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BAB III 

  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN  BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KOTA YOGYAKARTA 
 

 

A.  Indikator Program Pemberian Tambahan penghasilan  

1.  Isi kebijakan  

  Pasal 1 ayat (11) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Kota 

Yogyakarta dinyatakan bahwa tambahan penghasilan adalah penghasilan 

yang diberikan secara bulanan kepada pegawai daerah di luyar gaji/upah, 

tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan 

jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan 

disiplin. Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk 

meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja.  

     Dasar hukum peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan 

Pemerintah Kota Yogyakarta: 

a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentag Perubahan Kedua 

Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5135); 

d. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 

Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 161 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D) 

g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja 

Pegawai; 
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h. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta 

Nomor 79 Tahun2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta  

 

2.   Syarat Pemberian Tambahan penghasilan pegawai 

a. Bobot Jabatan  

 Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  

Tentang  Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 

Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai 

Pemerintah Kota Yogyakarta Besaran tambahan penghasilan dihitung 

berdasarkan penetapan bobot jabatan, prestasi kerja dan kedisiplinan 

pegawai. Bobot jabatan pejabat struktural dan bobot jabatan fungsional 

adalah sebagai berikut: 

Tabel.3.1 

Bobot Jabatan  Pejabat Struktural  
No Jabatan Bobot 

1 Eselon IIA 7.00 

2 Eselon IIB 5.10 

3 Eselon IIB Staf Ahli  4.30 

4 Eselon III A Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 3.50 

5 Eselon III A Non Kepala SKPD 3.20 

6 Eselon III B  3.10 

7 Eselon IV A Lurah 2.70 

8 Eselon IV A 2.40 

9 Eselon IV B 2.10 

10 Eselon V A 1.90 

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 
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 Tabel. 3.2 

Bobot Jabatan  Pejabat Fungsional  

No Jabatan Bobot 

1 Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV 1.20 

2 Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III 1.10 

3 Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II 0.875 

4 Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan I 0.80 

5 Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Tenaga Ahli  3.00 

6 Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Setara 

Golongan III 

0.70 

7 Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Setara 

Golongan II  

0.60 

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 

 
  

Bobot jabatan pegawai yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional 

Tertentu adalah sebagai berikut:  

Tabel. 3.3 

Bobot Jabatan  Pejabat Fungsional Tertentu 

 

NO  JENJANG JABATAN  GOLONGAN  BOBOT  

1.  Ahli Utama  IV  1,200  

2.  Ahli Madya  IV  1,200  

3.  Ahli Muda  III  1,100  

4.  Ahli Pertama  III  1,100  

5.  Penyelia  III  1,100  

6.  Pelaksana Lanjutan  III  1,100  

7.  Pelaksana  II  0,875  

8.  Pelaksana Pemula  II  0,875  
  Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 
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Bobot jabatan pegawai yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional Tertentu  

Auditor  

Tabel. 3.4 

Bobot Jabatan  Pejabat Fungsional Tertentu Auditor  

 

NO  JABATAN  GOLONGAN  BOBOT  

1.  Auditor Ahli Utama  IV  2,500  

2.  Auditor Ahli Madya  IV  2,500  

3.  Auditor Ahli Muda  III  2,000  

4.  Auditor Ahli Pertama  III  1,500  

5.  Auditor Penyelia  III  1,500  

6.  Auditor Pelaksana 

Lanjutan  

III  1,250  

7.  Auditor Pelaksana  II  1,000  

  Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  

Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 

2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

 

  Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi pejabat 

pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Petugas pendukung administrasi umum 

dan petugas pendukung administrasi keuangan pada kegiatan diberikan 

tambahan bobot jabatan berdasarkan jumlah kegiatan dan besaran 

anggaran yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel. 3.5 

Tambahan Bobot Jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai pejabat 

pelaksana teknis kegiatan (PPTK)  
 

NO  BESARAN ANGGARAN  

PER KEGIATAN (Rp)  

TAMBAHAN BOBOT 

YANG DIBERIKAN  

1.  30 s/d 50 juta  0,095 

2.  diatas 50 s/d 200 juta  0,13 

3.  diatas 200 s/d 500 juta  0,15 

4.  diatas 500 juta s/d 1 milyar  0,18 

5.  diatas 1 milyar  0,21 

 

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 

 

Tabel. 3.6 

Tambahan Bobot Jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai petugas 

pendukung Administrasi Umum atau petugas Pendukung Administrasi 

Keuangan  

No Besaran anggaran per kegiatan Bobot 

1 30 s.d 50 juta   0,08  

2 Di atas 50  s.d 200 juta 0,115  

3 Diatas 200 s.d 500 juta 0,13  

4 Diatas 500 s.d 1 milyar 0,15  

5 Diatas 1 milyar  0,18  

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 

 

 Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi pejabat 

pelaksana teknis kegiata, petugas pendukung administrasi umum dan 

petugas pendukung administrasi keuangan pada program pelayanan 

internal diberikan tambahan bobot jabatan berdasarkan akumulasi kegiatan 

dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan.  
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Tabel. 3.7 

Tambahan Bobot Jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  

No Besaran anggaran per kegiatan Bobot 

1 30 s.d 50 juta   0.19 

2 Di atas 50  s.d 200 juta 0.26 

3 Diatas 200 s.d 500 juta 0.30 

4 Diatas 500 s.d 1 milyar 0.36 

5 Diatas 1 milyar  0.42 
Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 

 

 

Tabel. 3.8 

Tambahan Bobot Jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai petugas 

pendukung administrasi umum atau petugas pendukung administrasi 

keuangan  

 

No Besaran anggaran per kegiatan Bobot 

1 30 s.d 50 juta   0.16 

2 Di atas 50  s.d 200 juta 0.23 

3 Diatas 200 s.d 500 juta 0.26 

4 Diatas 500 s.d 1 milyar 0.30 

5 Diatas 1 milyar  0.36 
Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 

 

 Tambahan penghasilan sesuai bobot jabatan pada tabel 3.7 dan 

tabel 3.8 dapat diberikan pada setiap akhir triwulan, akhir semester atau 

pada bulan terakhir pelaksanaan kegiatan.  

