
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR [9 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI E-RK

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penilaian kinela

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas yang berkeadilan,

transparan, dan terukur dalam rangka pemberian

tambahan penghasilan perlu diterapkan e-RK

(Eleldronik Renumerasi Kineda);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan

Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penilaian

Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Dengan Menggunakan

Aplikasi e-RK.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun

1959 Nomor 73, Tambahan L€mbarar Nega.ra Rl

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (trmbaran Negara

RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan L€mbaran

Negara RI Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daemh (Lembaran Neggra RI Tahun

2Ol4 Nomor 244, Tambehan lembaran Negara RI

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kafi terakfrir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Ljmbaran Ne88ra RI Tahun

2015 Nomor 58, Tambaban L€mbamn Negara RI

Nomor 5679);

Peraturan Femerintah Nomor 42 Tahun 2004

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran Negara RI Tahun

2OO4 Nomor 142, Tambahan l.embaran Negara RI

Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l€mbaran

Negara RI Tahun 201O Nomor 74, Tambahan

L€mbaran Negara RI Nomor 5135);

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI

64771;

4.

5.

6.

7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2O1? tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(lmbaran NegBra RI Tahun 2O17 Nomor 63,

Tambslan L€mbaran Negara RI Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor l7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah

Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Iembaran Negara RI Tahun 2020

Nomor
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019

tentang Fenilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

(lambaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 77);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah

Kabupaten Musi Ran'aa (t mbaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O16 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TEI{TANG PEMI.AIAN KINERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN

MENGGUNAKAN APUKAfII e-RK

Menetapkan :
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BAB I
KBTENTUAN UMUM

Pasal I

D"tar Feraturan Bupati tri yang .liYnaksud dengan :

1. Kabupaten adal,ah Kabupaten MuBi Ran'as'

2. Pemerintah Kabupaten FdtlFh Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muai Rawas.

4. Selretaris Daerah adalah SekletariE Daerah

Kabupaten Musi Ralt,as'

5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Musi Rawas.

6. Asisten adalah Asisten Pada Seketariat Daerah

Kabupaten Musi Rawaa.

7. Atasan langsung adalah pejabat yang memiliki

kewenangan trangsung terhadap pegawai di

bawahnya-

8. Bawahan adal,ah pegawai yang bemda setinskat di

bawah ata,san langsuug.

9. Perangkat Daerah yang eel,anjutnya di$ingkat PD

adalah unsur pembalrtu Bupati dan DPRD dalfln

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
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10. Kepala Perangkat Daerah yalg sel,anjutnya

dfuingkat lGpafa PD adalah lcpala Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah'

11. Kepala Unit lcrja pada Peraugkat Daerah adalah

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratams' Administrator,

dan Pengawas pada Perangkat Daerah.

' 12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang

selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan

IGpegawaian dan Pengembangan SDM lGbupaten

Musi Rawag

l3.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah

Kabupaten Musi Rav/as.

14. Badan Perencanaan dan Pembangunal Daerah

yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adal,ah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

15. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yarlg

sel,anjutnya aisi4kat BPKAD adoleh Badar

Pengelole Keuangan dan Aset Daerah l(abupaten

Musi Rawaa.

16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

ASN adalah ASN Kabupaten Musi Rawas.

17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang sel,anjutnya

disingkat Calon PNS adalah Calon PNS Kabupaten

Muei Rewas.

18. Pega{,ai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

PNS adalah PNS Kabupaten Musi Rawas.

19. Caton Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

yang selanjutnya disingkat Calon PPPK adalah

Caton PPPK I(abupaten Musi Rawas.

20. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Musi

Rawas-

21. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Musi Rav/as.
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22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disinikat APBD adalah APtsD

Kabupaten Musi Rawa3.

23- Jabatatr Pimpinan Tinggi yang selanjutnye

disingkat JPt adalah sekelompok jabatan tinggi

pada instansi Pemerintah.

24. Pejabat Pimpinan Tinggi adalsh ASN yang

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

25. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan

yang berisi fuupi dan tugas berkaitar dengal

pub[k serta administrasi pemerintahan

dan pembangunan.

26. Pejabat Administrasi addah ASN yang menduduki

Jabatan Administrasi pada Pemerintah fabupaten.

27. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok ASN yang

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan

pelayanan publik serta adninfutrasi pemerintahan

dan pembangunan.

28. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

29. Tambahan Pengtrqsilaq Pegawai yang selanjutnya

dieingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan bagi

ASN yang diberiksn berdasarkan pengukuren

kinerja yang terdhi dari komponen aldivitas utama

dan aktivitas tambahan, serta perilaku.

30. Iristing adalah dokumen h.asit anfirut e-RK yang

sudah memuat besaran TPP perbul,an.

31. validator adaleh Pejabat yang ber'wenarg

memvalidasi listtng TPP.

32. Pejabat Pelaksana Tuga.s yang selanjutnya

dieingkat PLT adalah pejabat yang menempa.ti

posisi jabatan aementara karena pejabat definitif

yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
t
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33. Pqjabat Pel,aksana Harian yang selanjutnya

disingkat PLH q.lalah pejabat yang menempati

posi3i jabatan sementara karena pejabat defnitjf
yang menempeti jabatan itu berhalangan

sementara.

34. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampiLan

metalui pendidilon di bidang lrcsehatart yang

untuk jerris tertentu memerlukan kewenangan

untuk melakul(an upeya kesehatan.

35. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk

menitrai suatu jabatan'jabatan secara aistematis

dengan menggunalan lriteria-kiteria yang disebut

sebagai fal(or jabatan terhadap inlormasi faktor

jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

36. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen

pekerjaan d,lqtrl auatu jabatan yang terdiri dari

level-level falitor jabatan yang diperhitungkan.

37. Kelas Jabatan adalah Irnentuan dan

pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai

suatu jabatan.

38. Disiplin kehadiran adalah kesanggupan ASN untuk

masuk Lerja dan menaati jam kerja sesuai

kewajibsn ASN.

39. Sasaran Kerja Pe{gwai yang sel,anjutnya disingkat

SKP adalah rencana kerja darr target yang akarr

dicapai oleh seorang ASN.

40. Alrtivitas Utama yaitu langkah kerja untuk

melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau kegiatan

ditujukan untuk mencapai target kinerja tahunan

orgarxisasi dan direncanakan secara sistematis

sesuai hirarki organisasi.
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41. Aktivitas Tambahan yaitu langkah kerja untuk

melaksanakan pekerjaan yang tidak berkaitan

dengan tugas dan fungsi, t[lakukan diluar rencana

organisasi, tetspi tidak keluar dari kaitan tugag

ASN dalam melaksanakan Perintah atasan,

kebiiakan dan pelayanan.

42. Ahivitas Pribadi adalah aktivitas ASN yang terdiri

dari aldivitas utama dan attivitas tambahan.

43. Akivitas Bawahan yaitu larykah kerja yang

dilakuksn otreh bawahan yang rnenjadi kinerja

atasan.

44. Perilaku adalah peniLaian atas tindakan keseharian

ASN melalui pernyataan dari ASN lain di

linglungal keda masing-masing dengan

pendekatan psikologis berupa kuesioner yang

terdiri atas serartgkaian Pertanyaan tertutup'

45. Al(tivitas Negatif adalah seranglaian aktivitag

dan/atau perilaku yang melalggar peraturan yang

telah ditetapkan.

46. Hukuman Disiplin adalah hukuran yang

dijatuhkan kepada ASN karena mel,anggar

peraturan disiplin ASN.

47. Kepala Instalasi/Unit pada Rumah Sakit adalah

pegawai yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit

untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator.

48. Keberatan adalah prosedur atau cara yang

ditempuh ASN jika merasa tidak puas atau kurang

puas atas hasil pencapaian kinerja atau data yarg

berkaitan dengan kineda pada bulan berkenaan.

49. Kineda kolektif adatah capaian kinerja kolektif ASN

dihitung dari capaian kinerja bawahan secara

aikumulqri yang menjadi capaian atasan.

50. Hari adalah hari sesuai tansqal ddam kalender

masehi.

Sl.Cuti adalah keadaan tidak masuk

diizinkan dalam janSka waktu tertentu.
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52. Izin adalah keadaan tidak masuk kerja bagi ASN

yang diizinkan oleh atasan langsung.

53. Masa Persiapan Pensiun atau dkingkat MPP

adalah masa transisi yang akan dialami oleh

pegawai setelah bekerja puluhan tahun pada

PeEerintah Daerah.

54. Sistem Informasi Administrasi Pr€sensi yang

selanjutnya disebut SIAP adalah Sistem lnformasi

yang berfungsi mengelola dan menyqiikan data

kehadiran kerja bagi ASN di Linglungan

Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara

Onlhc den terintegrasi ke seluruh Perangkat

Daerah.

55. Elektronik Remunerasi Kineda yang selaniutnya

dhingkat e-RK adaLah aplikasi yang memuat

mekanisme penilaian kinerja ASN melelui sistem

elektronik.

56. TarSet adalah jumtah beban kerja yang akan

dicapai dari setiap pel,aksanaan tugaB jabatan.

57. Daftar Pembayaran adalah dokumen berupa daftar

pembayaran yanS ditcrbitl(an oleh pejabat yang

hrtanggung jawab atss besaran tambahan

pengfuasilan pegawai.

58. Daftar Pemeriksaan adalah dokumen yang hrisi
da.ftar atas perhitungan kinerja yang berfungsi

sebagai bahan pemeriksaan yang disahtan oleh

kepala perangkat daerah .

BAB II

RUANG LINGKUP PENII"AIAN

Pasal 2

(1) Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan

penencalraan kinerja pada tingkat individu dan

tingkat unit atau organisaei, dengan

memperhatikan target, capaian, hasil dan rnanfaat
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(2) Ruang lingkup penil,aian kinerja meliputi:

a. aktivitas yang terdiri dari alcivitas utama,

aktivitas tambahan, aktivitas pribadi, dan

ahivitas bawaharl;

b. p€rilaku.

Pesal 3

Pola penilaian ruarrg lingkup kinerja sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal2 adalah sebaggi berikut :

a. Penilaian bagi Staf Ahli meliputi Ahivitas Utama,

Aldivitas Tambahan dan Perilaf<tr.

b. Penilaian bagi Asisten meliputi aktivitas bax,ahan

dan perilaku;

c. Penil,aian bagi Kepala PD meliputi a.ktivitas

bawahan dan Ferilaku;

Fenilaian Kepgla Unit Kerja pade PD

Aktivitas Bawahan, Altivitas Utama,

Tambahan dan Perilal<u;

Fenil,aian Jabatan Pelaksana dan

fungsional Eeliputi a.ldivitas uro"rte,

tambahan dan perilaku.

meliputi

Aktivitas

jabatsn

aktivitag

(1)

Passl 4

Pegawai yang diwqiibkan melaksanakan input

pada sistem e-RK terdiri dari :

a. Jabatan Pimpinan Ttnggi Pratama setara eselon

u.b;

b. Jabatan Administrator setara es€lon, III.a dan

III.b;

c. Jabatan Pengawas setara eselon lv.a dan IV.b;

d. Jabatan Pelaksana;

e. Jabatan Fungsional;

f. Calon PNS;

g. Calon PPPK;

h. Pegawai yang diperbantukan/dipclerja*an pada

PARAF KOORDINASIr
r{dFl

PAMT TOORDINASI

**l#
9

Pemerintah Kabupaten Muai Rawas.



