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ASN OKU Jangan Khawatir Tukin Akan Terus Dibayarkan 

 

 

 

Sumber gambar: sumeks.co 

 

Kabar gembira bagi ASN dan Guru ASN non sertifikasi di lingkungan Pemkab 

OKU. Pasalnya, pemkab setempat telah menganggarkan pembayaran kekurangan TPP 

atau tukin untuk lima bulan ke depan, yakni Agustus hingga Desember. 

Asisten III Setda OKU, Romson Fitri, menyebut anggaran tersebut sudah 

disepakati dalam kebijakan KUA PPAS yang sudah ditandatangani antara Pemkab 

dengan DPRD OKU belum lama ini. “Saat ini kebijakan tersebut sedang dalam 

pembahasan untuk kemudian dituangkan dalam R-APBD perubahan tahun 2020,” ujar 

Romson. 

Di dalam perubahan itu, plafon anggarannya akan dimasukkan ke dalam SKPD 

masing-masing. Untuk besaran nominal tukin yang akan diterima ASN, tergantung 

dengan kinerja dan kehadiran. 

Yang pasti Kata Romson, tukin ini akan tetap dibayarkan sesuai dengan jumlah 

yang pernah diterima ASN selama ini, termasuk guru ASN yang belum sertifikasi juga 

akan dapat tukin tersebut. “ASN jangan khawatir, sesuai instruksi pak bupati, tukin 

tetap akan diberikan lima bulan ke depan, besarnya masih tetap seperti yang lama,” jelas 

Romson Fitri, Asisten III Setda OKU, pada Selasa (25/8/2020). 
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TPP atau tukin bagi pegawai negeri ini juga kembali akan diusulkan Pemkab 

OKU di tahun mendatang, karena hal ini memang sesuai dengan Permendagri nomor. 

61 tahun 2019. Menurutnya Tukin tersebut wajib diberikan pemerintah daerah kepada 

pegawainya (ASN) berdasarkan kemampuan keuangan daerah. 
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Catatan: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

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: 

 Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai 

negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 39 ayat (1)) 

 Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai 

berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan 

profesi atau prestasi kerja. (Pasal 39 ayat (2)) 

 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri 

sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai 

melampaui beban kerja normal. (Pasal 39 ayat (3)) 

 Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai 

negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat 

kesulitan tinggi dan daerah terpencil. (Pasal 39 ayat (4)) 

 Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri 

sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang 

memiliki resiko tinggi. (Pasal 39 ayat (5)) 
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 Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai 

negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. 

(Pasal 39 ayat (6)) 

 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri 

sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. (Pasal 

39 ayat (7)) 

 