 

       b. Bobot Prestasi Kerja  

           Bobot prestasi kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang 

dicapai oleh masing-masing pegawai daerah berdasarkan ketentuan yang 

mengatur tentang penilaian kinerja pegawai daerah dalam hal ini adalah 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian 
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Kinerja Pegawai. Unsur penilaian kinerja berdasarkan Pasal 4 Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja 

Pegawai adalah sebagai berikut: 

a. Prestasi kerja, yang meliputi 

1) Kepemimpinan  

a) Penjabaran visi dan misi pemerintah daerah dalam bentuk 

program dan rencana kerja serta ketepatan penentuan prioritas 

b) Mengorganisir sumber daya dan aset yang menjadi 

tanggungjawabnya 

c) Menjalankan tugas manajerial secara transparan dan ampu 

membangun jejaring kinerja  

d) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkreativitas 

e) Bersikap adil dan dapat memberikan motivasi dan bimbingan 

kepada bawahan. 

f) Keteladanan dalam bersikap dan berperilaku. 

g) Keberanian pengambilan keputusan yang tidak bertentangan 

dengan ketentuan perundangan. 

2) Keterampilan  

a) Pemahaman tugas pokok dan penjabarannya. 

b) Kecepatan dan ketelitian dalam penyelesaian pekerjaan. 

c) Penyelesaian permasalahan dalam melaksanakan tugas. 

d) Pelayanan terhadap pihak lain sesuai bidang tugasnya 
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e) Keinginan untuk meningkatkan kemampuan/ kemauan untuk 

belajar 

f) Kesesuaian hasil pekerjaan dengan perintah atasan. 

g) Penyusunan laporan secara tepat, cepat dan lengkap. 

3) Prakarsa 

a. lnisiatif dalam melaksanakan tugas 

b. Penyampaian saran yang bermanfaat 

c. lnovasi yang mendukung tugas instansi 

4)  Capaian kinerja  

a. Prosentase hasil kerja yang dicapai 

b. Kesesuaian hasil kerja dengan rencana kerja serta visi dan misi 

c. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 

b. Perilaku, yang meliputi 

1) Kerjasama  

a) Kesediaan bekerja sama dengan orang lain. 

b) Kesediaan membantu memecahkan masalah tugas teman sejawat. 

c) Tingkat toleransi terhadap perbedaan pendapat. 

d) Konsistensiterhadaphasil kesepakatan. 

e) Kesediaan menerima kritik dari orang lain. 

2) Ketaatan 

a) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak 

menyalahgunakan wewenang; 

b) Ketaatan terhadap tugas kedinasan. 
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c) Penggunaan sarana dan prasarana kantor untuk kepentingan dinas. 

d) Ketaatan dalam berpakaian dinas. 

e) Kesopanan dan kerapian dalam berpakaian. 

f) Kesopanan dalam berperilaku dan bertutur kata. 

g) Tingkat kebenaran laporan peiaksanaan tugas. 

3) Hubungan Masyarakat  

c. Kedisiplinan 

 Unsur kinerja pegawai yang berkaitan dengan Kedisiplinan didasarkan 

pada tingkat kehadiran 

Tabel 3.9 

Bobot Penilaian dan Penjabaran lebih lanjut dari Unsur Penilaian 

 

No Peringkat Nilai  Nilai Sebutan Bobot  

1 Di atas rata-rata 76 – 100 Baik 4 

2 Rata-rata 61 – 75 Cukup 3 

3 Kadang mencapai 

rata-rata kadang 

tidak mencapai rata-

rata 

51 – 50 Kurang  2 

5 Selalu tidak 

mencapai  rata-rata 

50 – kebawah  Sangat 

Kurang  

1 

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Penilaian Kinerja  Pegawai 

 

       c. Bobot Kedisiplinan  

Ketentuan untuk bobot kedisiplinan diperhitungkan dengan cara: 

a. Tidak hadir/hadir masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) 

perhari dari bobot kedisiplinan, kecuali yang tugas luar dibuktikan 

dengan surat tugas/bukti lain yang sah.  
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b. Datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi 2% (dua persen) 

perhari dari bobot kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang 

dibuktikan dengan surat/bukti lain yang sah  

c. Pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua 

persen) perhari dari bobot kedisiplinan kecuali untuk tugas luar yang 

dibuktikan dengan surat/bukti lain yang sah 

     Hasil dari penilaian kinerja dan penetapan plafon penerimaan 

tambahan penghasilan adalah sebagai berikut: 

Tabel.  3.10 

Hasil dari penilaian kinerja dan penetapan plafon  

penerimaan tambahan penghasilan 

No Nilai Kinerja  Prosentase Palfon 

1 80 – 100 100% 

2 70 – 79 90% 

3 60 – 69 80% 

4 Kurang dari 59 70% 

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 

 

 Besaran pokok tambahan penghasilan pegawai adalah ketetapan 

mengenai besaran rupiah sebagai dasar penghitungan tambahan 

penghasilan pegawai. Besaran pokok tambahan penghasilan pegawai 

adalah sesuai dengan penetapan alokasi belanja tidak langsung tambahan 

penghasilan pegawai dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Plafon 

tertinggi tambahan penghasilan merupakan hasil kali dari bobot jabatan 

dengan besaran pokok tambahan penghasilan pegawai. Hasil akhir 
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tambahan penghasilan pegawai dibulatkan ke bawah dengan kelipatan              

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).  

Hak atas tambahan penghasilan dihentikan bagi pegawai yang:  

a. Melakukan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin;  

b. Menjalankan tugas belajar; 

c. Berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Daerah  

d. Menjalani bebas tugas (BT)  

e. Tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) 

hari kerja dalam 1 (satu) bulan.  

