
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) 
 

a. TENTANG PERCEPATAN PEMBAYARAN TKD DESEMBER 2015 
KEPGUB 2672 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembayaran TKD Tahap Kedua bulan Desember 2015 
 
Apa intisari dari Kepgub ini? 
SeluruhPNS Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan TKD Bulan Desember sebesar 80% dari batas atas TKD, sesuai 
dengan grade-nya. TKD bulan Desember ini akan dibayarkan pada akhir Desember 2015.  
 
Mengapa TKD Desember harus dipercepat? 
Hal ini dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan kebijakan ini bisa 
mengurangi besaran dan/atau kemungkinan hutang daerah untuk TKD tahun anggaran 2015.  
 
Kapan kita akan menerima TKD bulan Desember 2015? 
Pada akhir Desember 2015 di rekening Bank DKI masing-masing. 
 
Mengapa hanya dikeluarkan 80%? 
Karena rata-rata kinerja pegawai adalah 80%, sehingga diharapkan jumlah selisih (baik selisih lebih bayar maupun selisih 
kurang bayar) yang harus diselesaikan oleh pegawai tidak terlalu besar.  
 
Bagaimana mekanisme pencairan TKD tersebut? 
Proses pencairan TKD adalah sebagai berikut: 
1. Diskominfomas mencetak & menyerahkan listing (daftar penerima TKD) kepada BKD & Bank DKI 
2. BKD mendistribusikan daftar listing kepada SKPD 
3. SKPD membuat dan mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada BPKAD 
4. BPKAD memvalidasi SPM tersebut 
5. Bendahara SKPD memerintahkan Bank DKI untuk membayarkan TKD ke rekening pegawai 
 
Bagaimana bila saya seharusnya mendapatkan TKD kurang dari 80%? 
Bila pegawai mendapatkan 80%, padahal ia seharusnya mendapatkan kurang dari 80% (misal, jika kinerjanya hanya 40%), 
selisih ini disebut selisih lebih bayar (karena Pemprov membayar pegawai lebih dari yang seharusnya).  
Pegawai yang mengalami selisih lebih bayar harus mengembalikannya dengan cara dilakukan pemotongan terhadap TKD 
Tahap 2 bulan Januari 2016 (tidak ada proses mencicil pengembalian pada bulan berikutnya). 
 
Bagaimana bila saya seharusnya mendapatkan TKD lebih dari 80%? 
Bila pegawai seharusnya mendapatkan lebih dari 80% (misal, jika kinerjanya 90%), selisih ini disebut selisih kurang bayar 
(karena Pemprov membayar pegawai kurang dari yang seharusnya). 
Pegawai yang mengalami selisih kurang bayar akan menerima selisih ini bersamaan dengan pembayaran TKD Tahap 2 
bulan Januari 2016 (yang akan diterima pada bulan Februari 2016).  
 
Bagaimana proses penginputan aktivitas, validasi, dan review perilaku untuk bulan Desember 2015? 
Proses input aktivitas, validasi, dan review perilaku bulan Desember 2015 harus selesai paling lambat tanggal 5 Januari 
2016. Untuk menghindari kesulitan akses sistem E-Kinerja, terutama beberapa hari menjelang deadline, seluruh Kepala 
SKPD diminta untuk memastikan agar seluruh pegawainya memulai proses penginputan tersebut sejak sekarang.  
 
Bagaimana bila setelah tanggal 5 Januari 2016 masih ada pegawai yang belum menginput aktivitas, validasi, dan 
review perilaku? 
Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab sepenuhnya terhadap percepatan pembayaran TKD termasuk yang tidak 
terbayarkan karena kesalahan, kekeliruan, ataupun kelalaian, yang disengaja dan yang tidak disengaja oleh pegawai atau 
oleh jajaran SKPD/UKPD yang bersangkutan. Pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD/UKPD berkewajiban 
memastikan seluruh pegawai telah melakukan proses ini dengan tepat waktu, akurat, dan jujur.  
 



b. TENTANG PEMBAYARAN 60% TKD 
PERGUB 248 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Pembayaran Kekurangan/Kelebihan TKD tahun anggaran 2015 
 
Apa intisari dari Pergub ini? 
Ini adalah kebijakan untuk memberikan TKD sementara sebesar 60% dari batas atas TKD sesuai dengan grade-nya, untuk 
sebagian pegawai yang namanya muncul dalam Listing TKD Sementara. 
 
