
POKOK-POKOK 
PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 

TENTANG DISIPLIN PNS

 Pelanggaran Disiplin adalah setiap perbutan, 
ucapan, tulisan yang melanggar Kewajiban dan
atau Larangan bagi PNS.

 Kewajiban PNS.(Psl.3) 
1. Mengucapkan sumpah / janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah / janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,UUD 45, 

NKRI dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan Peraturan Per-UU;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan

martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada

kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;



8. Memegang rahasia jabatan;

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat utk kepentingan
negara;

10. Melaporkan kpd atasan apabila mengetahui ada hal yg dapat
membahayakan/merugikan negara, atau Pemerintah terutama
dibidang keamanan, keuangan dan materiil;

11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;

12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;

14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan dalam melaksanakan
kepada bawahan untuk mengembangkan karier;

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang.



Larangan terhadap PNS.(Psl 4) 
1. Menyalahgunakan wewenang;

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan atau org lain dgn menggunakan kewenangan org lain;

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional;

4. Bekerja pada perusahaan atau LSM asing;

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara
tidak sah;

6. Melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat, 
bawahan / org lain di dlm maupun di luar lingkungan
kerjanya utk keuntungan pribadi, golongan / pihak lain yg
merugikan negara;

7. Memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun
baik secara langsung/tdk utk diangkat dlm jabatan;



8. Menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun yg
berhubungan dgn jabatan dan / pekerjaannya;

9. Bertindak sewenang-wenang thdp bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan / tdk yg dpt menghalangi / mempersulit salah

satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani;
11. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;

12. Memberikan dukungan kpd capres/cawapres dengan cara :

ikut serta sbg pelaksana kampanye

menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut

partai /atribut PNS

sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain dan / atau

sbg peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara

13. Memberikan dukungan kpd capres /cawapres dgn cara:

membuat keputusan dan/ tindakan yg menguntungkan/merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau

mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhadap
pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum,selama, & 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, 
seruan /pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, & masyarakat;



14.Memberikan dukungan kpd calon anggota DPD/calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara
memberikan surat dukungan disertai fotocopy
KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai
peraturan perUU dan/atau

15.Memberikan dukungan kpd cakada/ cawakada dgn
cara:

 terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung
cakada /cawakada;

menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan
dlm kegiatan kampanye;

membuat keputusan dan/tindakan yg
menguntungkan/merugikan salah pasangan
calon selama masa kampanye

mengadakan kegiatan yg mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yg
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, & 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan atau pemberian
barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, 
angotakeluarga &  masyarakat.



Tingkat dan Jenis hukuman disiplin. (Psl 7)

1. Tingkat Ringan terdiri dari jenis;
a. Tegoran Lisan,

b. Teguran Tertulis,

c.  Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Tingkat Sedang terdiri dari;
a. Penundaan KGB selama 1 tahun,

b. Penundaan KP selama 1 tahun,

c. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 1 tahun.

3.  Tingkat Berat terdiri dari;
a.  Penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun,

b.  Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah,

c.   Pembebasan jabatan,

d. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS,

e.  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.



 Indikator berat/ ringannya pelanggaran terhadap Kewajiban
dan Larangan yang;

 menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja,,merusak
citra unit kerja, merusak citra PNS unit kerja dan
perbuatan lain yang dampak negatipnya pada unit kerja, 
dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Ringan. (Psl 8 dan 11)

 menghalangi pelaksanaan tugas Instansi,merusak citra
Instansi, merusak citra PNS Instansi dan perbuatan lain 
yang dampak negatipnya pada Instansi, dijatuhi
hukuman disiplin Tingkat Berat. (Psl 9 dan 12)

 menghalangi pelaksanaan tugas Pemerintah/ Negara, 
merusak citra Pemerintah/Negara, merusak citra PNS 
dan perbuatan lain yang dampak negatipnya pada
Pemerintah/Negara, dijatuhi hukuman disiplin Tingkat 
Berat. (Psl 10 dan 13)



