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Disiplin PNS

• Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam
kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin
PNS

• Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya
peningkatan disiplin

• PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin

• Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum

Psl 86 
UU 5 THN 2014

Psl 229  
PP 11 THN 2017



Pasal 87 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 :

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan

pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan

yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 363 PP No. 11 Tahun 2017 :

Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan,
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan
tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari
tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini..



PRINSIP DASAR PP 53/2010 :

Yang bertanggungjawab terhadap disiplin PNS adalah

Atasan Langsung masing-masing.

1

Pelanggaran disiplin PNS bukan Delik Aduan, oleh karena itu setiap atasan

langsung mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin

yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tsb wajib menindaklanjuti

(Psl. 23 ayat (1)).

2
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PRINSIP DASAR PP 53/2010 :

Atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukan

bawahannya, tetapi tidak memanggil, memeriksa,  menghukum atau tidak

melaporkan kepada atasannya, maka atasan langsung tsb juga dijatuhi hukuman

disiplin yang jenisnya sama dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan

kepada PNS yang melakukan pelanggaran (Psl. 21)

3

Pelanggaran disiplin = seluruh tindakan yang bersifat negatif karena bertentangan

dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat maupun PNS, 

baik berkaitan dengan kedinasan atau tidak berkaitan dengan kedinasan, termasuk

melanggar kewajiban dan/atau larangan

4
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DISIPLIN PNS

kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran

Disiplin

Ucapan

Tulisan

Perbuatan



NO
KEWAJIBAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

1 Mengucapkan

sumpah atau janji

PNS

apabila

pelanggaran

dilakukan tanpa

alasan yg sah

2 Mengucapkan

sumpah atau janji

jabatan

apabila

pelanggaran

dilakukan tanpa

alasan yg sah

3 Setia dan taat

sepenuhnya kpd

Pancasila, UUD

1945, NKRI, dan

Pemerintah

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd unit 

kerja

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

pemerintah

dan/atau negara



NO
KEWAJIBAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

4 Menaati segala

peraturan

perundang-

undangan

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd unit 

kerja

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

pemerintah

dan/atau negara

5 Melaksanakan tugas

kedinasan yg

dipercayakan kpd

PNS dg penuh

pengabdian,

kesadaran, dan

tanggungjawab

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd unit 

kerja

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

pemerintah

dan/atau negara

6 Menjunjung tinggi
kehormatan negara,
pemerintah dan
martabat PNS

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd unit 

kerja

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

pemerintah

dan/atau negara



NO
KEWAJIBAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

7 Mengutamakan kepentingan

negara daripada kepentingan

sendiri, seseorang, dan/atau

golongan

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd unit kerja

apabila pelanggaran

berdampak negatif

pd instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd pemerintah

dan/atau negara

8 Memegang rahasia jabatan

yg menurut sifatnya atau

menurut perintah hrs

dirahasiakan

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd unit kerja

apabila pelanggaran

berdampak negatif

pd instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd pemerintah

dan/atau negara

9 Bekerja dgn jujur, tertib,

cermat dan bersemangat

untuk kepentingan negara

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd unit kerja

apabila pelanggaran

berdampak negatif

pd instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd pemerintah

dan/atau negara

10 Melaporkan dgn segera kpd

atasannya apabila

mengetahui ada hal yg dapat

membahayakan atau

merugikan negara, atau

pemerintah terutama di

bidang keamanan, keuangan

dan materiil

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd unit kerja

apabila pelanggaran

berdampak negatif

pd instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd pemerintah

dan/atau negara



NO
KEWAJIBAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

11 Masuk kerja dan menaati

ketentuan jam kerja

 PNS yg tidak masuk

kerja tanpa alasan yg

sah selama 5 hari

kerja

Teguran lisan

 6 – 10 hari kerja Teguran tertulis

 11 – 15 hari kerja Pernyataan tdk

puas secara tertulis

 16 – 20 hari kerja Penundaan KGB 

selama 1 thn

 21 – 25 hari kerja Penundaan KP 

selama 1 th

 26 – 30 hari kerja Penurunan pangkat

setingkat lebih

rendah selama 1 th



NO
KEWAJIBAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

 31 – 35 hari

kerja

Penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 3  th

 36 – 40 hari

kerja

Pemindahan dalam rangka

penurunan jabatan setingkat lebih

rendah

 41 – 45 hari

kerja

Pembebasan dari jabatan

 Lebih dari

46 hari kerja

Pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri atau

pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS

Penghitungan kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja dihitung scr
kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan



Setiap PNS wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas

sesuai dengan ketentuan jam kerja. Keterlambatan akan 

dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama 

dengan 7 ½ jam.

