
Direktorat PPU

Badan Kepegawaian Negara



a. Jenis Pemberhentian PNS;

b. Pelaksanaan Pemberhentian PNS;

c. Penyampaian Keputusan Pemberhentian;

d. Pemberhentian Sementara;

e. Pengaktifan Kembali;

f. Kewenangan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara, dan

Pengaktifan Kembali;

g. Hak Kepegawaian Bagi PNS Yang Diberhentikan; dan

h. Uang Tunggu dan Uang Pengabdian.



a. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri;

b. Pemberhentian Karena Mencapai BUP;

c. Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan
Pemerintah;

d. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani;

e. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang;

f. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan;

g. Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin;

h. Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

i. Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai
Politik; dan

j. Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara.



Pemberhentian Karena Hal Lain

JENIS PEMBERHENTIAN

a. Tidak Melapor Setelah Selesai Menjalankan CLTN;

b. PNS yang setelah selesai menjalani CLTN dalam waktu

1 (satu) tahun tidak dapat disalurkan;

c. Terbukti Menggunakan Ijazah Palsu;

d. Tidak Melapor Setelah Selesai Menjalankan Tugas

Belajar;

e. PNS Yang Menerima Uang Tunggu Tetapi Menolak

Untuk Diangkat Kembali Dalam Jabatan;

f. Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi Sebagai

komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural; dan

g. PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai

dengan ketentuan PPU.



PNS yang mengajukan permintaan berhenti,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

Apabila PNS Ybs masih diperlukan untuk kepentingan dinas,

permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama 1

(satu) tahun yang dihitung sejak keputusan penundaan

oleh PPK yang didalamnya memuat batas waktu penundaan.

Kepentingan Dinas:

a. masih ada tugas mendesak yang harus

diselesaikan oleh Ybs; dan/atau

b. belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan

tugas Ybs



PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Permintaan berhenti ditolak, apabila:

a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan
tindak pidana kejahatan;

b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah
berdasarkan ketentuan PPU;

c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa
karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;

d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena
dijatuhi hukuman disiplin berupa PDH TAPS sebagai PNS;

e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau

f. alasan lain menurut pertimbangan PPK.



PNS/CPNS mengajukan 
permohonan berhenti

secara tertulis  kepada 
PPK melalui atasan 

langsungnya

Atasan langsung 
meneruskan permohonan 
Calon PNS/PNS kepada 
pimpinan unit kerjanya 

paling rendah menduduki 
JPT Pratama 

PPT meneruskan 
permohonan kepada PyB 

melalui pimpinan unit kerja 
bidang kepegawaian paling 

rendah menduduki JPT 
Pratama

Pimpinan unit kerja 
kepegawaian 

meneruskan permohonan 
kepada PyB

PyB meneruskan 
permohonan kepada 

PPK yang disertai 
rekomendasi

Presiden atau PPK 
menetapkan 
keputusan 

pemberhentian PNS 



PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BUP

PNS yang telah mencapai BUP diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

BUP:

• 58 th bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat
fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;

• 60 th bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan

• 65 th bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama



TATA CARA PEMBERHENTIAN PNS YANG 

TELAH MENCAPAI BUP

a. Kepala BKN melalui PPK, menyampaikan DPCP kepada PNS yang akan
mencapai BUP paling lama 15 bulan sebelum PNS mencapai BUP disertai
dengan daftar nominatif PNS yang akan mencapai BUP melalui SAPK.

b. PPK atau PyB atau pejabat lain wajib mencetak dan menyampaikan DPCP
kepada PNS Ybs paling lambat 15 hari kerja, setelah DPCP diterima oleh
PPK atau PyB atau pejabat lain yang ditunjuk.

c. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS yang akan
mencapai BUP kepada Presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas
yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 bulan, sejak Kepala BKN /
Kepala Kantor Regional BKN menyampaikan DPCP.

d. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dan/atau
pemberian pensiun PNS paling lama 1 (satu) bulan, sebelum PNS mencapai
BUP

e. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku sejak akhir
bulan PNS Ybs mencapai BUP



KETENTUAN PENYAMPAIAN USUL PEMBERHENTIAN

YANG MENCAPAI BUP OLEH PPK atau PyB

a. PPK menyampaikan usul pemberhentian kepada Presiden bagi PNS yang
menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF Utama;

b. PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada PPK bagi PNS yang
menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF Utama;

c. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden
atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional
BKN;

d. Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN menetapkan Pertek kepada
Presiden atau PPK;

e. Pertek Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN ditetapkan paling lama
14 hari kerja, sejak berkas usul pensiun dinyatakan secara lengkap
diterima;

f. Presiden atau PPK menetapkan Keputusan pemberian Pensiun
berdasarkan Pertek Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN



PEMBERHENTIAN KARENA PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU 

KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah → PNS disalurkan pada Instansi Pemerintah lain;

2. PNS sudah mencapai usia 50 th dan masa kerja 10 th → diberhentikan dengan hormat dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU;

3. PNS tsb tidak dapat disalurkan pada instansi lain; belum mencapai usia 50 th; dan masa kerja kurang

dari 10 thhn → diberikan uang tunggu paling lama 5 th;

4. Apabila PNS tsb sampai 5 th tidak dapat disalurkan pada instansi lain maka diberhentikan dengan

hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU;

5. Apabila berakhirnya pemberian uang tunggu PNS, belum berusia 50 th tetapi telah memiliki masa

kerja pensiun paling sedikit 10 th, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia

50 th;

6. Apabila berakhirnya pemberian uang tunggu PNS, masa kerja Ybs kurang dari 10 th, diberhentikan

dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan PPU;

7. Apabila berakhirnya pemberian uang tunggu PNS, meninggal dunia sebelum berusia 50 th, maka

jaminan pensiun janda/duda diberikan mulai tanggal 1 bulan berikutnya PNS Ybs meninggal dunia



TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA PERAMPINGAN 

ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. PPK menginventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat

perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

2. Kelebihan PNS dilaporkan kepada Menteri dan Kepala

BKN dalam bentuk Formulir Kelebihan PNS Akibat

Perampingan Organisasi atau kebijakan pemerintah;

3. Menteri merumuskan kebijakan penyaluran kelebihan PNS

pada Instansi Pemerintah;

4. Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS

pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai

dengan ketentuan PPU yang didahului dengan

berkoordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah yang

membutuhkan.



KETENTUAN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN KARENA 

PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden/PPK;

2. Apabila PNS yang diberhentikan akibat perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, PPK
atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK
dengan tembusan kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN;

3. Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN, menetapkan Pertek kepada
Presiden atau PPK;

4. Pertek Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN, ditetapkan paling lama 14
(empat belas) hari kerja, sejak berkas usul pemberhentian PNS secara
lengkap diterima;

5. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dan/atau
pemberian pensiun PNS berdasarkan Pertek Kepala BKN / Kepala Kantor
Regional BKN;

6. Keputusan pemberhentian PNS bagi PNS yang belum berusia 50 th dan sudah
memiliki masa kerja untuk pensiun minimal 10 th, pemberian jaminan pensiun
PNS mulai diberikan pada bulan berikutnya PNS Ybs berusia 50 th.



PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI 

DAN/ATAU ROHANI

1. Diberhentikan dengan hormat apabila:

a tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan karena

kesehatannya;

b menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi

dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau

c tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit

2. Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim
penguji kesehatan (dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan) yang menyatakan PNS Ybs tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan
PNS

3. PNS yang diberhentikan dengan hormat mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan
PPU.

4. PNS yang diberhentikan dengan hormat yang disebabkan oleh dan karena menjalankan
kewajiban jabatan diberikan jaminan pensiun tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja

5. PNS yang diberhentikan dengan hormat yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan
kewajiban jabatan diberikan jaminan pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun
paling singkat 4 (empat) tahun.



TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI

1. berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
2. Setelah adanya hasil pemeriksaan kesehatan PPT Pratama yang bertanggung jawab di bidang

kepegawaian meneruskan hasil pengujian kesehatan kepada PPK atau PyB;
3. Pengajuan PDH PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani:

a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF Utama; atau
b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,

dan JF selain JF Utama.
4. Usul pemberhentian disampaikan kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN /

Kepala Kantor Regional BKN dalam hal PNS yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau
rohani berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

5. Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN menetapkan Pertek kepada Presiden atau PPK (berdasarkan
usul), paling lama 14 hari kerja terhitung, sejak berkas usul pemberhentian karena tidak cakap jasmani
dan/atau rohani secara lengkap diterima

6. Presiden atau PPK menetapkan Keputusan pemberhentian dan pemberian Pensiun berdasarkan Pertek
Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN

7. Presiden atau PPK menetapkan Keputusan pemberhentian dan pemberian Pensiun berdasarkan Pertek
Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN;

8. Keputusan pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani ditetapkan paling lama 14 hari
kerja, sejak diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan, dan apabila berhak
pension setelah mendapat Pertek Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN

9. Pemberhentian berlaku sejak akhir bulan ditetapkan hasil pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim penguji
kesehatan yang menyatakan PNS Ybs tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS.



PEMBERHENTIAN

KARENA MENINGGAL DUNIA

1. PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU;

2. Meninggal dunia:

a) meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;

b) meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu;

c) meninggalnya pada waktu menjalani CLTN;

d) meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas,
sehingga kematiannya itu tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam
menjalankan tugas kewajibannya; atau

e) meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab
atau bukan sebagai akiba tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas
kewajibannya.



PEMBERHENTIAN 

KARENA MENINGGAL DUNIA

1. PNS yang meninggal dunia wajib dibuatkan surat
keterangan meninggal dunia oleh pimpinan unit kerja yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi Ybs
dengan melampirkan surat kematian dari Lurah/Kepala
Desa setempat;

2. Apabila PNS yang meninggal dunia telah berkeluarga,
kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU;

3. Apabila PNS yang meninggal dunia tidak berkeluarga
kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan PPU;



PEMBERHENTIAN

KARENA TEWAS

1. PNS yang tewas diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan PPU;

2. Apabila PNS yang tewas, telah berkeluarga, kepada
janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan PPU;

3. Apabila PNS yang tewas, tidak berkeluarga, kepada
orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan PPU.



PEMBERHENTIAN

KARENA HILANG

1. PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS Ybs
apabila:

a) tidak diketahui keberadaannya; dan

b) tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.

2. PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan
hilang;

3. Pernyataan hilang dibuat secara tertulis oleh PPK atau pejabat lain yang
ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari
pihak Kepolisian;

4. Pernyataan hilang dibuat paling lama 14 hari kerja, sejak surat keterangan
atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian diterima;

5. Kondisi hilang mulai berlaku sejak PNS Ybs dinyatakan hilang sesuai
dengan tanggal yang tercantum dalam surat keterangan atau ‘berita
acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian



6. Janda/duda atau anak dari PNS yang hilang diberikan hak kepegawaian
sesuai ketentuan PPU, terdiri atas Gapok, tunj keluarga, tunj pangan dan
tunj jabatan sampai dengan ditetapkannya PP yang mengatur mengenai
program jaminan pensiun dan JHT;

7. Dalam hal PNS yang hilang ditemukan kembali dan masih hidup, dapat
diangkat kembali sebagai PNS sepanjang Ybs belum mencapai BUP

8. Dalam hal PNS yang hilang ditemukan kembali dan masih hidup
sebelum akhir bulan ke-12 (dua belas), atau belum dianggap meninggal
dunia, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang Ybs belum
mencapai BUP;

9. Dalam hal adanya dugaan PNS yang hilang maka pihak keluarga/atasan
langsung tempat Ybs bekerja segera melaporkan kepada PPK secara
hierarki melalui atasan langsung tempat Ybs bekerja.

PEMBERHENTIAN

KARENA HILANG



10.Berdasarkan laporan pihak keluarga, PPK atau Pejabat yang ditunjuk
melaporkan dugaan PNS yang hilang kepada pihak Kepolisian;

11.Dalam hal PNS yang hilang ditemukan kembali dan masih hidup setelah akhir
bulan ke-12 atau telah dianggap meninggal dunia, dapat diangkat kembali
sebagai PNS sepanjang Ybs belum mencapai BUP dan tersedia lowongan
jabatan;

12.Pengangkatan kembali sebagai PNS dilakukan setelah PNS Ybs diperiksa oleh
PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dan pihak Kepolisian;

13.Berdasarkan hasil pemeriksaan PNS yang dinyatakan hilang karena kemauan
dan kemampuannya, Ybs dijatuhi hukuman disiplin dan wajib mengembalikan
hak kepegawaian yang telah diterima oleh Janda/duda atau anak sesuai
dengan ketentuan PPU serta selama hilang masa kerja tidak dihitung sebagai
masa kerja PNS;

PEMBERHENTIAN

KARENA HILANG



14.JK PNS yang hilang ditemukan kembali dan telah mencapai BUP, PNS Ybs
diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan PPU. Pemberhentian dilakukan setelah pemeriksaan oleh PPK atau
pejabat lain yang ditunjuk dan pihak Kepolisian;

15.JK berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti hilang karena kemauan dan
kemampuan Ybs, maka PNS Ybs wajib mengembalikan hak kepegawaian yang
telah diterima oleh janda/duda atau anaknya sesuai dengan ketentuan PPU;

16.JK PNS yang hilang, belum ditemukan kembali sebelum akhir bulan ke 12, atau
sebelum dianggap meninggal dunia tetapi telah mencapai BUP maka
diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan PPU;

17.JK PNS yang hilang belum ditemukan sampai dengan akhir bulan ke 12, atau
telah dianggap meninggal dunia, maka hak kepegawaiannya berubah menjadi
pensiun janda/duda atau anaknya sesuai dengan ketentuan PPU

PEMBERHENTIAN

KARENA HILANG



18. JK PNS yang telah dinyatakan hilang ditemukan kembali sebelum mencapai BUP dan
masih hidup tetapi:

a. sakit dan tidak mampu bekerja lagi setelah berakhirnya cuti sakit;

b. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan karena kesehatannya; atau

c. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan
kerjanya,

maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan PPU.