 Khusus bagi PNS yang TMK dan tidak mentaati Jam kerja
tanpa ket yang sah, Hukuman disiplinnya adalah sbb; 

5 hari

6 s/10 hari

11 s/d 15 hari

16 s/d 20 hari

21 s/d 25 hari

26 s/d 30 hari

31 s/d 35 hari

36 s/d 40 hari

41 s/d 45 hari

46 s/d lebih

Tidak mentaati jam kerja

• Tegoran lisan



• Tegoran tertulis

• Tunda KGB 1 tahun

• Tunda KP 1 tahun

• Turun Pangkat 1 tahun

• Turun Pangkat 3 tahun

• Tegoran lisan

• Turun Jabatan

• Pembebasan dari jabatan

• Pemberhentian



N
o

PJBW yg
Menghukum

Jenis Kepegawaian PJB yg Dihukum Jenis Hukuman

1 Presiden Semua • Eselon I Pasal 7 ayat (4) huruf b, c, d, 
e.

2 PPK Pusat PNS Instansi 1.  Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4) 
huruf a

2.  Jenjang Utama Pasal 7 ayat (2), (3), (4)

3.  IV/d – IV/e Pasal 7 ayat (2), (3), (4) 
huruf a, d, e.

4.  Eselon II, Madya/ 
Penyelia

Pasal 7 ayat (3), (4)

5.  Eselon II yg bertanggung
jawab langsung kpd PPK

Pasal 7 ayat (2), (3), (4)

6.  IV/a – IV/c Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a,d,e

7.  Eselon III, Muda/ Penyelia
ke bawah

Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4)

8.  III/d  ke bawah Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) 
huruf a, d, e.

Pejabat yg Berwenang Menghukum di Pusat (Psl 16)

me
Typewriter

me
Typewriter

me
Typewriter

me
Typewriter

me
Typewriter

me
Typewriter



PNS DPK ke
dalam

1.  Eselon I Pasal 7 ayat (2)

2.  Fungsional Jenjang
Utama

Pasal 7 ayat (2), (4) huruf
b, c

3.  IV/d – IV/e Pasal 7 ayat (2)

4.  Eselon II ke bawah, 
Madya, 

Penyelia ke bawah

Pasal 7 ayat (4) huruf b, c.

PNS DPB ke
dalam

1.  Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4) 
huruf a

2.  Jenjang Utama Pasal 7 ayat (2), (3), (4) 
huruf a, b, c.

3.  IV/d – IV/e Pasal 7 ayat (2), (3), (4) 
huruf a

4.  Eselon II, Madya Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a,b,c

5.  IV/a – IV/c Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a

6.  Eselon III ke bawah, 
Muda/ 

Penyelia ke bawah

Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) 
huruf a, b, c

7.  III/d  ke bawah Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) 
huruf a



PNS DPK Keluar 1.  Eselon I Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a

2.  Eselon II ke bawah,  
Jenjang

Utama ke bawah

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, 
d, e 

3.  IV/e ke bawah Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, 
d, e

PNS DPB keluar • Eselon II ke bawah, 
Jenjang Utama ke bawah,
IV/e ke bawah

Pasal 7 ayat (4) huruf d, e

PNS DPK/DPB ke 
Perwakilan RI

• Semua Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, 
e

PNS DPK/DPB ke 
Negara Lain

• Semua Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf
a, d, e

3 Eselon I PNS Instansi 1.  Eselon II, Jenjang Madya, 
IV/a – IV/c

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon III, Muda/Penyelia,    
III/b – III/d

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK 
Kedalam

• Eselon II, Jenjang Madya,   
IV/a – IV/c

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB kedalam • Eselon III, Muda/Penyelia
III/b – III/d

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.