Siapa saja yang akan mendapatkan 60% ini? 
Yang akan memperoleh TKD sementara ini adalah pegawai yang selama masa periode bulan Januari – November 2015, 
pernah mengalami namanya tidak muncul di dalam listing TKD Tahap 2, kecuali 
a. Yang akan pensiun 
b. Yang distafkan 
c. Yang sedang dalam  proses  pemberhentian 
d. Yang sudah meninggal 
e. Yang hukuman disiplin 
f. Pegawai titipan 
g. Tersangka, terdakwa, terpidana 
h. Cuti di luar tanggungan negara 
i. Diberhentikan sementara 
j. Tugas belajar 
k. Diperbantukan di luar Pemerintah Daerah (yang tetap dapat TKD meski diperbantukan di luar Pemda: KPUD, Bawaslu 

Daerah, Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, BAZIS, Lembaga Pengembangan 
 
Mengapa TKD akan dikeluarkan 60%?  
Hal ini dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan kebijakan ini bisa 
mengurangi besaran dan/atau kemungkinan hutang daerah untuk TKD tahun anggaran 2015.  
 
Mengapa tidak dikeluarkan lebih dari 60% saja? 100% misalnya? 
Karena rata-rata kinerja pegawai adalah 80%, sehingga diputuskan untuk dibayarkan 60% terlebih dahulu, sehingga 
diharapkan jumlah selisih (baik selisih lebih bayar maupun selisih kurang bayar) yang harus diselesaikan tidak terlalu 
besar.  
 
Kapan TKD ini akan kami terima? 
Pada akhir Desember 2015 di rekening Bank DKI masing-masing. 
 
Bagaimana bila saya seharusnya mendapatkan kurang dari 60%? Kapan saya harus akan mengembalikan? 
Bagaimana prosesnya? 
Bila pegawai mendapatkan 60%, padahal ia seharusnya mendapatkan kurang dari 60%, selisih ini disebut selisih lebih 
bayar (karena Pemprov membayar pegawai lebih dari yang seharusnya)  
Selisih lebih bayar antara TKD sementara dengan TKD yang seharusnya diterima akan dipotongkan secara otomatis dari 
TKD Tahap 2 mulai dari bulan Februari 2016 (yang akan dibayarkan pada bulan Maret 2016). Pemotongan bisa dilakukan 
secara bertahap, sejumlah maksimal 50% dari TKD Tahap 2 yang akan diterima. 
 
Bagaimana bila saya seharusnya mendapatkan lebih dari 60%? Kapan sisanya akan dibayarkan? 
Bila pegawai mendapatkan 60%, padahal ia seharusnya mendapatkan lebih dari 60%, selisih ini disebut selisih kurang 
bayar (karena Pemprov membayar pegawai kurang dari yang seharusnya)  
Selisih kurang bayar antara TKD sementara dengan TKD yang seharusnya diterima akan dibayarkan melalui APBD-P 2016 
yang akan diterima pegawai pada akhir 2016. 
 
Jika saya sudah yakin bahwa saya sebenarnya tidak berhak mendapatkan 60% TKD, apakah saya bisa mengambil 
opsi untuk tidak perlu menerima TKD sementara ini? 
Tidak ada.  
 
 



c. TENTANG BERBAGAI PERMASAHAN TERKAIT TKD 
 
Saya mendengar sedang ada Proses Penyisiran TKD Bermasalah? Proses apa ini? 
Saat ini sedang berlangsung proses penyisiran yang melibatkan Tim TKD (BKD Pusdatin, BKD Kesra, dan Diskominfo). 
Proses ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan dari seluruh pegawai yang TKD-nya bermasalah. Kami 
mengolah seluruh aduan yang masuk, dan berupaya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut orang per 
orang, per SKPD.  
 
Proses penyisiran ini berlangsung panjang, karena kami mengundangsatu per satu SKPD terkait untuk dibahas, dan ada 
ribuan orang yang perlu diselesaikan prosesnya. Kami menargetkan pada bulan Januari atau Februari 2016 proses ini akan 
selesai.  
 
