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PERATURAN 

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG 
NOMOR: 0808/PL41.R/KP/2019 

 
TENTANG 

PERATURAN JAM KERJA PEGAWAI  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG 

 

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG 

Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi di Politeknik Negeri Subang 
perlu didukung dengan peningkatan  kedisiplinan pegawai  
secara berkelanjutan; 

b. bahwa peningkatan kedisiplinan pegawai memerlukan 
ketentuan tentang jam kerja bagi pegawai; 

c. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan dalam peraturan 
Direktur; 

 
Mengningat : a. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 
b. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian; 

c. Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

d. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5007); 

e. Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus; 

f. Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; 

g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 

h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
RI nomor 31 tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja bagi 
Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi; 

i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, 



Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang; 
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur dan Reformasi 

Birokrasi RI nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur dan Reformasi 
Birokrasi RI nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 

k. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 657/M/KPT.KP/2018 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri 
Subang Periode tahun 2018-2022. 
 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN JAM KERJA DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI 

POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
 

BAGIAN I 
Umum 
Pasal 1 

 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Politeknik Negeri Subang selanjutnya disebut Polsub merupakan perguruan tinggi yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 

2. Direktur Polsub selanjutnya disebut Direktur merupakan pimpinan organ yang 
menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan akademik dan penetapan  kebijakan non-
akademik  serta pengelolaan Polsub; 

3. Wakil Direktur I dan II Polsub selanjutnya disebut Wakil Direktur merupakan organ yang 
membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, umum 
dan keuangan, kemahasiswaan, serta bidang pengembangan dan kerjasama; 

4. Pegawai Polsub selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada Polsub,  
terdiri  dari dosen  dan tenaga kependidikan  yang berstatus  pegawai  negeri  sipil atau 
kontrak; 

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  
teknologi  melalui  pendidikan,  penelitian, dan pengabdian  kepada  masyarakat; 

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain analis, arsiparis, pranata 
humas, pranata komputer  serta jabatan  fungsional umum lainnya; 

7. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menjalankan, mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
apabila tidak  ditaati  atau dilanggar  dijatuhi  hukuman disiplin; 

8. Hari kerja adalah hari pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran atau layanan 
akademik lainnya dalam  satu minggu. 
 

 
 



 
BAGIAN II 
Beban Kerja 

 
Pasal 2 

 
1. Hari kerja pegawai Polsub dalam seminggu adalah 5 (lima) hari kerja, dari Senin sampai 

dengan Jum'at; 
2. Beban kerja per minggu bagi dosen minimal adalah 37,5 (tiga puluh  tujuh koma lima)  

jam dan tenaga kependidikan sebanyak 37,5 (tiga puluh  tujuh koma lima) jam; 
3. Beban kerja per minggu untuk dosen sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  di  atas,  

merupakan ekuivalen dengan jam untuk melaksanakan tugas pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat di Polsub; 

4. Beban kerja per minggu untuk tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
di atas  merupakan ekuivalen dengan jam kerja minimal dalam menyelesaikan  tugas  
dan  fungsi  layanan akademik dan non akademik kepada sivitas akademik Polsub; 

 
Pasal 3 

Pegawai wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja, yang dibuktikan dengan 
daftar hadir elektronik dan keberadaan di tempat kerja. 
 

BAGIAN III 
Jam Kerja 

 
Pasal 4 

 
1. Jam mengajar dosen dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB sesuai 

dengan jadwal mengajar yang disusun oleh program studi dan ditetapkan oleh Wakil 
Direktur Bidang Akademik; 

2. Jam kerja Dosen ditetapkan berdasarkan kelompok pekerjaan sebagaimana terdapat 
dalam lampiran I 

3. Dosen wajib hadir melaksanakan tugas mengajar dan mendidik 5 (lima) hari dalam 
seminggu; 

4. Kehadiran dosen ditunjukkan dengan melakukan isian daftar hadir elektronik 1 
(satu) kali tiap hari kerja, pada saat masuk kerja dan melakukan absensi setiap 
melakukan perkuliahan teori dan praktikum pada berita acara perkuliahan; 

