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PEMERINTAH KOTA TEGAL 

SEKRETARIS DAERAH 
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal 

Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123 
  

  

Tegal,  05 Januari 2022 

Kepada 

Yth. Sekretaris Daerah, Inspektur, Sekretaris 

DPRD, Kepala Dinas/ Badan/ Kepala Satuan/ 

Bagian/ Kepala Pelaksana Harian/ Camat/ 

Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal 

di- 

T E G A L 

 

SURAT EDARAN 

NOMOR : 800/001.1 

 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN E-SENSI DAN E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA TEGAL 

 

 

DASAR KETENTUAN : 

1. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. 

2. Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 841/006.2/2022 tentang Standar Besaran, Waktu dan 

Tahapan Pemberian Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. 

 

Disampaikan beberapa tindak lanjut ketentuan sebagai berikut : 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Kota Tegal merupakan Tambahan 

Penghasilan berbasis kinerja yang dihitung berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi 

kerja dan kelangkaan profesi. 

2. Pemberian TPP kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tegal berdasarkan penilaian 

dari Beban Kerja dan Prestasi Kerja. 

3. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan dengan proporsi penilaian berdasarkan : 

a. Produktifitas kerja sebesar 60 % dari TPP berdasarkan prestasi kerja, dan  

b. Disiplin kerja sebesar 40 % dari dari TPP berdasarkan prestasi kerja. 

4. Penghitungan Beban Kerja dan Produktifitas pada Tambahan Penghasilan ASN di 

Lingkungan Pemerintah Kota Tegal diproses melalui aplikasi e-Kinerja, adapun penghitungan 

capaian kehadiran pada disiplin kerja diproses melalui aplikasi e-Sensi. 

5. Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang menerima TPP wajib mengisi 

capaian kinerja dalam aplikasi e-Kinerja dan melakukan presensi melalui aplikasi e-Sensi. 

6. Dalam hal aplikasi e-Kinerja dan e-Sensi tidak dapat diterapkan pada perangkat daerah 

dengan alasan yang sah, maka TPP diajukan dengan form dan penghitungan manual. 

7. Form manual e-Kinerja dan e-Sensi untuk penghitungan manual TPP terdapat pada lampiran 

yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini. 
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8. Tata cara pengisian aplikasi e-Kinerja dan e-Sensi tertuang dalam Petunjuk Teknis (manual) 

e-Kinerja dan e-Sensi yang diterbitkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah Kota Tegal yang bisa di unduh pada website www.bkppd.tegalkota.go.id dan  

e-Kinerja.tegalkota.go.id 

9. Pimpinan OPD melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penerapan e-Kinerja dan  

e-Presensi pada perangkat daerah di lingkungannya. 

10. Kepala OPD menugaskan Personil untuk menjadi admin e-Presensi dan e-Kinerja di masing-

masing unit kerja. 

11. Pejabat pengelola kepegawaian di OPD/Unit Kerja melaksanakan sinkronisasi dan 

memverifikasi secara periodik terhadap data pegawai, Kehadiran pegawai, Hukuman Disiplin, 

pelaporan LHKPN, pelaporan tindak lanjut TPTGR, dan TPP Pegawai yang terdapat dalam 

Aplikasi E-Kinerja, E-Presensi dan Simpeg (sim cuti). 

 

B. KETENTUAN APLIKASI E-KINERJA 

1. Aplikasi e-Kinerja dapat diakses di website e-Kinerja.tegalkota.go.id dan di website 

sinok.tegalkota.go.id melalui perangkat komputer dan Android. 

2. Setiap ASN Aktif diberikan satu akun aplikasi e-Kinerja yang hanya boleh digunakan oleh 

ASN yang bersangkutan. 