Penjelasan Pasal 3 angka 11 PP 53/2010



NO
KEWAJIBAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

12 Mencapai sasaran

kerja pegawai yang

ditetapkan

bila capaian

sasaran kerja pd

akhir tahun hanya

mencapai 25 s/d

50 %

bila capaian

sasaran kerja pd 

akhir tahun

kurang dr 25 %

13 Menggunakan dan

memelihara barang

milik negara dg

sebaik-baiknya

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd unit 

kerja

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

pemerintah

dan/atau negara

14 Memberikan

pelayanan sebaik-

baiknya kpd

masyarakat

sesuai

ketentuan

peraturan

perundangan

sesuai ketentuan

peraturan

perundangan

sesuai ketentuan

peraturan

perundangan



NO
KEWAJIBAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

15 Membimbing

bawahan dlm

melaksanakan

tugas

Apabila

pelanggaran

dilakukan

dengan tidak

sengaja

apabila

pelanggaran

dilakukan dg 

sengaja

16 Memberikan

kesempatan kpd

bawahan untuk

mengembangkan

karier , dan

Apabila

pelanggaran

dilakukan

dengan tidak

sengaja

apabila

pelanggaran

dilakukan dg 

sengaja

17 Menaati peraturan

kedinasan yg

ditetapkan oleh

PYB

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd unit 

kerja

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

pemerintah

dan/atau negara



NO
LARANGAN

(PASAL 4)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

1 Menyalahgunakan wewenang HD

2 Menjadi perantara untuk

mendapatkan keuntungan pribadi

dan/atau orang lain dengan

menggunakan kewenangan orang

lain

HD

3 Tanpa izin pemerintah menjadi

pegawai atau bekerja untuk

negara lain dan/atau lembaga

atau organisasi internasional

HD

4 Bekerja pada perusahaan asing,

konsultan asing, atau LSM asing
HD

5 Memiliki, menjual, membeli,,

menggadaikan, menyewakan

atau meminjamkan barang-

barang baik bergerak atau tdk

bergerak, dokumen atau surat

berharga milik negara scr tdk sah

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd unit 

kerja

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd pemerintah

dan/atau negara



NO
LARANGAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

6 Melakukan kegiatan bersama dg

atasan, teman sejawat, bawahan

atau orang lain di dalam atau

diluar lingkungan kerjanya dg

tujuan untuk keuntungan pribadi,

golongan atau fihak lain yg scr

langsung atau tdk langsung

merugikan negara

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd unit 

kerja

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

pemerintah

dan/atau

negara

7 Memberi atau menyanggupi akan

memberi sesuatu kpd siapapun

baik scr langsung atau tdk

langsung dg dalih apapun untuk

diangkat dlm jabatan

HD

8 Menerima hadiah atau suatu

pemberian apa saja dari siapapun

juga yg berhubungan dg jabatan

dan/atau pekerjaannya

HD

9 Bertindak sewenang-wenang

pada bawahannya

Bila dilakukan

tanpa sengaja

Bila dilakukan

dengan

sengaja



NO
LARANGAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

10 Melakukan suatu tindakan atau tdk

melakukan suatu tindakan yg dpt

menghalangi atau mempersulit salah satu

fihak yg dilayani shg mengakibatkan

kerugian bagi yg dilayani

Sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan

Sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan

Sesuai ketentuan

peraturan

perundang-

undangan

11 Menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd unit 

kerja

apabila

pelanggaran

berdampak

negatif pd 

instansi ybs

apabila

pelanggaran

berdampak negatif

pd pemerintah

dan/atau negara

12 Memberi dukungan kpd calon

Presiden/Wakil Presiden, DPR,DPD atau

DPRD dg cara :