5. Isian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan paling awal pukul  
06.00 WIB.  

 
Pasal 5 

 
1. Jam kerja tenaga kependidikan dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB 

kecuali hari jum’at dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditetapkan 
berdasarkan kelompok pekerjaan sebagaimana terdapat dalam lampiran I; 

2. Tenaga kependidikan wajib melakukan isian daftar hadir elektronik 2 (dua) kali tiap hari 
kerja, yaitu saat masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana terdapat dalam Iampiran    
II; 

3. Keberadaan pegawai di tempat kerja merupakan tanggung jawab atasan langsung pegawai 



yang bersangkutan. 
BAGIAN IV 

Lembur, Izin Kerja, dan Cuti 
 

Pasal 6 
 
1. Tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas utama melebihi jam kerja yang telah  

ditetapkan, atau karena penugasan yang diberikan akan diperhitungkan sebagai lembur 
kerja; 

2. Pelaksanaan lembur kerja harus dibuktikan dengan uraian penyelesaian pekerjaan yang 
didokumentasikan dengan verifikasi oleh pejabat yang menugaskan; 

3. Lembur kerja yang sifatnya tidak rutin hanya dapat dilakukan setelah mendapat 
persetujuan dan penugasan dari pejabat yang berwenang minimal Kepala Bagian atau 
Ketua Jurusan atau Kepala Pusat atau kepala UPT dengan persetujuan wakil direktur 
yang membidangi  kepegawaian; 

4. Lembur kerja untuk tenaga kependidikan dilaporkan setiap minggu dan diakumulasi tiap 
bulannya. 

 
Pasal 7 

 
Besaran dan perhitungan lembur kerja diatur sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
 

Pasal 8 
 

1. Pegawai yang melaksanakan lembur kerja diatur dengan ketentuan dimulai saat 
berakhir jam kerja sampai dengan maksimal 21.00 dengan catatan waktu antara pukul 
18.00 - 19.00 wib sebagai istirahat, kecuali untuk layanan PBM dan dukungan 
pelaksana teknis proses belajar mengajar; 

2. Lembur dapat dilaksanakan lebih dari pukul 21.00 jika diperlukan, dengan surat 
penugasan dari atasan langsung minimal Kepala Bagian, dengan format surat tugas 
sebagaimana tecantum pada  lampiran III; 
 

Pasal 9 
 

1. Pegawai dinyatakan  melanggar  ketentuan jam  kerja apabila: 
a. Tidak masuk kerja; 
b. Terlambat masuk kerja; 
c. Pulang sebelum waktunya; 
d. Tidak berada ditempat kerja; 
e. Tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja; 

3. Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) apabila  yang bersangkutan  dapat  membuktikan  dengan surat keterangan  dan 
permohonan  izin yang terdiri  atas: 
a. Surat cuti; 
b. Surat keterangan penugasan; 
c. Surat keterangan bagi pegawai yang lupa mengisi daftar hadir masuk kerja dan pulang 

kerja; 
4. Pegawai dapat diberikan cuti/ijin tidak masuk kerja apabila: 

a. Pegawai yang bersangkutan sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter 



(lamanya izin sakit sesuai dengan surat keterangan dokter); 
b. Orang tua kandung, atau mertua, atau suami, atau istri, atau anak, atau saudara 

kandung atau saudara ipar sakit atau meninggal dunia; 
c. Istri, atau suami, atau anak sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
d. Alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

 
5. Atasan langsung dapat menolak cuti tidak masuk kerja apabila tidak didukung bukti yang 

memadai, alasan yang sah; 
6. Cuti/ijin tidak masuk kerja disampaikan kepada Direktur u.p. Wakil Direktur bidang 

Akademik untuk dosen dengan tembusan kepada Ketua Jurusan dan u.p. Wakil Direktur 
bidang Umum dan Keuangan untuk tenaga kependidikan; 