3. Manajemen waktu perhitungan aktivitas harian pada e-Kinerja ditentukan sebagai berikut :  

a. Penghitungan waktu kerja efektif setiap pegawai ditetapkan paling sedikit 112,5 jam atau 

6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit setiap bulannya. 

b. Penghitungan waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada point a, tidak berlaku 

kumulatif pada bulan berikutnya.  

c. Penghitungan waktu kerja efektif pada bulan-bulan tertentu, ditentukan sesuai dengan 

hari kerja efektif. 

4. Ketentuan Validasi bagi atasan langsung berlaku sebagai berikut : 

a. Validasi dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata 

Laksana (SOT) yang berlaku. 

b. Hasil dari kinerja Sekretaris Daerah akan tervalidasi oleh sistem.  

c. Sekretaris Daerah memvalidasi kinerja Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota 

dan Inspektur. 

d. Asisten Sekretaris Daerah memvalidasi pengisian kinerja Kepala Bagian pada 

Sekretariat Daerah dan kinerja Kepala OPD yang berkoordinasi dibawah tugas Asisten 

Sekretaris Daerah. 

e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memvalidasi pengisian kinerja Camat. 

f. Kepala Puskesmas memvalidasi pengisian kinerja Jabatan fungsional Tertentu dan 

Jabatan Fungsional Umum yang menerima TPP pada Puskesmas sesuai wilayahnya. 

g. Jabatan Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu yang ditugaskan 

sebagai Sub Koordinator memvalidasi pengisian kinerja Jabatan Fungsional Umum dan 

Jabatan Fungsional Tertentu yang berada di bawah struktur sesuai bidang tugasnya. 

h. Kepala Sekolah memvalidasi pengisian kinerja Guru yang belum memperoleh tunjangan 

profesi. 

i. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memvalidasi pengisian kinerja 

Penilik dan Pengawas yang belum mendapatkan tunjangan profesi. 

5. Ketentuan Penghitungan kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) diatur 

sebagai berikut : 

a. Penghitungan kinerja Sekretaris Daerah merupakan Rekapitulasi kinerja Asisten 

Sekretaris Daerah, Staf ahli Wali Kota dan Inspektur. 
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b. Penghitungan Kinerja Staf ahli Wali Kota merupakan hasil pengisian kinerja harian. 

c. Penghitungan kinerja Asisten Sekretaris Daerah merupakan rekapitulasi kinerja Kepala 

OPD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang berkoordinasi dibawah tugas 

Asisten Sekretaris Daerah. 

d. Penghitungan kinerja Kepala OPD merupakan rekapitulasi kinerja Pejabat Administrator 

(Eselon III) di bawahnya. 

e. Penghitungan kinerja Camat merupakan hasil pengisian kinerja harian. 

6. Pengisian aktivitas harian pada e-Kinerja paling lambat 5 hari kalender terhitung mulai hari 

aktifitas, dikecualikan pada akhir bulan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya. 

7. Atasan langsung memvalidasi laporan hasil kerja bawahannya paling lambat 7 hari kalender 

terhitung mulai hari aktifitas, dikecualikan pada akhir bulan paling lambat tanggal 5 bulan 

berikutnya. 

8. ASN yang sedang dalam masa cuti (semua jenis cuti) tidak dapat mengisi e-Kinerja di hari 

cuti. 

9. Jumlah akumulasi waktu aktifitas harian yang dapat diajukan dalam 1 hari maksimal 600 

(enam ratus) menit. 

10. Pegawai yang melaksanakan Work From Home (WFH) atau isolasi mandiri terkait COVID-19 

berlaku pengisian kinerja sesuai ketentuan. 

 

C. KETENTUAN APLIKASI E-SENSI 

1. e-Sensi adalah bagian dari fitur aplikasi SiNOK yang dapat diunduh melalui aplikasi Google 

Playstore. 

2. Presensi melalui aplikasi e-Sensi ditentukan sebagai berikut : 

a. Absen masuk dibuka 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja. 

b. Absen pulang ditutup 2 (dua) jam setelah jam kerja.  

c. Khusus hari jumat absen pulang ditutup 4 (empat) jam setelah jam kerja (s/d pkl 15.00 

WIB), dikecualikan bagi OPD yang memberlakukan Jadwal Shift. 

d. Batas waktu peralihan antara absen masuk dan absen pulang adalah separuh waktu jam 

kerja. 