Bila dalam proses penyisiran ini ditemukan ada selisih lebih bayar (Pemprov membayar pegawai lebih dari yang 
seharusnya), makaselisih ini akan dipotongkan secara otomatis dari TKD Tahap 2 mulai dari bulan Februari 2016 (yang 
akan dibayarkan pada bulan Maret 2016). Pemotongan bisa dilakukan secara bertahap, sejumlah maksimal 50% dari TKD 
Tahap 2 yang akan diterima. 
 
Bila dalam proses penyisiran ini ditemukan ada selisih kurang bayar (Pemprov membayar pegawai kurang dari yang 
seharusnya), antara TKD sementara dengan TKD yang seharusnya diterima akan dibayarkan melalui APBD-P 2016 yang 
akan diterima pegawai pada akhir 2016. 
 
Mengapa saya tidak menerima TKD pada bulan tertentu? Mengapa TKD saya kecil? 
Ada beberapa kemungkinan akar permasalahan yang menyebabkan seorang pegawai tidak menerima TKD, atau 
menerima TKD yang jumlahnya kecil, yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 
 

Kemungkinan 
Permasalahan 

Akar Permasalahan Tindak Lanjut dari SKPD Solusi dari Diskominfo/BKD 

Pegawai tidak 
menginput 
aktivitas dalam 
E-Kinerja 

Pegawai tidak mau atau 
tidak tahu cara mengisi 

Tidak ada Tidak ada 

Pegawai sudah menginput 
tapi belum terekam 

Pegawai menyiapkan Surat Pernyataan 
bermaterai yang menjelaskan bahwa ia 
telah menginput (template terlampir), 
dengan melampirkan bukti atau catatan 
inputan aktivitas yang merupakan hasil 
download dari sistem E-Kinerja (back 
up) 

Diskominfo akan mencari data 
aktivitas dan juga akan 
mengecek keabsahan data 
(softcopy aktivitas) ybs apakah 
valid / tidak. 
Apabila valid, Diskominfo akan 
memvalidasi secara sistem. 
Apabila ternyata data backup 
aktivitas tersebut terbukti hasil 
manipulasi, maka ybs akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

Pegawai sudah 
menginput 
aktivitas dalam 
E-Kinerja  

Aktivitas dan penilaian 
perilaku belum divalidasi 
oleh atasan 

Bila atasan benar-benar yakin bahwa ia 
sudah memvalidasi aktivitas dan / atau 
melakukan penilaian perilaku, tapi tidak 
terekam dalam sistem, maka atasan 
perlu membuat Surat Pernyataan 
bermaterai dan Surat Permohonan 
Validasi yang ditujukan ke Diskominfo 
(template terlampir dan dilengkapi 
dengan nilai perilaku ybs). 
 
 
 

Jika ada Surat Pernyataan dan 
Permohonan Validasi, 
Diskominfo akan memvalidasi 
aktivitas secara sistem. 
Diskominfo akan menginput nilai 
perilaku berdasarkan surat 
pernyataan atasan yang 
bersangkutan. 
Jika atasan memang belum 
memvalidasi baik sengaja/tidak 
sengaja, maka aktivitas 
bawahan tidak bisa divalidasi 
oleh sistem. 
Khusus untuk periode April dan 
setelahnya, bila atasan memang 



belum memvalidasi secara 
sengaja atau tidak sengaja, 
maka atasan langsung tersebut 
harus mengembalikan TKD 
sebesar 40% yang diterima pada 
bulan bersangkutan. 

Aktivitas dan penilaian 
perilaku belum divalidasi 
oleh atasan karena 
kesalahan struktur 

Bila atasan belum memvalidasi 
dikarenakan kesalahan struktur, SKPD 
harus membawa SK mutasi / jabatan 
pegawai sebagai dasar untuk setting 
struktur pada saat proses penyisiran.  
 

Diskominfo dan Pusdatin akan  
mengecek data pegawai ybs dan 
memvalidasi SK mutasi / 
jabatan. Jika SK mutasi / jabatan 
pegawai ybs belum terinput 
pada SIMPEG (harus 
dilampirkan SK mutasi / jabatan) 
Pusdatin akan melakukan input 
SK tersebut.  
Jika SK mutasi / jabatan 
pegawai sudah sesuai dengan 
data SIMPEG, Diskominfo akan 
melakukan setting struktur dan 
memvalidasi aktivitas secara 
sistem pada saat proses 
penyisiran.  

