95 0%*) 

Kesesuaian 

Tusi 

90 50% 45 
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*) Nilai Prestasi kerja 95 (diatas 90) maka tidak mendapat pengurangan 

tunjangan prestasi. Lihat C.4 

 

a. Penghitungan Tunjangan Kinerja Sdr. Firman pada bulan April 2020 

Misalkan pada bulan April 2020, Sdr. Firmasyah tidak masuk kerja 

tanpa keterangan 1 hari, tidak memenuhi jam kerja 2 hari, cuti sakit 

1 hari. Maka berdasakan kriterian pemotongan kehadiran, 

pengurangan tunjangan kinerja Sdr. Firman karena komponen 

kehadiran adalah sebagai berikut: 

NO Jenis 

ketidakhadiran 

Jumlah % Pengurangan  % pengurangan 

tunjangan 

kehadiran 

dalam 1 bulan 

1 Tidak masuk 

kerja tanpa 

keterangan 

1 5 5 % 

2 Tidak 

memenuhi 

jumlah jam 

kerja 

2 2 4 % 

3 Cuti sakit 1 0 0 % 

Persentase Pengurangan Komponen Kehadiran 

(PPKH) 

9 % 

 

Untuk kasus Sdr. Firman pada bulan April di atas, maka: 

Persentase Potongan Tunjangan Kinerja (PPTK) = PPTP + PPKH 

PPTK = (80% X 0%) + (20% X 9%) = 1,8% 

Besaran Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan 10 adalah 

Rp5.979.200. Jadi tunjangan kinerja Sdr. Firman pada bulan April 

2020 (yang akan diterima pada bulan Mei 2020) adalah sebesar: 

TK = KTK X BTK 

     = (100% - 1,8%) x RP5.979.200 

     = Rp5.871.574,4 
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b. Penghitungan Tunjangan Kinerja Sdr. Firman pada bulan Mei 

Misalkan pada bulan Mei 2020, Sdr. Firmasyah tidak masuk kerja 

tanpa keterangan 2 hari, hadir terlambat dan tidak memenuhi jam 

kerja 2 hari, izin dengan alas an tertentu (mengambil rapor anak) 1 

hari. Maka berdasakan kriterian pemotongan kehadiran, 

pengurangan tunjangan kinerja Sdr. Firman karena komponen 

kehadiran adalah sebagai berikut: 

NO Jenis 

ketidakhadiran 

Jumlah % 

Pengurangan  

% pengurangan 

kehadiran dalam 

1 bulan 

1 Tidak masuk 

kerja tanpa 

keterangan 

2 5 10  

2 Hadir 

terlambat dan 

Tidak 

memenuhi 

jumlah jam 

kerja 

2 4 8  

3 Izin alasan 

tertentu 

1 1,25 1,25  

Persentase Pengurangan Komponen 

Kehadiran (PPKH) 

19,25  

 

Untuk kasus Sdr. Firman pada bulan Mei di atas, maka: 

Persentase Potongan Tunjangan Kinerja (PPTK) = PPTP + PPKH 

PPTK = (80% x 0) + (20% X 19,25) = 3,85% 

Besaran Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan 10 adalah 

Rp5.979.200. Jadi tunjangan kinerja Sdr. Firman pada bulan Mei 

2020 (yang akan diterima pada bulan Juni 2020) adalah sebesar: 

TK = KTK X BTK 

     = (100% - 3,85%) x RP5.979.200 

     = Rp5.172.100,8 
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c. Penghitungan Tunjangan Kinerja Sdr. Firman pada bulan Juni 

Misalkan pada bulan Juni 2020, Sdr. Firmasyah selalu hadir tepat 

waktu dan memenuhi jam kerja. Maka pada bukan Juni 2020 Sdr. 

Firma tidak memperoleh pemotongan kehadiran (potongan 

kehadiran adalah 0%). 

Untuk kasus Sdr. Firman pada bulan Juni di atas, maka: 

Persentase Potongan Tunjangan Kinerja (PPTK) = PPTP + PPKH 

PPTK = (80% X 0) + (20% X 0) = 0% 

Besaran Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan 10 adalah 

Rp5.979.200. Jadi tunjangan kinerja Sdr. Firman pada bulan Juni 

2020 (yang akan diterima pada bulan Juli 2020) adalah sebesar: 

TK = KTK X BTK 

     = (100% - 0%) x RP5.979.200 

     = Rp5.979.200 

 

2. Sdr. Amir NIP: 197012302000121001 bekerja pada unit kerja A dengan 

jabatan Arsiparis Penyelia (pegawai jam kerja reguler) kelas jabatan 8. 