3. Jarak maksimal radius titik koordinat lokasi unit kerja adalah 50 meter. 

4. ASN yang tidak memungkinkan melakukan presensi masuk dan/atau pulang karena 

melaksanakan tugas di luar koordinat unit kerjanya (tidak termasuk kegiatan dinas luar) pada 

jam masuk/pulang, dapat mengajukan koreksi absen dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan kegiatan di luar koordinat unit kerja yang dapat diajukan koreksi presensi 

adalah :  

 Kegiatan yang dimulai 30 (tiga puluh) menit atau lebih sebelum jam kerja. 

 Kegiatan yang selesai 75 (tujuh puluh lima) menit atau lebih setelah jam kerja. 

b. Pengajuan koreksi presensi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 

pelaksanaan kegiatan. 

c. Pengajuan koreksi presensi dilakukan dengan mengisi formulir dalam aplikasi e-presensi 

yang diinput oleh admin OPD. 

d. Ajuan koreksi presensi  dibuat oleh admin OPD dalam bentuk link GoogleDrive yang 

berisi lampiran dokumen sebagai berikut : 

 Scan surat undangan atau keterangan dari OPD pengundang acara; 

 Scan Surat tugas / disposisi dari pimpinan ASN bersangkutan; dan 

 Dokumentasi/foto yang bersangkutan pada saat melaksanakan kegiatan. 
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5. Jika terjadi kerusakan pada infrastruktur IT (pusat data dan sever aplikasi) yang 

mengakibatkan Sistem e-Sensi tidak dapat dioperasikan oleh sebagian atau seluruh ASN 

diberlakukan ketentuan sebagai berikut :  

a. Kepala BKPPD Kota Tegal menetapkan dan mengumumkan terjadinya kegagalan 

sistem. 

b. Admin OPD membuat rekapitulasi kehadiran secara manual dan menyampaikan kepada 

Kepala BKPPD Kota Tegal.  

6. Adapun kegagalan akses yang disebabkan kelalaian ASN seperti tidak memiliki/membawa 

perangkat Android, perangkat Android rusak/mati, perangkat Android tidak terkoneksi ke 

Internet dan GPS, sehingga tidak dapat melakukan presensi melalui aplikasi e-Sensi menjadi 

konsekuensi ASN yang bersangkutan. 

7. Pegawai yang melaksanakan Work From Home (WFH) atau isolasi mandiri terkait COVID-19 

berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a. Melengkapi Surat hasil pemeriksaan Kesehatan dan/atau surat keterangan dari pimpinan 

yang bersangkutan. 

b. Input data kondisi Work From Home (WFH) dilakukan oleh admin OPD. 

8. Pengajuan cuti melalui Simpeg (SIM-C) paling lambat diinput tanggal 4 bulan berikutnya dan 

berkas ajuan cuti diterima BKPPD Kota Tegal paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

 

D. TUGAS ADMIN OPD/UNIT KERJA 

a. Tugas Admin e-Kinerja : 

1) Melakukan pengaturan standar TPP, kondisi kerja, kelangkaan jabatan dan data atasan 
pegawai di lingkungan unit kerja. 

2) Memasukkan data pelanggaran pegawai di lingkungan unit kerja, meliputi : 

a) sedang dijatuhi hukuman disiplin, 

b) belum menyelesaikan kewajiban atas temuan Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR),  

c) belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 

3) Memvalidasi data cuti dan pelanggaran kehadiran kerja pegawai dengan data e-Sensi; 

4) Memasukkan usulan data kamus aktifitas harian; 

5) Memberikan pendampingan cara operasional aplikasi e-Kinerja kepada ASN di 

lingkungan unit kerja. 