Posisi jabatan salah, bisa 
jadi karena 
promosi/demosi/mutasi, 
yang belum terekam 
dalam SIMPEG, salah SK, 
dll. 

Kepegawaian SKPD menyampaikan SK 
JFU yang telah mendapatkan 
rekomendasi dari Biro ORB, atau SK 
JFT, atau SK Pelantikan Jabatan 
Struktural yang bersangkutan dan/atau 
bukti-bukti lain dan menyerahkannya ke 
Pusdatin. 

Pusdatin akan melakukan 
verifikasi dan update data 
kepegawaian (JFU dan Kode 
Jabatan). 
Setelah Pusdatin mengupdate 
data kepegawaian, Diskominfo 
akan melakukan update data di 
sistem e-kinerja. 

Pegawai yang seharusnya 
tidak masuk ke dalam 
struktur belum dikeluarkan 
dari struktur, seperti cuti 
sakit lebih dari 10 hari 
dalam satu bulan, cuti 
hamil, cuti besar 
(maksimal 3 bulan), dll 

Kepegawaian SKPD membawa Surat 
Keterangan yang menerangkan 
ketidakhadiran kepada Pusdatin 

Pusdatin akan melakukan 
verifikasi Surat Keterangan yang 
menerangkan ketidakhadiran. 
Diskominfo akan melepaskan 
pegawai dari struktur sesuai 
dengan Surat Keterangan 
tersebut. 

Salah jumlah hari tidak 
masuk kerja, misal karena 
perhitungan sakit, izin, cuti 
bersalin, tugas belajar, 
tugas haji, dll. 
 

Pegawai melampirkan bukti atau 
kelengkapan dokumen (misal: surat 
sakit dari dokter, surat tugas kembali 
dari Badan Diklat, dll.), serta 
Kepegawaian SKPD melampirkan 
rekapitulasi absensi yang telah dicek 
akurasinya dan/atau dikoreksi oleh 
Kepegawaian (template terlampir), dan 
print out mesin fingerprint  

Diskominfo akan melakukan 
koreksi e-absensi atas dasar 
rekapitulasi absensi tersebut.  

NIP Salah Kepegawaian SKPD menyerahkan SK 
konversi NIP BKN ke Pusdatin untuk 
diinput NIP18 nya ke dalam SIMPEG. 

Pusdatin akan melakukan 
koreksi atau update NIP18 ke 
dalam SIMPEG. 



TKD Guru Guru yang belum PPBJ Dinas Pendidikan harus mengirim 
semua data guru yang belum PPBJ ke 
Pusdatin untuk diinput ke dalam 
SIMPEG untuk dikategorikan ke dalam 
jabatan guru.  

Diskominfomas akan memfilter 
data guru yang seharusnya tidak 
menginput aktivitas dan 
selanjutnya akan menghitung 
ulang kelebihan atau 
kekurangan dari TKD yang 
seharusnya diterima. 

CPNS SK Penempatan CPNS 
berbeda dengan lokasi 
orientasi. 
Contoh : SK Penempatan 
CPNS di BPKAD, namun 
lokasi orientasi di Satlak 
PTSP Kel. Gambir. 

Kepegawaian SKPD/UKPD lokasi 
orientasi melaporkan ke Diskominfo 
dengan melampirkan SK Penugasan 
atau orientasi dari pejabat yang 
berwenang. 
 

Diskominfo akan melakukan 
koreksi atas status CPNS 
tersebut seperti setting struktur 
BKO agar dapat dimasukkan 
dalam struktur SKPD/UKPD 
lokasi orientasi. 

 
Mengapa saat ini tampilan di E-TKD saya tampak bahwa saya harus mengembalikan sekian juta rupiah? 
Untuk saat ini mohon abaikan angka tersebut, karena proses perbaikan sistem dan proses penyisiran masih berlangsung, 
sehingga angka tersebut bisa jadi berubah. 
 
Seberapa besar potongan jika saya izin atau sakit? 

 Sakit (untuk 1-2 hari setiap kali sakit): potongan 1% per hari 

o Contoh: jika A sakit selama 2 hari, TKD-nya akan dipotong sebesar 2 hari x 1% x TKD bersih bulan 
bersangkutan. 