a. Ikut serta sbg pelaksana kampanye HD

b. Menjadi peserta kampanye dgn

menggunakan atribut partai atau atribut

PNS

HD

c. Sebagai peserta kampanye dgn

mengerahkan PNS lain, dan/atau
HD

d. Sebagai peserta kampanye dgn

menggunakan fasilitas negara
HD



NO
LARANGAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

13 Memberikan dukungan kepada

Calon Presiden atau wakil Presiden

dgn cara :

a. Membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan/ 

merugikan salah satu pasangan

calon selama masa kampanye, 

dan/atau

HD

b. Mengadakan kegiatan yang 

mengarah kpd keberpihakan thd

pasangan calon yang menjadi

peserta pemilu sebelum, selama

dan sesudah masa kampanye

meliputi pertemuan, ajakan, 

himbauan, seruan atau

pemberian barang kpd PNS dlm

lingkungan unit kerjanya, anggota

keluarga dan masyarakat

HD



NO
LARANGAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

14 Memberikan dukungan

kepada calon anggota

DPD atau Calon Kepala

Daerah atau Wakil

Kepala Daerah dgn cara

memberikan surat

dukungan disertai foto

copy KTP atau surat

keterangan tanda

penduduk sesuai

peraturan perundangan,

HD



NO
LARANGAN

(PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN SEDANG BERAT

15 Memberikan dukungan kpd Calon

Kepala/Wakil Kepala daerah dgn cara :

a. Terlibat dlm kegiatan kampanye untuk

mendukung calon Kepala/Wakil

Kepala Daerah

HD

b. Menggunakan fasilitas yang terkait

jabatan dlm kegiatan kampanye
HD

c. Membuat keputusan dan/atau tindakan

yg menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon selama

masa kampanye, dan/atau

HD

d. Mengadakan kegiatan yg berpengaruh

kpd keberpihakan thd pasangan calon

yg menjadi peserta pemilu sebelum, 

selama dan sesudah masa kampanye

meliputi pertemuan, ajakan, himbauan

seruan atau pemberian barang kpd

PNS dlm lingkungan unit kerjanya, 

anggota keluarga dan masyarakat.

HD



HD TK. RINGAN

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

HD TK. SEDANG

a. Penundaan KGB selama 1 thn

b. Penundaan KP selama 1 thn

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn

HD TK. SEDANG

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn

b. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

c. Pembebasan dari jabatan

d. PDH tidak atas permintaan sendiri sbg PNS

e. PTDH sbg PNS





PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 jo. PP NOMOR 45 
TAHUN 1990

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL



Tujuan :

1. Mewujudkan kehidupan keluarga yang serasi
sehingga PNS dalam menjalankan tugasnya tidak
terganggu oleh masalah dalam keluarga.

2. PNS dapat menjadi teladan bagi bawahan dan
masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan
ketaatan kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Alasan :

Keharusan memperoleh izin untuk melakukan
perceraian atau beristri lebih dari seorang karena
ybs berkedudukan sebagai PNS

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL



LAPORAN PERKAWINAN
Pasal 2 ayat (1) dan (2)

• Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan
pernikahan pertama, wajib mengirimkan laporan
perkawinan secara tertulis kepada Pejabat melauli
saluran hierarki.

• Berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi duda
atau janda yang melangsungkan perkawinan lagi.



Pasal 2 ayat (1)

PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat melalui
saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1
(satu) tahun setelah perkawinan itu berlangsung.



PNS yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan terlebih
dahulu dari Pejabat.

Pasal 3 ayat 1

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN
1983 Jo PP NOMOR 45 TAHUN 1990



ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN 
IZIN PERCERAIAN

1. Bertentangan dengan hukum agama yang

dianut PNS.

2. Tidak ada alasan yang sah.

3. Bertentangan dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku.

4. Alasan yang dikemukakan bertentangan

dengan akal sehat.



PERCERAIAN :

PNS yang  akan melakukan perceraian baik
sebagai Penggugat maupun Tergugat, wajib
memperoleh ijin tertulis dari Pejabat.