19. Pengembalian hak kepegawaian yang telah diterima 13/15 terhitung sejak Ybs dinyatakan
hilang

20. JK PNS yang hilang ditemukan kembali sesudah akhir bulan ke 12 (dua belas), atau telah
dianggap meninggal dunia dan telah mencapai BUP, Keputusan Pensiun Janda/Duda atau

anaknya ditinjau kembali dan kepada Ybs ditetapkan keputusan Pensiun PNS, terhitung
sejak mencapai BUP;

21. Pengangkatan kembali sebagai PNS yang hilang dan ditemukan kembali dilakukan apabila

berdasarkan hasil pemeriksaan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dan pihak Kepolisian
terbukti hilang bukan karena kemauan dan kemampuan Ybs maka PPK segera

mengangkat kembali Ybs dalam jabatan PNS.
PEMBERHENTIAN

KARENA HILANG



22.PNS yang diangkat kembali sebagai PNS ditempatkan pada unit
kerja yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan capaian
kinerja Ybs sebelum Ybs dinyatakan hilang;

23. lowongan jabatan untuk mengisi kebutuhan instansi yang dapat
berupa promosi, penurunan jabatan, atau dikembalikan pada
jabatan semula berdasarkan persyaratan jabatan sesuai
ketentuan PPU;

24.JK PNS yang ditempatkan pada unit kerja sampai dengan 2
tahun tidak tersedia lowongan Jabatan maka diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS sesuai ketentuan PPU ;

PEMBERHENTIAN

KARENA HILANG



TATA CARA PEMBERHENTIAN PNS KARENA MENINGGAL DUNIA, 

TEWAS, ATAU HILANG

a. PPK menyampaikan usul pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia, Tewas, atau
Hilang kepada Presiden bagi PNS JPT utama, JPT madya, dan JF Utama;

b. PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang
kepada PPK bagi PNS JPT pratama, JA, dan JF selain JF Utama;

c. Presiden atau PPK menetapkan keputusan PDH sebagai PNS, dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai ketentuan PPU;

d. Dalam hal PNS yang diberhentikan karena meninggal dunia, tewas, atau hilang berhak atas
jaminan pensiun dan JHT, PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada
Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN;

e. Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN atas dasar tembusan usul pemberhentian dari PPK
atau PyB, memberikan Pertek pensiun PNS dan Janda/duda kepada Presiden atau PPK;

f. Pemberian Pertek Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN paling lama 14 hari kerja, sejak
berkas usul pensiun secara lengkap diterima;

g. Presiden atau PPK menetapkan keputusan PDH sebagai PNS berdasarkan Pertek Kepala BKN
/ Kepala Kantor Regional BKN, dengan mendapat jaminan pensiun dan JHT;

h. Keputusan pemberhentian c/g ditetapkan paling lama 14 hari kerja, setelah usul

pemberhentian secara lengkap diterima.



PEMBERHENTIAN PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN

1. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 th dan pidana
yang dilakukan tidak berencana;

2. Kriteria PNS yang tidak diberhentikan JK dipidana dengan pidana penjara 2 th/lebih dan
tindak pidanany tidak dengan berencana:

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
d. tersedia lowongan Jabatan.

3. Kriteria untuk tidak memberhentikan PNS, bersifat kumulatif sebagai berikut:

a. perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung tidak menurunkan harkat dan
martabat dari PNS;

b. mempunyai prestasi kerja yang baik yang dapat diukur dari penilaian prestasi kerja
bernilai baik dalam 2 th terakhir;

c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali yang dapat diukur
sebelum Ybs dijatuh Pidana penjara selama melaksanakan tugas jabatan memiliki
perilaku kerja yang baik; dan

d. tersedia lowongan Jabatan yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan Anjab
dan ABK sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ada.



4. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 th berdasarkan putusan

pengadilan inkracht karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak

diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;

5. Ketersediaan lowongan Jabatan harus berdasarkan hasil perhitungan ANJAB dan

ABK sesuai dengan kebutuhan jabatan yang tersedia;

6. Ketentuan bagi PNS yang tidak diberhentikan:

a. selama Ybs menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan

tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

b. penghentian hak kepegawaian Ybs terhitung sejak akhir bulan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu selama menjalani

pidana penjara sampai dengan pengaktifan kembali sebagai PNS.

c. dalam hal terdapat penghasilan yang sudah terlanjur dibayarkan kepada Ybs,

maka dikembalikan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan PPU.

d. pengaktifkan kembali dilakukan apabila tersedia lowongan Jabatan.



Ketentuan bagi PNS yang tidak diberhentikan:

e. dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, dalam jangka waktu paling lama 2 th

yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

f. selama menunggu lowongan jabatan, PNS tidak menerima penghasilan.

g. penghasilan baru dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal pengaktifan kembali

sebagai PNS.

h. masa selama PNS menjalani pidana penjara sejak putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan diaktifkan kembali tidak

dihitung sebagai masa kerja PNS.

i. PNS yang sedang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 th

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung sejak akhir bulan

dicapainya usia 58 th

j. PNS yang sedang menjalani pidana penjara apabila meninggal dunia, maka

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian

sesuai dengan ketentuan PPU.



7. PNS diberhentikanTDH apabila:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (tidak melihat lamanya pidana penjara

atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap);

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Jabatan (tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus

oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap)

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan

dengan berencana (yaitu tindak pidana yang salah satu unsurnya dengan

rencana lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam PPU yang mengatur

mengenai tindak pidana).



Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yaitu tindak pidana yang

dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan

tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan

pengadilan yang inkrah, terbukti melanggar ketentuan PPU

yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan

negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana

penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan PPU

dimaksud.



Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan

Jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam

jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau

tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang

inkrah, terbukti melanggar ketentuan PPU yang mengatur

mengenai korupsi yang merugikan keuangan

negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana

penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan PPU dimaksud.

Dalam hal terdapat PNS melakukan tindak pidana bukan dalam

jabatan ASN yaitu dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat

yang berwenang yang dilakukan sebelum berstatus PNS tetapi

berdasarkan pada putusan pengadilan yang inkrah terbukti

melanggar ketentuan PPU yang mengatur mengenai korupsi

yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta

dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan

ketentuan PPU maka harus diberhentikan dengan hormat

sebagai PNS



PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2
(dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

❖ Pemberhentian PNS krn terbukti mlkk t. pidana
ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan
pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap



Tata Cara Pemberhentian PNS 

Karena Melakukan Tindak 

Pidana/Penyelewengan

• PDH atauTDH PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli

utama; atau

2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan PDH atau TDH sebagai PNS, dengan mendapat hak

kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.

• Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian

secara lengkap diterima.

• Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau

PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan

kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.

• Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB,

memberikan Pertek Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan Pertek

Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.



Pemberhentian PNS Karena Pelanggaran Disiplin



Pemberhentian & Tata Cara Pemberhentian PNS Karena 

Pelanggaran Disiplin

• PDH PNS yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli
utama; atau

2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli
utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan PDH TAPS sebagai PNS, dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.

• Keputusan pemberhentian, ditetapkan paling lama 21 hari kerja, setelah usul pemberhentian
diterima.

• Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK
atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan
tembusan kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.

• Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB,
memberikan Pertek Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan Pertek
Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.

• PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

• Pemberhentian tsb dilaksanakan sesuai ketentuan PPU.



Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan

• PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan
Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD,
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh
lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

• Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.

• Permohonan pengunduran diri dapat ditolak apabila:

✓ sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan

✓ terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan PPU;

✓ dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan
pelanggaran disiplin PNS;

✓ sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa
PDH TAPS sebagai PNS; atau

✓ sedang menjalani hukuman disiplin.

• PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

• PNS yang melanggar kewajiban diberhentikan TDH sebagai PNS.

• PDH sebagai PNS dan PTDH sebagai PNS berlaku terhitung mulai PNS Ybs ditetapkan sebagai
calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.



Tata Cara Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan

• Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis dengan membuat surat
pernyataan pengunduran diri kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB
secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas
melaksanakan pemilihan umum.

• Permohonan dengan melampirkan surat keputusan penetapan calon oleh lembaga yang
bertugas melaksanakan pemilihan umum.

• Permohonan berhenti, disampaikan oleh:
a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli

utama; atau
b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli

utama.
• Keputusan pemberhentian, ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul

pemberhentian secara lengkap diterima.
• Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK

atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan
tembusan kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.

• Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau
PyB, memberikan Pertek Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan
Pertek Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.

BAGI PNS YANG MENGUNDURKAN DIRI



• PNS yang diketahui melanggar kewajiban pengunduran diri karena mencalonkan

atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota maka diberhentikan TDH sebagai

PNS.

• Pemberhentian diusulkan oleh:

a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan

JF ahli utama; atau

b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain

JF ahli utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan PTDH, dengan mendapat hak

kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.

• Keputusan pemberhentian, ditetapkan paling lama 14 hari kerja, setelah usul

pemberhentian secara lengkap diterima.

Tata Cara Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan

BAGI PNS YANG TIDAK MENGUNDURKAN DIRI



Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus 

Partai Politik

• PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

• PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib

mengundurkan diri secara tertulis.

• Pengunduran diri secara tertulis, dilakukan sebelum Ybs ditetapkan

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

• Pengunduran diri diajukan secara tertulis kepada PPK dan tembusannya

disampaikan kepada:

a. atasan langsung PNS Ybs paling rendah pejabat pengawas;

b. pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi Ybs;

dan

c. pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi Ybs.

• Atasan, wajib menyampaikan pertimbangan kepada PPK paling lambat

10 hari kerja, setelah diterimanya tembusan pengunduran diri.

• PPK wajib mengambil keputusan paling lambat 10 hari kerja, sejak

diterimanya pertimbangan dari atasan langsung PNS Ybs



• Apabila sampai dengan jangka waktu 10 hari kerja, sejak atasan langsung
menerima surat pengunduran diri tidak memberikan pertimbangan kepada
PPK, maka paling lambat 20 hari kerja, sejak diterimanya surat pengunduran
diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan
langsung PNS Ybs.

• Apabila setelah tenggang waktu PPK tidak mengambil keputusan, maka usul
pengunduran diri PNS tersebut dianggap dikabulkan kecuali pemberhentian
yang menjadi kewenangan Presiden.

• PPK sudah harus menetapkan keputusan pemberhentian PNS Ybs paling
lambat 30 hari sejak dianggap dikabulkan.

• Permohonan pengunduran dapat ditolak apabila:
a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana

kejahatan;
b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan

PPU;
c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga

melakukan pelanggaran disiplin PNS;
d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman

disiplin berupa PDH TAPS sebagai PNS; dan/atau
e. sedang menjalani hukuman disiplin.

Pemberhentian Karena Menjadi Anggota 

dan/atau Pengurus Partai Politik



• PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS Ybs.

• PNS yang melanggar larangan diberhentikanTDH sebagai PNS.

• PTDH sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan PNS Ybs menjadi

anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pemberhentian Karena Menjadi Anggota 

dan/atau Pengurus Partai Politik



BAGI PNS YANG MENGUNDURKAN DIRI

• Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki.

• Permohonan berhenti sebagai PNS disampaikan oleh:

a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli
utama; atau

b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli
utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan PDH sebagai PNS, dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.

• Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 hari kerja, setelah usul pemberhentian
secara lengkap diterima.

• Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK
atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan
tembusan kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.

• Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB,
memberikan Pertek Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan Pertek
Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.

Tata Cara Pemberhentian Karena

Menjadi Anggota Parpol



• PNS yang diketahui tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik diberhentikanTDH sebagai PNS.

• Pemberhentian, diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF

ahli utama; atau

a. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF

ahli utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan PTDH sebagai PNS dengan mendapat

hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.

• Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 hari kerja, setelah PNS Ybs

terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAGI PNS YANG TIDAK MENGUNDURKAN DIRI



Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara

• PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota MK, ketua,
wakil ketua, dan anggota BPK, ketua, wakil ketua, dan anggota KY, ketua dan
wakil ketua KPK, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila
dalam waktu paling lama 2 tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

• Selama menunggu tersedianya lowongan jabatan sesuai dengan kompetensi dan
kualifikasi PNS diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan
sebesar 50% dari penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat
sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan PPU.

• PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara mengajukan pengaktifan kembali
sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 hari kalender, terhitung
setelah Ybs diberhentikan sebagai pejabat negara.

• Dalam hal PNS Ybs tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu
25 hari kalender, PyB dapat memanggil PNS Ybs untuk mengajukan pengaktifan
kembali.



• JK Ybs tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu lebih dari 30

hari kalender, maka PPK memberhentikan dengan hormat sebagai PNS sesuai

dengan ketentuan PPU.

• PNS yang diaktifkan kembali ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan

kompetensi Ybs sebelum diangkat sebagai pejabat negara dan tetap bekerja

sesuai ketentuan PPU.

• Dalam hal tersedia lowongan jabatan, PNS Ybs dapat diangkat dalam jabatan

yang lebih tinggi, jabatan yang setara, atau jabatan yang lebih rendah sesuai

ketentuan PPU.

• PDH sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak 2 tahun tidak tersedia

lowongan Jabatan.

Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara



a. PDH PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dan tidak
tersedia lowongan Jabatan diusulkan oleh:
1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya,

dan JF ahli utama; atau
2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF

selain JF ahli utama.
b. Presiden atau PPK menetapkan keputusan PDH sebagai PNS, dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.
c. Keputusan pemberhentian. ditetapkan paling lama 14 hari kerja, setelah usul

pemberhentian secara lengkap diterima.