4 Eselon II PNS Instansi 1.  Eselon III, Muda, 
Penyelia,

III/c – III/d

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon IV, Pratama/
Pelaksana Lanjutan,          
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Eselon III, 
Muda/Penyelia,

III/c – III/d

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Eselon IV, Pertama, 
Pelaksana Lajutan,
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

5 Eselon II yg 
atasan 
langsungnya 
PPK/  Eselon I 
non PPK.
(Kanwil)

PNS Instansi 1.  Eselon III, Muda, 
Penyelia,  

III/c – III/d

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon IV Kebawah,
Pertama/ Pelaksana 

lanjutan 
III/d  ke bawah

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, 
c.

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Eselon III, Muda/Penyelia, 
III/c – III/d

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Eselon IV, Pertama/
Pelaksana lanjutan, 
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.



6 Eselon III PNS Instansi 1.  Eselon IV, Pertama,    
Pelaksana Lanjutan, 
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon V, Pelaksana/   
Pelaksana Pemula
II/a – II/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Eselon IV, Pertama,  
Pelaksana Lanjutan,
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Eselon V, Pelaksana, 
Pelaksana Pemula 
II/a – III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

7 Eselon IV PNS Instansi 1.  Eselon V, Pelaksana/   
Pelaksana Pemula 
II/a – II/b

Pasal 7 ayat (2)

2.  I/a – I/d Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Eselon V, Pelaksana/  
Pelaksana  Pemula,
II/a – II/b

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• I/a – I/d Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.



8 Eselon V PNS Instansi • I/a – I/d Pasal 7 ayat (2)

PNS DPK/DPB ke
dalam

• I/a – I/d Pasal 7 ayat (2)



Pejabat yg Berwenang Menghukum di Propinsi (Psl. 18,19)

N
o

PJBW yg
Menghukum

Jenis
Kepegawaian

PJB yg Dihukum Jenis Hukuman

1 Presiden Semua • Eselon I Pasal 7 ayat (4) huruf 
b,c,d,e.

2 PPK Propinsi PNS Propinsi 1.  Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4), 
huruf a

2.  Fungsional Jenjang
Utama

Pasal 7 ayat (2), (3), (4)

3.  Fungsional Umum, 
IV/d – IV/e

Pasal 7 ayat (2), (3), (4) 
huruf a, d, e.

4.  Eselon II, Madya, 
Penyelia

Pasal 7 ayat (3), (4)

5.  Fungsional Umum,
IV/a – IV/e

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, 
d, e

6.  Eselon III ke bawah, 
Muda, 

Penyelia ke bawah

Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4)

7.  Fungsional Umum, III/d 
kebawah

Pasal 7 ayat (3)huruf c, (4) 
huruf a, d, e.



PNS DPK ke dalam 1. Eselon I Pasal 7 ayat (2)

2. Fungsional Jenjang
Utama

Pasal 7 ayat (2), (4) huruf b, c

3.  Fungsional Umum
IV/d – IV/e

Pasal 7 ayat (2)

4.  Eselon II kebawah, Madya, 
Penyelia ke bawah

Pasal 7 ayat (4) huruf b, c.

PNS DPB ke dalam 1.  Eselon I Pasal 7 ayat (2), (3), (4), huruf a

2.  Fungsional Jenjang
Utama

Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, 
b, c.

3.  Fungsional Umum 
IV/d – IV/e

Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a

4.  Eselon II, Madya Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, b, 
c

5.  Fungsional Umum 
IV/a – IV/c

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a

6.  Eselon III ke bawah, Muda,  
Penyelia ke bawah

Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) 
huruf a, b, c

7.  Fungsional Umum III/d
ke bawah

Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) 
huruf a



PNS DPK Keluar 1.  Eselon I Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a

2.  Eselon II ke bawah, 
Utama ke bawah

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, 
e 

3.  Fungsional Umum 
IV/e ke bawah

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, 
e

PNS DPB keluar • Eselon II ke bawah, 
Utama ke bawah,
IV/e ke bawah

Pasal 7 ayat (4) huruf d, e

3 Eselon I 
(Sekda)

PNS Propinsi di 
lingkungannya

1.  Eselon II, Madya, 
IV/a – IV/c

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon III, Madya, 
Penyelia,    

III/b – III/d

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK 
Kedalam

• Eselon II, Madya, IV/a – IV/c Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB kedalam • Eselon III, Madya, Penyelia
III/b – III/d

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

4 Eselon II PNS Propinsi 1.  Eselon III, Muda, Penyelia,
III/c – III/d

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon IV, Pratama,  
Pelaksana Lanjutan,          
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.