(21 Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban

melalGanakan input sistem e-RK scbagaimena

.rit''rksud pada ayat (1) tediri dari :

a.. Jabatan Pimpiaan Tinggi Pratama aetara es€lon

II.a;

b, Jabatan fungeional guru;

c. Pegavrai yang diberhentilGn sementara scbagai

PNS;

d. Pegawai yang diperbqntukan/dipekerjakan di

luar Instansi Pemerintah Daerah;

e, PNS yang lBelaksanakan cuti besar, cuti diluar

tanggungan negara, cuti karena alasan penting,

cuti sakig melaksanakan MPP, dan tugen

belajar;

PNS yang berstatus rcrsangka dan ditahsn oleh

pihak bercrajib selama menjalani masa

penahaaaqdan

PNS ysng disngkat sebagai Penjabat Kepala

Desa.

Pasal 5

(l) Besaran TPP ditetapkan dalarn Peraturan Buprati'

(2) Pemberian TPP setiap bulan pada ASN didasarkan

pada ruang lingkup penilaian sebagaimana

dimakeud dqlarn Pasal 3 dan ketercapaian kinerje

masing-masing komponen penilaian.

BAB IU

MEKANISME DAN PROSEDI,IR PEMI"AIAN KINER.IA

Begian Kesatu

TugaB dan Peran Pegawai

Pasal 6

Tugas dan peran ASN menurut Mudul(an
Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:

e. Asisten meEpunyai tu{aa sebagai b€!'ikut :

dalam

PIRAr XOORDTII^SI
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1. mengisi SKP sesuai dengan Rencana Kerja

Tahuaan;

2. melakukan rwiew perilaku Kepala PD;

3. melakukan reriew perilaku PLT dan atau PLH

Kepal,a PD;

4. melakukan validasi bagi jabatan staf ahli;

5. melakukan rcview perilaku atas jabatan staf

ahli; dan

6. memberikan r€komendasi pedlaisrl SKP yang

ditandatangani oleh Selsetaris Daerah.

b. Kepala PD mempunyai tugps sebagai brikut :

1. mengisi SI(P sesuai dengan Rencana Kerja

Tahunan;

2. mel,akulcn validasi alrtivitas pejabat stnrktural

dibawahnya;

3. melakukan review perilaku;

c. Staf Ahli mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengisi SKP sesuai dengan Rencana Kerja

Tahunan;

2. mengisi aldivitas;

3. mel,akukan telieu perilaku;

d. IGpala Unit Kerja pada PD mempunyai tugas

sebagai berikut:

1. mengisi SKP sesuai dengan Rencsna Kerja

Tahunarr dan kegiatan yang diturunkan;

2. mengisi aktivitas;

3. melaku.kan vatidesi terhadap aktivitas Pejabat

Setinglat dibawahnya;

4. melakukan reuitznr Perileku;

e. Pelaksana dan Jabatan ftngsional, mempunyai

tugas scbagai berikut:

1. mengisi SKP sesuai dengan kegiatan yang

diturunksn bagi jabatan pelaksana;

2. mengisi SKP berdasarkan butir kegiatan bagi

jabaten fu ng3ional tert€ntu;

3, mengisi aLtivitas;
PARAF (OORDI ASI
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4. menetapkan target angka lc€dit (AK) per bulan

bagi JFT; dan

5. melalrukan reuiau perilaku kerja.

Kepala BKPSDM atau Pejabat yang ditunjuk

mempunyai tugas:

1. melakukan verifrkasi AdW, den

2. melakukan validasi Esting6

PLT, PIJI atau pejabat lain yang memangku

jabatan sementara me'nfunyai kewenangan

melaksanakan kewenangan sebagBimana Pejabat

yang di rangkap jabatannya sampai dengal

ditetapkannya jabatan defi nitif.

Direktur Rumatr Sakit dapat menunjuk pegawai

yang berkedudukan sebagai Kepala Instal,asi/Unit

pada Rumah Sakit untuk menjadi koordinator yafig

bertug.s sebagai berikut:

1. memvalidasi aktivitas pegawai dibawah

koordinasinya; dan

2. mereview pedlalru pegawai dibawah

koordinasinya.

Operator PD mempunyai tugas sebegai berikut :

1. memastikan validitas data pegawai lingkup

Perangkat Daerah yang berkenaan dan tedaftar

di databasc SIMPEG BKPSDM;

2. memastilon validitas data pegawai lingkup PD

yang berkenaan dengan kepatuhan terhadap

SIAP;

3. mel,aporkan capaian Lepatuhan terhadap SIAP;

4. mendistribusikan kegiatan didalam sistem &RK

sesuai dengan pendistribusian yang dil,akukan

oleh Kepala PD;

5. mengatur reuicuer prilaktt dalam kondisi

tertentu;

6. merekapitulasi dan merryampaikan

aldivitas baru kepade Fdmin €lRK;darr

usulan
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7. menginventarisasi dan menyampaikan

permasalahan sistem ke admin aRK.
j. Adnin e-RK pada BKPSDM rnempunyei tugcts

aebagai berikut :

1. memonitor dan mengoperasikan sist€m e-RK;

2. menyesuaikan konfigurasi af<tivitss;

3. menyesuaikan konfuurasi kelas dan niLei

jabatan;

4. menyesuaikan konfigurasi sistem e-RK;dan

5. memverifkasi kesesuaian daftar pnmer&saan

dengan listing.

