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Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana terdiri
atas :
1. tunjangan prestasi;
2. tunjangan kehadiran;
3. tunjangan membuat laporan harian; dan
4. tunjangan berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Presentase pemberian tunjangan prestasi dan tunjangan
kehadiran adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus)
untuk tunjangan prestasi; dan 40% (empat puluh per
seratus) untuk tunjangan kehadiran, tunjangan
membuat laporan harian dan tunjangan berpakaian
sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tunjangan Tambahan Penghasilan
sebagai mana yang dimaksud diatas
diberikan
jika
nilai
Tunjangan
Tambahan Penghasilan lebih tinggi dari
Tunjangan Fungsional.

WAKTU KERJA
1. PNS wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu,
di ulai dari hari Se i sa pai de ga Ju ’at atau setara
dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
2. Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
3. Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan
Kamis adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.00, sedangkan
u tuk hari Ju ’at adalah pukul .3 sa pai de ga
.3 .
4. Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan
Kamis adalah pukul 10.00 sampai dengan 10.30, 12.00 sampai
dengan 13.30 dan 15.00 sampai dengan 15.30, sedangkan
u tuk hari Ju ’at adalah pukul 9. sa pai de ga 9.3 ,
11.30 sampai dengan 13.30 dan 15.00 sampai dengan 15.30.

REKAM KEHADIRAN
PNS wajib melakukan rekam kehadiran dengan
menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.
Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud diatas
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat
hadir dan pulang kerja.
Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah wajib
menyerahkan rekam kehadiran kepada BKPSDM
Kab. Gowa, selambat-lambatnya tanggal 5 setiap
bulan.

PNS dinyatakan melanggar waktu kerja apabila :
1. Tidak hadir;
2. Terlambat hadir;
3. Pulang sebelum waktunya; dan
4. Tidak melakukan rekam kehadiran tanpa alasan
yang sah.
Ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan
bagi PNS yang sakit atau PNS mendapat tugas di luar kantor.

PNS yang tidak hadir karena sakit kurang dari tiga hari maka wajib
membuat surat keterangan dari atasan langsung untuk kemudian
ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa bersamaan dengan
laporan rekam kehadiran.
PNS yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor wajib
menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang, untuk
kemudian ditembuskan kepada BKPSDM Kab. Gowa bersamaan
dengan laporan rekam kehadiran.

1. PNS wajib mengisi laporan kinerja harian.
2. Penilaian prestasi PNS dilakukan oleh atasan langsung
PNSselamat-lambatnyapukul10.00 pada hari berikutnya.
3. Apabila penilaian prestasi PNS tidak dapat dilakukan
oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh
pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang
ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Penilaian prestasi PNS diberikan atas realisasi capaian
kinerja terhadap SKP On Line yang dihitung setiap
tahun.
Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan
setelah tanggal 20 disetiap bulannya.

Pengurangan tunjangan kehadiran dilakukan apabila :
1. tidak hadir karena mangkir;
2. terlambat hadir;
3. pulang sebelum waktunya;
4. tidak melakukan rekam kehadiran dengan sengaja;
5. sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat
keterangan rawat inap;
6. tugas luar tanpa surat tugas;
7. tidak mambuat laporan harian; dan
8. berpakaiaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengurangan tunjangan kehadiran adalah sebesar :
a. 4% (empatper seratus) per hari bagi PNS yang tidak hadir
karena mangkir;
b. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang terlambat
hadir lebih 1 menit sampai dengan 30 menit;
c. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang terlambat hadir lebih
dari 31 menit sampai dengan 60 menit;
d. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi PNS yang
terlambat hadir lebih dari 61 menit sampai dengan 90 menit;
e. 1,5% (satu koma lima per seratus) bagi PNS yang terlambat
hadir lebih 91 menit;
f. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang pulang 1 menit
sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir;
g. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang pulang 31 menit sampai
dengan 60 menit sebelum waktu kerja berakhir;

h. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi PNS yang pulang 61
menit sampai dengan 90 menit sebelum waktu kerja berakhir;
i. 1,5% (satu koma lima per seratus) bagi PNS yang pulang 91 menit
sebelum waktu sebelum waktu kerja berakhir;
j. 1% (satu per seratus) bagi PNS yang tidak membuat laporan harian;
k. 0,5% (nol koma lima per seratus) bagi PNS yang berpakaian tidak
sesuai ketentuan.
l. 2 % (dua per seratus) bagi PNS yang tidak melakukan rekam
kehadiran datang atau pulang.

Bagi PNS yang menjalani cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan
Tunjangan Tambahan Penghasilan;
Bagi PNS yang menjalani cuti alasan penting dikenakan pengurangan
Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar:
a. 0% (nol per seratus) apabila cuti 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
b. 25% (dua puluh limaper seratus) apabila cuti 8 (delapan) hari sampai
dengan 14 (empat belas) hari;
c. 50% (lima puluh per seratus) apabila cuti 15 (lima belas) hari sampai
dengan 31 (tiga puluh satu) hari;
d. 75% (tujuh puluh lima per seratus) apabila cuti lebih dari 31 (tiga puluh
satu) hari.

Bagi PNS yang cuti melahirkan dikenakan pengurangan Tunjangan
Tambahan Penghasilan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari
jumlah Tunjangan Tambahan Penghasilanpada kelas jabatannya.

Bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional
dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai
ketentuan mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar
75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Tambahan
Penghasilan yang diterima dalam kelas dan nilai jabatannya.
Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung
mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan
fungsional yang bersangkutan.
Bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional
dikarenakan tidak memenuhi syarat angka kredit, diberikan
Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kelas dan nilai
jabatan fungsional.

CPNS mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 80%
(delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Tambahan
Penghasilan pada kelas dan nilai jabatan pengadministrasi umum.