 Izin: 2,5% per hari 

 Cuti sakit mulai dari 3 hari sampai (maksimal hari kerja dalam bulan tersebut dikurang 1) hari : potongan 1% per 
hari dari TKD berdasarkan kinerja. 

o Contoh : jika A dirawat inap selama 10 hari berturut-turut selama bulan Desember, maka TKDnya akan 
dipotong sebesar 10 hari x 1 % x TKD bersih bulan bersangkutan. 

 Cuti sakit (maksimal hari kerja dalam bulan tersebut) sampai dengan 3 bulan berturut-turut :pegawai tidak 
melakukan input aktivitas, namun mendapatkan TKD sebesar 20% dari besaran TKD sesuai dengan peringkat dan 
nilai jabatan per bulan. 

o Contoh: jika B dirawat inap selama 20 hari berturut-turut selama bulan Desember, dan pada bulan tersebut 
ada 20 hari kerja, maka B menerima TKD sebesar 20% dari besaran TKD sesuai dengan peringkat dan 
nilai jabatan per bulan. 

 Cuti bersalin: TKD akan dipotong 50%, sesuai jumlah hari selama pegawai cuti bersalin pada bulan yang 
bersangkutan. 

o Contoh : ketika ada seorang ibu mulai cuti bersalin pada tanggal 18 Desember, maka pada tanggal 1-17 
Desember ia akan tetap mendapatkan TKD sesuai dengan kinerjanya, dan pada tanggal 18 Desember 
sampai dengan masa berakhirnya cuti ia akan mendapatkan TKD sebesar 50% dari batas atas besaran 
TKD sesuai dengan peringkat dan nilai jabatan per bulan. 

 Cuti alasan penting (misal, orang tua meninggal, menikah, dll.): 2% per hari, dihitung setelah hari ke-10 
o Contoh: jika A ingin mengambil cuti alasan penting selama 13 hari, maka TKDnya akan dipotong sebesar 

(13 hari – 10 hari) x 2% x TKD bersih bulan bersangkutan. 
 

Siapa saja yang seharusnya dilepaskan dari setting struktur? 

 Yang sedang cuti sakit lebih dari 10 hari dalam satu bulan  

 Yang sedang cuti alasan penting lebih dari 10 hari dalam satu bulan 

 Yang sedang cuti bersalin 

 Yang sedang tugas belajar 

 Yang mengambil cuti besar (maksimal 3 bulan), misal untuk naik haji, mengikuti tugas dinas pasangan, dll 

 Yang mengambil cuti di luar tanggungan negara (maksimal 3 tahun), misal untuk mengikuti tugas dinas pasangan ke 
luar negeri, dll 

Dan beberapa kondisi lain seperti sedang berada dalam MPP (masa persiapan pensiun), yang sudah meninggal, yang 
merupakan tersangka yang ditahan, terdakwa yang ditahan, terpidana, dan yang diberhentikan sementara. 



 
 
 

REKAPITULASI PERLAKUAN TERHADAP JENIS KETIDAKHADIRAN 
 

Jenis 
Ketidak 
hadiran 

Jumlah Hari Surat 
Keterangan Yang 

Dibutuhkan 

Perlu Input 
Aktivitas/Tidak 

Dalam E-Kinerja 

Dapat 
TKD/Tidak 
Dapat TKD 

Setting 
Struktur 

Potongan 

Cuti 
Tahunan 

Max 12 hari / 
tahun 

Surat  Cuti SKPD Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Pegawai  
dapat  TKD 
seperti  
halnya 
mempunyai  
kinerja 100% / 
hari pada saat 
dia cuti 
tahunan. 

Tidak 
dilepas dari 
struktur 

Tidak ada potongan 
selama pegawai 
menjalankan cuti 
tahunan. 

Perjalanan 
Dinas 
(petugas 
haji, 
perjalanan 
dinas 
keluar 
negeri) 

Sesuai  Surat 
Tugas 

Surat Tugas 
SEKDA/SKPD 

Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Pegawai  
dapat  TKD 
seperti halnya 
mempunyai 
kinerja 100% / 
hari pada saat  
melakukan 
perjalanan 
dinas. 

Tidak 
dilepas dari 
struktur 

Tidak ada potongan 
selama pegawai 
melakukan 
perjalanan dinas. 