Tabel. 3.11 

Bobot Jabatan  Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta  

No Jabatan Bobot 

1 Pejabat Fungsional Umum/ Staf Golongan IV 1.200 

2 Pejabat Fungsional Umum/ Staf Golongan III 1.100 

3 Pejabat Fungsional Umum/ Staf Golongan II 0,875 

4 Pejabat Fungsional Umum/ Staf Golongan I 0.800 

5 Pejabat Fungsional Umum/ Staf Naban Setara 

Golongan II 

0.700 

6 Pejabat Fungsional Umum/ Staf Naban Setara 

Golongan I 

0.600 

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta 

 

   Bobot prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a. Kepala SKPD dihitung dengan mempertimbangkan unsur: 

1) Kepemimpinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang 

akan diberikan; 
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2) Prakarsa 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan 

diberikan. 

3) Capaian Kinerja 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang 

akan diberikan; 

4) Kedisiplinan 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang 

akan diberikan. 

b. Pejabat Struktural selain SKPD dihitung dengan mempertimbangkan 

unsur: 

1) Kepemimpinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang 

akan diberikan; 

2) Prakarsa 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan 

diberikan; 

3) Kedisiplinan 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang 

akan diberikan. 

c. Pejabat Fungsional Umum/Staf dan Naban dihitung dengan 

mempertimbangkan unsur: 

1) keterampilan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan 

diberikan; 

2) kerjasama 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan 

diberikan; 

3) kedisiplinan 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan 

diberikan. 

d. Pejabat Fungsional Non Guru dihitung dengan mempertimbangkan 

unsur: 
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1) keterampilan 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang 

akan diberikan;  

2) kedisiplinan 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan 

diberikan. 

e. Pejabat Fungsional Pendidikan Guru dihitung dengan 

mempertimbangkan unsur: 

1) kinerja 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan 

diberikan yang dihitung berdasar pemenuhan ketentuan iam 

mengalar minimar; 

2) kedisiplinan 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang 

akan diberikan yang dihitung berdasar pemenuhan kehadiran 

selama 37,s jam per minggu. 

f. Kepala sekolah dihitung dengan mempertimbangkan unsur: 

1) kepemimpinan 20% (dua puruh persen) dari nirai maksimar yang 

akan diberikan; 

2) prakarsa 10% (sepuluh persen) dari nilai maksimal yang akan 

diberikan; 

3) Hubungan Kemasyarakatan 10% (sepuluh) dari nilai maksimal 

yang akan diberikan;  

4) Capaian Kinerja 10% (sepuruh persen) dari nilai maksimal yang 

akan diberikan; 

5) Kedisiplinan 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimal yang 

akan diberikan. 

 Bagi pegawai daerah di lingkungan satuan pendidikan negeri dan 

swasta pada jenjang sekolah Menengah Atas dan sekolah Menengah 
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Kejuruan yang telah menerima tunjangan pengelola sekolah berdasarkan 

ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah dengan, 

besaran sama atau melampaui tambahan penghasilan pegawai, maka 

kepada yang bersangkutan dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 50% 

(lima puluh persen). Bagi Guru/Pengawas yang telah memperoleh 

sertifikasi sebagai Guru profesional, maka terhitung mulai bulan Januari 

tahun berikutnya sejak Guru/pengawas dinyatakan lulus ujian sertifikasi, 

maka kepadanya diberikan tambahan penghasilan pegawai sebesar 50% 

(lima puluh persen). Bagi pegawai daerah yang menjabat sebagai kepala 

satuan pendidikan pada sekolah swasta berdasarkan keputusan walikota 

diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kepala sekolah pada 

sekolah negeri.  

Ketentuan untuk bobot kedisiplinan diperhitungkan dengan cara: 

a. Tidak hadir/hadir masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) 

perhari dari bobot kedisiplinan, kecuali yang tugas luar dibuktikan 

dengan surat tugas/bukti lain yang sah  

b. Datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi 2% (dua persen) 

perhari dari bobot kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang 

dibuktikan dengan surat/bukti lain yang sah  

c. Pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua 

persen) perhari dari bobot kedisiplinan kecuali untuk tugas luar yang 

dibuktikan dengan surat/bukti lain yang sah. 

d. Tidak hadir pada hari libur sesuai tahun kalender pendidikan dikurangi 

sebesar 4% (empat persen) perhari kecuali yang diperintahkan tugas 

piket/tugas lain dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.  
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3. Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 

 Peningkatan kesejahteraan pegawai diwujudkan dalam bentuk pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mekanisme pemberian tambahan 

penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota 

Yogyakarta dilakukan dengan sesuai standar operasional prosedur peningkatan 

kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta  Walikota 

Yogyakarta  Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dirubah dengan 

Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 Tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan  Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta  

 yaitu: pemberian TPP didasarkan pada bobot jabatan, hasil penilaian kinerja 

dan kedisiplinan (tingkat kehadiran).  

 Hal ini sesuai sesuai dengan pernyataan Bapak Zinul Huda yang 

menyatakan:  

 

Mekanisme dan kriteria dalam pemberian uang kesejahteraan bagi 

pegawai diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Mekanisme pemberiannya diusulkan oleh SKPD/Unit Kerja dengan 

mempertimbangkan kriteria bobot jabatan, hasil penilaian kinerja dan 

kedisiplinan pegawai.
 
