
SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP 
NON PNS DAN GURU TETAP YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

M enim bang : a. bahw a b e rd asa rk an  nilai-nilai pancasila  u n tu k
m encip takan  kese jah te ran  sosial baik  san d an g  m au p u n  
pangan  ta n p a  ad an y a  kesen jangan  sehingga keadilan  d ap at 
d iw ujudkan , m ak a  dalam  ran g k a  pen ingkatan  k in irja  G uru 
Tidak Tetap Non PNS dan  G uru  Tetap Y ayasan lingkup 
Pem erin tah  D aerah K abupaten  Sinjai, perlu  diberikan  
insentif;

b. bahw a sa a t ini kondisi G uru  T idak Tetap Non PNS dan  
G uru  Tetap Y ayasan p ad a  sa tu a n  pendid ikan  A nak U sia 
Dini, Sekolah D asar dan  Sekolah M enengah Pertam a m asih  
sangat m em b u tu h k an  tenaga  pendidik;

c. bahw a b e rd asa rk an  k e ten tu an  Pasal 14 U ndang-U ndang 
Nomor 14 T ahun  2005 ten tan g  G uru  dan  Dosen, G uru 
be rh ak  m en d ap atk an  penghasilan ;

d. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana  d im aksud  
p ad a  h u ru f a  dan  h u ru f b, perlu  m ene tapkan  P era tu ran  
B upati ten tan g  Pedom an Pem berian Insentif kepada  G uru 
Tidak Tetap Non PNS dan  G uru  Tetap Y ayasan;

M engingat 1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun  1959 ten tang
pem ben tukan  D aerah Tingkat II di Sulaw esi Selatan  
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  1959 Nomor 
74, T am bahan  Lem baran Negara Repulik Indonesia  Nomor 
1822);

2. U ndang-U ndang Nomor 20 T ahun  2003 ten tan g  Sistem  
Pendidikan Nasional (Lem baran Negara Republik Indonesia  
T ahun  2003 Nomor 78, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4301);

3. U ndang-U ndang Nomor 14 T ahun  2005 ten tan g  G uru  dan  
Dosen (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2005 
Nomor 157, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4585);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 ) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 68);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 45);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 74), Sebagaimana telah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun Nomor 107);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

17. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 
Keija Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP NON PNS DAN GURU 
TETAP YAYASAN.



BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang 

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

8. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap Non 
PNS dan Guru Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan.

9. Guru Tidak Tetap Non PNS yang selanjutnya disingkat GTT adalah 
pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan 
tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana 
guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna 
melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria 
tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional 
dan/atau izin pendirian.

12. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan 
tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan 
memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang- 
undang.

13. Analisis Beban Keija yang selanjutnya disingkat ABK adalah proses untuk 
menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan 
untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau 
dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan 
berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban 
kerja yang tepat.

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah 
jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan 
suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani.
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15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang 
pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk 
pendidikan formal.

16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang 
paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah 
dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 
Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 6-12 tahun.

17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang paling
dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, 
yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
Pendidikan madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai 
dari kelas 1 sampai kelas 6.

18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah 
jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah 
lulus sekolah dasar (atau sederajat).

19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah adalah 
jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah 
menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen 
Agama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 
tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.

20. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPKAD adalah badan pelaksana dihidang pengelolaan keuangan dan aset 
daerah dalam hal Pengadaan barang atau kekayaan daerah.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

22. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang 
ditunjuk setelah SPM diterima oleh kuasa Bendahara Umum Daerah.

23. Real-time Gross Settlement yang selanjutnya disingkat RTGS adalah 
proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per 
transaksi (individually processed/gross settlement) dan bersifat Real-time 
(electronically processed), di mana rekening peserta dapat di-debit/di- 
kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran.