PNS hanya dapat melakukan perceraian

apabila ada alasan-alasan yang sah yaitu

salah satu atau lebih alasan sebagai

tersebut di bawah ini :



a. Salah satu pihak berbuat zina;



b. Salah satu pihak menjadi Pemabuk, Pemadat
/ Penjudi yang sulit disembuhkan;



c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan
yang sah;



d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan
berlangsung;



e. Salah satu pihak melakukan
kekejaman atau
penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

34



F. Antara suami isteri terus menerus terjadi
perselisihan & pertengkaran dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.



PNS Pria Yang Akan Beristeri Lebih dari Seorang

1. PNS yang akan beristeri lebih dari seorang
wajib memperoleh ijin tertulis dari Pejabat.

2. Ijin untuk beristeri lebih dari seorang dapat
diberikan apabila memenuhi sekurang-
kurangnya 1 (satu) syarat alternatif dan 3
(tiga) syarat kumulatif.



1. Isteri tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai isteri dalam

arti isteri menderita penyakit

jasmani atau rohani yang sukar

disembuhkan yang dibuktikan

dengan surat keterangan Dokter

Pemerintah.
Kumat lagi

nih..

Syarat Alternatif:



2. Isteri mendapat cacat badan atau
penyakit lain yang tidak dapat
disembuhkan yang dibuktikan
dengan surat keterangan Dokter
Pemerintah.

3. Isteri tidak dapat

melahirkan keturunan

setelah menikah

sekurang - kurangnya

10 tahun yang 

dibuktikan dengan

surat keterangan

Dokter Pemerintah.



Syarat Kumulatif :

1. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara
ikhlas dari isteri PNS yang bersangkutan.

2. PNS Pria yang bersangkutan mempunyai
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih
dari seorang isteri dan anak-anaknya yang
dibuktikan dengan surat keterangan pajak
penghasilan.

3. Ada jaminan tertulis dari PNS Pria yang
bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.



Permintaan Ijin Untuk Beristeri Lebih Dari Seorang
Dapat Disetujui Apabila

1. Tidak bertentangan dengan ajaran/Agama
yang dianutnya/Kepercayaan terhadap Tuhan
YME.

2. Memenuhi salah satu syarat alternatif dan
semua syarat kumulatif.

3. Tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Alasan yang dikemukakan untuk beristeri
lebih dari seorang tidak bertentangan
dengan akal sehat.

5. Tidak ada kemungkinan mengganggu
pelaksanaan tugas kedinasan.



Penjatuhan Hukuman Disiplin:
1. PNS pria yg menikah dengan istri ke dua, baik itu yg

hanya dilakukan sesuai hukum agama (Siri), maupun yg
telah dicatatkan, sepanjang tanpa izin Pejabat yang
berwenang, PNS tersebut harus dijatuhi Hukuman
Disiplin Tingkat Berat.



2. PNS pria yg baru hanya
menyatakan Talak Kepada
istrinya, bila menikah lagi
dengn wanita lain, baik itu
yg hanya dilakukan sesuai
hukum agama (Siri)
maupun yg telah
dicatatkan, maka
perkawinan tersebut
merupakan perkawinan
dengan istri ke dua, 
sepanjang tidak minta izin
dari Pejabat yang 
berwenang sebelumnya, 
maka PNS tersebut harus 
dijatuhi Hukuman Disiplin 
Tingkat Berat. 



3. PNS pria yg menikah dengan
wanita yg mengaku Janda, baik itu
pernikahan yg hanya dilakukan
sesuai hukum agama (Siri)
maupun yg tlh dicatatkan, tetapi
ke Jandaan wanita tsb baru hanya
Talak, maka pernikahan PNS pria
tsb adalah pernikahan dgn istri
orang lain, maka sepanjang tdk
ada izin dari Pejabat yang
berwenang, PNS tersebut harus
dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat
Berat.



6. PNS wanita yg menikah dengan pria
yang masih mempunyai istri, baik
itu pernikahan yang hanya
dilakukan secara hukum agama
(Siri) maupun yg telah dicatatkan,
maka PNS wanita tersebut adalah
istri ke dua, sehingga harus dijatuhi
Hukuman Pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS.



