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Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah,　Pemerintah Daerah dapat

memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai

negeri si茸〉il daerah berdasarkan pe血imbangan yang

o申jekt垂dengan memperhatikan kemampuan keuangan

daerah dan memperoleh perset可uan DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

b.　bahwa substansi yang diatur dalam Peraturan

Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai

Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan

Peru b ah annya ,　khu su snya berkaitan dengan

pengaturan masa pengabdian PNSD yang mene血ma

Tamb ahan Pe nghasilan Pe gaw証　　b erdasarkan

pertimbangan obyektif dan diberikan 1 (satu) kali pada

akhir masa pengabdian, perlu disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan per也mbangan sebagai皿ana

dimaks調d d独am huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tambahan

Pen如asilan Pegawai Bag王Pegawai附egeri Sipil Daer証

Provinsi Nusa Tenggara Timur;
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Tenggara Barat d盆n Nus盆Tenggara Timur (Lembaran

Neg紺a R印ublik工ndonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Neg独a Republik工ndonesia Nomor

1649,;驚,
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Sipil Negara (Lembaran Negal`a Republik Indonesia

T血un 201年Nomor 6, Tamb血an Lembar狐Negara

Republik lndonesia肘o皿or 549年);

Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　ten亀紬g

Pemerintahan Daerah (Lemb甜an Neg紬a Republik

Indonesia T血un　201年　No皿or　2年4, Tambah組

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Und組g Nomor 9 T血un 2015 tentang

Pembahan Kedua Atas Und紬g-Und紬g Nomor　23

Tahun 2014 tent組g Pemerin屯h紬Daerah匝mbaran

Negara Repub腫Indonesia T血un 2015 Nomor 58,

甘ambahan Lembaran Negara Republik工ndonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemehnt血Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelola組　Keuang組　Daerah　匝mb紅組　Negara

Republik工ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Repu班k Indonesia Nomor 6322);

掲hun 20 14 tentang Aparatur
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Dalam Peraturan Gubemur in工yang dimaksud dengan :

1.　Daerah adalah prov血si Nusa Tenggara Timur.

2.　Pemehntah provinsi adalah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Ti皿ur

3. Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur,

4. Sekreta正s Daerah ad粗ah sekretaris Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Badan Keuangan Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lL{euangan･

6. Badan Kepegaw証an Daerah adalah perangkat daerah tin容kat provinsi yang

menyelenggarakan urusan曾emerintahan di bidang kepegawaian･

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah

di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Ti皿ur･

8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan

Pemehntahan bidang pendidikan menengah) kelau屯n dan perikanan, ene専

dan sumber daya m血eral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit ke事a

dinas dengan wilayah ke重ja tertentu ･

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang sela垂utnya disingkat UPTD adalah

org紬isasi yang melaksanak組　kegiatan tek王iis operasion粗d組/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.

10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sela両u吐ya disingkat PNSD adalah

pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemer壷tah Provinsi

Nusa Tenggara Timur･

11. Pendidik adalah PNSD yang mendudu虻jabat組血ngsional Gu調pada

Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.タ影
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Satu紬pendidikan Menengah dan Satuan pendidikan腿usus, meliputi

jabatan pengawas seko址,　Kepala seko血, Pengelola

Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Pexpustakaan,

Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.

13･ Tamb血an Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Dae輪h Provinsi

Nusa Tenggara Timur yang sela車utnya disebut TPP adal血tambaha調

penghasⅡan yang dibehkan kepada PNSD di luar g郵dan t両ang紬1aimya

yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan

berdasarkan beban ke車, untuk menyelesaik甜tugas血gas yang dinilai

melampaui beb紬ke垂nomal berdasarkan tugas pokok dan請ngsi野a

yang be叫uan untuk mening軸kan motivasi ke垂PNSD dalam rangka

peningkatan kine垂berdas甜kan jabatan struktural, jabatan血ngsional d紬

golongan PNSD serta tempat bertugas.
14･ Anggaran Pendapatan d組Bela車a Daerah yang sela車utnya disingkat APBD

adalah rencana keuang紬tahunan Pemerint血Provinsi Nusa Tenggara

Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

15･ Surat Perintah Membayar L組gsung yang sela車utnya disebut SPM-LS

ad血ah dokumen yang diterb拙an oleh Pengguna Ånggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran untuk讐)enerbi亡an Surat Perintah Pencairan Dana.