Tugas 
Belajar 

Sesuai SK 
Gubernur 

SK Gubernur Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama  
mengikuti  
Tugas Belajar, 
Pegawai  
Tidak 
mendapat  
TKD  sesuai 
TMT. 

Dilepas dari 
struktur 

Tidak mendapatkan 
TKD selama Tugas  
Belajar sesuai TMT. 

Diklat Sesuai  Surat 
Tugas 

Surat Tugas 
SKPD 

Tidak Perlu Input  
Aktivitas 

Pegawai  
dapat  TKD 
seperti  hal 
nya 
mempunyai  
kinerja 100 % 
/ hari  pada  
saat 
melaksanakan  
diklat. 

Tidak 
dilepas dari 
struktur 

Tidak ada potongan 
selama pegawai 
melaksanakan 
diklat. 

Cuti Alasan 
Penting 

1 – 10 hari Surat  Cuti  dari 
SKPD 

Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Pegawai  
dapat  TKD 
seperti  
halnya 
mempunyai  
kinerja 100 % 
/ hari  pada  
saat 
menjalankan  
cuti  alasan 
penting  
maksimal 10 
hari.  

Tidak 
dilepas dari 
struktur 

Tidak ada potongan 
selama pegawai 
menjalankan cuti 
alasan penting 
maksimal 10 hari. 

Cuti  
Alasan 
Penting 

11 – dst Surat  Cuti  dari 
SKPD 

Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama  
pegawai 
menjalankan  
cuti  alasan 

Dilepas dari 
struktur 

Potongan 2 % / hari  
terhitung mulai  dari  
hari ke-11 – dst 
dikalikan TKD 



penting, 
pegawai  tidak 
mendapatkan  
TKD  pada 
hari ke-11 – 
dst.  

bersih  bulan 
bersangkutan. 

Sakit 
 
 

1 -2 hari Surat Keterangan 
Dokter 

Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama  
pegawai  
sakit, pegawai 
Tidak  
mendapat 
TKD pada  
hari tersebut. 

Tidak 
dilepas dari 
struktur 

Potongan 1 % / hari  
dikalikan TKD 
bersih bulan 
bersangkutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuti Sakit 
 
 

3 sampai 
(maksimal hari 
kerja dalam bulan 
tersebut dikurang 
1 hari)  
 
 

Surat Keterangan 
Dokter  dan Surat  
Cuti  dari SKPD 

Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama  
pegawai 
menjalankan  
cuti  sakit, 
pegawai  
Tidak  
mendapat 
TKD  pada  
hari  tersebut. 

Jika  cuti 
sakit 
kurang dari 
10 hari  
tidak 
dilepas dari 
struktur. 
Jika cuti 
sakit lebih 
dari 10 hari 
dilepas dari 
struktur 

Potongan 1 % / hari  
dikalikan TKD 
bersih bulan 
bersangkutan. 

Cuti Sakit Maksimal  hari 
kerja  dalam 
bulan  tersebut 
sampai  dengan 3 
bulan berturut-
turut 

Surat Keterangan 
Dokter  dan Surat  
Cuti  dari SKPD 

Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama 
menjalan  kan 
cuti sakit, 
pegawai 
mendapatkan 
TKD sebesar 
20% dari  
besaran TKD  
sesuai 
dengan  
peringkat  dan 
nilai  jabatan. 

Dilepas dari 
struktur 

Tidak  ada 
potongan 

Cuti 
bersalin 

Maks. 3 bulan Surat Cuti dari 
Kepegawaian 

Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama  
menjalankan  
cuti bersalin, 
Pegawai 
mendapatkan 
TKD seperti 
halnya  
mempunyai  
kinerja  50 % 
per hari. 

Dilepas dari 
struktur. 

Tidak  ada 
potongan 

Cuti Besar Maks. 3 bulan Surat  Cuti  dari 
SKPD 

Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama  
pegawai 
menjalankan  
cuti  besar, 
pegawai tidak 
mendapatkan 
TKD pada hari 
tersebut. 

Dilepas  
dari struktur 

Tidak ada potongan 



Alpa/Tanpa 
Keterangan 

- - Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama 
pegawai alpa, 
pegawai tidak 
mendapatkan 
TKD pada hari 
tersebut. 

Tidak 
dilepas  
dari struktur 

Potongan 5% per 
hari dikalikan TKD 
bersih bulan 
bersangkutan. 