PNS DPB/DPK ke
dalam

• Eselon III, Muda, 
Penyelia,

III/c – III/d)

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Eselon IV, Pratama, 
Pelaksana Lajutan,
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

5 Eselon III PNS Propinsi 1.  Eselon IV, Pratama, 
Pelaksana Lanjutan, 
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon V, Pelaksana, 
Pelaksana Pemula, II/a 
– II/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Eselon IV, Pratama, 
Pelaksana Lanjutan, 
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Eselon V, Pelaksana, 
Pelaksana Pemula, 
II/a – II/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

6 Eselon IV PNS Propinsi 1.  Eselon V, Pelaksana,    
Pelaksana Pemula, 
II/a – II/b

Pasal 7 ayat (2)

2.  Fungsional Umum,
I/a – I/d

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.



PNS DPB/DPK ke
dalam

• Eselon V, Pelaksana,  
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Fungsional Umum
I/a – I/d

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

7 Eselon V PNS Propinsi • Fungsional Umum 
I/a – I/d

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB/DPK • Fungsional Umum 
I/a – I/d

Pasal 7 ayat (2)

8 Gubernur
selaku wakil
Pemerintah

PNS Kab/Kota, 
PNS Kab/Kota 
DPB/DPK ke 
Kab/Kota Lain 
dlm propinsi 

• Sekda Kab/Kota Pasal 7 ayat (4), huruf
b, c, d, e.

PNS Kab/Kota 
dari Propinsi Lain 
DPB/DPK ke 
Kab/Kota di 
Propinsinya

• Sekda Kab/Kota Pasal 7 ayat (4), huruf b, c.



Pejabat yg Berwenang Menghukum di Kab/Kota (Psl. 20)

No PJBW yg
Menghukum

Jenis
Kepegawaian

PJB yg Dihukum Jenis Hukuman

1 PPK Kab/Kota PNS Kab/Kota 1.  Sekda Pasal 7 ayat (2), (3), (4), 
huruf a

2.  Fungsional Jenjang
Utama

Pasal 7 ayat (2), (3), (4)

3.  Fungsional Umum,
IV/d – IV/e

Pasal 7 ayat (2), (3), (4), 
huruf a, d, e

4.  Eselon II, Madya,   
Penyelia

Pasal 7 ayat (2), (3), (4)

5.  Fungsional Umum,
IV/a – IV/c

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a, d, e

6.  Eselon III ke bawah,
Fungsional Muda, 
Penyelia ke bawah 

Pasal 7 ayat (3), (4)

7.  Fungsional Umum
III/d – ke bawah

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a, d, e.



PNS DPK ke
dalam

1.  Sekda Pasal 7 ayat (2)

2.  Fungsional Jenjang
Utama

Pasal 7 ayat (2), (4) huruf
b, c

3.  Fungsional Umum,
IV/d – IV/e

Pasal 7 ayat (2)

4.  Eselon II Kebawah,      
Madya, Penyelia     
ke bawah

Pasal 7 ayat (2), (4) huruf
b, c.

PNS DPB ke 
dalam

1.  Sekda Pasal 7 ayat (2), (3), (4),
huruf a

2.  Fungsional Jenjang 
Utama

Pasal 7 ayat (2), (3), (4) 
huruf
a, b, c.

3.  Fungsional Umum 
IV/d – IV/e

Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
huruf a.

4.  Eselon II, Madya Pasal 7 ayat (2), (3), (4) 
huruf
a, b, c

5.  Eselon III ke bawah, 
Muda, Penyelia ke 
bawah

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a, b, c.