Pasal 7

Da.lam rangka menunjang pel,akeanaan evaluasi

kinerl'a ASN, Bupati dapat membentuk Tim

Evaluasi Kinerja ASN.

Tim Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (l)
berhrgFA melakukan eyaluasi terhad-ap seluruh

unsur penilaian kineia dan melakukan evaluasi

terhadap seluruh sistem e-RK dan sistem lain yang

berkaitan dengan sistem aRK.

Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim

Evaluasi sebagaimana dirn4ksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputu8an Bupati.

Tim Evaluasi sebagaiDana dimaksud pada ayat (1)

diketuai oleh Kepala BKPfiDM.

Pasal 8

(1) Datern rangka memeriksa kesesuaian pelaporan

pada sktem e-RK, Bupati dapat membentuk Tim

Audit Kinerja.

(2) fim Audit Kineia sebagaimsna diyneksud pecla

ayat (1) bertugas untuk Eemeriksa kesesuaian

pelaporan pada sistem dengan hasil kerjannya darr

membandingkan hasil kerja dengan tarSet kinerja

(1)

l2l

(3)

(4)
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(3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Audit

Kinerja sebageimana diDaksud pada ayat (2) terdti
dari unsur pengawasan yang dit€tapkan dengan

Keputusan Bupati.

Bagian IGdua

Manajemen Waktu

Pasal 9

(1) Perhitungan waktu kerja efeldif setiap pegawai

ditetaplsn pafing sedikit 6.0O0 (enam ribu) menit

setiap bulannya.

(2) Perhitunean wakhr keda efeldif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku komul,atif

pada bulan berikutnya.

(3) Perhitungan waktu kerja efektif pada buLan-bulan

tertentu, ditentukan sesuai dengan hari kerja

efektif.

(a) Setiap pegawai wajib mengisi aktivitas harian

sesuai dengan rincisn Legiatan target tahunan

yang sudah ditetapkan.

(5) Batas waltu pengisian targgt SKP dilaksanakan

pafirg lambat pada Tangsal 1 (satu) Februari tahun

bedalan.

Bata.s waldu pengisian realisasi SKP dilakukan
paling lambat tansEl 30 Januari tahun

berikutnya.

BKPtiDM berwenang merubah batae walrh.r

pengisian SKP sebagaimana dimeksud pada ayat

(5) bila dipandang perlu.

Waktu pengisian aldivitas harian pada sistem e-RK

ditetapkan mul,ai pukul 16.00 WIB sampai dengan

pukul 07.3O WIB hari berikutnya.

DalaE hal pengisian aktivitas harian dilakukan
pada Hari Sabtu, Minggu maupun hari libur

l,ainnya maka dapat dilakukan tanpa mengikuti

(6)

(71

(8)

(e)

PAMF trOORDINASI
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(1)

l2t

(3)

(4)

(1O) Dafam haf sistem e-RK mengalami gangguan telnis
pada hari yang berkenaan, maka peflgisian

aktivitas harian pada hari yang berkenaan

ditsmbahkan satu hari pada hari berilqrtnya.

Pasal 10

Batas waktu pengisian drtivitas dilakssralkan

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Dalern hal r€alisasi altivitas dilakranakeq pgd6

alihir bulan berjalan, maka pengisiannya tidak

Eelebihi aldrir bulan berkenaan.

Batas waktu yalidasi aktivit€,s bulan bedalan

dilaksanakan paling lambat 3 (riga) hari keda

pertama pada bulan berikutnya.

Batas waktu validasi aLtivitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diubah lebih cepat

atau lebih lambat dengan alasan yang dapat

dipertanggungiawabkan dan diberita}ukan melalui

Surat Edaran atau notifkasi dal4m siatem e-RK-

Pasal 11

(U Batas waktu penilaian perilaku kerja dilaksanakan

setiap alihir bulan b€rjalan paling lambat 3 (rigr)

hari kerja pertama pada bulan berikutnya.

(2) Batas wal(tu penilaien perilaku kerja sebagaimEna

dimaksud pada ayat (rl dapat diubah lebih cepat

atau lebih lambat dengan alasan yang dapat

dipertanggungiawabkan.

Pasal 12

(1) Batas waktu verifikasi daftar pemeriksaan atag

[istmg pada bulan berjafan adalah 3 (tiga) hari kerja

setelah Batas wal*u penilaian aktivitas dan

Irrilaku keda dilttrarakea.

PARAT TOORDINASI
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(2) Batas waktu pencetakan lrsAng pada bulan

berjalan pating lambat dilats{r'ka"r 1 (satu} hari

setelah batas walrhr verifikasi daftar pemeriksaan

atas ,isting.