Izin Maks. 2 hari per 
bulan 

Surat  Ijin  dari 
Atasan Langsung 

Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama 
pegawai izin, 
pegawai tidak 
mendapatkan 
TKD pada hari 
tersebut. 

Tidak 
dilepas  
dari struktur 

Potongan 2,5% per 
hari dikalikan TKD 
bersih bulan 
bersangkutan. 

Cuti di luar 
tanggungan 
negara 

Maks. 3  tahun 
dan 
perpanjangan  
cuti selama 1 
tahun. 

SK CTLN Tidak  Perlu Input  
Aktivitas 

Selama 
pegawai cuti 
di luar 
tanggungan 
negara, 
pegawai  tidak 
mendapatkan 
TKD pada hari  
tersebut. 

Dilepas dari 
struktur 

Tidak ada potongan 

 
 
Bagaimana perhitungan pemotongan TKD ketika saya mengambil cuti bersalin? 
Pemotongan TKD karena cuti bersalin akan dihitung secara proporsional, yaitu tanggal-tanggal ketika mulai cuti bersalin 
akan menerima TKD sebesar 50% dari batas atas TKD sesuai dengan grade-nya, sedangkan pada tanggal sebelum atau 
sesudah cuti bersalin tetap dikenakan perhitungan TKD sesuai dengan kinerja.  
 
Sebagai contoh, ketika ada seorang ibu mulai cuti bersalin pada tanggal 18 Desember, maka pada tanggal 1-17 Desember 
ia akan tetap mendapatkan TKD sesuai dengan kinerjanya, dan pada tanggal 18 Desember sampai dengan masa 
berakhirnya cuti ia akan mendapatkan TKD sebesar 50% dari batas atas TKD sesuai dengan gradenya.  
 
Kapankah pegawai yang mengambil cuti bersalin harus dilepaskan dari setting struktur?  
Pegawai yang mengambil cuti bersalin harus dilepaskan dari setting struktur pada bulan di mana ia mengambil cuti 
tersebut. Jadi misalkan, pada contoh di atas, seorang ibu mulai mengambil cuti bersalin pada tanggal 18 Desember, maka 
pada bulan tersebut ia harus dilepaskan dari struktur.  
 
Bahkan bila ia mengambil cuti bersalin hanya satu hari dalam bulan tersebut (misal, ia mengambil cuti bersalin pada 31 
Desember), maka ia tetap harus dilepaskan dari setting struktur. 
 
 
 
Mengapa orang yang mendapatkan hukuman disiplin tetap dimasukkan ke dalam struktur? Bukankah ia tidak 
mendapatkan TKD? Apakah ia akan menyundul saya secara negatif? 
Orang yang mendapatkan hukuman disiplin tetap harus masuk ke dalam struktur supaya ia tetap harus bekerja dan 
menginput aktivitas, meskipun ia tidak mendapatkan TKD. Apabila ia tidak menginput aktivitas, ini akan mengurangi nilai 
TKD atasannya, karena sundulan dinilai berdasarkan kinerja bukan berdasarkan TKD yang diperoleh. 
 
 
Saya baru saja dilantik, kapankah saya seharusnya berada di dalam strukturbaru? 

 Bila pegawai dilantik pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 jika tanggal 1-nya adalah hari libur atau tanggal merah, maka 
ia berhak berada di struktur baru sejak bulan tersebut 

 Namun, jika pegawai tersebut dilantik pada tanggal 2 atau pada tanggal 3 tiga jika tanggal 1-nya adalah hari libur atau 
tanggal merah, maka ia akan berada pada struktur baru sejak bulan berikutnya. 

 
Mengapa Angka Capaian Prestasi Kerja di tampilan E-Kinerja berbeda dengan jumlah yang saya terima di listing? 
Angka Capaian Prestasi Kerja tersebut adalah angka bruto sebelum dipotong dengan sakit/izin/alpa/terlambat 
datang/pulang cepat/cuti.  