6) Mencetak daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

b. Tugas Admin e-Presensi : 

1) Mendaftarkan ASN di lingkungan unit kerja untuk memperoleh akun pengguna. 

2) Mengatur setting koordinat lokasi kerja ASN di lingkungan unit kerja. 

3) Mengatur setting jadwal kerja bulanan ASN di lingkungan unit kerja. 

4) Menginput data ASN yang dinas luar, diklat, Work From Home (WFH), tugas belajar, dan 
dipekerjakan/ditugaskan. 

5) Menginput data kehadiran ASN yang melaksanakan tugas di luar unit kerja pada saat 
jam masuk dan/atau jam pulang dan mengunggah link GoogleDrive pada aplikasi  
e-Presensi. 

6) Menginput usulan pergantian perangkat handphone yang digunakan untuk aplikasi 
SiNOK/e-Sensi di aplikasi e-Presensi. 

7) Memfasilitasi instalasi dan pelatihan operasional aplikasi e-Sensi pada perangkat 
Android ASN di lingkungan unit kerja. 

8) Merekon data dan membuat laporan bulanan kehadiran ASN di lingkungan unit kerja 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
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9) Mencetak laporan kehadiran ASN bulanan dan disampaikan kepada Pimpinan OPD/Unit 
Kerja melalui pejabat pengelola kepegawaian. 

10) Dalam hal terjadi kerusakan pada infrastruktur IT (pusat data dan aplikasi) yang 
mengakibatkan sistem e-Presensi dan e-Sensi tidak dapat dioperasikan oleh sebagian 
atau seluruh ASN, Administrator Aplikasi e-Presensi membuat daftar kehadiran ASN 
secara manual dan ditandatangani kepala unit kerja dan disampaikan kepada Kepala 
BKPPD Kota Tegal. 

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 

800/033 tanggal 10 Desember 2020 perihal Petunjuk Teknis Penerapan e-Kinerja dan e-Sensi di 

Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai ketentuan. 

  

A.N WALI KOTA TEGAL 

SEKRETARIS DAERAH 

 

TTD 

Dr. Drs JOHARDI, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19661207 199310 1 001 
 

 

 

Tembusan : disampaikan kepada Yth. 

1. Wali Kota Tegal, sebagai laporan; 

2. Arsip. 
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 Lampiran  Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Tegal 
  Tanggal : 05 Januari 2022 
  Nomor : 800/001.1 
 
a. Form Manual Kontrak Kerja Bulanan 

 
KONTRAK KERJA BULANAN ASN (1) 

DINAS/BADAN/KANTOR/KEC/KEL ................ 
BULAN ............... TAHUN ........... 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : ……………………………….. 
NIP : ……………………………….. 
Pangkat/Gol. Ruang : ……………………………….. 
Jabatan : ……………………………….. 
Sebagai pihak pertama 
 
Nama : ……………………………….. 
NIP : ……………………………….. 
Pangkat/Gol. Ruang : ……………………………….. 
Jabatan : ……………………………….. 
Sebagai pihak kedua (atasan langsung) 
 
Dalam rangka optimalisasi kinerja bulanan, akan melaksanakan kegiatan dalam kontrak kerja bulanan sebagai 
berikut : 
 
No Uraian Tugas Output Waktu yang diperlukan 

1 
Diambil dari Uraian tugas Pada SKP/ABK/Kegiatan 
pada DPA masing2 OPD 

  

2 .....   
3 dst   
4 Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan   
 Tuliskan uraian tugas secara umum 

 
Uraian Tugas ini akan menjadi dasar kegiatan kerja harian yang tertuang dalam catatan harian pegawai, 

dengan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kerja menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. 
Atasan langsung akan memberikan bimbingan, pengawasan yang diperlukan dan akan mengevaluasi 

pelaksanaan kontrak kerja tersebut serta melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan sebagai bagian dari 
pemberian penghargaan dan sanksi. 
  