Terkait dengan besaran uang tambahan penghasilan 

bagi pegawai atau plafon TPP dihitung dengan mengalikan bobot jabatan 

dengan nilai besaran pokok sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 

yang ditetapkan dalam APBD dan dikelola oleh Badan Kepegawaian 

Daerah dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (untuk pegawai di 

lingkungan Dinas Pendidikan).
1
 

                                                 
1
 Wawancara dengan Bapak Zinul Huda. selaku Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta  tanggal 21 Maret 2017 
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Berikut ini adalah bagan mekanisme pemberian TPP di Kota Yogyakarta 

 

Gambar 3.1 

 Mekanisme Pemberian TPP di Kota Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BKD Kota Yogyakarta  

Pelaksanaan pemberian TPP di Kota Yogyakarta secara administrasi 

berdasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 

2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta 

Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan  Bagi 
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Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta  dan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta. Terkait faktor faktor yang mempengaruhi dalam pemberian 

tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di Kota Yogyakarta 

adalah faktor bobot jabatan, hasil penilaian kinerja pegawai dan 

kedisiplinan pegawai.  

Faktor pertama adalah faktor bobot jabatan pegawai negeri, semakin 

tinggi jabatan pegawai negeri sipil maka semakin tinggi bobot jabatan 

yang diperoleh dan semakin rendah jabatan pegawai negeri sipil maka 

semakin rendah bobot jabatan yang diperoleh, sedangkan terkait pegawai 

negeri sipil yang diangkat atau diberi kuasa menjadi pejabat pelaksana 

teknis kegiatan, petugas pendukung administrasi umum dan petugas 

pendukung administrasi keuangan pada kegiatan diberikan tambahan 

bobot jabatan berdasarkan jumlah kegiatan dan besaran anggaran yang 

dikelola, jadi semakin besar anggaran per kegiatan maka semakin besar 

tambahan  bobot jabatan.   Bobot jabatan untuk pegawai di lingkungan 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diatur tersendiri sesuai dengan tingkat 

jabatan pegawai tersebut baik guru yang menduduki jabatan struktural 

maupun yang menduduki jabatan fungsional maupun non fungsional.  

Pemberian tambahan penghasilan atas beban kerja diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaian tugas-

tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Berdasarkan beban 
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kerja suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan 

efektifitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang 

dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, 

teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya.  

Faktor kedua adalah faktor prestasi kerja pegawai negeri sipil yang 

diukur dengan melihat faktor kepemimpinan, prakarsa capaian kinerja dan 

kedisiplinan dengan memberikan batas prosentase dari nilai maksimal 

yang akan diberikan. Semakin tinggi jabatan pegawai tersebut maka 

semakin tinggi pula prosentase pemberian bobot kinerja.  

Faktor ketiga adalah faktor kedisiplinan dimana ketentuan untuk bobot 

kedisiplinan diperhitungkan dengan cara melihat tingkat kehadiran masuk 

kerja apabila tidak hadir maka dikurangi sebesar 4% perhari dari bobot 

kedisiplinan kecuali dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah 

sebagai alasan tidak masuk kerja. Pegawai datang terlambat dari ketentuan 

jam kerja dikurangi 2% (dua persen) perhari dari bobot kedisiplinan, 

kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat/bukti lain yang sah. 

Pegawai pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 

2% (dua persen) perhari dari bobot kedisiplinan kecuali untuk tugas luar 

yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah. Berbeda dengan 

pegawai di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta apabila terdapat pegawai 

Dinas Pendidikan atau guru yang tidak hadir pada hari libur sesuai tahun 

kalender pendidikan dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari kecuali 
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yang diperintahkan tugas piket/tugas lain dibuktikan dengan surat 

tugas/bukti lain yang sah. 

Tabel 3.12 

Daftar Tim Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta 

    
NO. NAMA 

JABATAN DALAM 

DINAS 
KETERANGAN  

1 DEDI BUDIONO, M.Pd Dinas Pendidikan Kota Yk Ketua 

2 SUMARNA Dinas Pendidikan Kota Yk Sekretaris 

3 SUGIYATMI Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

4 TRI MARTINI Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

5 RAHAYU KUSUMANINGSIH, SE Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

6 ADAM ARDIAN NOOR, SH Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

7 AGUS IKWANTORO Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

8 ARIF BUDI SANTOSO, A.Ma.Pd Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

9 ANGGA RAHMAT ARDIONO, SE Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

10 ISNURI Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

11 MUSTAJAB, S.Ag Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

12 HASYIM, S.IP. M.Acc Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

13 EDI KUSNANDAR, S.Pd Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

14 ENDAR SRI WULANSIH UPT Yogya  Wil. Utara Anggota 

15 FAJAR AFRIAN, SE Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

16 ANI WIDAYATI, A.Ma Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

17 HARYANTO Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

18 MUJINO, M. Acc Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

19 BUDI SANTOSA ASRORI, SE.M.Si Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

20 AGUS FATKHUROKHMAN, SE Dinas Pendidikan Kota Yk Anggota 

21 Drs EDY HERI SUASANA, M.Pd Ka. Dinas Pendidikan Anggota 

22 ANDRIYANTO STAF BAG. UMUM Anggota 

23 LILIK SULISTYO STAF BAG. UMUM Anggota 

24 KAWIT STAF BAG. UMUM Anggota 

25 NANIK SUHARNI STAF BAG. UMUM Anggota 

26 PONIJO STAF BAG. UMUM Anggota 

27 FX. DARMAJI STAF BAG. UMUM Anggota 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  

 

B. Pengaruh Pemberian Tambahan Penghasilan terhadap Kinerja Pegawai  

1. Kualitas Kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan 

    Pemberian Tambahan Penghasilan terhadap Kinerja Pegawai di 

lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya Tambahan 
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Penghasilan Pegawai kinerja pegawai menjadi meningkat.Pemberian 

Tambahan Penghasilan bagi pegawai negeri sipil di Kota Yogyakarta 

dapat memberikan motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan 

kinerja dan kedisiplinan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan dapat 

memotivasi pegawai agar dapat mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya 

dengan baik dan pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai dengan 

kinerja pegawai yang meningkat. Apabila kinerja pegawai meningkat dan 

kedisiplinan pegawai baik maka pegawai tersebut akan mendapatkan 

tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan haknya.   