 

d. TENTANG POTONGAN TKD 
 
Mengapa selama ini ada potongan-potongan dalam TKD saya? 
Selama ini bila ada potongan dalam TKD ada dua kemungkinan: 
1. Pinjaman di Bank DKI 
2. Bazis 
 
Lampiran 1 
Template Rekapitulasi permasalahan TKD 
Pejabat yang membidangi kepegawaian di masing-masing SKPD induk wajib membuat rekapitulasi permasalahan TKD 
(untuk seluruh pegawai termasuk UKPD) dengan format sebagai berikut dan dibawa dalam format softcopy saat penyisiran 
 

NO NRK NIP BENAR NIP SALAH NAMA STATUS 

PEGAWAI

JABATAN 

BARU

NAMA 

SKPD 

NAMA 

UKPD

JABATAN 

LAMA

NAMA 

UNIT/S

KPD 

LAMA

TMT BULAN ADUAN NOMOR 

SURAT 

DARI 

BKD

TANGGAL 

SURAT

1 123458 1980200320115622334 TIDAK 

TERCANTUM 

DALAM 

LISTING TKD 

DINAMIS TW 

1 BAPPEDA

1205/-

085.12

16/10/2015

Kolom NIP salah hanya diisi jika ada kesalahan NIP

Kolom Jabatan Lama, nama unit/SKPD lama dan TMT hanya diisi jika ada kesalahan Jabatan atau kesalahan mutasi

Kolom Bulan diisi dengan bulan TKD yang bermasalah, jika TKD bermasalah lebih dari satu bulan harus ditulis dalam baris yang berbeda  
 
Lampiran 2 
Template rekapitulasi permasalahan absensi 
Pejabat yang membidangi kepegawaian di masing-masing SKPD induk wajib membuat rekapitulasi permasalahan Absensi 
(untuk seluruh pegawai termasuk UKPD) dengan format sebagai berikut dan dibawa dalam format softcopy saat penyisiran 
 

NRK NAMA BULAN SAKIT ALPA IJIN
TERLAMBAT 

(MENIT)

PLG 

CEPAT 

(MENIT)

CUTI 

TAHUNAN

CUTI 

BESAR

CUTI DILUAR 

TANGGUNGA

N NEGARA

CUTI 

BERSALIN

CUTI 

BERSALIN 

ANAK KE-3

TUGAS 

BELAJAR

CUTI 

SAKIT

CUTI 

ALASAN 

PENTING

DINAS 

LUAR 

PENUH

DINAS 

LUAR 

AWAL

DINAS 

LUAR 

AKHIR

0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123456

123456 TARNO NOVEMBER

rekap absensi yang 

salah

rekap absensi yang 

seharusnya

rekap absensi yang 

salah

rekap absensi yang 

seharusnya

TARNO OKTOBER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3 
Surat Pernyataan telah memvalidasi 
 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan di bawahini : 

Nama     :  
NIP/NRK    :  
Pangkat/GolRuang   :  
Jabatan    :  
Unit Organisasi   :  
        

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memvalidasi aktivitas kerja bawahan saya  pada sistem    
e-kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai 
berikut : 

No. Nama NIP /NRK Bulan 
Nilai Perilaku 

(Skala nilai 0 – 250) 
Keterangan 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Apabila saya tidak melaksanakan hal yang tidak sesuai dengan Surat Pernyataan ini maka saya 
bersedia untuk diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku. 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Jakarta,                     
 
  Mengetahui :               Yang membuat pernyataan 
               Kepala SKPD/UKPD  
 
 
 
 

             Nama Jelas                         Nama Jelas 
    NIP............................                NIP................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materai  
RP  6000 

FORMAT SURAT 
PERNYATAAN 



Lampiran 4 
Format surat permohonan memvalidasi 

 
 
 
 
 
 

Nomor :     
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar 
Hal : Surat Permohonan 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Sebagai tindak lanjut atas proses penyelesaian pembayaran 

kekurangan/kelebihan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tahun anggaran 2015, 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Bahwasaya/bawahan saya menyatakan telah melakukan validasi aktivitas kerja 

pada sistem e-kinerja. (Surat Pernyataan terlampir) 

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, saya 

memohon kesediaan Bapak untuk dapat memvalidasi secara sistem aktivitas kerja 

bawahan saya pada sistem e-kinerja. 

 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan 

terima kasih. 

 
Kepala SKPD, 

 
 
 

(Nama Jelas) 
NIP................................ 

 
 

 

Kepada 
 
Yth. Kepala Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Kehumasan 
Provinsi DKI Jakarta 

  
 di 

 Jakarta 

 

Format Surat Permohonan 

KOP NASKAH DINAS SKPD 