 Mengetahui Tegal, …………………….. 
 Atasan Langsung ASN Yang bersangkutan 
 
 
 
 { NAMA } { NAMA } 
 { NIP } { NIP } 
 
 
*kontrak kerja dibuat dan ditandatangani paling lambat pada akhir bulan sebelumnya 
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b. Form Manual Catatan Kegiatan Harian ASN 
 

CATATAN KEGIATAN HARIAN ASN 
 

Nama : ………………………….. 

NIP : ………………………….. 

Pangkat/Gol. Ruang : ………………………….. 

Jabatan : ………………………….. 

Bulan  : …………………………..    Minggu Ke  : 1/2/3/4 

 

No Hari/Tgl Uraian Tugas dan Aktivitas Harian 
Waktu 

Pelaksanaan 
(Menit) 

Validasi Atasan 
Langsung 

Setuju 
Tidak 
setuju 

1. Senin, ....... 1. (Sesuai kontrak bulanan) 
a. Aktivitas harian 
b. ............... 
c. ............... dst 
 

2. (Sesuai kontrak bulanan) 
a. Aktivitas harian 
b. ............... dst 

 
3. dst 
 

Tugas lain atas perintah pimpinan (jika ada) 
a. Aktivitas harian 
b. ................ dst 

 
a. ............. 
b. ............. 

 
 
 
 
 
Tugas tambahan : 
a. ............. 
b. ............. 

  

Jumlah Waktu Per hari Senin ..........   
2 Selasa, ..... 1. (Sesuai kontrak bulanan) 

a. Aktivitas harian 
b. ............... 
c. ............... dst 
 

2. (Sesuai kontrak bulanan) 
a. Aktivitas harian 
b. ............... dst 

 
3. dst 

 
Tugas lain atas perintah pimpinan (jika ada) 
a. Aktivitas harian 
b. ................ dst 

 
a. ............. 
b. ............. 
c. ............. 

 
 
 
 
 
Tugas tambahan : 
a. ............. 
b. ............. 

 

  

Jumlah Waktu Per hari Selasa ...........   
3 Rabu .. dst     

JUMLAH WAKTU KERJA PER MINGGU ...........   
 

 

 Mengetahui Tegal, …………………….. 
 Atasan Langsung ASN Yang bersangkutan 
 
 
 
 
 { NAMA } { NAMA } 
 { NIP } { NIP } 
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c. Form Manual Rekapitulasi Perhitungan TPP Berbasis Kinerja Bulanan ASN 
 

REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP BERBASIS KINERJA BULANAN ASN 
DINAS/BADAN/KANTOR/KEC/KEL ................  

BULAN ......... TAHUN ........... 
 
 

Nama ASN : ........................... 
NIP : ........................... 
Pangkat/Gol. Ruang : ........................... 
Jabatan : ........................... 
 
A. PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA BULANAN (BEBAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS) 

(Contoh) 

NO MINGGU KE - 
JUMLAH WAKTU 

CAPAIAN KERJA PER 
MINGGU (MENIT) 

JUMLAH 
KESELURUHAN 

1 Pertama 
( ..... - ......) Periode tanggal 

....... 

6750 menit 
(maksimal) 

2 Kedua  
( ..... - ......) 

....... 

3 Ketiga 
( ..... - ......) 

....... 

4 Keempat 
( ..... - ......) 

....... 

5 Kelima 
( ..... - ......) 

....... 

Prosentase Capaian Kinerja Bulanan 
( Jumlah Keseluruhan/6750 ) x 100 % 

…… % 

Jumlah TPP Beban Kerja (Rp) ………. 
Jumlah TPP Produktifitas (Rp) ………. 

 
B. PERHITUNGAN TAMBAHAN TPP (Contoh) 
 

NO JENIS PENAMBAHAN JUMLAH (Rp) 
1 Kondisi Kerja ....... 
2 Kelangkaan Kerja ....... 
3 Pelaksana Tugas ....... 