Tata Cara Pemberhentian

Karena Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara

Dalam hal PNS yang 
diberhentikan memenuhi
syarat diberikan jaminan
pensiun maka PPK atau PyB
menyampaikan usul
pemberhentian PNS kepada
Presiden atau PPK dengan
tembusan kepada Kepala BKN / 
Kepala Kantor Regional BKN.

Kepala BKN / Kepala Kantor 
Regional BKN atas dasar
usul pemberhentian dari
PPK atau PyB memberikan
Pertek Pensiun PNS dan
janda/duda kepada Presiden
atau PPK.

Presiden atau PPK 
menetapkan keputusan
pemberian pensiun
setelah mendapatkan
Pertek Kepala BKN / 
Kepala Kantor Regional 
BKN.



Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri Setelah Selesai CLTN atau Pemberhentian

Karena Setelah Selesai Menjalani CLTN Dalam Waktu 1 Tahun Tidak Dapat Disalurkan

Pemberhentian Karena Hal Lain 

• Batas waktu melaporkan diri secara tertulis PNS paling lama 1 bulan.
• PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis diberhentikan dengan hormat sesuai dengan

ketentuan PPU.
• Keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Presiden atau PPK paling lama 14 hari kerja.
• PDH sebagai PNS mulai berlaku pada akhir bulan setelah Ybs melewati batas waktu yang

ditentukan untuk melapor setelah berakhirnya CLTN.
• PNS yang melaporkan diri yang telah selesai menjalankan CLTN tetapi tidak dapat diangkat

dalam Jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain - dilakukan oleh PPK
setelah berkoordinasi dengan Kepala BKN.

• PNS yang melaporkan diri diaktifkan kembali sebagai PNS sesuai Jabatan yang tersedia.
• PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 tahun, diberhentikan dengan

hormat sebagai PNS (diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU) - ditetapkan
oleh Presiden atau PPK terhitung mulai akhir bulan ke 12, sejak Ybs melaporkan diri.

• Selama menunggu disalurkan pada instansi lain, PNS Ybs tidak menerima penghasilan dan
tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

• Penghasilan Ybs dibayarkan kembali TMT pengaktifan dan pengangkatannya dalam jabatan
PNS.



Tata Cara Pemberhentian Krn Tidak Melaporkan Diri Setelah Selesai CLTN atau Pemberhentian

Krn Setelah Selesai Mjalani CLTN Dlm Waktu 1 Tahun Tdk Dapat Disalurkan

PDH bagi PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya atau PNS yang

melaporkan diri tetapi tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 tahun setelah selesai

menjalankan CLTN, diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang pada saat mengajukan CLTN menduduki JPT utama,

JPT madya, dan JF ahli utama; atau

2. PyB kepada PPK bagi PNS yang pada saat mengajukan CLTN menduduki JPT pratama, JA,

dan JF selain JF ahli utama.

Presiden atau PPK menetapkan keputusan

PDH sebagai PNS, dengan mendapat hak

kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.

Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi

syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau

PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS 

kepada Presiden atau PPK dengan tembusan

kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional 

BKN.



Pemberhentian Karena Menggunakan Ijazah Palsu

• PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan
kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

• Ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan
terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan
setelah lulus ujian.

• Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah -
Kriteria ijazah palsu antara lain sebagai berikut:

a. blangko ijazahnya palsu;

b. blangko ijazahnya sah dikeluarkan lembaga yang berwenang, tetapi
tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk
menandatangani ijazah;

c. blangko ijazahnya sah dikeluarkan lembaga yang berwenang,
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani
ijazah, tetapi sebagian maupun seluruh isinya tidak benar; dan/atau

d. Ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan
PPU yang mengatur tentang pendidikan.



• PDH TAPS bagi PNS yang menggunakan ijazah palsu, diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
• Dalam hal PNS terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaiandiberhentikan dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri dan mendapatkan jaminan pensiun, maka diatur sebagai berikut:

1. Pangkat yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pokok pensiun merupakan pangkat yang dimiliki
sebelum menggunakan ijazah yang dinyatakan palsu untuk kenaikan pangkat.

2. Masa kerja dihitung penuh sejak CPNS sampai diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS.

• PNS terbukti menggunakan ijazah palsu untuk melamar sebagai CPNS, maka kepada Ybs diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan diberikan hak kepegawaian kecuali jaminan
pensiun sesuai dengan ketentuan PPU terhitung akhir bulan sejak terbukti menggunakan ijazah palsu.

Tata Cara Pemberhentian Pemberhentian Karena Menggunakan Ijazah Palsu

PyB mengajukan
permohonan kepada

pejabat yang berwenang
menentukan keaslian

ijazah

Presiden atau PPK 
menetapkan keputusan PDH 

TAPS sebagai PNS 
(ditetapkan paling lama 14 

hari kerja) 

Menyampaikan tembusan
kepada Kepala BKN / Kepala

Kantor Regional BKN 
(memberikan Pertek Pensiun
PNS dan janda/duda kepada

Presiden atau PPK).



Pemberhentian Karena

Tidak Melaporkan Diri

Setelah Selesai Tugas

Belajar

● PNS yang telah selesai menjalankan
tugas belajar wajib melapor kepada
PPK paling lama 15 hari kerja, sejak
berakhirnya masa tugas belajar
(dibuat secara tertulis).

● Batas wajib melapor dihitung sejak
berakhirnya tugas belajar yang
tercantum dalam surat perintah
tugas belajar.

● Dalam hal PNS tidak melapor
kepada PPK, PNS Ybs diberhentikan
dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri dan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan
PPU.



Tata Cara Pemberhentian Karena

Tidak Melaporkan Diri Setelah Selesai Tugas Belajar

PDH TAPS bagi PNS yang tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar

dalam waktu yang ditentukan, diusulkan oleh:

1.PPK kepada Presiden bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

2.PyB kepada PPK bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Presiden atau PPK menetapkan keputusan

PDH TAPS bagi PNS yang tidak melapor

setelah selesai menjalankan tugas belajar

dalam waktu yang ditentukan dengan mendapat

hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan

PPU.

Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi

syarat diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau

PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS

kepada Presiden atau PPK dengan tembusan

kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional

BKN.

Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB

memberikan Pertek Pensiun PNS dan janda/duda

kepada Presiden atau PPK.
ditetapkan paling lama 14 hari kerja, setelah

usul pemberhentian secara lengkap diterima.



Pemberhentian Karena

Menolak Untuk Diangkat

Kembali Dalam Jabatan Pada

Saat Menerima Uang Tunggu

PNS yang menerima uang tunggu yang menolak

untuk diangkat kembali dalam Jabatan,

diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS pada akhir bulan

Ybs menolak untuk diangkat kembali (dibuat

secara tertulis).



PDH TAPS sebagai PNS bagi PNS yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, diusulkan

oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, yang

sebelumnya menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, yang sebelumnya

menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Presiden atau PPK menetapkan keputusan PDH

sebagai PNS bagi PNS yang menolak untuk

diangkat kembali dalam Jabatan dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan PPU.

Ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap

diterima.

PPK atau PyB menyampaikan usul

pemberhentian PNS kepada Presiden atau

PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN /

Kepala Kantor Regional BKN.

Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN

atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau

PyB memberikan Pertek Pensiun PNS dan

janda/duda.



Pemberhentian Karena Tidak

Menjabat Lagi Sebagai komisioner
atau anggota Lembaga nonstruktural• Dalam hal PNS Ybs tidak mengajukan

pengaktifan kembali dalam jangka

waktu 25 hari kalender, PyB dapat

memanggil PNS Ybs untuk

mengajukan pengaktifan kembali.

• Dalam hal PNS Ybs tidak mengajukan

pengaktifan kembali dalam jangka

waktu lebih dari 30 hari kalender,

maka PPK memberhentikan dengan

hormat sebagai PNS sesuai dengan

ketentuan PPU.

• PNS yang tidak menjabat lagi sebagai
komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural, diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama
2 tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

• PNS yang telah selesai menjadi komisioner
atau anggota LNSmengajukan pengaktifan
kembali sebagai PNS kepada PPK melalui
PyB paling lama 30 hari kalender, terhitung
setelah Ybs diberhentikan sebagai
komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural.



Pemberhentian

PDH sebagai PNS bagi PNS yang tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota Lembaga

nonstruktural, diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang sebelumnya menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli

utama; atau

2. PyB kepada PPK bagi PNS yang sebelumnya menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli

utama.

Presiden atau PPK menetapkan

keputusan PDH sebagai PNS.

Keputusan pemberhentian

ditetapkan paling lama 14 hari

kerja, setelah usul

pemberhentian secara lengkap

diterima.

Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi
syarat diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau
PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS
kepada Presiden atau PPK dengan tembusan
kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.
Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN atas
dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB
memberikan Pertek Pensiun PNS dan janda/duda
kepada Presiden atau PPK.



PNS Yang Tidak Dapat

Memperbaiki Kinerja

Sesuai Dengan

Ketentuan PPU

• PNS yang tidak memenuhi target kinerja
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS.

• Target kinerja dituangkan dalam sasaran kinerja
pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja
setiap tahunnya.

• Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka
dan sebutan atau predikat sebagai berikut:

1.Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan
angka kurang dari/sama dengan 110 sampai
angka kurang dari/sama dengan 120 dan
menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam
peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi
organisasi atau negara;

2.Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka
lebih dari 90 sampai angka kurang dari/sama
dengan 120;

3.Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka
lebih dari 70 sampai angka sama dengan 90;

4.Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka
lebih dari 50 sampai angka sama dengan 70;

5.Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan
angka kurang dari 50.



PNS diberhentikan dengan

hormat karena mendapatkan penilaian
kinerja dengan predikat Kurang atau
Sangat Kurang, apabila:

• PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk

memperbaiki kinerjanya (dalam hal PNS tidak menunjukan

perbaikan kinerja Ybs harus mengikuti uji kompetensi

kembali dan berdasarkan uji kompetensi PNS yang tidak

memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dipindahkan

pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah

sesuai dengan ketentuan PPU).

• dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang

lowong PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu

dalam waktu paling lama 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak

tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya,

PNS Ybs diberhentikan dengan hormat.

• Ketentuan Mulai Berlaku sejak diundangkannya Juklak dari

PP 30/2019



PDH TAPS bagi PNS yang PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja, telah mengikuti uji kompetensi, dan setelah

ditempatkan pada jabatan tertentu selama 1 (satu) tahun tetap tidak tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan

kompetensinya, diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

2. PyB kepada PPK bagi PNS menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Presiden atau PPK menetapkan keputusan PDH

TAPS sebagai PNS dengan mendapat hak

kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.

Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama

14 (empat belas) hari kerja, setelah usul

pemberhentian secara lengkap diterima.

Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi
syarat diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau
PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS
kepada Presiden atau PPK dengan tembusan
kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.
Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN atas
dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB
memberikan Pertek Pensiun PNS dan janda/duda
kepada Presiden atau PPK.



PEMBERHENTIAN

SEMENTARA

PNS diberhentikan sementara, apabila:

a. diangkat menjadi pejabat negara;

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota

lembaga nonstruktural; atau

c. ditahan karena menjadi tersangka tindak

pidana.



PNS Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara, Komisioner,/Anggota LNS

1.PNS diberhentikan sementara sebagai PNS apabila diangkat menjadi pejabat negara sebagai berikut:

a. ketua, wakil ketua, dan anggota MK;

b. ketua, wakil ketua, dan anggota BPK;

c. ketua, wakil ketua, dan anggota KY;

d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. menteri dan jabatan setingkat menteri;

f. kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan

Berkuasa Penuh; dan

g. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, 

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari JF Diplomat dikecualikan dari ketentuan tsb.

2. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota LNS diberhentikan sementara sebagai PNS.

3. Pemberhentian sementara berlaku sejak Ybs dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai

pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

4. PNS yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota LNS melapor kepada

PPK paling lama 1 bulan sejak selesainya masa tugas.

5. PNS yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan sebagai PNS.

6. Penghasilan sebagai PNS, tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara,

komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

7. Masa kerja selama melaksanakan tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota LNS tidak

diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.



PNS Yang Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana
● Pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana

berlaku sejak PNS ditahan.

● Penahanan dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.

● Penahanan yang dimaksud termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan,
penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota),
maupun penangguhan penahanan dari pengadilan.

● Pemberhentian sementara berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

1. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan
oleh pejabat yang berwenang; atau

2. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
● Dalam hal PNS yang diberhentikan sementara ditetapkan bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana
penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya
sebagai PNS.

● PNS yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau
penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling
lama 1 bulan, sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau
sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.



Penghasilan
PNS Yang Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana

• PNS yg diberhentikan sementara yg ditahan
karena menjadi tersangka tindak pidana tidak
diberikan penghasilan.

• PNS yang ditahan karena menjadi tersangka
tindak pidana diberikan uang pemberhentian
sementara (diberikan pada bulan berikutnya sejak
ditetapkannya pemberhentian sementara). Uang
pemberhentian sementara diberikan sebesar 50%
dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS
sebelum diberhentikan sementara, yg terdiri dari
gaji pokok, tunj keluarga, tunj pangan dan tunj
kemahalan umum apabila ada sampai dengan
ditetapkannya peraturan pemerintah yang
mengatur gaji, tunj dan fasilitas PNS.