Hal ini sesuai dengan pernyataan responden salah satu aparatur 

Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kota Yogyakartya menyatakan bahwa: 

Fungsi diberikannya TPP bagi pegawai khususnya adalah sebagai 

sebagai alat penyemangat atau perangsang kinerja pegawai untuk dapat 

menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan lebih cepat dan efisien, 

selain itu sebagai alat penyemangat prilaku individu (pihak intern), 

sebagai daya penggerak kerja dan kemauan kerja dan memotivasi 

pegawai agar dapat mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya dengan 

cepat dan tepat.  Oleh karena itu pemimpin mengeluarkan kebijakan 

dan memutuskan memberikan tambahan penghasilan disebabkan agar 

pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai dengan kinerja pegawai 

yang meningkat.
2
  

 
Kualitas Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat berdasarkan ketepatan 

dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. 

Untuk menciptakan kualitas yang baik diperlukan disiplin kerja yang baik 

pula. Pegawai Negeri Sipil sangat penting di dalam melaksanakan suatu 

program dan kegiatan karena merupakan penggerak pelaksanaan suatu 

                                                 
2
 Wawancara dengan Ibu Rini selaku PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

tanggal tanggal 21 Maret 2017 
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kegiatan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya demi mencapai 

tujuan yang akan dicapai oleh suatu instansi atau organisasi. Pegawai 

Negeri Sipil merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu organisasi yang 

berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis 

dan terencana atas dasar pelayanan informasi kepada stakeholders yang 

pada dari seluruh rangkaian proses pengawasan disiplin kerja. Pegawai 

Negeri Sipil merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan ntuk 

menciptakan sebuah kinerja organisasi yang berkompetensi melalui 

perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana berupa 

pemberian informasi kepada masyarakat sehingga tercipta sebuah bentuk 

pelayanan yang maksimal, karena tingkat kesejahterahan Pegawai Negeri 

Sipil dilingkungan meningkat cukup signifikan berdasarkan Penerapan 

TPP yang harus diikuti dengan meningkatnya prestasi kerja dan kualitas 

pelayanan kepada publik. Sangat disadari bahwa Pegawai Negeri Sipil 

memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Baik buruknya, efektif 

tidaknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada baik buruknya, 

efektif tidaknya mesin birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil sebagai 

penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Sebagai antisipasi dalam 

menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat dan 

penuh dengan ketidakpastian, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian 

dari penyelenggaraan pemerintahan dapat melakukan antisipasi dan 

perubahan-perubahan, baik yang berkaitan dengan internal organisasi 

maupun dengan eksternal organisasi. Sebagai antisipasi terhadap 
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perubahan lingkungan, maka Pemerintah melaksanakan kebijakan 

reformasi birokrasi dan melaksanakan otonomi daerah.  

 

2. Kesesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan waktu penyelesaian 

pekerjaan 

Kuantitas adalah jumlah kerja atau banyaknya tugas pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta  dalam waktu tertentu. Kuantitas kerja terkait dengan jumlah 

pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang pegawai atau segala bentuk satuan 

ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran 

angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Kuantitas kerja yang 

seimbang akan membuat beban kerja yang sebanding kepada setiap pegawai 

di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta . Dengan sebandingnya beban keja 

tersebut, maka akan menghasilkan hasil kerja yang berkualitas. Penyusunan 

beban kerja yang harus ditanggung oleh setiap pegawai diperlukan oleh pihak 

internal di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, tujuannya adalah agar 

terciptanya hasil kerja pegawai yang baik, sesuai dengan target kerja. 

Pengaturan daftar kerja, diperlukan oleh pegawai di Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta  agar hasil kerja tercapai tepat pada waktunya. Dengan adanya 

daftar kerja, maka akan membentuk pribadi yang disiplin dan tepat waktu di 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta .  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suprianto dinyatakan bahwa:  

“Banyaknya tugas pegawai tergantung oleh pangkat, jabatan dan 

rincian tugas dan pokok pada setiap bidang”.3  

                                                 

3 Wawancara dengan Bapak Suprianto S.Pd MM. selaku Kasi Pendidikan da Tenaga 

Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  tanggal 21 Maret 2017 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kuantitas standar disiplin kerja di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  

berbeda-beda pada setiap bidang. Misalnya pada dalam menyajikan laporan 

kinerja program bulanan/triwulanan untuk menjadi bahan konfirmasi teknis 

dan rapat pembahasan unit kerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur 

seharusnya selesai dalam waktu satu hari saja, akan tetapi pada pelaksanaan 

bisa selesai dalam waktu tiga hari hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang 

harus diselesaikan pada waktu bersamaan sehingga tidak semua tugas bisa 

selesai tepat waktu.  

Dengan adanya pemberian TPP bagi PNS maka dapat meningkatkan 

kuntitas hasil kerja pegawai sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Rini sebagai 

berikut: 

Dengan adanya TPP maka pegawai merasa mendapat perhatian dan 

dorongan motivasi untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang diberikan dan meningkatkan kualitas kinerja 

sesuai beban kerja yang harus ditanggung oleh setiap pegawai dalam 

menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-masing. 4 

 

Kuantitas kinerja merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

mencapai tujuan dan misi Dinas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 

Banyaknya tugas Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  

dapat dilihat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai. Sasaran Kerja Pegawai 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang 

disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai yang 

bertujuan sebagai petunjuk bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan pejabat 

                                                 
4
 Wawancara dengan Ibu Rini selaku PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

tanggal tanggal 21 Maret 2017 
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penilai dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan bidang tugas 

jabatannya dan agar setiap Pegawai Negeri Sipil dan pejabat penilai dapat 

menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan bidang tugas jabatan masing-

masing, serta dapat mengetahui capaian Sasaran Kerja Pegawai-nya. Dalam 

sistem penilaian prestasi kerja, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun 

Sasaran Kerja Pegawai sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, 

sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang secara 

umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Sasaran Kerja 

Pegawai disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan 

kegiatan tugas jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa 

kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan 

dihasilkan dan kapan harus selesai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan 

dilaksanakan harus ditetapkan target sebagai hasil kerja yang harus 

diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas/output, kualitas, 

waktu dan dapat disertai biaya.  