 
C. PERHITUNGAN CAPAIAN KEHADIRAN (DISIPLIN) (Contoh) 

NO KRITERIA 
PROSENTASE 

PEMOTONGAN DARI 
TPP DISIPLIN 

JUMLAH 
HARI 

JUMLAH 
POTONGAN (Rp) 

1 Terlambat < 31 menit 0,5 % perhari ......... ......... 
2 Terlambat 31-60 menit 1,25 % perhari ......... ......... 
4 Terlambat 61-90 menit 1 % perhari ......... ......... 
5 Terlambat > 91 menit 1,5 % perhari ......... ......... 
6 Pulang sebelum waktu < 31 menit 0,5 % perhari ......... ......... 
7 Pulang sebelum waktu 31-60 menit 1,25 % perhari ......... ......... 
8 Pulang sebelum waktu 61-90 menit 1 % perhari ......... ......... 
9 Pulang sebelum waktu > 91 menit 1,5 % perhari ......... ......... 
10 Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 3 % perhari ......... ......... 

11 
Cuti alasan penting dan cuti besar kurang 
dari 1 bulan 

2 % perhari 
......... ......... 

12 Cuti sakit kurang dari 1 bulan 0,5 % perhari ......... ......... 
JUMLAH POTONGAN ......... ......... ......... 

JUMLAH TPP DISIPLIN SETELAH 
DIPOTONG 

  ........ 
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D. PERHITUNGAN PENGURANGAN HUKUMAN DISIPLIN DAN LAIN-LAIN (Contoh) 
 

NO 
JENIS PENJATUHAN HUKUMAN 

DISIPLIN 

PROSENTASE 
PEMOTONGAN DARI TPP 

DITERIMA 

JUMLAH 
POTONGAN (Rp) 

1 Dijatuhi hukuman disiplin ringan 5 % selama 3 bulan ......... 
2 Dijatuhi hukuman disiplin sedang 15 % selama 6 bulan ......... 
3 Dijatuhi hukuman disiplin berat 25 % selama 1 tahun ......... 
4 Belum menyampaikan LHKPN 10 % per bulan ......... 
5 Belum menyelesaikan kewajiban TPTGR 10 % per bulan ......... 

6 
Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
lebih dari 3 hari dalam satu bulan 

100 % per bulan 
......... 

 
 

E. PERHITUNGAN PENERIMAAAN TPP JENIS CUTI TERTENTU (Contoh) 
 

NO JENIS CUTI 
DASAR 

PENERIMAAN 
PROSENTASE 
PENERIMAAN 

JUMLAH 
PENERIMAAN 

(Rp) 
1 Cuti melahirkan STANDAR TPP 25 % ......... 
2 Cuti sakit lebih dari satu bulan STANDAR TPP 25 % ......... 
3 Cuti besar lebih dari satu bulan STANDAR TPP 15 % ......... 

 
 

 Mengetahui Tegal, …………………….. 
 Atasan Langsung ASN Yang bersangkutan 

 
 

 
 { NAMA } { NAMA } 
 { NIP } { NIP } 
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d. Form Manual Perhitungan Penerimaan TPP Bulanan 
 
 

PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP BULAN ....... 
 

Perangkat Daerah : ..................................... 

 

No Nama NIP Jabatan 
Kelas 

Jabatan 

Standar TPP (Rp) Penghitungan Besaran TPP yang Diterima (Rp) TPP yang 
diterima (Rp) 
(9+10+11+12 
+13+14-15) 

PPH 
(Rp) 

BJPS 
(Rp) 

Penerimaan 
Bersih (Rp) 
(16-17-18) 

Beban 
Kerja 

Produktifitas Disiplin 
Beban 
Kerja 

Produktifitas 
Kondisi 
Kerja 

Kelangkaan 
Jabatan 

Plt Displin 
Pengurangan 

lain-lain  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
         

 

 

   

     

 
 

Tegal, .......................  
Kepala OPD 

 
 
 

{ NAMA } 
{ NIP } 