Pada Triwulan 2 (April – Juni) tahun 2020 telah dilakukan penilaian 

prestasi kerja yang terdiri atas komponen ketepatan waktu dan 

kesesuaian tugas dan fungsi. Waktu penilaian triwulan 2 adalah bulan 

Juli 2020. Nilai prestasi kerja Sdr. Amir pada triwulan 2 yang menjadi 

dasar pengurangan tunjangan prestasi selama 3 bulan berikutnya (Juli 

– September 2020) adalah sebagai berikut: 

Komponen 

Nilai 

Nilai Bobot Nilai 

Komponen  

Nilai 

Prestasi 

Kerja 

Persentase 

Pengurangan 

Tunjangan 

Prestasi 

(PPTP) 

(1) (2) (3) (4) = (2) x 

(3) 

(5) = Nilai 

Ketepatan 

waktu + 

Kesesuaian 

(6) 
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Tusi 

Ketepatan 

waktu 

90 50% 45% 80% 2,5% 

Kesesuaian 

Tusi 

80 50% 40% 

 

a. Penghitungan Tunjangan Kinerja Sdr. Amir pada bulan Juli 2020 

Misalkan pada bulan Juli 2020, Sdr. Amir tidak masuk kerja tanpa 

keterangan 1 hari, tidak memenuhi jam kerja 2 hari, cuti sakit 1 

hari. Maka berdasakan kriterian pemotongan kehadiran dalam 

table…., pengurangan tunjangan kinerja Sdr. Firman karena 

komponen kehadirna adalah sebagai berikut: 

NO Jenis 

ketidakhadiran 

Jumlah % Pengurangan  % 

pengurangan 

kehadiran 

dalam 1 bulan 

1 Tidak masuk 

kerja tanpa 

keterangan 

2 5 10 

2 Tidak 

memenuhi 

jumlah jam 

kerja 

2 2 4 

3 Cuti sakit 1 0 0 

Persentase Pengurangan Komponen Kehadiran 

(PPKH) 

14 

 

Untuk kasus Sdr. Amir pada bulan April di atas, maka: 

Persentase Potongan Tunjangan Kinerja (PPTK) = PPTP + PPKH 

PPTK = (60% X 2,5) + (40% X 14) 

         = 1,5% + 5,6% = 7.1% 

Besaran Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan 8 adalah 

Rp4.595.150. Jadi tunjangan kinerja Sdr. Amir pada bulan Juli 
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2020 (yang akan diterima pada bulan Mei 2020) adalah sebesar: 

TK = KTK X BTK 

     = (100% - 7,1%) x RP4.595.150 

     = Rp4.241.024,35 

b. Penghitungan Tunjangan Kinerja Sdr. Amir pada bulan Agustus 

Misalkan pada bulan Agustus 2020, Sdr. Firmasyah tidak masuk 

kerja tanpa keterangan 1 hari, hadir terlambat dan tidak memenuhi 

jam kerja 2 hari, izin dengan alasan tertentu (mengambil rapor anak) 

1 hari. Maka berdasakan kriteria pemotongan kehadiran dalam 

table…., pengurangan tunjangan kinerja Sdr. Firman karena 

komponen kehadirna adalah sebagai berikut: 

NO Jenis 

ketidakhadiran 

Jumlah % 

Pengurangan  

% pengurangan 

kehadiran dalam 

1 bulan 

1 Tidak masuk 

kerja tanpa 

keterangan 

1 5 5 

2 Hadir 

terlambat dan 

Tidak 

memenuhi 

jumlah jam 

kerja 

2 4 8 

3 Izin alas an 

tertentu 

1 1,25 1,25 

Persentase Pengurangan Komponen 

Kehadiran (PPKH) 

14.25 

 

Untuk kasus Sdr. Amir pada bulan Agustus di atas, maka: 

Persentase Potongan Tunjangan Kinerja (PPTK) = PPTP + PPKH 

PPTK = (60% X 2,5%) + (40% X 14,25) 

         = 1,5% + 5,7% = 7,2% 

Besaran Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan 8 adalah 
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Rp4.595.150. Jadi tunjangan kinerja Sdr. Firman pada bulan Mei 

2020 (yang akan diterima pada bulan Juni 2020) adalah sebesar: 

TK = KTK X BTK 

     = (100% - 7,2%) x Rp4.595.150 

     = Rp4.264.299,2 

c. Penghitungan Tunjangan Kinerja Sdr. Amir pada bulan 

September 

Misalkan pada bulan September 2020, Sdr. Amir selalu hadir tepat 

waktu dan memenuhi jam kerja. Maka pada bukan September 2020 

Sdr. Amir tidak memperoleh pemotongan kehadiran (potongan 

kehadiran adalah 0%). 

