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A. Disiplin Pegawai 
 
Disiplin PNS diatur dalam PP. 53 Tahun 2010. 
 
Perubahan Paradigma yang dulunya yang berhak menghukum adalah 
tingkat inspektorat, namun sejak adanya PP. 53 Tahun 2010, yang 
berhak menghukum adalah atasan langsung. Apabila atasan langsung 
tidak melaksanakan dan tidak melaporkan maka atasan langsung juga 
akan dikenai sanksi. 
 
Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 
dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. 
 
Adapun disiplin yang diberikan bersifat : 
 
1. Disiplin Preventif. 

Tindakan yang dilakukan untuk mendorong PNS mentaati standar dan 
norma sehingga tidak terjadi pelanggaran. 
 

2. Disiplin Korektif. 
Tindakan setelah terjadinya pelanggaran, tindakan ini dimaksud untuk 
mencegah pelanggaran lebih lanjut. 
 

3. Disiplin Progresif. 
Tindakan pencegahan terhadap pengulangan pelanggaran. 
 

Ada beberapa tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu : 
 
1. Hukuman Disiplin Ringan yang terdiri dari : 

a. Teguran lisan, 
b. Teguran tertulis,dan 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

 
2. Hukuman Disiplin Sedang yang terdiri dari : 

a. Penundaan KGB selama 1 tahun, 
b. Penundaan KP selama 1 tahun, dan 
c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. 

 
3. Hukuman Disiplin Berat yang terdiri dari : 

a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, 
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah, 
c. Pembebasan dari jabatan, 
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai PNS, dan 
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

 
 
 
 



Contoh Hukuman Disiplin Ringan : 
 
Melanggar ketentuan jam kerja : 
a. Teguran Lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah selama 5 (lima) hari kerja, 
b. Teguran Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah selama 6 – 10 hari kerja, 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk 

kerja tanpa alasan yang sah selama 11 – 15 hari kerja. 
 

Contoh Hukuman Disiplin Sedang : 
 
1. Melanggar ketentuan jam kerja : 

a. Penundaan KBG selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk 
kerja tanpa alasan yang sah selama 16 – 20 hari kerja, 

b. Penundaan KP selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja 
tanpa alasan yang sah selama 21 – 25 hari kerja, 

c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun bagi 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 – 
30 hari kerja. 

 
2. Apabila pencapaian Sasaran Kerja Pegawai pada akhir tahun hanya 

25 % - 50 %. 
 

Contoh Hukuman Disiplin Berat : 
 
1. Melanggar ketentuan jam kerja : 

a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 – 
35 hari kerja, 

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
selama 36  – 40 hari kerja, 

c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja 
tanpa alasan yang sah selama 41 – 45 hari kerja. 

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang 
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja 
atau lebih. 

 
2. Apabila pencapaian Sasaran Kerja Pegawai pada akhir tahun                

< 25 %. 
 

3. PNS yang melakukan perkawinan meskipun perkawinan itu sah, 
tetapi tidak melaporkan kepada pihak kantor dapat dikenakan 
Hukuman Disiplin Tingkat Berat, karena meniadakan                      
hak-hak pasangan perkawinannya sesuai dengan aturan                       
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian 
Keputusan Hukuman Disiplin. 
 

1. Pemanggilan. 
a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil 

secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan 
pemeriksaan. 



b. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
tanggal pemeriksaan. 

c. Apabila tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya diperiksa 
pada pemanggila pertama. 

d. Apabila masih tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang 
menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan 
alat bukti dan keterangan yang ada tanpa adanya pemeriksaan. 

 
2. Pemeriksaan. 

a. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, atasan langsung wajib 
memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin. 

b. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan 
kedalam BAP. 

c. BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan 
PNS yang diperiksa. 

d. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani 
BAP, maka BAP tersebut tetap dijadikan dasar untuk 
menjatuhkan hukuman disiplin. 

e. PNS yang diperiksa berhak mendapat fotocopy BAP. 
f. Dasar hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum 

menjatuhkan hukuman disiplin. 
g. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan 

pelanggaran disiplin yang dilakukan yang bersangkutan. 
 