6.  Fungsional Umum
III/c – III/d

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a.



PNS DPK ke luar 1.  Eselon II ke bawah,  
Jenjang Utama ke

bawah

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a, d, e.

2.  Fungsional Umum 
IV/e ke bawah

Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a, d, e.

PNS DPB ke luar • Eselon II ke bawah,
Utama ke bawah,
IV/e ke bawah

Pasal 7 ayat (4) huruf d, e.

2 (Sekda) PNS Kab/Kota 1.  Eselon II, Madya,          
IV/a – IV/c

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon III, Muda, 
Penyelia, III/c – III/d

Pasal 7 ayat (2)

3.  Eselon IV, Pratama, 
Pelaksana Lanjutan,
II/c– III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Eselon III, Muda, 
Penyelia, III/c – III/d

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Eselon IV, Pratama, 
Pelaksana Lanjutan, 
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.



3 Eselon II PNS Kab/Kota 1.  Eselon III, Muda, 
Penyelia,  

III/c – III/d

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon IV, Pratama, 
Pelaksana Lanjutan, 
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Eselon III, Muda,  
Penyelia,  III/c – III/d

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Eselon IV, Pratama, 
Pelaksana Lanjutan, 
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

4 Eselon III PNS Kab/Kota 1.  Eselon IV, Pratama,  
Pelaksana Lanjutan, 
II/c – III/b

Pasal 7 ayat (2)

2.  Eselon V, Pelaksana, 
Pelaksana Pemula,
II/a – II/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Eselon IV, Pratama, 
Pelaksana Lajutan,  
II/c III/b

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Eselon V, Pelaksana, 
Pelaksana Pemula, II/a-

II/b

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.



5 Eselon IV PNS Kab/Kota 1.  Eselon V, Pelaksana, 
Pelaksana Pemula,      
II/a – II/b

Pasal 7 ayat (2)

2.  Fungsional Umum,  
I/a – I/d

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Eselon V, Pelaksana, 
Pelaksana Pemula, 
II/a – II/b

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB ke 
dalam

• Fungsional Umum 
I/a – I/d

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

6 Eselon V PNS Kab/Kota • Fungsional Umum 
I/a – I/d

Pasal 7 ayat (2)

PNS DPB/DPK ke 
dalam

• Fungsional Umum 
I/a – I/d

Pasal 7 ayat (2)



Pemanggilan (Psl 23). 

 Atasan Langsung wajib memanggil PNS bawahannya
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin secara
tertulis untuk diperiksa.

 Apabila pada hari/tanggal yang ditentukan dalam
surat panggilan pertama PNS tersebut tidak hadir, 
maka dilakukan pemanggilan tertulis kedua.

 Apabila pada hari/tanggal yang ditentukan dalam
surat panggilan kedua PNS tersebut tidakhadir juga, 
maka pelanggaran disiplin yang diduga dilakukannya
dianggap diaku.



Pemeriksaan (Psl 24, 28).

 Atasan Langsung wajib memeriksa bawahannya yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin yang hadir pada
hari/tanggal yang ditentukan dalam surat panggilan
pertama atau kedua.

 Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup (hanya
dihari pemeriksa dan yang diperiksa).

 Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk BAP. 

 BAP ditanda tangani oleh Pemeriksa (Atasan Langsung) 
dan PNS yang diperiksa.

 Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menanda
tangani BAP, maka BAP tersebut tetap dijadikan dasar
menjatuhkan hukuman disiplin.

 PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copi BAP.  



1.  Latar belakang perbuatan:

 Terpaksa dilakukan atau tidak.

 Disengaja atau tidak.

 Direncanakan atau tidak.

 Ada atau tidak keuntungan ybs / orang lain atas perbuatan tsb.

2.  Berat / ringannya pelanggaran :

 Pernah dilakukan PNS atau tidak.

 Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.

 Melanggar prinsip-pronsip kenegaraan atau tidak.

 Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat.