Untuk kasus Sdr. Amir pada bulan September di atas, maka: 

Persentase Potongan Tunjangan Kinerja (PPTK) = PPTP + PPKH 

PPTK = (60% X 2,5) + (40% X 0) 

         = 1,5% + 0% = 1,5% 

Besaran Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan 8 adalah 

Rp4.595.150. Jadi tunjangan kinerja Sdr. Amir pada bulan 

September 2020 (yang akan diterima pada bulan September 2020) 

adalah sebesar: 

TK = KTK X BTK 

     = (100% - 1,5%) x Rp. 4.595.150 

     = Rp4.526.222,75



 

 

 

 

BAB V 

KETENTUAN KHUSUS 

 

1. Dalam hal terjadi kondisi bencana atau kondisi darurat lainnya, 

Kementerian   Perencanaan   Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan sistem kerja 

pegawai sesuai kebijakan pemerintah, dengan mengupayakan 

penyesuaian yang mengacu pada kebijakan dalam Petunjuk 

Pelaksanaan ini. 

2. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap 3 bulan sekali yang dimulai 

pada periode Januari sampai dengan Maret 2021.  

3. Pembayaran tunjangan kehadiran sesuai dengan data kehadiran 

dimulai sejak periode Januari 2021. Sedangkan pembayaran 

tunjangan prestasi sesuai dengan capaian prestasi kerja dimulai sejak 

periode April 2021 yang dihitung setiap 3 bulan sekali.  

4. Untuk rekapitulasi penilaian prestasi kerja pegawai di unit kerja yang 

telah disetujui oleh Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama 

untuk  penilaian prestasi kerja bulan Januari s.d. Maret 2021 

disampaikan kepada Biro SDM paling lambat tanggal 20 April 2021. 

5. Integrasi Penilaian Kerja Pegawai dengan sistem manajemen kinerja 

Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dalam Juklak Sistem Manajemen 

Kinerja. 

 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

 

HIMAWAN HARIYOGA



 

 

 

 

Lampiran 1 
 
 

 
Surat Permohonan Izin Pribadi 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : ............................................................................. 

NIP   : ............................................................................. 

Pangkat/Gol. : .............................................................................. 

Jabatan  : ............................................................................. 

Unit Organisasi : ............................................................................. 

 
Dengan ini memohon izin kepada Bapak/Ibu                                     bahwa 

saya tidak masuk kerja/pulang lebih cepat/datang terlambat pada tanggal 

....… sampai .......... karena ………………………………………………. 

 
Demikian permohonan izin ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan 

sebagaimana mestinya. Atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

 
     Jakarta, ...... 
    Hormat saya, 
 
 

    
 

                                     (Nama) 
                                        NIP. 

 

CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN 
LANGSUNG 

 
  

PARAF ATASAN LANGSUNG 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 
 

SURAT PERMOHONAN 
MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK DARI KANTOR 

 
 

 
Kepada 
Yth. Deputi/Direktur (Ditulis Jabatan Atasan Langsung) 

Di 
Jakarta 

 
 

 
1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 
NIP  : 
Jabatan  : 

Unit Kerja : 
Mengajukan permohonan izin melaksanakan tugas tidak dari kantor pada 
tanggal ……… sampai ……… dengan alasan …….. 

2. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan rencana kerja bulanan/ 
harian selama menjalankan tugas dari rumah: 
Rencana kerja bulanan/ harian: 

- ….. 
- ….. 

- ….. 
3. Demikian surat permohonan ini kami buat. Atas perkenan Bapak/Ibu kami 

ucapkan terima kasih. 
 

Jakarta, …………… 
Yang Mengajukan Permohonan Izin 

 

 
 

Nama 
NIP 

 

Untuk diisi oleh Atasan Langsung 
Permohonan melaksanakan tugas dari rumah Sdr ……(diisi nama pegawai yang 
mengajukan permohonan) dapat disetujui/tidak dapat disetujui. 
 