16･ Surat Perinta丑Pencairan E)ana yang se互a垂utnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar p合ncairan dana証as Beban

APBD.

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah

18･ Kuasa Bendahara Umum D盆erah yang sela垂u亡nya disebut kuasa BUD

adalah P匂aba七ya皿g diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.

19. Disiplin PNSD adalah kesanggup孤pegawai Negeri Si‡)il untuk mentaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam pera血ran

perundang-undangan dan/atau pera七uran kedinasan yang apabila tidak

ditaati atau dilanggar d主jatuhi hukuman disip虹n･

20. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejaba= Administrasi;

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat

Fungsional.

2 1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat

LHKPN adalah Laporan dalam bentuk ce屯k dan/a亡au bentuk laimya

tentang uraian dan rincian infomasi mengenai harta kekayaan, data

pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data laimya atas Ha虹a

Kekayaan Penyelenggara Ne経ara ･

22. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubemur untuk

menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaamya.

Ba辞am Kedua

醜貌醜覗忠患程理堵哺閥註瓢

Pasa且2

Maksud ditetapkamya Peraturan Gubemur ini adalah sebagai pedoman dalam

pelaksanaan pemberian TPP.

PasaE3

坤u組ditetapkannya Peraturan Gubemur ini adaiah:

a. terwujudnya peningkatkan kine車a PNSD;

b. teⅣ可udnya peningkatan disiplin PNSD; dan

c. terwujudnya kesejahteraan PNSD.轡

Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Te地ntu pada

C!〔十｡｡〔書へ　T,〈__｣..｣_.1____　h,
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Ruang lingkup

a･ ｣enisTPP;

b･ pemberian TPP;

c･ bes紬an TPP;

d. pembayaran TPP;

e･ pemotongan pembay紬an TPP; dan

f. tata cara pemintaan dan perhitungan pembayaran TPP.

諺忠盛難

語諒闇東S TP野

曹as軸5

(1) TPp terdiri atas:

a･ TPP berdasarkan beban ke車a; dan

b･ TPP berdasarkan per血mbangan obyektif.

(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

merupakan TPP yang diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan

untuk menyelesaikan tugas, yang menumt si fat dan karakteristiknya,

peke垂an dimaksud mengandung beban dan tanggung ｣awab y紬g bes紺.

(3) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) huruf b, merupakan TPP yang diberikan kepada:

a･ PNSD yang menduduki jabatan　軸ngsi｡nal Pendidik dan Tenaga

Kependidikan ;

b･ PNSD te虹entu yang diberi tugas khusus oleh Guもemur; dan

c･ PNSD pada akhir masa pengabdiannya sebagai PNSD dan hanya diberikan

1 (satu) kali.

諺Å諺聞置

登園菖粧醸遍駅.藍Å配貨野営

斡貌答租且6

(1) TPP berdasarkan beban ke車a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat国

huruf a, diberikan kepada :

a. PNSD yang mendudu貼jabatan struktural; dan

b. PNSD yang menduduki jabatan non struktural･

(2) PNSD yang menduduki jabatan non struktural sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, yaitu PNSD yang menduduki jabatan pelaksana dan

紬ngsional tertentu kecuali PNSD dengan jab祉an請ngsional pendidik dan

tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan

Pendidikan Khusus.

登asa且7

( 1) TPp berdasarkan pertimbangan ｡byekti宣sebagaimana dimaksud dalam pasal

5 ayat (1) huruf b diberikan kepada:

a. PNSD pada Satu組Pendidikan Meneng祖dan Sa血an Pendid出an Khusus

yang tidak menduduki jabatan s廿uktural;

b. PNSD te正entu yang diberi tugas khusus oleh Gubemur;

c. PNSD yang telah memasu虹Batas Usia Pensiun sesuai ketentu紬

pera血ran perundang-undangan dan telah mengabdi pada Pemerintah

打｡vinsi selama p粗ing singkat 5 (lima) tahun, diberikan 1 (sa叫kali pada

akhir masa pengabdiannya;