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik 

penekanannya pada pengukuran tingkat pencapaian Sasaran Kerja Pegawai 

atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan 

disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai 

sebagai kontrak prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 

secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang 

disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian 

atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja yang 
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mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi memang relevan dan secara 

signifikan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang 

jabatan setiap individu Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Untuk mencapai 

obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan 

parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang 

nyata dan terukur dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai. Oleh karena itu 

penilaian prestasi kerja secara sistemik menggabungkan antara penetapan 

Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian proses pelaksanaan pekerjaan yang 

tercermin dalam perilaku kerja produktif, hasilnya direkomendasikan untuk 

dasar pertimbangan tindakan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai 

Negeri Sipil yang dinilai. 

 

 

3. Tingkat kehadiran pegawai sesuai dengan jam kerja 

    Hasil penilaian kinerja  pegawai di lingkungan pemerintah Kota 

Yogyakarta didasarkan pada  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai, yaitu terkait prestasi kerja, 

perilaku dan hubungan Masyarakat. Sedangkan terkait aspek kedisiplinan 

(tingkat kehadiran) diperhitungkan dengan cara apabila pegawai tidak 

hadir/hadir masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen), datang 

terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi 2% (dua persen), pegawai 

pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 4% (dua 

persen) perhari dari bobot kedisiplinan untuk pegawai di luar Dinas 

Pendidikan.  
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Berikut ini adalah data pegawai yang datang terlambat dan pulang 

mendahului pada bulan Desember 2016 

Tabel 3.13 

Daftar Pegawai yang Datang Terlambat  

Bulan Desember 2016 

 

NO. NAMA Jabatan 
Datang Terlambat / 

Masuk Kasep 

1 Mujino, SPd Analisis Anggaran 2 

2 Umi Nadhiroh, SH Pengumpul dan Pengolah 1 

3 Isna Harfin Yunaida, SE Pengurusan Gaji  3 

4 Ruki Hernawati Verifikator SPP 4 

5 Siti Hidayati, SP Staf Sub Bagian Keuangan  1 

6 Rika Subardiani  Verifikator SPJ 1 

7 Drs. Sugeng Mulyo Subono  Kabid Dik Das 1 

8 Anita Sri Madumurti, MM Kasi Kurikulum  dan Sis 2 

9 Elisabet Ferida Bowo  Penatalaksana Instrumen 1 

10 Dwiyani Istianingrum Analisis Manajemen TK SD 1 

11 Drs. Rusniadi Giri  Kasie Manajemen Sekolah  4 

12 Drs. Sudarmaji  Analis Manajemen Sekolah  1 

13 Ngatini, SPd Kasi Pengembangan Pendidik  1 

14 Muhtadin, S.Sos Analis Pengembang  1 

15 Sri Lestari Handayani  Pengevaluasi Pengembangan  1 

16 Dedi Budiyono, MPd Kabid PNS  1 

17 Euis Dewi Sartika SE Penatalaksana Program  1 

18 Suyatmi, SPd Penatalaksana Program  2 

19 Supriyanto, MM Kasi Dik Mas  2 

20 Ignatius Wisnu Cahyadi Pengevaluasi Program  5 

21 Dian Rahmawati, AMd Pengevaluasi Program  1 

22 Drs. Wisnu Sanjaya Kasi Bang Dik  6 

23 Sumaryanto Pengevaluasi Pengembangan  6 

24 Ismi Rahmawati  Penelaah Pengembangan  6 

25 Andri Purwanta Anlisis Pengembangan  1 

26 Edi Wibowo AMD Penatalaksana Pengembangan  3 

27 Dra. Suyatmi  Kepala UPT Pendidikan  1 

28 Agus Tri Mardi, SIP Kasubag TU UPT JPD  1 

29 Clara Novian Septia Penatalaksana JPD 1 

30 Bernadita Bremaniwati Pengawas RMD SMP 4 

31 Sri Murtiningsih, SPD Pengawas RMP SMA 1 

32 E Juniastuti Penilik  2 

 
 

Total  70  

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 

32 orang pegawai dari 163 pegawai di Dinas Pendidikan yang datang 

terlambat pada bulan Desember 2016 sehingga para pegawai tersebut 

berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 

2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai, yaitu terkait prestasi kerja, 
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perilaku dan hubungan Masyarakat pegawai yang datang terlambat dari 

ketentuan jam kerja dikurangi 2% (dua persen) perhari dari bobot 

kedisiplinan untuk pegawai di luar Dinas Pendidikan.  

Sedangkan pegawai Dinas Pendidikan yang pulang mendahului di  

bulan Desember 2016 terdapat 34 orang sehingga berdasarkan ketentuan 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai, yaitu terkait prestasi kerja, perilaku dan hubungan 

Masyarakat pegawai yang datang terlambat dari ketentuan jam kerja 

dikurangi 4% (dua persen) perhari dari bobot kedisiplinan untuk pegawai 

di luar Dinas Pendidikan. (Terlampir) 

Pegawai negeri sipil di Kota Yogyakarta tidak berhak mendapatkan 

TPP apabila pegawai negeri sipil: 

a. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara, cuti besar dan cuti bersalin; 

b. Menjalani tugas belajar; 

c. Berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah 

Kota Yogyakarta; 

d. Menjalani bebas tugas; 

e. Tidak hadir tanpa alasan yang sah (mangkir kerja) lebih dari 6(enam) 

hari kerja dalam 1 (satu) bulan. 