Pasal 4 Ayat 2

Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak
di izinkan untuk menjadi isteri
kedua/ketiga/ke empat/dst.

Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS diberlakukan 
bagi PNS wanita yang menjadi
isteri kedua/ ketiga/dst.



 Pasal 14

PNS dilarang hidup bersama dengan 
wanita yang bukan isterinya atau 
dengan pria yang bukan suaminya 
sebagai suami isteri tanpa ikatan 
perkawinan yang sah. (sah menurut 
Negara)



SANKSI

1. Tidak memberitahukan perkawinan pertama dalam jangka
waktu 1 thn setelah perkawinan.

2. Cerai tanpa izin /surat keterangan dari Pejabat.

3. Beristri lebih dari seorang tanpa izin Pejabat.

4. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yg sah.

5. Tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 1 bulan setelah perceraian.

6. Tidak melaporkan perkawinan kedua/ketiga/ keempat
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah
perkawinan.



BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
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Jenis dan Tata Cara Pemberian Cuti



Dasar Hukum :
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• keadaan tidak
masuk kerja
yang diizinkan
dalamjangka
waktu tertentu

Pengertian

• usaha untuk
menjamin
kesegaran jasmani
dan rohani

Tujuan
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Pejabat yang berwenang memberikan cuti

Cuti diberikan oleh PPK

PPK dapat mendelegasikan wewenangnya
kepada pejabat dilingkungannya kecuali CLTN
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Cuti Tahunan

Bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun

Lama cuti 12 hari kerja (dapat dipecah menjadi 1 hari)

PNS / CPNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada PyB memberikan
cuti

Cuti yg digunakan ditempat yang sulit dapat ditambah utk paling lama 12 hari
kalender

Cuti yg tidak diambil pada tahun ybs dapat digunakan tahun berikutnya
paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dlm tahun berjalan

Sisa hak cuti tahunan yg tdk digunakan dalam tahun ybs, dapat digunakan
tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja

Cuti yg tidak digunakan 2 tahun berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun
berikutnya utk paling lama 24 hari kerja
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Cuti tahunan dapat ditangguhkan paling lama 1 tahun apabila terdapat
kepentingan dinas yg mendesak

Cuti tahunan yg ditangguhkan dapat digunakan tahun berikutnya paling 
banyak 24 hari kerja

PNS Guru dan dosen yg mendapat liburan, dianggap telah menggunakan cuti
tahunan

Pemberian cuti memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja
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Cuti Besar

PNS yg telah Bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun terus menerus berhak atas cuti
besar paling lama 3 bulan

PNS yang menggunakan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun ybs

PNS yg menggunakan cuti besar, dan masih mempunyai hak cuti tahunan tahun
sebelumnya, maka dapat menggunakan sisa cuti tahunan tsb

Ketentuan masa kerja 5 tahun, dikecualikan utk kepentingan agama

Diajukan secara tertulis kepada PyB memberikan cuti

Hak atas cuti besar dapat ditangguhkan oleh PyB memberikan cuti utk paling lama 
1 tahun apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak

Selama menggunakan cuti besar,  PNS ybs menerima penghasilan PNS 
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Cuti Sakit

PNS yg sakit 1 hari, permintaan tertulis kpd atasan langsung dengan surat dokter

PNS yg sakit 2- 14  hari,  permintaan tertulis kepada PyB memberikan cuti dengan
surat dokter

PNS yg sakit lebih 14  hari, permintaan tertulis kpd PyB memberikan cuti dgn surat
dokter pemerintah (dokter PNS / dokter yg bekerja di unit pel kesehatan pemerintah)

Hak atas cuti sakit paling lama 1 tahun dapat ditambah 6 bulan (dgn Surat Tim 
Penguji Kesehatan Kemenkes)

PNS yg tidak sembuh, diuji oleh TPK Kemenkes
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Berdsrkan hasil pengujian TPK Kemenkes tidak sembuh, diberhentikan dgn
hormat karena sakit dengan uang tunggu

PNS yang gugur kandungan diberikan paling lama 1 ½  bulan

PNS yg kecelakaan dalam dan oleh karena tugas, cuti sakit sampai sembuh

Menerima penghasilan
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Cuti Melahirkan