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin. 
a. Penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan oleh atasan langsung, 

hirarki atasan langsung disertai dengan BAP. 
b. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya 

sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksan oleh PPK. 
c. Apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari orang lain. 
d. Bagi yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, maka dapat 

dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah 
dipertimbangkan. 

e. Apabila melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, 
maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman 
disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. 

f. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih 
untuk satu pelanggaran disiplin. 

g. Hirarki ke atas disertai dengan BAP. 
 

4. Penyampaian  Hukuman Disiplin. 
a. Harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang 

Menghukum. 
b. Keputusan disampaikan secara tertutup kepada yang 

bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada pejabat instansi 
terkait. 

c. Disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan 
ditetapkan. 

d. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman tidak hadir, maka 
keputusan wajib dikirim. 

 



Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang maupun Berat dapat 
dilakukan Banding Administrasi ke PPK di BAPEK di Jl. Perintis 
Kemerdekaan No. 556 Jakarta. 

 
B. Cuti PNS 
 

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu 
tertentu, hal ini didasarkan pada aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 Jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, PP No. 24 Tahun 1976, 
dan peraturan lain yang terkait. 
 
Tujuan diberikannya cuti adalah dalam rangka usaha untuk menjamin 
kesegaran jasmani dan rohani PNS. 
 
Jenis Cuti terdiri dari : 
1. Cuti Tahunan. 
2. Cuti Besar. 
3. Cuti Sakit. 
4. Cuti Bersalin. 
5. Cuti Karena Alasan Penting. 
6. Cuti Diluar Tanggungan Negara. 

 
Apabila seorang PNS tidak mengambil cutinya pada tahun ini, maka 
masa cuti dapat diambil pada tahun berikutnya dalam kurun waktu 18 hari 
kerja. Demikian juga seandainya dua tahun berturut-turut tidak 
mengambil cuti, maka cuti berikutnya dapat diambil sebanyak 24 hari 
kerja sudah termasuk cuti tahun yang berjalan. Cuti tahunan berturut-
turut yang diambil kurang dari jumlah waktu yang ditentukan, tidak dapat 
diakumulasikan lebih lanjut. Misal cuti tahunan tahun 2010, cuti tahunan 
2011 diambil saat tahun 2012, maksimal 24 hari kerja, namun jika kurang 
dari jumlah tersebut, maka sisa  dari jumlah yang diambil tidak dapat 
diakumulasikan ke tahun selanjutnya, maka dengan sendirinya akan 
hangus. 
 
Cuti Sakit tidak mengurangi jumlah Cuti Tahunan. Cuti Bersalin pun tidak 
mengurangi jumlah Cuti Tahunan. Cuti Besar dapat diambil apabila 
minimal telah bekerja selama 6 (enam) tahun berturut-turut. Cuti Besar 
yang diambil sudah termasuk di dalamnya cuti tahunan yang sedang 
berjalan. Contoh, selama 6 tahun berturut-turut tidak mengambil cuti, 
pada tahun 2013 mengambil cuti besar selama 3 bulan, maka cuti 
tahunan yang berjalan sudah termasuk di dalamnya. Apabila hak cuti 
besar yang diambil kurang dari jangka waktu maksimal, maka sisa hak 
cuti tersebut akan hangus dengan sendirinya, kecuali penangguhan yang 
ditetapkan oleh atasan yang berwenang, maka sisa cuti besar dapat 
diakumulasikan.  
 
Untuk cuti bersalin, hak cuti ini hanya diberikan pada persalinan pertama, 
kedua dan ketiga. Untuk persalinan selanjutnya dapat mengambil cuti 
diluar tanggungan negara. 
  
Cuti untuk menikah dapat mengambil cuti karena alasan penting.Hak-hak 
cuti lainnya dapat dilihat pada hard copy. 
 

(Tulisan dibuat berdasarkan Rangkuman Penjelasan dari Nara Sumber : 
Bariyadi Sami Raharjo, S.H., M.Si. pada Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi 
Kepegawaian pada Tgl. 17-19 April 2013 di Malang).  