Syarat-syarat pemberian TPPK adalah tingkat absensi pegawai (masih 

manual), dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 

1) Setiap PNS wajib mengikuti apel di lingkungan kantor masing-masing 

yang dilaksanakan pada setiap hari kerja yaitu: apel pagi dimulai pukul 
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07.30 dan apel sore setiap hari (senin sampai rabu dimulai pukul 16.00 

serta Kamis dan Jumat pukul 16.30) 

2) Tugas Pimpinan Unit/Satuan Kerja : 

a) melakukan absensi PNS di lingkungan kerja masing-masing 

b) mengawasi dan memeriksa daftar hadir apel pagi dan apel sore 

c) memeriksa dan mengawasi absensi ruangan melalui pengisian 

absensi saat  am masuk pagi, jam masuk setelah istirahat siang, dan 

jam pulang sore 

d) merekapitulasi absen ruangan dan daftar hadir pegawai kemudian 

mengirimkannya kepada Walikota Yogyakarta Cq. Bagian 

kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta  selambat-

lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya 

             3) PNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada absensi 

ruangan sebanyak 1 kali tanpa keterangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan potongan TPP sebesar 4 

persen 

              4) Pemberian TPPK masih dapat dibayarkan kepada pegawai yang 

bersangkutan bilamana masih dalam batas maksimum 

ketidakhadiran/tidak menandatangani absensi ruangan sebanyak 10 kali 

atau 40 persen dalam sebulan 

5) Bagi PNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada 

absensi ruangan lebih dari 10 kali atau 40 persen tanpa keterangan yang 

dapat dipertanggungjawabkan dalam sebulan, maka tunjangan 
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penghasilan yang bersangkutan tidak akan dibayarkan berikut dengan 

penjatuhan hukuman disiplin 

Faktor kedisiplinan pegawai merupakan salah satu syarat  dimana 

ketentuan untuk bobot kedisiplinan diperhitungkan dengan cara melihat 

tingkat kehadiran masuk kerja apabila tidak hadir maka dikurangi sebesar 

4% perhari dari bobot kedisiplinan kecuali dibuktikan dengan surat 

tugas/bukti lain yang sah sebagai alasan tidak masuk kerja. Pegawai 

datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi 2% (dua persen) 

perhari dari bobot kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan 

dengan surat/bukti lain yang sah. Pegawai pulang mendahului dari 

ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) perhari dari bobot 

kedisiplinan kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat 

tugas/bukti lain yang sah. Berbeda dengan pegawai di Dinas Pendidikan 

Kota Yogyakarta apabila terdapat pegawai Dinas Pendidikan atau guru 

yang tidak hadir pada hari libur sesuai tahun kalender pendidikan 

dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari kecuali yang diperintahkan 

tugas piket/tugas lain dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah. 

 

4. Kesesuaian pengetahuan yang dimiliki dengan jenis pekerjaan 

Semakin tinggi jabatan pegawai negeri sipil maka semakin tinggi 

bobot jabatan yang diperoleh dan semakin rendah jabatan pegawai negeri 

sipil maka semakin rendah bobot jabatan yang diperoleh, sedangkan 

terkait pegawai negeri sipil yang diangkat atau diberi kuasa menjadi 
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pejabat pelaksana teknis kegiatan, petugas pendukung administrasi umum 

dan petugas pendukung administrasi keuangan pada kegiatan diberikan 

tambahan bobot jabatan berdasarkan jumlah kegiatan dan besaran 

anggaran yang dikelola, jadi semakin besar anggaran per kegiatan maka 

semakin besar tambahan  bobot jabatan.   Bobot jabatan untuk pegawai di 

lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diatur tersendiri sesuai 

dengan tingkat jabatan pegawai tersebut baik guru yang menduduki 

jabatan struktural maupun yang menduduki jabatan fungsional maupun 

non fungsional.  

Pemberian tambahan penghasilan atas beban kerja diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaian tugas-

tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Berdasarkan beban 

kerja suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan 

efektifitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang 

dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, 

teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya.  

 

5. Kemampuan bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan  

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang berupa Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

salah satunya adalah meningkatkan kemampuan bekerjasama dalam 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing. Dimana tunjangan dapat memotivasi pegawai untuk bekerja keras 

dalam melakukan pekerjaan dan tunjangan juga dapat memberikan 
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semangat kerja yang tinggi. Secara tidak langsung tunjangan merupakan 

manajemen kinerja yang mengontrol, mengembangkan dan 

mempertahankan kinerja tinggi pegawai. Pada dasarnya tunjangan 

mengandung hubungan yang sifatnya profesional dimana salah satu tujuan 

utama pegawai bekerja adalah mendapatkan imbalan untuk mencukupi 

berbagai kebutuhan, sementara disisi organisasi membayar pegawai agar 

para pegawai bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan 

harapan organisasi dengan tujuan utama mampu memberikan pelayanan 

secara maksimal kepada masyarakat. Dengan pemberian kompensasi yang 

sesuai dengan kemampuan yang dikeluarkan serta menghargai kerja keras 

pegawai, maka pegawai akan lebih bersikap profesional dengan bekerja 

secara bersungguh sungguh dan melakukan berbagai upaya agar bisa 

mencapai hasil kerja yang lebih baik sehingga kinerjanya bisa lebih 

meningkat. Dengan kinerja yang lebih baik tentu akan semakin mudah 

mewujudkan tujuan utama dari organisasi.  

Berdasakan implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan 

pegawai di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dapat dianalisis melalui 

pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan 

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah teori 

Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan ditentukan oleh beberapa variabel, yakni kepentingan yang dipengaruhi 

oleh kebijakan, jenis manfaat yang ingin dihasilkan, derajat perubahan yang 

diinginkan, siapa pelaksana program, serta sumber daya yang dihasilkan.  
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Dalam penelitian ini kebijakan publik yang menjadi fokus adalah 

Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kebijakan publik menurut 

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan merupakan suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu 

sambil mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran 

yang di inginkan. Dari teori tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan TPP 

merupakan suatu tindakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 

guna meningkatkan kinerja para pegawainya, sehubungan dengan tidak 

termotivasinya pegawai dengan sistem penggajian mereka yang belum 

mencerminkan rasa keadilan karena tidak sesuai dengan beban kerjanya.  