d. PNSD yang mengajukan pensiun dini, dengan皿asa pengabdian selama

atau lebih da正20 (dua puluh) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah

provinsi selama paling singkat 5 (lima圧ahun,亜b証kan 1 (satu) kali pada

akhir masa pengabdiannya; dan

e. PNSD yang meninggal dunia dengan masa pe調gabdian paling rendah 10

(sepuluh) tahun d紬telah mengabdi pada Pemさrint血Provinsi selama

r
王atud8yan
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(3) TPP berdas鉦kan pe亜mbangan obyek亀ifユainnya sebagaim組a dimaksud

pada ayat (1) huruf c dan hurLif d, tidak diberikan kepada PNSD yang
diberhen地an secara吐dak dengan terhormat karena alasan te正entu.

野詮愚説量の

(1) TPp diberikan kepada:

a･ PNSD yang melaksanakan tugas pada PD d紬namanya terc組七um dala皿

daftar gaji bulan berjalan;

b. PNSD pindahan ke Pemerin軸Provinsi dalam t_iah皿berjalan yang tidak

menduduki jabatan struktural/細ngsional; d組

c. PNSD yang melaksanak組cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan

cuti karena alasan pe址ing.

(2) PNSD pindahan sebagaimana dimak測d pada ayat (1) huruf b dapat

dibe正kan TPP jika:

a. gaji PNSD yang bersangk融an telah dibayarkan dalam APBD; dan

b･ tel血melaksanakan tu経as pada Pemerintah Provinsi yang dibuktikan

dengan surat pemyataan melaksanakan tugas yang dit組datang組i oleh

Kepala PD terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari ke車pe正ama pada

bulan berkenaan.

野籠報魂の

(1) TPp tidak diberikan kepada p附SD, dalam hal :

a･ PNSD merupakan pindahan ke Pemerintah Provinsi dalam tahun

be意地an yang namanya belum termasuk dalam da紅組g劉宣;

b･ PNSD me車alani tugas be晦独;

c･ PNSD melaksanakan cuti di lu鉦tan登gungan negara;

d. PNSD mengambil cuti besar;

e. PNSD mengambil cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;

f. PNSD yang diperbantukan pada instansi vertikal di provinsi;

9. PNSD yang me垂alani masa bebas tugas/masa persia墓)an pensiun;

h. masih berstatus calon PNSD;

i. PNSD yang berstatus tersangka dan ditah狐oleh pihak yang berw萄ib;

j. PNSD yang berstatus sebag証pegawai ti正p象n di dalam a亡au di luar

Peme正ntah Provinsi ;

k. PNSD yang tidak hadir kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) hari kerja

be轟urut-turut a屯u apabila diakumulasikan lebih dari 10 (sepuluh) hari

ke車a dalam 1 (satu) b址an;

1. PNSD ditetapkan sebagai wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan

LHKPN, dengan mek筑n壬sme sesuai ketent雌n peraturan perund甜g-

undangan.

BAB EW

霞醒翁A醍亀聞TPP

PasaE1⑬

(1〉　Bes紅組TPP bagi PNSD adalah sebag証mana tercan調m dalam Lampiran工

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

(2) Bes紬an TPP bagi Pendidik dan Tenaga Kepend亜kan adalah sebagaimana

tercantu皿dala皿Lam即r細工王dan皿er嘩akan bag車租yan窒tidak te岬isa腿組

dah Peraturan Gubemur inio

(3) Bes鉦an TPP bagi P鵬D deng組pertimbangan obyektif lain, sebagai皿ana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ad盆lah sebag証皿ana terc紬tum dalam

Lampiran Ill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubemur ini･繁

PNSD te咄ntu yang diberi tugas khusus oleh Gubemur sebagai皿紬a

dimaksud pada ayat ( 1) h冊uf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

小nn　　｣　ふ○○_1臆　　　　1
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(1) Besar紬TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dihi血ng berdas紬kan

disiplin PNSD.

(2) Disiplin PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kehadiran kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir secara

elek血onik.

(3) Dalam hal pada PD tidak tersedia rekapitulasi d甜ar hadまr secara elektronik,

disiplin PNSD berdasarkan kehadiran ke垂dibuktikan dengan rekapitulasi

daftar hadir non elektronik.