Diberikan untuk kelahiran anak ke.1, 2, 3 pada saat PNS

Kelahiran keempat dan seterusnya diberikan cuti besar

Lama cuti melahirkan 3 bulan

Diajukan secara tertulis kepada PyB memberikan cuti

Menerima penghasilan
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Cuti karena Alasan Penting

Ibu, Bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, menantu- sakit keras atau
meninggal dunia

Mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia

Melangsungkan perkawinan

PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/Operasi cesar dapat diberikan CAP 
dgn melampirkan surat rawat inap

PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dapat
diberikan CAP dgn surat keterangan dari minimal Ketua RT
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Memulihkan kejiwaan PNS yang ditempatkan pada Perwakilan RI di daerah
rawan dan/atau bahaya

Paling lama 1 bulan

Diajukan secara tertulis kepada PyB memberikan cuti

Dlm hal mendesak, pejabat tertinggi di tempat PNS ybs bekerja dapat
memberikan ijin sementara secara tertulis utk menggunakan CAP

Menerima penghasilan
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Cuti Bersama

Presiden dapat menetapkan cuti bersama (dengan Keppres)

Tidak mengurangi hak atas cuti tahunan

PNS yg karena jabatannya tdk diberikan cuti bersama,
Hak Cuti tahunannya ditambah sesuai jlh hari cuti bersama
yg tidak diberikan

Penambahan hak atas cuti tahunan digunakan pada tahun
berjalan
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1. Diberikan bagi PNS yg Bekerja paling singkat 5 tahun secara

terus menerus, karena alasan pribadi yg mendesak

2. Alasan pribadi, a.l.

a. mendamping suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/ luar

negeri (dgn surat penugasan/perintah tugas negara/ belajar dari Pyb

b. Mendampingi suami/istri bekerja didalam/luar negeri (dgn SK atau

surat penugasan/pengangkatan dlm jabatan)

c. Menjalani program utk mendapatkan keturunan (dgn surat dokter

spesialis)

d. Mendampingi anak yg berkebutuhan khusus (dgn surat dokter

spesialis)

e. Mendampingi suami/istri/anak yg memerlukan perawatan khusus

(dgn surat dokter spesialis)

f. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yg sakit/uzur (dgn surat

dokter)

Cuti di Luar Tanggungan Negara



63

3. Diberikan utk paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang

1 tahun

4. PNS diberhentikan dari jabatannya

5. PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK

6. PPK mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala BKN/

Kepala Kanreg BKN

7. Permintaan/permohonan CLTN dapat ditolak

8. CLTN hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah

mendapat persetujuan Kepala BKN

9. PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian

CLTN

10. Selama CLTN, PNS tidak berhak mendapat penghasilan PNS

11. Selama CLTN, tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS
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12. Permintaan Perpanjangan CLTN harus sdh diajukan paling

lambat 3 bulan sebelum CLTN berakhir

13. Permintaan Perpanjangan CLTN dapat ditolak

14. Perpanjangan CLTN diberikan oleh PPK setelah mendapat

persetujuan Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN

15. PNS yg telah selesai CLTN wajib melaporkan diri secara
tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan setelah
selesai CLTN

16. PPK paling lama 1 bulan setelah menerima laporan dari PNS,
wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS ybs
kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN

17. Berdasarkan persetujuan Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN,
PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS tsb.
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18. PNS yg melapor, tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada

instansi induknya, disalurkan pada instansi lain

19. Penyaluran ke instansi lain dilakukan PPK setelah berkoordinasi

dengan Kepala BKN.

20. PNS yg tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1

tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

21. PNS yg tidak melaporkan diri secara tertulis paling lama 1

bulan, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS



66

Ketentuan Lain

1. PNS yg sedang cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena

alasan penting, cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja

apabila ada kepentingan dinas mendesak

2. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, sisa cuti yg belum

dijalankan tetap menjadi hak PNS ybs

3. Hak cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan

penting, cuti bersama yg akan dijalankan di luar negeri hanya

dapat diberikan oleh PPK



S E M O GA  

B E R M A N FA AT