24. Hari adalah hari kerja yaitu hari yang digunakan orang untuk bekerja, 
biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata 
operasi mulai dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.00 sore.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

(1) Maksud pemberian insentif kepada Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru
Tetap Yayasan yaitu:
a. menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter yang 

memiliki daya saing baik secara regional maupun nasional; dan
b. memberikan motivasi kepada Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru 

Tetap Yayasan untuk menjadi terbaik dan unggul pada berbagai bidang, 
serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Daerah.
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(2) Tujuan pemberian insentif yaitu:
a. meningkatkan motivasi dan prestasi Guru Tidak Tetap Non PNS dan 

Guru Tetap Yayasan; dan
b. meningkatkan kompetensi pembelajaran, mengembangkan karier dan 

profesionalitasnya dengan baik.

BAB III
RUANG LINGKUP 

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kriteria penerima insentif;
b. besaran insentif;
c. pencairan;
d. pertanggungjawaban;
e. pelaporan;
f. pemberian dan penghentian insentif;
g. pembiayaan;
h. pembinaan dan pengawasan;
i. larangan; dan
j. sanksi administrasi.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

(1) Kriteria Guru Tidak Tetap Non PNS yang dapat menerima insentif yaitu:
a. guru Tidak Tetap Non PNS yang diangkat oleh Kepala Satuan 

Pendidikan;
b. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Usaha 

Milik Daerah;
c. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau 

izin pendirian;
d. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tahun beijalan;
e. melaksanakan tugas mengajar di sekolah bersangkutan paling sedikit 

12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
f. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan 

pengangkatan;
g. masa keija pengangkatan terakhir minimal 1 (satu) tahun;
h. masa kerja tidak terputus; dan
i. apabila masa keija terputus, maka masa keija dihitung dengan 

keputusan pengangkatan terakhir.

(2) Kriteria Guru Tetap Yayasan yang dapat menerima insentif yaitu:
a. Guru Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
b. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Usaha 

Milik Daerah;
c. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau 

izin pendirian;
d. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tahun beijalan;
e. melaksanakan tugas mengajar di sekolah bersangkutan paling sedikit 

12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
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f. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan 
pengangkatan;

g. masa kerja pengangkatan terakhir minimal 1 (satu) tahun;
h. masa kerja tidak terputus; dan
i. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan 

keputusan pengangkatan terakhir.

BAB V
BESARAN INSENTIF 

Pasal 5

Besaran insentif yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru 
Tetap Yayasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI 
PENCAIRAN

Pasal 6

Pengajuan pencairan dana tunjangan insentif bagi Guru Tidak Tetap Non PNS 
dan Guru Tetap Yayasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dinas mengajukan SPM ke BPKAD untuk peneribitan SP2D;
b. BPKAD mengajukan SP2D ke Bank Sulselbar Cabang Sinjai untuk 

penerbitan RTGS; dan
c. Dinas mengajukan pemindahbukuan ke Bank Sulawesi Selatan dan Barat 

Cabang Sinjai untuk dilakukan pencairan dana tunjangan insentif bagi 
Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru Tetap Yayasan melalui rekenig 
masing-masing.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggung jawaban dana tunjangan insentif bagi Guru Tidak Tetap Non PNS
dan Guru Tetap Yayasan dilakukan sebagai berikut:
a. satuan pendidikan setingkat PAUD (KB/TK), SD dan SMP membuat 

rekapitulasi daftar hadir, daftar pelaksanaan kegiatan setelah menerima 
laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Guru Tidak Tetap Non 
PNS sebagai pertanggungjawaban; dan

b. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII 
PELAPORAN

Pasal 8

Pelaporan dana tunjangan insentif bagi Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru
Tetap Yayasan dilakukan sebagai berikut:
a. Kepala Satuan pendidikan setingkat PAUD (KB/TK), SD dan SMP 

menyampaikan daftar hadir beserta laporan kegiatan Proses Belajar 
Mengajar (PBM) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai; dan



- 8 -

b. pelaksanaan pemberian insentif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 
dengan cara ditransfer ke rekening Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru 
Tetap Yayasan melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Sinjai.

BAB IX
PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 9

Pemberian insentif kepada Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru Tetap
Yayasan diberikan mulai bulan Januari setiap Tahun Anggaran.