Alasan/pertimbangan pimpinan tidak menyetujui permohonan: 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

 
Atasan Langsung, 

(nama Jabatan) 
 
 

Nama 
NIP 



 

 

Lampiran 3 

 
SURAT TUGAS 

BEKERJA TIDAK DARI KANTOR 

Nomor     /Kode Unit Kerja/bulan/tahun 
 

 
 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama :  

NIP :  

Jabatan :  

 

dengan ini kami menugaskan kepada kepada :  

 

No. Nama Jabatan Tanggal Bekerja Tidak dari 
Rumah 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
Untuk bekerja tidak dari kantor. Selama bekerja tidak dari kantor, Saudara wajib 
menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjaga 
komunikasi dengan baik. 
 

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.  

 
 

Jakarta, Tanggal 
      
 

Atasan Langsung, 

(nama Jabatan) 
 

 
Nama 

NIP 
 
 
 
 
Tembusan: 
1. ……………………………….                                         
2. ………………………………. 
3. dan seterusnya 



 

 

Lampiran 4 

 
 

DAFTAR HADIR MANUAL PEGAWAI 

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 
 

 
Nama  : 

NIP  : 
Jabatan : 

Unit Kerja : 
Periode : 
 

Tanggal Jenis Ketidakhadiran *) Waktu 
Kehadiran **) 

Keterangan 

Cuti Dinas Izin Tanpa 
Keterangan 

Jam 
Hadir 

Jam 
Pulang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

 

 
Menyetujui, 

(Jabatan Atasan Langsung) 
 
 

 
 

 
(Nama Atasan Langsung) 

Pegawai, 

(Jabatan Pegawai) 
 
 

 
 

 
(Nama Pegawai) 

 
 
Petunjuk Pengisian Kolom: 

(1)   : diisi tanggal 

(2), (3), (4), (5) : berikan tanda checklist (V) pada keterangan yang 
  sesuai apabila pegawai tidak hadir 
  Contoh: 

Sdr. Amin adalah seorang pengemudi di unit kerja A, pada 
tanggal 2 Januari 2020 ybs. Tidak hadir dikarenakan cuti 
tahunan. Maka pada kolom (2) diberikan tanda check list (V) 

(6)   : diisi data jam kehadiran pegawai 

(7)   : diisi data jam kepulangan pegawai 
(8)   : diisi keterangan yang menjelaskan ketidakhadiran 

  pegawai  

  Contoh: 

Sdr. Amin adalah seorang pengemudi di unit kerja A, pada 
tanggal 2 Januari 2020 ybs. Tidak hadir dikarenakan cuti 
tahunan. Maka pada kolom (8) dituliskan keterangan cuti 
tahunan 

 

 

 
 



 

 

Lampiran 5 
Surat Permohonan  

Penyesuaian Rekam Kehadiran (Clock in/ clock out) 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : …..................................................................... 

NIP : ......................................................................... 

Pangkat/Gol.Ruang : .…..................................................................... 

Jabatan : ………............................................................... 

Unit Organisasi : ….......................................................................... 

 
Dengan ini memohon izin kepada Bapak/Ibu (diisi nama jabatan atasan langsung) 

untuk melakukan penyesuaian data kehadiran sebagai berikut: 

- tanggal   : ………… 

- clock in  : Pukul ……… menjadi pukul…… 

- clock out  : Pukul ……… menjadi pukul…….  

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan laporan kerja harian sebagai berikut: 

- ….. 

- ….. 

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana 

mestinya. Atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

 
     Jakarta, ...... 
    Hormat saya, 
 
 

    
 

                                     (Nama) 
                                        NIP. 

 

CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN 
LANGSUNG 

 
Disetujui/ tidak disetujui *) 

 
Alasan jika tidak disetujui: 
 
 
 
  

PARAF ATASAN LANGSUNG 
 

 
 
 



 

 

 
Lampiran 6 
Contoh surat izin cuti yang ditandatanganin oleh Pejabat yang Berwenang 
 

 

 
 
 



 

 

 

Lampiran 7 

Contoh Pemetaan Sasaran, Indikator dan Rencana Kerja Tahunan Pimpinan 
Tinggi Pratama 

 
IKU Menteri IKU Eselon I IKU Eselon II Penugasan (Tasking) 

Eselon II 

Indeks 

Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional 

Indeks Perencanaan 

Pembangunan 
Bidang 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Akurasi Proyeksi 

Angka Kemiskinan 

1. Koordinasi 

Penyusunan RKP 
Lingkup Bidang 
Penanggulangan 
Kemiskinan dan 
Kesejahteraan Sosial 

2. Koordinasi 
Penyusunan RPJMN 

Lingkup Bidang 
Penanggulangan 
Kemiskinan dan 
Kesejahteraan Sosial 

  Persentase 

keselarasan sasaran 
program 

Penanggulangan 
Kemiskinan dalam 
RPJMN dengan 
indicator PP Program 
Penanggulangan 
Kemiskinan dalam 
RKP 