(3) Dsl"'. hal lnncetakan Isting Bebagaimana

dima*sud pada ayat (2), BKPSDM berwenang

merubah waldu pencetakan list'ng lebih cepat atau

lebih lambat apabila dipandang perlu.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja PNS Pindah Jabatan

Pasal 13

Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau perubahan

jabatan PNS baik didalam maupun diluar PD, maka

harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. melakukan input alftivitas sampai dengan tutup
SKP;

b. atasan langsung melakukan validasi Ektivitas

eampai dengan tanggal tutup SKPi

c. melakukan tutup SKP pada sistem aRK;

d. mengisi rcalisasi SKP jabatan lama;

e. verifikasi SKP oleh atasarr langsung;

f. admin SIMPEG mengubah nama jabatan baru ke

dal,am SIMPPC; dan

g. mengisi target SKPjabatan baru prada sistem e-RK.

Baaian Keempat

Penilaian Perilaku Kerja

(u

Pasal 14

Penilaian Perilaku Ke{a dilskukan

360' (rigF ratus enam puluh derajet)

(enpat) jenis penilaian yang meliputi:

a. penilaian perilaku diri sendiri;

b. penilaian periLaku rekan sejawat;

dengan pola

tediri dari 4

PAXAF NOORDINASI
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(2t

c. penil,aien perilaku atasan; dan

d. penltaian peritatu bawahan.

Komponen rcview perilaku tfrdiri atas:

a. orientasi pelayanan;

b. inteSritas;

c. komituen;

d. disiplin;

e. kerja sama; dan

f. kepemimpinan.

Format penilaian perilaku kerja berupa daftar

pertanyaan beraifat tertutup.

Pemberlakuan penilaian perilaku sebagaimana

dima.ksud pada ayat (3) dikonfuurasikar oleh

admin e-RK.

Penilaian r€view perilaku dilakukan secara

kuantitatif oleh sisteE eRK.

Hasil penil,aian perilaku sebagaimana dirneksud

pada ayat (U satu dijadikan sebagai dasar

perhitungan perilaku kerja.

Bagian Kelima

Prosedur Non Aktif Dalam Sistem

Pasal 15

(1) ASN dapat dinonaktifkan dal,am sistem e-RK.

(2) Dalam hd ASN dinonaHkan dari sistem e-RK,

maka dilakukan tangkah-langkah administratif

secara bertahap dan melihat kondisi ASN yang

bersangkutan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud peda ayat (1)

dapat dil,akukan langkah administratif didaearkan

pada surat pengajuan non aktif ASN yang

ditandatangani oleh Kepala PD dengan alasan-

alasan eebagai berikut
a. sakit berkepanjangian;

b. cuti diluar tanggungan negara (CLTf,D;

(3)

(4)

(s)

(6)

17



c. cuti besar kecuali melaksanakan umroh/tidak
lebih dari 14 hari kalender;

tugas belajal;

cuti alasan penting yang lebih dari 14 had

kalender; dan

tidak kooperatif serta patut diduga melakukan

tindakan indisipliner.

Penonahifan sebagaimana di"nrksud pada ayat (3)

diberlakukan ssmpai dengan akht buhn terhitung

sejak surat pengajuan.

Jangka waktu penonektifan sebagaimana

dimaksu6l pada ayat (4) dapat ditambahkan yang

didasarkan pada surat pengajuan non-aldif ASN

yang ditandatangani oleh Kepala PD.

BAB ry
KETENTUAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Tambahan Fenghasilr"r Pegawai dafl Klasifikaei

Jabatan

Pasal 16

d.

e.

(4)

(5)

Pemberian 'IPP didasarkan pada

sebagai berikut:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi;

b. Jabatan Administratori

c. Jabatan Pengawa8;

d. Jabatan Fungsional; darl

e. Jabatan Pel,aksana.

klasifikasi jabatan

Pasal 17

(1) Komponen pemberian TPF terdiri dari:

bcban keda;

presta8i kerja;

Kondisi kerja;

I(elangkaan Profesi; dan

Pertimbangan objehif lainya.

a.

b.

c.

d.

e.
PAiAF KOORDII{SI
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l2l Capaian kinerja merupakan hasil p€rhitungan

kineda berdasarkan capaian alrtivitas dan perilaku.

Bagian Kedua

KeGntuan Pemberian TPP

Pasal 18

Komtrnsisi Pemberian 'IPP berdasarkan pada Penilaian

Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan

rincian perhitungan sebagai berikuc

a. Komposisi Pemberian TPP berdasarkan Penilaian

Kinerja untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan

Fungaional Tertentu, dihitung sebagai berikut:

l. aldivitas UtaDa dan Aktivitas Tambahan diberi

hobtrt 7V/o (tujuh puluh persen), ysllg

merupakan akumulasi dari 80olo (delapar puluh
persen) ahivitas utama dan 20olo (dua puluh
persen) aktivitas tambahan; dan

2. perilaku Pegawai diberi bobot sebesar 30olo (tiga

puluh persen).

Komposisi Femberian TPP berdasarkan Penilaian

Kinerja untuk Jabatan Pengawas sebagai Kepala

Unit Kerja peda PD, dihitung sebagai berikut:

1. aktivitas diberi lnbot ZV/o (tujuh puluh persen),

tediri dari 6ryo (enam puluh persen) altivitas
Pribadi dan 40olo (empat puluh persen) aLtivitas

bawahan;

2. perilaku diberi bobot 309ro (tiga puluh persen).