Pasal 10

(1) Pemberian insentif kepada Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru Tetap 
Yayasan dihentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak bertugas lagi pada sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sinjai;
d. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru atau lainnya, di 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di instansi lainnya;
e. cuti selama 14 (empat belas) hari atau lebih kecuali cuti 

melahirkan/bersalin; dan/atau
f. tidak masuk bekerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari atau lebih 

secara berturut-turut.

(2) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d sebagai berikut:
a. cuti selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 

pemberian insentif dihentikan 1 (satu) bulan;
b. cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) 

hari pemberian insentif dihentikan selama 2 (dua) bulan; dan
c. cuti lebih dari 60 (enam puluh) hari pemberian insentif dihentikan 

sampai dengan yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas 
sebagaimana mestinya.

(3) Dalam hal Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f telah bertugas kembali maka 
insentif diberikan sebagaimana mestinya.

BAB X
PEMBIAYAAN 

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun 
Anggaran.
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BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12

(1) Pembinaan Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru Tetap Yayasan 
dilakukan berjenjang mulai Kepala Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan 
dan Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pemberian insentif kepada Guru Tidak Tetap Non PNS dan 
Guru Tetap Yayasan.

BAB XII 
LARANGAN

Pasal 13

Setiap Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru Tetap Yayasan dilarang:
a. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat 

dan kehormatan pemerintah;
b. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan;
c. menyalahgunakan dan menggunakan barang, uang dan atau surat 

berharga milik Negara/pemerintah untuk kepentingan pribadi;
d. membuka rahasia ataupun dokumen Negara/pemerintah kepada orang 

lain atau umum;
e. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara/pemerintah yang 

diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
f. bertindak selaku perantara bagi sesuatu golongan untuk mendapatkan 

pekerjaan atau pesanan dari instansi lain;

g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas 
dendam terhadap orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya;

h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau 
martabat Non PNS, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;

i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam 

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak 
lain;

k. memberikan keterangan-keterangan apapun kepada pihak lain tanpa izin 
atasan langsungnya; dan

l. menjadi anggota suatu partai politik atau mengikuti segala kegiatannya.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

(1) Setiap Guru Tidak Tetap Non PNS dan Guru Tetap Yayasan yang 
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dikenakan 
sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan 
bobot kesalahan dan dampak negative yang ditimbulkan akibat 
pelanggaran yang dilakukan oleh guru Non PNS yang bersangkutan.
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(3) Sanksi sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2) berupa:
a. tegu ran  lisan;
b. tegu ran  tertu lis;
c. p e rnya taan  tidak  p u a s  secara  tertu lis; dan
d. pem berhen tian  dari gu ru  Non PNS.

(4) Sanksi sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (3) d ilak san ak an  secara  
bertahap .

(5) T ahapan  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (4) yakni:
a. tegu ran  lisan  apab ila  tidak  m asu k  ta n p a  ke terangan  se lam a 3 (tiga) 

ha ri b e rtu ru t- tu ru t;
b. tegu ran  te rtu lis  apab ila  se telah  d ilakukan  tegu ran  te rtu lis  te tap  tidak  

m asu k  kerja  se lam a 6 (enam) hari ta n p a  ke te rangan  yang jelas; dan
c. p e rnya taan  tidak  p u a s  dari a ta sa n  langsung  d iberikan  apab ila  tegu ran  

lisan  dan  te rtu lis  tidak  direspon oleh yang bersangku tan .

(6) S u ra t p e rnya taan  tidak  p u a s  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (5) h u ru f 
c d ap a t m enjadi b ah an  pertim bangan  u n tu k  p en ja tu h an  sanksi.

(7) Sanksi sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (6) d iberikan  oleh Kepala 
P erangkat D aerah  d im ana  Non PNS bertugas.

BABA XIV
KETENTUAN PENUTUP 

P asal 15

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
B upati ini dengan penem patannya  dalam  B erita  D aerah K abupaten  Sinjai.

D itetapkan  di Sinjai
p ad a  tanggal 24 Septem ber 2019

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

D iundangkan  di Sinjai
p ad a  tanggal 24 Septem ber 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan  Sesuai D engan Aslinya 
BAGIAN HUKUM

HAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,

a t  : Pem bina T ingkat I/IV .b


