
1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 Tentang 
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN) di Lingkungan lnstansi 
Pemerintah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 229 Ayat (1) dan (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil menyebutkan bahwa "untuk menjamin terpeliharanya tata tertib 
dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin serta instansi 
pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS dan 
melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin" ; 

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS 
pada: 
1) Pasal 3 angka 11 menyebutkan "Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati 

jam kerja"; 
2) Pasal 10 angka 11 menyebutkan "Hukuman dsiplin berat dijatuhkan bagi 

pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam 
kerja berupa : 
a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi 

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 hari (tiga 
puluh satu) sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja; 

b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan struktural atau fungsional 
tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga 
puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; 

c) Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural 
atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) 
hari kerja; 

Tempat 

Meureudu, 29 Januari 2021 M 
16 Jumadil Akhir 1442 H 

Kepada Yth, 
1. lnspektur Pidie Jaya 
2. Sekretaris DPRK Pidie Jaya 
3. Para Kepala Dinas/Badan 

dalam Kabupaten Pidie Jaya 
4. Para Kepala Sekretariat LKA dan 

Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya 
6. Direktur RSUD Pidie Jaya 
7. Kepala Bagian Organisasi 

Setdakab Pidie Jaya 
Masing-masing 
di- 

: Peg.800/ \94 /2021 
: Penting 
: 1 (satu) Eks 
: Penegakan Disiplin Terhadap 
PNS yang Melanggar Kewajiban 
Masuk Kerja dan Menaati 
Ketentuan Jam Kerja 

Norn or 
Sifat 
Lampi ran 
Perihal 

BUPATI PIDIE JAYA 



Tembusan: 
1. Ketua DPRK Pidie Jaya; 
2. Kepala Sadan Kepegawaian dan pengembangan SOM Kab. Pidie Jaya; 
3. lnspektur Pidie Jaya; 
4. Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan Kab. Pidie Jaya; 

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 (empat puluh enam) hari 
kerja atau lebih. 

3) Pasal 21 Ayat (1) menyebutkan "Pejabat yang berwenang menghukum wajib 
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran 
disiplin"; 

4) Pasal 21 Ayat (2) menyebutkan "Apabila pejabat yang berwenang menghukum 
tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran 
disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya"; 

5) Pasal 21 Ayat (3) menyebutkan "Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan 
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin"; 

2. Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, 
kami minta kepada Saudara untuk melaporkan PNS di lingkungan Unit Kerja 
Saudara yang tidak menaati kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja kepada 
Bupati Pidie Jaya; 

3. Selanjutnya sebagai bentuk laporan pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara 
diminta kepada saudara selaku kepala unit kerja untuk menyampaikan rekapitulasi 
kehadiran ASN di lingkungan unit kerja saudara setiap 3 bulan dengan format 
terlampir. (form dapat diunduh pada website https://bkpsdm.pidiejayakab.go.id) 

4. Rekapitulasi sebagaimana tersebut diatas disampaikan kepada Bupati Pidie Jaya 
melalui Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pidie 
Jaya selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap triwulan dengan tembusan 
disampaikan kepada lnspektorat Kabupaten Pidie Jaya; 

5. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
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