Komposisi Pembedan TPP berdasarkan Penilaian

Kinet'a untuk Adminiatrator sebagei Kepala Unit
Kerl'a pada Perangkat Daerah, dihitung sebogai

berikut:
1. aldivitas diberi bobot 7tr/o (tujuh puluh persen),

terdai dari sryo Gima puluh pnrsen) atrGivitas

Pribadi dan 5@/o (lima puluh persen) aktivitas

bawahan;

2. perilaku diberi bobot 3@6 (sga puluh persen).

b.

PARAF (OORDINAST
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(1)

(21

d. Komposisi Pemberian TPP berdasarkan Penil,aian

Kinerja untuk Kepata Perangkat Daerah, dihitung

sebagai berikut:

1. pencapaiar akumulasi ALtivitas Bawahsll 7@/o

(tujuh puluh persen);

2. perilaku diberi bobot 3Vlo (tiga puluh persen).

Pasal 19

Dalaln hal terjadi perubahan jabatan PNS sebelum

tenggrl 15 pada bulan berkenaan, maka TPP

diberikan pada jabatan baru.

Dalam hal te{iadi perubahan jabatan PNS setelah

tanggal 15 mal{a TPP pada bulan berkenaan

diberikan pada jabatan lems.

Bagian Ketiga

Perhitungan Atas Komponen TPP

Pasal 20

Akumulasi ketercapaial kinerja sebagaimana

dimeksud datram Pasal 19 harus melebihi 25% (dua

puluh lirn p€rsenl dalam kurun waktu satu bulan
sejak mengisi aktivitas sampai dengar validasi.

Dalam hal akumulasi ketercapaian kinerja

ASN/Calon PNS/Calon PPPX kurang dari atau

sama dengan 25% (dua puluh lima persen)

sebagaimana dimsksrrfl pada ayat (1) maka tidak
mendapatkan TPP pada bulan tersebut.

Pasal 2l

Bagi PNS ysng diperbantukan pada Pemerintah

Pusat/Provinsi/Kabupaten/Ituta lain, dan/atau

tidak berkontribusi langsung dan berkinetja

terhsd.ap Pemerintah Daerah Kabupaten maka

tidak diberikan TPP.

Bagi PNS yang pindah datang diwajibkan mengisi

daftar rix,ayat hidup dalam SIMPEG.

PARAI IOORDINASI
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(3)

(4)

(5)

(6)

(71

(8)

(1)

l2l

Bagi PNS pindah datang diberikan iIiPP setara

dengan kel,as jabatan baru yang diduduki

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

PNS pindah datsrrg untuk tenaga pendidik guru

dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

aimeksud lnda ayat (3).

Ketentuart sebsgei"nana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) berlaku setelah I (satu) tahun pertama

mulai bekerja yang dibuktikan dengan

surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat

yang berwenang-

Pemberian TPP bagi Calon PNS dan Calon PPPK

adalah 80Eo (delapan puluh persen) dari kelas

jabatannya.

Bagi calon JFT jenjang ahli dibayarkan setara

dengan kelas 7 (tujuh); dan

Bagi calon JFT jeqjang t€rampil dibayarkan setara

dengan kelas 5 (li"nq)-

Pasd 22

BaAi ASN yang eakit, rnaka tidak dapat mengisi

aktivitas pada sistem e-trlK s€l,ama masa sakitnya,

dan dibuktikan dengan surat keterangan dolder.

Bagi ASN yang sakit maka diberlakukan

pengurangan kinerja sebesar 300 (tiga ratus) menit

dari waktu kerja efektif s€firf ketidalhadirannya

setel,ah hari ketiga.

Bagi ASN yang sakit, maka diberlakukan

pemotongan TPP sebesar 2,5% (dua koma lima
persen) pada setiap ketidakhadirannya setelah hari
ketiga.

DalaE hal ASN/CaIon PNS/Calon PPPK Eengalalli
sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, maka

pembayaran TPP pada bulan berkenaan tidak

(3)

(4)

PARAF KOORDINASI
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(1)

l2l

(5) Bag ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang sakit
sebagaimana dirnaksud pada ayat (a) wajib

melsmpirkarr Surat dari Rumah Sakit-

Pasal 23

Bad ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang

meleksanakan izirt, 'rrake tidak dapat mengisi

aldivitas pada sistem e-RK-

Bagi ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang izin maka

diberlakukan pengurangan kinerja sebesal 30O

(rige ratus) menit dari waktu keqia efektif setiap

ketidakhadirannya.

Pasal 24

Bagi PNS yang melakmnakan cuti besar maka

tidak mendapatlan TPP kecuali metraksanakan

umrch/tidak lebih dari 14 hari kalender.

PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak
mendapatkan TPP.

ASN yang sakit berkepanjangan lebih dari 14 hari
kerja tidak mendapatkan TPP.

ASN yang melaksnnakan cuti diluar tanggungan

negara (CLTN) tidak merdapat}an TPP.

ASN yang melaksenakan cuti Elqsan penting lebih

dad 14 hari kerja tidak mendapatkan TPP.

Pasal 25

Bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas

belajar diwajibkan mengisi e-RK sejak diberikan

surat keputu8an pengaktifan kembali.

TPP dapat dibayarkan psda PNS sebagaimana

dimaksud ayat (U sesuai dengan tanggal

penerimaan surat keputusan pengaktifan kembali,

(1)

l2l

(3)

(4)

(s)

(1)

{21
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Pasal 26

(U PNS yang mengambil MPP maka tidak mengisi

delF"n sistem e.RK.

(2) PNS yanS mengambil MPP tidak diberikan T?P.