BABV

P配朋廊AYA良A鮒でPP

留asal 12

(1) Pejabat pengelola kepegawaian pada PD membuat rekapitulasi kehadiran

bulanan PNSD sesuai hasil p諦L± oLtf daftar hadir elektronik dan/atau daftar

hadir non elektronik.

(2) Selain rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat

pengelola kepegawaian membuat rekapitulasi penilaian kehadiran PNSD

pada jam ke重ja berdasarkan penyampaian dari atasan langsung masing-

masin8.

(3) Pejabat pengelola kepegawaian pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1), melakukan veri魚kasi data penilaian kehadiran bulanan PNSD.

(4) Rekapitulasi kehadiran bulanan PNSD yang telah diveri鯖kasi sebagaim狐a

dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala PD atau pejabat yang

ditu垂uk pada setiap awal bulan berikutnya untuk ditandatangani.

BABⅥ

P薗蘭OTO鮒GA鮒P田期BA甘ARA鮒でPP

Pasa重量3

(1) Pemotongan pembayaran TPp dikenakan apabila PNSD dalam melaksanakan

調gasnya tidak memenuhi kriteria Disiplin･

(2) Kriteria Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kehadiran dalam hari keェia;

b. ketepa屯n wak血色ba di kantor/tempat血gas;

c. ketepatan waktu pulang dari kantor/ tempat tugas;

d. keberadaan di kantor/tempat血gas sela皿a jam ke重ja; dan

e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari

senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 d紬upac虹a hari bes紬

kenegaraan sesuai keten血an pera血ran pemndang-undangan･

(3) Selain虹teria kehadiran dalam hari ke垂sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) hu調f a, pemotongan pembayaran TPP juga dikenakan bagi珊SD yang

izin dan sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalan setiap bulan dan tidak

dapat dめuktikan deng紬surat keterangan dokter･

(4) Perhi血ngan ketepatan waktu tiba di k紬tor/tempat山gas dan pu血g dari

kantor/tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan

dengan print out alat absensi elektronik dan/atau alat absensi non

elek廿o nik.

(5) PNSD yang ditugaskan oleh Kepala PD/Cabang Dinas/UFTD/atasan
langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari

kantor/tempat tugas keluar kantor, dikecualikan dari penggunaan alat

absensi elektr.nik sebagaimana dimaksud pada ayat (4). gr
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atau surat tugas dari Kepala PD/Cabang Dinas,/UPTD/atasan langsung

yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawalan pD/Cabang

Dinas/ UP富D yang bersangkutan ｡

(7) Kriteria Disiplin sebagaimana dimaksud画a ayat (2) dan ayat (3) dan

bes紅組pemotong紬TPP adalah sebagaimana terc紬tum dalam Lampiran IV

d紬merupakan bagian yang tid盆k terpisahk紬dah Peraturan Gubemur ini.

曹as甜1魯

(1) PD/Cabang Dinas/U門D yang menerapk組jam ke車khusus meliputi piket,

s梯piket dan jadwal jaga pada hari libur, per_gaturan yang berkaitan

dengan ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas dan pulang dari

kantor/tempat tugas, ditetapkan lebih la垂ut c-leh Kepala PD/Cabang

Dinas/UPTD.

(2) Laporan tent紬g penerapan jam ke垂khusus sebagaimana dimaksud画a

ayat ( 1), disampaikan kepada Gubemur melalui Kepala Badan Kepegawaian

Daerah.

(3) Gubemur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada

ayat(1).

罷免握Ⅴ輔

TATA GARA PBR蹴ERTAAN

駐AN PE悶冨TEJ騨GA醐P避蹴BAYA配A揖TPP

Pa愚a且15

(1) TPP dibayarkan terhitung untuk bulan janua土　sampai dengan bulan

desember di tahun anggaran berkenaan.

(2) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan

pada bulan berikutnya kecuali pada bulan desember dapat diajukan pada

bulan berkenaan.