Tujuan dari adanya Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai ini 

menurut peraturan yang telah ditetapkan di atas adalah meningkatkan kinerja, 

disiplin, dan semangat kerja. Dalam pelaksanaan Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjuk Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta untuk menjadi pelaksana teknis 

kebijakan tersebut, dimana BKD bekerja sama dengan SKPD/Unit Kerja yang ada 

di Kota Pelaksanaan Kebijakan TPP Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan 

TPP. Untuk memperlancar penyelenggaraan kebijakan TPP, di tiap-tiap 

SKPD/Unit Kerja ditunjuk satu atau beberapa orang penatalaksana kepegawaian 

yang tentunya memiliki peran sebagai fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan 

kebijakan TPP. Salah satu tugas dari pegawai yang ditunjuk tersebut adalah untuk 

memproses penilaian kinerja pegawai SKPD/Unit Kerjanya masing-masing. 
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Penunjukan peran sebagai penatalaksana kepegawaian tersebut tentu sangat 

membantu BKD dalam melaksanakan kebijakan TPP, karena BKD cukup 

menerima hasil kinerja dari masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk dilakukan 

verifikasi ulang kebenarannya. Sasaran Kebijakan TPP menurut petunjuk teknis 

yaitu Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu pegawai yang bekerja di 

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang disebut PNS yang dalam penelitian 

ini adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.  

Pemerintah dalam membuat kebijakan tentu ingin memberikan manfaat 

kepada sasaran kebijakan tersebut. Seperti yang terlansir dalam teori Merilee S. 

Grindle salah satu unsur keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh 

manfaat yang akan dihasilkan. Manfaat yang seharusnya didapat dengan adanya 

Kebijakan TPP mungkin sudah tertuang jelas didalam peraturan yakni 

peningkatan kinerja, disiplin, dan semangat kerja pegawai. Namun pada 

pelaksanaannya, masih banyak pegawai yang tidak bersemangat dalam pemberian 

TPP atau bisa dikatakan kurang termotivasi dengan adanya kebijakan ini, bahkan 

pegawai menilai tambahan penghasilan pegawai yang diberikan masih terlalu 

kecil. Hal itu didasari dengan pola pikir pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 

yang membandingkan tunjangan yang diberikan di Kota lain, seperti DKI. 

Memang faktanya, tunjangan/tambahan penghasilan yang diberikan di Kota 

semacam DKI jauh lebih besar dibandingkan dengan Kota Yogyakarta. Dengan 

kata lain tambahan penghasilan Pelaksanaan Kebijakan TPP  tiap-tiap daerah 

tentu berbeda, karena kebutuhan pegawainya pun juga berbeda. Selain itu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta belum bisa disamakan dengan 
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Kota lain yang tunjangan pegawainya lebih tinggi. Hal tersebut tentu 

mempengaruhi dana yang akan diberikan di tambahan penghasilan. Logikanya, 

semakin besar tingkat PAD nya, semakin besar pula dana yang didapat sehingga 

nantinya bisa dialokasikan kedalam tambahan penghasilan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja di daerah yang 

berbeda, tentu akan mendapatkan imbalan yang berbeda pula. Kebijakan 

Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kaitan 

yang erat dengan penilaian kinerja. Didalam kebijakan TPP peneliti melihat 

bahwa masalah utama yang ada didalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat 

didalam penilaian kinerja. Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian 

kinerja PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. Penilaian kinerja 

pegawai telah kehilangan arti dan makna substantif, yang artinya tidak berkait 

langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Penilaian kinerja secara 

substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar 

produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar 

keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. 

Penilaian kinerja lebih berorientasi pada penilaian kepribadian dan perilaku 

terfokus pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria 

behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas dan 

pengembangan pemanfaatan potensi. Pengukuran dan penilaian prestasi kerja 

tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses 

penilaian cenderung bersifat subyektif, yang bisa dikatakan terlalu pelit/murah, 

nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk Pelaksanaan Kebijakan TPP 
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menghindari nilai amat baik atau kurang, apabila diyakini untuk promosi dinilai 

tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai sedang 

atau kurang. Atasan langsung sebagai pejabat penilai, hanya sekedar menilai, 

belum/tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut penilaian. 

 Atasan pejabat penilai hanya sebagai legalitas hasil penilaian yang belum 

berfungsi sebagai motivator dan evaluator untuk mengevaluasi seberapa efektif 

dan konsistensi pejabat penilai dalam melaksanakan proses penilaian. Melihat hal 

diatas, tentu derajat perubahan yang diinginkan dari proses penilaian kinerja 

pegawai sangatlah tinggi. Perubahan dalam proses penilaian kinerja sangat dicita-

citakan oleh sebagian besar Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini 

kaitannya dengan pemberian TPP. Siapapun yang menjadi pegawai Pemerintah 

Kota Yogyakarta tentu benar-benar ingin dilihat kinerjanya sesuai apa yang telah 

mereka kerjakan, yang nantinya mereka mendapat imbalan yang sesuai pula.  

Apabila dilihat pengaruh pemberian tambahan penghasilan terhadap 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berpengaruh 

terhadap Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kesesuaian kuantitas hasil 

pekerjaan dengan waktu penyelesaian, tingkat kehadiran pegawai sesuai dengan 

jam kerja, kesesuaian pengetahuan yang dimiliki dengan jenis pekerjaan serta 

kemampuan bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan diberikannya 

TPP bagi pegawai dapat memberikan perangsang kinerja pegawai untuk dapat 

menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan lebih cepat dan efisien. 

 