Pasal27

Pemberitahuan/keterangan yang sah adalah

pemberitahuan/ ketcrangan tertulis yang dapat

dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

Pasal 28

(1) PNS dapat diberitan tugas sebagai PLT atau PLH

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) PNS yang diberikan tugas sebagi PLT atau PLH

pada sistem e-RK diperkenankan untuk mengisi

aktivitas tambahan pada jabatarurya.

pasal 29

Bagi ASN mengalami perubahan status dalem jab€rtan

dan mengakibatJ<an perubahan tunjangan maka

TPP dibayarkan sejak ditetapkannya surat
perintah meleksanakan tugas.

Bagian Ketiga

Komponen Pengurang TPP

Pasal 3O

(1) Faldor-faktor pengurangan atas TPP adalah sebagai

berikut:

a. perhitungan capaian kine{a;
b. kepatuhan terhadap SIAP;

c. pengenaan hukuman disiplin;

d. mel,akukan alcivitas negatif; .Ien

e. manipuLasi deta.
PARAF KooRDllyr{SI
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(21 Kepatuhan atas SIAP sebaaaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, adalah kepatuhan atas kehadiran

pada saat hadir dan pul,ang kerja yang dibuLtikan

dengan hasil evaluasi kehadiran pada capaian

paling tinggi 1007" (seratus persen) kehadiran

drleYn setiap butran.

Kepatuhan atas SIAP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diwajibkar bagi seluruh ASN dan

dibukikan dengan da.ftar hadt elektronik.

Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) huruf c, adalah

pengurangan TPP sebagai pengenaqn hukuman

disiplin tingkat sedang dan berat bagi ASN/Calon

PNS/Calon PPPK yang dibuldikan dengan berita

acara dan putusan penjatuhan sanksi hukuman

disiplin dari pejabat yang berwenang.

ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang diiatuhi

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diberlakukan status hukuman disiplin

pada status kepegawaiannya dengan jangke wdktu

tertentu.

ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang dijatuhi

hukurran disiplin wajib menginput aktivitas pada

sistem e.RK.

Jang[a. waldu bagi ASN/Calon PNS/Calon PPPK

dengan status hukuman disiplin diberlakukan

sepanjang ASN/Calon PNS/Calon PPPK tereebut

menjalani hukuman disiplin.

Jenis aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, adalah sebagei berikut:

a. tidak menggunakan paleian seragam beserta

atributnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. merokok pada ruang publik yang tidak

diperkenankan;

(s)

(4)

(s)

(6)

17l
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c. berada pada ruang dan fasilitas publik pada jam

keda dan tidak dapat menunjukan surat izin

atau surat tugaa dari pejabat yang berwenang;

d. tidak melakukan validasi atas peke{aan

bawahan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan tanpa alasan ysrtg dapat

dipertanggung jawabkan;

e. tidak melakukan penilaian perilalu keda;

(9) Manipulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, adalah pengurangan TPP bagi ASN yanS

terbukti dengan sengaja melakukar ornipul,asi

dats kinerja.

(10) Bagi ASN/CaIon PNS/Calon PPPK yang melakukan

manipulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

TPP tidak dapat diberikan sel,ama 1 (satu) bulan.

(11) Pengenaan hukuman bagi manipulasi data

selag'irnaqs dirlaksud pada ayat (10), dijatuhkan
pada ASN/CaIon PNS/CaIon PPPK yarg terbukti

melakukan manipulasi data dan atasan langeung

bertanggung jawab atas tervalidasinya aktivitas

bawahannya.

Pasal 31

Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud

Pasal 32 ayat (1) dikurangi setiap bulan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. baAi ASN/Calon PNS/CaIon PPPK yang tidak

masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan

yang sah, TPP dipotong 3olo (fig, persen) per hari

sel,ama tidak masuk kerja;

b. pemotongan 3o/o (tiSa persen) sebagaimana

dimalsud delprn huruf a, dikenakan juga terhadap

ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang terlambat

masuk keg'a dan pulang lebih cepat dengan

ketentuan dihitung secara kumulatif 7 (tujuh) jam

30 (tiga puluh) menit selal,a 1 (satu) bulalr

PAMI' I{OORDINASI
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d.

c. bagi ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang terjaring

razia Monitoring Disiplin Aparatur maka TPP

dipotong 10/o (sepuluh persen) dalam 1 (satu)

bulan;

bagi ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang melakukan

al*ivitas negatif Bebagaimarta dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (8), dikenakan potongan TPP sebesar

3o/o (+tg* per3en) per peLanggaraa yang dihitung

secara akumul,aai;

Bagi ataaan yang memvalidasi aktvitas

bawahannya dan terindikasi manipul,asi data,

maka dikenakan potongan sebesar l0olo (sepuluh

persen).

Pasal 32

Bagi ASN/CaIon PNS/Calon PPPK yang dijatuhi

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (4) tidak diberikan TPP dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak
diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan; dan

b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan

TPP selama 6 (enam) bulan.

Kepala PD harus menyampaikan keputusan

tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada

BKPSDM paling lambat 14 (empat belas) hari

terhitung muLai hukuman disiplin ditetapkan

sebagai dasar penghentian pemberian TPP oleh

BKPSDM sebagaimana dimakeud pada ayat (1).

Pemutuean TPP dilakukan paling lambat terhitung
pada bul,an berikutnya setel,ah tanggal keputusal

tentanS penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

(1)

12)

(3)
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(4) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu

setragaimana .limeksud pada ayat (2), maka kepada

Kepala PD dikenakan hukuman disiplin tingkat

ringan berupa teguran lisafl oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian.