 
Pasal 10 

 
1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 
2. Cuti Tahunan adalah hak cuti pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan) dalam 1 tahun 

yaitu 12 hari. 
3. Cuti bersama adalah cuti yang ditetapkan oleh pemerintah. 
4. Cuti bersama sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak memotong cuti tahunan. 
5. Cuti bersama sebagaimana yang dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan 

presiden. 
6. Cuti melahirkan diberikan kepada pegawai yang melahirkan berhak mendapatkan cuti 3 

(tiga) bulan dengan mengajukan permintaan tertulis kepada bagian kepegawaian 
  

BAGIAN V 
Jam Istirahat Kerja 

 
Pasal 11 

 
1. Jam istirahat kerja bagi tenaga kependidikan dilakukan tanpa mengganggu layanan 

akademik, yang dilakukan secara bergantian sesama rekan kerja dalam satu kelompok 
pekerjaan, dengan waktu 60 (enam puluh) menit; 

2. Pimpinan bagian, subbagian, pusat dan unit bertanggung jawab terhadap proses dan 
pencapaian standar layanan selama jam istirahat kerja; 

3. Tenaga kependidikan memiliki jam istirahat kerja sebagaimana tertera pada lampiran I; 
 
 

BAB VI 
Penilaian dan Sanksi 

 
Pasal 12 

 
1. Tingkat kehadiran dosen dan tenaga kependidikan merupakan bagian penilaian 

kedisiplinan dari sasaran kinerja pegawai; 
2. Atasan langsung pegawai dosen dan tenaga kependidikan wajib mendokumentasikan 

adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya; 
3. Pencatatan penilaian disiplin pegawai pada akhir tiap bulan dilakukan dengan 

menggunakan format tabel sebagaimana tercantum pada Iampiran IV; 
4. Dokumen izin dan surat-surat keterangan lain terkait kedisiplinan pegawai diatur 

sebagaimana tercantum dalam lampiran V. 



Pasal 13 
 

1. Pegawai yang melanggar ketentuan tentang disiplin pegawai dikenakan sanksi sesuai 
peraturan tentang displin pegawai; 

2. Pelanggaran jam kerja akan mengakibatkan diberikannya Peringatan Lisan atau Peringatan 
Tertulis. 

3. 1 (satu) Peringatan lisan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diberikan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a) 4 kali terlambat, masing-masing lebih dari 10 Menit.  
b) Total keterlambatan sejumlah 60 Menit. 

4. 1 (satu) Peringatan Tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (2) akan diberikan pada hal-
hal sebagai berikut: 
a) 4 kali Peringatan Lisan.  
b) Peringatan Tertulis Ke-1 total keterlambatan mencapai 8 Jam. 
c) Peringatan Tertulis Ke-2 total keterlambatan mencapai 16 Jam. 
d) Peringatan Tertulis Ke-3 total keterlambatan mencapai 32 Jam. 
e) Total keterlambatan lebih dari 37.5 akan diberlakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang kedisiplinan ASN.  
f) Akumulasi keterlambatan mencapai 7,5 jam akan dipotong cuti 1 hari dan berlaku 

kelipatannya.  

5. PNS Tenaga kependidikan diberikan sanksi berupa pemotongan atau pengurangan 
tunjangan kinerja, diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran VI; 

6. Pegawai Pemerintah Non PNS diberikan sanksi berupa pemotongan atau pengurangan 
uang kehadiran, diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran VII; 

7. Pengurangan tunjangan kinerja disebutkan pada ayat 2 dengan ketentuan maksimal 
sebesar 100%(seratus persen); 

8. Pengurangan tunjangan disebutkan pada ayat 2 akan diperhitungkan tanpa mengurangi 
hukuman kedisiplinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasal 14 
 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian, dan apabila 
dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali 
dan diperbaiki sebagaimana mestinya; 

2. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2019. 
3. Sejak diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Subang ini maka Surat 

keputusan Nomor: 0048/PL41.R/KP/2018 tanggal 03 Januari 2018 Dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Subang 
Pada tanggal 16 Oktober 2019 
Direktur, 

 
RIDWAN BAHARTA 
NIP. 196206151989031002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