   3. Koordinasi 

Penyusunan Kajian 
Lingkup Bidang 
Penanggulangan 
Kemiskinan dan 
Kesejahteraan Sosial 

   4. Koordinasi 
Pemantauan Program 
Lingkup Bidang 
Penanggulangan 
Kemiskinan dan 
Kesejahteraan Sosial 

   5. Koordinasi Evaluasi 
Program 
Pembangunan 
Lingkup Bidang 
Penanggulangan 
Kemiskinan dan 
Kesejahteraan Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

 

Contoh Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perencana Muda  
 

IKU Menteri IKU Eselon I IKU Pimpinan 
Tinggi 
Pratama 

Rencana 
Kerja 
Tahunan 
Pimpinan 
Tinggi 
Pratama 

Rencana 
Kerja 
Tahunan 
Perencana 
Muda 

Indeks 
Perencanaa
n 
Pembangun
an Nasional 

Indeks 
Perencanaan 
Pembanguna
n Bidang 
Kependuduka
n dan 
Ketenagakerja
an 

Akurasi 
Proyeksi 
Angka 
Kemiskinan 

Koordinasi 
Penyusunan 
RKP Lingkup 
Bidang 
Penanggulang
an 
Kemiskinan 
dan 
Kesejahteraa
n Sosial 

Penyusunan 
konsep KEM 
PPKF 
 

 Persentase 
keselarasan 
sasaran 
program 
Penanggulang
an Kemiskinan 
dalam RPJMN 
dengan 
indicator PP 
Program 
Penanggulang
an Kemiskinan 
dalam RKP 

Penyusunan 
desain dan 
instrumen  
program 
penanggulang
an 
kemiskinan 

 

 Persentase 
keselarasan 
output Renja 
K/L dengan 
Program-
program 
Penganggulan
gan 
Kemiskinan 
RKP 

1. Pemilihan 
indicator 
(PP 1: 
Bansos, 
Kesos, & 
PP 4: 
Pengentasa
n 
Kemiskina
n) 

2. Penghitung
an baseline 
indikator 

 Persentase 
keselarasan 
output Renja 

K/L dengan 
anggaran 
dalam RKA 
K/L terkait 
Program-
program 
Penanggulang
an Kemiskinan 
RKP 

 1. Exercise 
pagu 
anggaran 

2022 
2. Penyusuna

n Krisna 
RKP 2022 
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Contoh Penyusunan Rencana Kerja Bulanan Perencana Muda 

 

Rencana Kerja 
Tahunan 
Perencana 
Muda 

Rencana Kerja 
Bulanan 

BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Penyusunan 
konsep KEM 
PPKF 

1. Penyusunan 
latar 
belakang 

            

2. Penyusunan 

metodologi 

            

3. Penyusunan 

analisis 

            

4. Perumusan 
KEM 

            

Penyusunan 
desain dan 
instrumen  
program 
penanggulangan 
kemiskinan 
 

1. Penyusunan 
latar 
belakang 

            

2. Penyusunan 
metodologi 

            

3. Penyajian 
dan 
pengolahan 
data 

            

4. Penyusunan 
rekomendasi 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 
JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2, JAKARTA 10310 

TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 

www.bappenas.go.id 

___________________________________________________________________________ 
LAPORAN KERJA BULANAN 

 
Nama :  

NIP :  

Jabatan :  

Unit Kerja :  

Periode : 

 
 
 

No. Rincian Kegiatan Output Jumlah Keterangan 

A. Tugas Utama 

     

     

     

     

B. Tugas Mandiri 

     

     

     

 

 

 

  Menyetujui, 

Pegawai  Atasan Langsung 

 

 

 

  

   

(Nama)  (Nama) 
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Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

 

Unit Kerja   : 

Periode  : 

 

 

NO NAMA JABATAN NILAI PRESTASI KERJA Persentase 
potongan 

Tunjangan 
Prestasi 

   Ketepatan Waktu Kesesuaian 

Tugas dan 
Fungsi 

Nilai Total 

Prestasi Kerja 

1. Dina  Perencana Muda 100 100 100 0% 

2. Amir Arsiparis Penyelia 80 80 80 0% 

3. Dayat Pengemudi 100 100 100 0% 

 

Menyetujui              Disusun oleh 

(Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama)       Pejabat Pengelola Kinerja 

 

 

 

Nama              Nama 

NIP              NIP 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

 

HIMAWAN HARIYOGA 