Bagien KeemPet

Penganggaran

Pasal 33

Femberian TPP bagi ASN/Calon PNS/Calon PPPK

dianggarkan dafam belanja pegawai.

Besaran anggaran Femberifii TPP bagi ASN/Calon

PNS/Calon PPPK dianggarkan b€rdasarkan

perhitungan yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian

Pasal 34

Kepala PD dan atasan l,angsung secara berjenjang

wajib melakukan pengendalian t€rhadap pemberian

TPP setiap bulan kepada masing-masing

ASN/Calon PNS/Cslon PPPK.

Kepala PD dan atasan langsung secam berjenjang

sehgaimana dirneL$rd pada ayat (1) bertanggung

jawab terhadap kebenaran dokumen &isting TPP.

Kepala PD dan Atasan lsngsung secara beljenjarg

sebagailrana diyn.ksud pada ayat (U bertanggung

jawab terhadap kebenann rekapitulasi kehadiran

ASN/Calon PNS/Calon PPPK

Rekapitulasi kehadtan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dieampaikan melalui p€narikar data

(1)

(2)

(1)

l2l

(3)

(4)

PAMF KoORDTNTSTr
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(5) Rekapitufaei eebagaimana dimaksud pada ayat (4),

disampaikan pafing lambat tanggaf 3 (tiga) Pada

bulan berikutnya.

BAB V

KEBERATAN

Bagian Kesatu

Jenis Keberatan

Pasal 35

(U Jenis Keberatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. keberatan atas sistem; dan

b. keberatan non sistem.

(2) Keberatan atas aistem se$agei"nana dimsksud

pada ayat (f) huruf a, merupakan keberatan yang

diajulGn oleh AsN/cslon PNs/cal,otr PPPK

diksrerukan adanya kesalahan/malfungsi pada

sistem,

(3) Keberatan non sistem sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, merupakan keberatan yang

diqjukan oleh AsN/cstron PNs/calon PPPK dengan

alasan sebagai berikut:

a. altivitas ddak divalidasi, yaitu atasan !,arrgsung

tidak melakukan validasi terhadap aktivitas

bawahan; dan

b. bawahan tidak dapat bekerja sama dan

melakukan tindakan indisipliner.

(4) Keberatan sebagaimane dimnksud pada ayat (3)

huruf b .liqjukan secara tertulis dan

ditandatangani oleh Kepala PD sesuai prosedur

yang tercantum drlam peratuEtx perundang-

undangar tentang disiplin pegawai.

PAXAF KOORDINASI
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(s)

(6)

17l

Prosedur sebaAaimana dirneksud pada ayat (4),

yaitu:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dart

c. pemyataan tidak Puas.

Permasalahan yang menjadi keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayet (1) hanya

berlaku pada bul,an dimana perrrasal,ahan tersebut

terjadi.

Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilampirkan dengan bukti-bukti sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

dibidang kepegawaian.

Bagian Kedua

Ketentuan Penyelesaian Keberatan

Pasal 36

Penyelesasian keberatan dibagi menjadi 2 (dua)

jenis:

a. penyelesaian kebcratan atas aktem;

b, penyetresaian keberatan non sistem;

Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, diseleeaikan berdasarkan

kewenangan oleh admin eRK.

Penyelesaian keberatan sebaEcimerra dimaksud

pada ayat (1) huruf b, diselesaikan berdasarkan

kewenangan TiE Evaluasi Kine4'a.

Bukti penyelesaian keberatan sebagaimana

dimeksud pada ayat (1) berupa berita acara

penyelesaian keberatan yang ditandatangad oleh

admin e-RK atau Tim Evaluasi Kinerja dan

diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Prosedur penyelesaian keberatan sebagaimana

di"n.ksud pada ayat (1) dituangkan ddam Standar

operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Tim

(1)

(21

(3)

(4)

(s)
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BAB VI

KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 37

Dalam hal pejabat strukural diberhentikan dari

jabatannya sebagai akitat evaluasi kelembagaan mal(a

b€saran pemberian'IPP-nya dibayarkan'I?P berbasis

kinerja pada kelas jabatan terakhimya sampai dengan

menduduki jabatan secara defnitif-

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Pada saat Peratural Bupati irli Eul,ai berlaku, maka

semua ketentuan Peraturan Bupati Musi Rawas

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungart

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas setama tidak

bertentangan dengian Peraturan Bupati ini

dinyatakan tetap berlaku.

(2) Peraturan Bupati tri mulai efektif dilaksanakan

terhitung tanggal 1 Januari 2O21-

(3) Masa uji coba Aplikasi e-RK dilakukan terhitung

mulai ta[ggal 1 Desember 2020 sampai dengan

tanggd 31 Desember 2O2O.

(4) Selama masa ujicoba Aplikasi e-RK perhitungan

pemberian TPP bagi ASN/Calon PNS/Calon PPPK

tetap mengacu pada Peraturan Bupati Musi Rawa8

Nomor 6 Tahun 2020 t€ntang Pemberisn Tambahan

Penghasil,an Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
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Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan
penempatannya dalaB Berita Daera_h Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetqpkan di Muara Beliti
t4 Mzi 2o2o

RAWAS,

Diundangftan di Musi Rawas
pada tansgal tg Mea 2O2O
SEKRETARIS DAERAH

PRISKODESI
BERITA DAERAH KABUPAEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 TtoTT,Ton..\9

IGBUPATEN MUSI RAWAS,