(3) Pemintaan pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif bagi PNSD

y劃g telah memasuki Ba七as Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, diajukan

1 (satu) bulan sebelum PNSD y紬g bersan韮utan menga址iri皿asa

pengabdiannya･

(4) Pemintaan pembay紅組TPP berdasarkan pe誼mb主ngan obye軸f bagi PNSD

yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf

e, diajuk弧setelah pihak yang me垂adi a軸i wa正s d独i PNSD bersangkut組

menyampaikan surat ke亀er孤gan kemaもian atau s亜namya yang telah

disahkan oleh pihak yang berwenang･

(5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan皿ekanisme sebagai berikut:

a. pD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada Badan Keuangan Daerah

untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan daftar perhitungan TPP dan

pemyataan Tanggung Jawab Mutlak dari p弧g糾n貧anggaran/kuasa

pengguna anggaran dan rekapitulasi kehadiranもulanan;

b. Khusus nntuk pembayaran TPP PNSD bulan Desember sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada awal b-±1an dengan SPM-LS; dan

c. sisa lebih dari pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b,

disetor ke皿bali ke Kas Daerah;

(6) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang telah
memasuki Batas Usia Pe皿siun sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun diii sebagaimana dimaksud

dalan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan terpisah dari SPM-LS

TPP bulanan dengan mela皿pirkan keputusan pengangkatan sebagai Calon

諾St:mdpaant …欝霊bseurrsaatn叢ru器E°:ea蒜bed端iri masa pengabdian dari

(5) disertai dengan disposisi
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat



(7) Peng如an SPM-LS oleh PD untuk pem時紅組TPP bagi PNSD yang

meninggal dunia sebagaimana dimaksud dain Pasal 7 ayat (1) huruf e,

dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan

keputusan peng紬gkatan sebagai C瓢on PNSD dan PNSD dari PD tempat

PNSD y紬g bersangkutan mengabdi se虹a surat keterangan kema互an atau

salin狐nya yang telah disahk紬oleh pihak y紬gもeⅣenang

(8) Fomat da船r perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan d紬i Peraturan Gubemur ini.

(9) Fomat surat pemyataan t紬ggung jaw貧b mutlak da正　pen饗una

anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Ijampiran VI dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan亀ubemur ini.

BAB V重量量

龍田甘E即で恥Ⅳ p配間口甘口p

Pasa量16

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku :

a･ Peraturan Gubemur Nusa Tenggara雌mur NDmor 38 Tahun 2019 tent紬g

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 038); dan

b･ Peraturan Gubemur Nusa Tenggara雌mur Nomor 45貼hun 2019 tentang

Perubahan Atas Peratur孤Gubemur Nusa Tengg紬a Ⅲmur Nomor 38 Tahun

2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Nege正Sipil

Daerah (Berita Daerah取○vinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20 19 Nomor年6〉.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa量17

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku s匂ak tanggal工Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah畳a虹pengundangan Peraturan

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Behta Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