Pertimbangan dalam menentukan Jenis
hukuman disiplin yang akan dijatuhkan (Psl 30) :



4.  Dampak jenis hukuman thp ybs.

Apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak

terhadap ybs.

Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.

Akibat hukum tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak. 

Apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak.

5.  Kesesuaian dengan peraturan

 Apakah telah ditetapkan limitatip dalam peraturan atau tidak.

3.  Akibat pelanggaran :
Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.
Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ 

Pemerintah.
Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.



7. Bila ternyata dalam pemeriksaan PNS tersebut melakukan
beberapa pelanggaran disiplin, maka hukumannya hanya satu, 
tetapi mempertimbangkan semua pelanggarannya.  

8.  Apabila pelanggaran disiplin tersebut merupakan
pengulangan, maka hukuman disiplinnya harus lebih berat
dari sebelumnya.

6.  Kejujuran / Penyesalan ybs.
Apakah mempersulit atau tidak.
Apakah ada kemungkinan akan mengulangi

perbuatannya atau tidak.
Apakah perbuatan tersebut telah pernah dilakukan

sebelumnya atau tidak.
Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.



Prinsip penjatuhan hukuman disiplin (Psl 29) :
 Tujuan hukuman disiplin adalah mendidik dan memperbaiki PNS

yang bersangkutan dan atau PNS lain.

 Hukuman disiplin harus setimpal dengan pelanggarannya oleh
karena itu hukuman disiplin tidak harus berjenjang.

 Penjatuhan hukuman disiplin didasarkan pada hal-hal yang
terbukti dalam pemeriksaan atau bukti- bukti lain yang kuat,
walaupun tidak diakui yang bersangkutan.

 Dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin harus disebutkan
secara jelas perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan ybs.



Pejabat yang berkewajiban
menghukum (Psl 21).

Pejabat yang berkewajiban
menghukum (Psl 21).

1. Atasan langsung yang telah memanggil, memeriksa bawahannya yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin dan ternyata terbukti, maka
atasan langsung tersebut wajib mempertimbangkan jenis hukuman yang 
setimpal dengan pelanggarannya. 

2. Apabila menurut pertimbangannya bahwa jenis hukuman yang setimpal
dengan pelanggaran bawahannya adalah jenis hukuman yang masih
kewenangannya untuk menjatuhkan, maka atasan langsung tersebut
wajib menghukum.

3. Tetapi apabila menurut pertimbangannya bahwa jenis hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran bawahannya adalah jenis hukuman
yang kewenagan menjatuhkannya berada pada atasan yang lebih tinggi, 
maka atasan langsung tersebut wajib melaporkannya kepada atasan
yang lebih tinggi disertai BAP yang telah dibuatnya.

4. Atasan yang lebih tinggi yang telah menerima laporan dari atasan
langsung PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, wajib
mempelajari laporan dan BAP yang direrimanya. 



5. Apabila menurut pertimbangan atasan yang lebih tinggi tersebut bahwa
laporan dan BAP yang disampaikan oleh atasan langsung PNS yang 
melakukan pelanggaran disiplin telah lengkap/ akurat, dan menurut
pertimbangannya hukuman yang setimpal untuk PNS tersebut adalah jenis
hukuman tingkat sedang atau berat, maka atasan yang lebih tinggi tersebut
wajib menjatuhkan hukuman disiplin.

6. Tetapi apabila menurut pertimbangan atasan yang lebih tinggi tersebut
bahwa laporan dan BAP yang disampaikan oleh atasan langsung PNS yang 
melakukan pelanggaran disiplin belum lengkap/ akurat, padahal menurut
pertimbangannya bahwa hukuman yang setimpal untuk PNS tersebut
adalah tingkat sedang atau berat, maka atasan yang lebih tinggi tersebut
dapat meminta Tim Pemeriksa untuk membuat BAP Tambahan.

7. Atasan yang lebih tinggi yang telah menerima BAP Tambahan, dan menurut
pertimbangannya jenis hukuman yang setimpal untuk PNS yang melakukan
pelanggaran tersebut masih dalam kewenangannya, maka atasan yang lebih
tinggi tersebut wajib menjatuhkan hukuman. 