di Kupang



LA聯P重R銅賞: P巴RA骨URAⅣ GU軸R珊R珊SA地相GGARA T瑚UR

Ⅳ0聞OR : D争　TAHUN2020

TA肘GGAL : 3 ]c肌licin 2020

BESARAN TPP BAGI PNSD

BERDASARKAN BEBAN K田RJA

餌0 俵$�~ﾄ��b�BBSARA鮒でPPPERBULAⅣ 

1 幡�&�F���儲�匁�齏&誚v磐�G����9.750.000 

2 幡�&�F���儲�匁�齏&誚v��&�F�ﾖ��6.500.000 

StafAhlidanEselonIエ 

3 幡�&�F���Fﾖ匁�7G&�F�"�3.510.000 

Eselon1工工A 

Eselon11工8 �2�3�������

4 幡�&�F���V誚�v�2�2.730.000 

Eselon工VA 

EselonIV8 �"緜�������

5 幡�&�F���Vﾆ�ｷ6����1.950.000 

PelaksanaGolonganIⅤ 

PelaksanaGolongan工11 ��縱SR�����

PelaksanaGolonganll ��紊3������

PelaksanaGolonganI ���3�������

6 幡�&�F�臠V誣6柳��ﾂ�3.400.000 

a.JFAhli 

一Ahliutama 

-AhliMadya �2���������

ーAhliMuda �"縱�������

-Ahlipertama �"經�������"�3�������

b.JFTerampil 

-Penyelia 

一PelaksanaLa垂utan �"���������

ーPelaksana ��縱�������

ーPelaksanapemula ��紊�������

一ふ 

種R聡sATGGARATIMUR/ 



山側P宣R鮒重量:晒RA甘UR脚G鴨隙間R鮒US血で珊GGARA曾聯UR

NOMOR : D5　TAHUN2020

TANGGAL: q5　払o心ti 2020

BESARAN TPP

BAG工TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDID工KAN

Ⅳ0 俵$���ur�B巴SARA鮒でPPP圏R露UしAⅣ 

1 ��V誚�v�56Vｶ����1.100.000 

2 噺W��ﾆ�6Vｶ����1.000.000 

3 節 彦V��v��V襷芳霧F�荼W�V襷芳霧���!5｡｡.000 750.000 

NonAdministrasi,yangmelipu宙 

ーYangmenenmaTu両angan 

ProfesiGuru(TPG)dan/atau 

Tu車anganKhususLa王nnya 

(TKG) 

ーYang仕dakmenerimaTu垂angan 

ProfesiGuru(TPG)dan/atau 
Tu垂anganKhususLainnya 

(TKG) 



しA蘭P量RAⅣ重重量: P宙RATURAⅣ GU蝿RⅣUR珊SA鴨ⅣGGARA甘重糊UR

NOMOR : Ds-　TAHUN2020

TANGGAL : S Sc附uncit` 2020

BESARAN TPP BAGI PNSD

BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF

鮒0 漂|t�~ﾄ�ur�B藍SARA附すPP 

1 ���4GFW'FV蹠W�-ｶvF�&Y�7GVv�2�5･000.000/Bulan 

khususolehGubernur 

2 ���4G��誣FVﾆ��V誚�ｶ閲Fﾖ�6��25.000.000 

pengabdiannyasebagaiPNSdan 
dibehkan1(satu)kalipadaakhir 

masapengabdiannya,meliputi: 

a･PNSDyangtelahmemasu瞳 

BatasUsiaPensiunsesuai 

ketentuanperaturan 

perundang-undangandan 
telahmengabdipada 

PemerintahProvinsiselama 

palingsingkat5(lima)tahun; 
b.PNSDyangmengajukan 

pensiundini,denganmasa 

pengabdianselamaataulebih 

dah20(duapuluh)tahundan 

telahmengabdipada 

Peme正ntahProvinsiselama 

palingsingkat5(lima)tahun; 
dan 

c.PNSDyangmeninggaldunia 

denganmasapengabdian 

p粗ingrendah10(sepuluh) 

tahundantelahmengabdi 

padaPemerintahProvinsi 
selamapalingsingkat5(lima) 

tahunpadasaatyang 

bersangkutanmeninggal. 



重A関門RAⅣ Ⅳ : pERATURAⅣ GUBERⅣ廿R ⅣusA TEⅣGGA孤で重耽りR

ⅣO舶OR : 0与　恥HUN202O

TANGGAし; 3 3c州聞r¥ 2020

KR重TER重A D工S量PHN DAN BESARAN PEMOTONGAN TPP

BAGI PNSD

Ⅳ○ ��ｴXut�4D�uw�Xux萪��X��uttt�$�utH�6ﾙ~ﾈur��$U4�$�ue��yd��dt�ur�隼69WЧ���utt�ur�『町ⅣGs重o恥重 UMUM ��64､���ﾙﾂ�5E%U%EU$���D���ﾖ%Xutu8�����WФ%Ixｹyh,UR�

DIS重Pし重Ⅳ 覇)xｴｵY68uu8��

I �"�3 釘�5 澱�

1 彦Xﾈﾈｦ6&�B�葷�7Vｶｹ-ｷF�"�I-ｷ��&XﾘﾇF��5k弧iatau setaradeng狐1 (satu)ha轟jam __!elja(8Jam) 迭R�10% 認��&���'6V�6��

Diatas5kali ��W'6V蹤�6R�Di址tung 認�劜ud�'6V�6��

ekuiv瓢en �&gVﾗVﾆ�6��PejabatPenilai 

denganjumlah 芳友�ﾖ&���R�

ha轟te心血bat 俑6F��ｶWFX鉅ﾈﾆ&�F������6&V�WF逍��

2 俑6蹤W&ﾈﾌ�&�B�葷�7Vｲ�ｶ��-�),�ﾂ��Vﾆ�繧�6V&VﾇX萪�6VﾆW6�岬�ﾒ�ｶX�ｦ��Lebihda正5kali �2R�5% ��

3 ��Vﾆ�繧�6V&Xﾈﾆﾒ�3Kali 迭R�10% 認�>ｦ�$�'6V�6��

Diatas3K血i 迭X��R����10%十1%/hah 認�N��7$�'6V�6��

selesaija皿 ke寄atanpa 郵n 劔P匂abatPennai 

4 彦芳�ｲ���I�2��ﾇ���1(satu)kali 迭R����8%/hah 認�gF�$�'6V�6��

Tidakhad遭 karenaizin 犯V&昧F�&�6ｶ�ﾆ��2%/hah 釘R����Da｣臨調Absensi 

Tidakhad正 karenasakit tanpa keterangan dokter 犯V&昧F�&�2�����2%/hah 釘R����Da蹄arAbsensi 

5 彦芳�ｲ�ﾖV誚鉾WF��ｶVv��F����Vﾂ�1(satu)kali ���R�Vr�10%/keg 認�ﾖv�$�'6V�6���?V�&�E�V譏����

kekuatan 劔(Sekretahs 

padasetiap 劔Daerah/Asisten/ 
ha轟senin, 劔Kep粗aDinas/ 

upacaraha丘 劔Kep瓢aBadan/ 

kesad- se寄aptangg瓢 17dan upacaraha正 besar kmega胞an Sesual ketentu狐 pe輪血則 pe調ndang- undang紬 劔Sekreta正sDPRD) 

∴: 剪�



仁主､守　･

確蝕膿P重RA即Ⅴ : PERA甘U良AⅣ GU膿配RⅣUR鮒USA廿日ⅣGGÅRA骨貫閲UR

NOMOR　: Ds‘ TAHUN2020

TANGGA露: s壇nu卸`i 2020

FORMAT DAFTAR PERH重TUNGAN ∴TPP BAGS PNSD

■ �� �&W6�ﾗ���J調皿1ahPe虹gu意a虹ga皿促p) 劔劔Jumlah �����Jumlah yang 彦�襷��Ter工ambat 薄ｦ問�Cepat 彦芳�ｲ�Tidak 彦芳�ｪ"�Tidak 肌Vﾖﾆ���

■ �� 彦�ﾖ&�����masuk 友W&ﾆ�ﾖ&�B��pulan8 昧�F�"�nadir 哩�FF�"�men8ikuti 冪embayaran 囘ite正ma 

No 疲�ﾖ���ﾕ��Jab./ Col. ��V誚��6免����S��v�ﾂ�kantor ��Vﾆ�繧�tanpa 冖arena 霧�&V���apel,apel �(Rp) �(Rp〉 
tanp盆 免V&昧�v�ﾂ�卸n 冓zin �6�ｶ唯�setiap 劔彦�繙���

PN.f`.n(Rrl) �&7&友��劔悠Jvxｸｦﾂ��vF�����匁逍��茶Bﾓ�"��茶�2ﾓ�B��

I1 �"�3 釘�5 澱�7 唐�9 ����11 ��"�13 ��B�15 ��b�



L鋤P霊RAⅣ Ⅵ : PERATURAⅣ GU駐韓RⅣU取ⅣUSA甘聞GGA取A農工舶UR

NOMOR : OG TAHUN2020

TANGGAL : ‘5 ]c如ひcid 2020

FORMAT SURAT pERNyATAAN船NGGUNG ↓AWAB MUT払K

PERNYATRAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bert紬da tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1･ Perhitungan yang terdapat dalam Da打紐　Perhitungan Tambahan

Penghasilan Pegawai bulan　……　bagi Satuan Keヰa　…..…….…　telah

dihitung dengan benar berdasarkan jumlah PNSD pada Satuan

Ke重ja...同..出.

2. Apabila di kemudian hah terdapat kelebihan atau pembayarannya, kami

bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah･

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya･

用両用..出川.tangga｣･用出川小

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pen製una

Angga章a虹

鋪/,