8. Tetapi apabila setelah menerima BAP Tambahan tersebut menurut
pertimbangannya PNS tersebut harus dujatuhi jenis hukuman yang lebih
berat lagi diluar kewenangannya, maka atasan yang lebih tinggi tersebut
wajib melaporkannya kepada atasan yang lebih tinggi lagi.



Pembentukan Tim Pemeriksa(Psl 25)

 Apabila BAP yang dibuat atasan langsung dianggap
belum lengkap/ akurat, padahal menurut
pertimbangan bahwa PNS yang melakukan
pelanggaran tersebut akan dijatuhi hukuman tingkat
sedang atau berat, maka dapat dibentuk Tim 
Prmeriksa.

 Tim Pemeriksa dibentuk oleh PPK atau Pejabat lain 
yang ditunjuk.

 Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur
kepegawaian dan unsur pengawasan.

 Tim Pemeriksa bersifat Ad Hoc.



 Pembebasan sementara dari tugas jabatan (Psl 27) :

 PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan
kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat
dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya
oleh atasan langsung

 Pembebasan Sementara dari tugas jabatan berlaku
sampai ada hukuman disiplin

 Pejabat yang dibebaskan sementara, dapat diangkat
penggantinya sebagai PLH



Penyerahan SK Hukuman disiplin (Psl 31) :

 Penyerahan SK Hukuman Disiplin kepada yang
bersangkutan paling lambat 14 hari setelah SK
ditetapkan

 Dalam hal PNS tidak hadir menerima SK Hukuman
Disiplin, maka SK dikirim sesuai alamat terakhir yang
dilaporkan di kantor



Sangksi bagi Pejabat yang tidak
menjatuhkan hukuman disiplin (Psl 21) 

 Atasan langsung yang tidak menjalankan kewajibannya
(memanggil, memeriksa, menghukum, melaporkan kepada
atasan yang lebih tinggi)  dijatuhi hukuman disiplin oleh
atasannya.  

 Atasan yang lebih tinggi yang tidak menjatuhkan hukuman
disiplin, padahal pejabat tersebut telah menerima laporan dan
BAP dari atasan langsung PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin, juga dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya lagi

 Hukuman disiplin bagi atasan langsung atau atasan yang lebih
tinggi yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang 
melanggar disiplin adalah sama dengan hukuman yang 
seharusnya dia jatuhkan kepada PNS yang melanggar disiplin



 Upaya administratif (Psl 32) :
 Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat yang 

menghukum dan tembusan kpd pejabat yang menghukum
(bukan hirarkhis).

 Banding Administratif ditujukan dan disampaikan kepada
BAPEK dan tembusan kpd pejabat yg menghukum (bukan
hirarkhis).

 Hukuman disiplin yg tdk dapat diajukan upaya administratif
(Psl 33) :

Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan upaya
administratif adalah Hukuman Disiplin yang dijatuhkan
oleh:         

1. Presiden

2. PPK utk Hukdis dalam Pasal 7 ayat (2),(3)

dan (4) huruf a,b,dan c

3. Gubernur utk Hukdis dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b
dan c

4. Kepala Perwakilan RI

5. Dan Hukuman Disiplin Ringan



Hukuman disiplin yg dapat diajukan upaya administratif (Psl 34) :

 Hukuman disiplin yang dapat diajukan

Keberatan hanya terhadap hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3)

huruf a dan b yg dijatuhkan oleh :

a.Eselon I kebawah

b.Sekda / Eselon II kebawah

 Hukuman disiplin yang dapat

diajukan Banding Administratif hanya

terhadap hukuman disiplin berupa Pemberhentian

dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai PNS yg dijatuhkan oleh Pejabat pembina

kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah



Tenggang waktu keberatan/banding (Psl 35)

 Keberatan / Banding Adm harus diajukan dalam tempo 
14 hari terhitung sejak yang bersangkutan menerima
surat keputusan hukuman disiplin.

 14 hari dihitung sejak tgl diterima sk huk dis s/d tgl
stempel pos bila dikirim via ktr pos, atau tgl diterima
atasan pejabat yg menghukum/Bapek, jika disampaikan
secara langsung.

 Tenggang waktu tanggapan atas keberatan (Psl 36) :

 Tanggapan Pejabat yang menghukum harus dalam tempo 6 hari
kerja

 Atasan Pejabat yang menghukum harus mengambil keputusan
dalam tempo 21 hari kerja



Kewajiban atasan pejabat yg berwenang

menghukum (Psl 37) :

Apabila dalam tempo 21 hari kerja atasan Pejabat yang 
menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan

yang diterimanya, maka hukuman disiplin yang telah
dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum

batal demi hukum



 Perlakuan terhadap PNS selama
banding administratif (Psl 39):

 PNS yang diberhentikan oleh PPK tidak boleh bekerja lagi dan gajinya
diberhentikan

 Yang boleh bekerja dan dibayarkan gajinya hanya yang mengajukan
Banding ke BAPEK dan mengajukan permohonan izin tetap bekerja
serta mendapat izin dari PPK.

 Walaupun mengajukan banding ke BAPEK tetapi tidak mengajukan
permohonan izin tetap bekerja, maka ybs tidak boleh bekerja dan
tidak dibayarkan gajinya.

 Walaupun mengajukan banding dan mengajukan izin tetap bekerja
tetapi tidak mendapat izin dari PPK, maka ybs tidak boleh bekerja dan
tidak dibayarkan gajinya.

 Izin tetap bekerja dari PPK hanya berlaku sampai dengan ada
Keputusan BAPEK.

 PNS yang diberhentikan PPK/mengajukan banding/ mengajukan
permohonan izin tetap bekerja/mendapat izin bekerja, hanya
dapat dibayar gajinya apabila riil bekerja.

 Penentuan boleh atau tidak PNS yang sedang mengajukan
banding administratif ke BAPEK“bekerja”, menjadi kewenangan
PPK Instansi dengan memperhatikan dampaknya terhadap
lingkungan kerja



 Perlakuan terhadap PNS yg BUP/MD

sewaktu banding (Psl 40) :

 PNS meninggal pada saat mengajukan
keberatan atau banding Administratif, 
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atas
dasar PP 32 Tahun 1979      

 PNS yang mencapai BUP pada saat :

 Mengajukan keberatan maka dianggap
telah selesai hukumannya, 

 Mengajukan banding Administratif, maka
harus menunggu keputusan BAPEK

 PNS yang telah mencapai BUP dan sedang
menunggu keputusan BAPEK, tetapi kemudian
meninggal dunia maka yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat atas dasar PP 32 
Tahun 1979



 Perlakuan terhadap PNS sewaktu

upaya administratif (Psl 41,42) :

 PNS yang sedang mengajukan keberatan atau
banding Administratif tidak boleh diberikan
Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.

 PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan
atau sedang menunggu keputusan atas
keberatannya atau banding Administratif, 
tidak boleh pindah instansi



 Berlakunya hukuman disiplin (Psl 46) :
PNS yang tidak hadir menerima SK hukuman disiplin, maka
SK berlaku pada hari ke 15 sejak tanggal seharusnya yang
bersangkutan hadir menerima SK, dan tenggang waktu utk
mengajukan keberatan / banding administratif tetap s/d
hari ke 14.

Ketentuan Peralihan (Psl 48) :
Keberatan atau banding administratif yang 

diajukan sebelum PP No. 53 Thn 2910, 
diselesaikan berdasarkan PP No. 30 
Tahun1980   

 Pelanggaran Disiplin sebelum PP No. 53 Thn
2010, baik yang telah dilakukan
pemeriksaan maupun yang  belum diperiksa, 
diselesaikan berdasarkan PP ini

Sek Bapek