PNS Yang Dikenakan Pemberhentian Sementara Pada Saat Mencapai BUP

PNS Yang Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana
• apabila belum ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau belum

ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan
penghasilan sebesar 75% dari jaminan pensiun;

• apabila sudah ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang
menyatakan bahwa Ybs dibebaskan sebagai tersangka atau berdasarkan putusan
pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU dengan
memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung
sejak akhir bulan dicapainya BUP sebagai berikut:
a.dengan memperhitungkan kekurangan 50% dari penghasilan jabatan yang tidak

dibayarkan selama menjalani pemberhentian sementara sampai dengan Ybs
mencapai BUP.

b.memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% dari jaminan pensiun sejak
akhir bulan dicapainya BUP sampai dengan adanya surat perintah penghentian
penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa Ybs dibebaskan sebagai
tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

c.hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak adanya
surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa
Ybs dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.



PNS Yang Dikenakan Pemberhentian Sementara Pada Saat Mencapai BUP

PNS Yang Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana

• apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tidak berencana, dengan pidana penjara
kurang dari 2 tahun dan tidak berencana, atau dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun
dan berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan PPU dengan ketentuan sebagai berikut:

1.tidak memperhitungkan kekurangan 50% dari penghasilan jabatan yang tidak dibayarkan
selama menjalani pemberhentian sementara sampai dengan Ybs mencapai BUP;

2.memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% dari jaminan pensiun sejak
akhir bulan dicapainya BUP sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan

3.hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4.Ketentuan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang
mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

5.Ketentuan ini dikecualikan bagi PNS yang tidak berhak mendapatkan jaminan pensiun.



PNS Yang Dikenakan Pemberhentian Sementara Pada Saat Mencapai BUP

PNS Yang Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana

• apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan berencana,
mmelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada kaitannya dengan
jabatan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU terhitung sejak akhir bulan Ybs
mencapai BUP dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.

• Pemberian penghasilan sebesar 75 % dari jaminan pension diajukan kepada
pengelola program jaminan pensiun sesuai ketentuan PPU.

• Pengajuannya dilakukan oleh PPK atau pejabat yg ditunjuk paling lambat 1
bulan sebelum PNS yg dikenakan pemberhentian sementara mencapai BUP.



Pemberhentian 

Pemberhentian sementara

PNS diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden

bagi PNS yang

menduduki JPT

utama, JPT madya,

dan JF ahli utama;

atau

b. PyB kepada PPK bagi

PNS yang menduduki

JPT pratama, JA, dan

JF selain JF ahli

utama.

Presiden atau PPK

menetapkan keputusan

pemberhentian sementara

dengan mendapat hak

kepegawaian sesuai

dengan ketentuan PPU.

Keputusan pemberhentian

sementara ditetapkan

paling lama 14 hari kerja,

setelah usul

pemberhentian secara

lengkap diterima.



• Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai

menjadi pejabat negara, komisioner, atau

anggota lembaga nonstruktural:

1. PNS yang telah selesai menjadi pejabat

negara, komisioner, atau anggota LNS

diaktifkan kembali sebagai PNS pada

jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.

2. PNS yang diaktifkan kembali, diberikan

penghasilan yang dibayarkan sejak

diangkat dalam Jabatan,

• Pengaktifan kembali sebagai PNS ditetapkan

oleh Presiden atau PPK setelah mendapatkan

Pertek Kepala BKN / Kepala Kantor Regional

BKN.



PENGAKTIFAN KEMBALI PNS YANG MENJADI TERSANGKA 

ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA

Diaktifkan kembali sebagai PNS apabila:

1. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Ybs dihentikan
dugaan tindak pidananya;

2. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa Ybs dihentikan
penuntutannya;

3. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang
inkrah, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan; atau

4. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang
inkrah, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun karena melakukan tindak
pidana dengan tidak berencana,

sepajang tersedia lowongan jabatan.

Diaktifkan kembali sebagai PNS dalam hal PNS yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat 
pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang inkrah, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 2 
tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, apabila:

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;

b. mempunyai prestasi kerja yang baik; 

c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan

d. tersedia lowongan Jabatan, 



a. bagi PNS yang menjadi tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat
penyidikan, dan menurut Kepolisian Ybs dihentikan dugaan tindak
pidananya, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama
Ybs diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan
memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima;

b. bagi PNS tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan
menurut Jaksa Ybs dihentikan penuntutannya, kekurangan bagian
penghasilan yang tidak diterima selama Ybs diberhentikan sementara
dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian
sementara yang sudah diterima; atau

c. bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kekurangan
bagian penghasilan yang tidak diterima selama Ybs diberhentikan
sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang
pemberhentian sementara yang sudah diterima.

Dalam hal PNS yang dijatuhi pidana percobaan, berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kekurangan
bagian penghasilan yang tidak diterima selama Ybs diberhentikan
sementara tidak dibayarkan.

PNS yg diaktifkan Kembali Statusnya, pembayaran 
penghasilannya diberikan sebagai berikut:



PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara,

komisioner, atau anggota LNS, atau PNS yg

dibebaskan dengan SP3 oleh pejabat yg berwenang

atau dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada

PPK melalui PyB paling lama 30 hari kalender terhitung

setelah Ybs diberhentikan sebagai pejabat negara,

komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural,

dibebaskan dengan surat perintah penghentian

penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang

berwenang, atau dinyatakan tidak bersalah oleh

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

Dalam hal tersedia lowongan jabatan
maka PPK menetapkan keputusan
pengaktifan kembali sebagai PNS 

dengan mendapat hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan PPU 

(Pengaktifan kembali berlaku sejak
keputusan pengaktifan kembali

ditetapkan).

Bagi PNS yg ditahan, pengajuan
pengaktifan kembali sebagai PNS 
harus melampirkan surat perintah

penghentian penyidikan atau
penuntutan dari pejabat yang 

berwenang atau putusan pengadilan
yang inkrah (paling lama 14 hari

kerja).



Bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan

• PNS yang dijatuhi pidana percobaan mengajukan pengaktifan
kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30
hari kalender terhitung sejak selesai menjalankan pidana
percobaan.

• Dalam hal PNS Ybs tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam
jangka waktu 25 hari kalender, PyB dapat memanggil PNS Ybs
untuk mengajukan pengaktifan kembali.

• Apabila setelah dilakukan pemanggilan, Ybs tetap tidak
mengajukan pengaktifan sampai dengan lebih dari 30 hari
kalender, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS dan diberikan hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan PPU.

• PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS
disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.

• Keputusan pengaktifan kembali, ditetapkan paling lama 14 hari
kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

• Pengaktifan kembali berlaku sejak keputusan pengaktifan
kembali ditetapkan.



Bagi PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara, 

dilaksanakan sebagai berikut:

• PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara kurang dari 2
tahun, 2 tahun atau lebih dan pidana yang dilakukan tidak
berencana mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada
PPK melalui PyB paling lama 30 hari kalender terhitung sejak
selesai menjalankan pidana penjara.

• Dalam hal PNS Ybs tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam
jangka waktu 25 hari kalender, PyB dapat memanggil PNS Ybs
untuk mengajukan pengaktifan kembali.

• Apabila setelah dilakukan pemanggilan, Ybs tetap tidak mengajukan
pengaktifan sampai dengan lebih dari 30 hari kalender, maka
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan PPU.

• PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS
disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan PPU.

• Keputusan pengaktifan kembali ditetapkan paling lama 14 hari kerja
setelah usul pengaktifan kembali diterima.

• Pengaktifan kembali berlaku sejak keputusan pengaktifan kembali
ditetapkan.



• Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi
Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.

• Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT
madya, dan JF ahli utama kepada:

a. menteri di kementerian;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

PPK Pusat menetapkan
pemberhentian terhadap:
• calon PNS yang tidak memenuhi

syarat untuk diangkat menjadi
PNS di lingkungannya; dan

• PNS yang menduduki:
1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, 

dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF 

terampil, dan JF pemula.

PPK Instansi Daerah provinsi
menetapkan pemberhentian
terhadap:
• calon PNS yang tidak memenuhi

syarat untuk diangkat menjadi
PNS di lingkungannya; dan

• PNS yang menduduki:
1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, 

dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF 

terampil, dan JF pemula.

PPK Instansi Daerah 
kabupaten/kota menetapkan
pemberhentian terhadap:
• calon PNS yang tidak memenuhi

syarat untuk diangkat menjadi
PNS di lingkungannya; dan

• PNS yang menduduki:
1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, 

dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF 

terampil, dan JF pemula.



Presiden menetapkan
pemberhentian sementara
PNS di lingkungan Instansi

Pusat dan PNS di 
lingkungan Instansi Daerah 

yang menduduki JPT utama, 
JPT madya, dan JF ahli

utama

Presiden dapat
mendelegasikan

kewenangan pemberhentian
sementara PNS kepada PPK 

instansi pusat dan PPK 
instansi daerah selain yang 
menduduki JPT utama, JPT 
madya, dan JF ahli utama.

PPK dapat
mensubdelegasikan

kewenangan
pemberhentian dan

pemberhentian sementara
PNS kepada pejabat lain 

yang ditunjuk sesuai
dengan ketentuan PPU.

Presiden atau PPK 

menetapkan pengaktifan

kembali PNS yang 

diberhentikan sementara

di lingkungan Instansi

Pusat dan PNS di 

lingkungan Instansi

Daerah.

PPK dapat mendelegasikan

kewenangan pengaktifan

kembali PNS yang diberhentikan

sementara kepada pejabat lain 

yang ditunjuk sesuai dengan

ketentuan PPU.



HAK KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN

PNS yang 

diberhentikan

dengan hormat, 

diberhentikan

dengan hormat

tidak atas

permintaan

sendiri, dan

diberhentikanT

DH diberikan

hak

kepegawaian.

Hak
kepegawaian
antara lain 
tabungan
perumahan, 
jaminan
pensiun, 
jaminan hari
tua, jaminan
kecelakaan
kerja, dan
jaminan
kematian sesuai
dengan
ketentuan PPU.

Hak kepegawaian

yang diberikan bagi

PNS yang 

diberhentikan dengan

hormat atau

diberhentikan dengan

hormat tidak atas

permintaan sendiri

antara lain berupa

tabungan

perumahan, jaminan

pensiun, jaminan hari

tua sesuai dengan

ketentuan PPU.

Hak kepegawaian
yang diberikan bagi
PNS yang 
diberhentikanTDH
antara lain berupa
tabungan
perumahan dan
jaminan hari tua
sesuai dengan
ketentuan PPU.



Bagi PNS yang diberhentikan
karena:
a. Atas permintaan sendiri;
b. Mencapai BUP;
c. Perampingan organisasi atau

kebijakan pemerintah;
d. Tidak cakap jasmani dan/atau

rohani; 
e. Meninggal dunia, tewas, atau

hilang;
f. Pemberhentian karena

melakukan tindak
pidana/penyelewengan;

g. Pelanggaran disiplin;
h. Mencalonkan diri atau

dicalonkan menjadi presiden
dan wakil presiden, ketua, wakil 
ketua, dan anggota DPR, ketua, 
wakil ketua, dan anggota DPD, 
gubernur dan wakil gubernur, 
atau bupati/walikota dan wakil 
bupati/wakil walikota;

i. Menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik; 

j. Tidak menjabat lagi sebagai pejabat
negara;

k. Tidak Melapor Setelah Selesai
Menjalankan CLTN;

l. PNS yang setelah selesai menjalani
CLTN dalam waktu 1 (satu) tahun
tidak dapat disalurkan;

m. Terbukti Menggunakan Ijazah Palsu;
n. Tidak Melapor Setelah Selesai

Menjalankan Tugas Belajar;
o. PNS Yang Menerima Uang Tunggu

Tetapi Menolak Untuk Diangkat
Kembali Dalam Jabatan; 

p. Pemberhentian Karena Tidak
Menjabat Lagi Sebagai komisioner
atau anggota Lembaga nonstruktural; 
dan

q. PNS yang tidak dapat memperbaiki
kinerja, telah mengikuti uji
kompetensi, dan setelah ditempatkan
pada jabatan tertentu selama 1 (satu) 
tahun tetap tidak tersedia lowongan
jabatan yang sesuai dengan
kompetensinya,

baik diberhentikan

dengan hormat

maupunTDH sebagai

PNS, apabila tidak

memenuhi syarat

diberikan jaminan

pensiun sesuai dengan

ketentuan PPU, Presiden

atau PPK dalam

menetapkan keputusan

pemberhentian Ybs

selain tidak berdasarkan

Pertek Kepala BKN / 

Kepala Kantor Regional 

BKN juga hanya

berdasarkan data yang 

ada pada Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian

(SAPK).



• Uang tunggu diberikan

setiap tahun untuk

paling lama 5 tahun.

• Uang tunggu diberikan

dengan ketentuan:

a. 100% dari gaji, 

untuk tahun

pertama; dan

b. 80% dari gaji untuk

tahun selanjutnya.

• Besarnya uang tunggu

tidak boleh kurang dari

gaji terendah sesuai

dengan ketentuan

PPU.

• Gaji terdiri atas Gapok, 

tunj keluarga, dan tunj

pangan.

• Uang tunggu diberikan

mulai bulan berikutnya

terhitung sejak tanggal

PNS Ybs diberhentikan

dengan hormat dari

Jabatannya.

• PNS yang menerima

uang tunggu wajib

melaporkan diri kepada

PPK melalui PyB paling 

lambat 1 bulan

sebelum berakhirnya

pemberian uang

tunggu.

• PNS yang menerima

uang tunggu, dapat

diangkat kembali

dalam Jabatan

apabila ada

lowongan, memnuhi

syarat jabatan dan

dilaksanakan sesuai

PPU

• Masa selama

menerima uang

tunggu dihitung

sebagai masa kerja

pensiun.

• PNS yang menerima uang

tunggu yang menolak untuk

diangkat kembali dalam

Jabatan, di PDH TAPS 

sebagai PNS pada akhir

bulan Ybs menolak untuk

diangkat kembali.

• PNS yg menerima uang

tunggu & diangkat kembali

dalam Jabatan, dicabut

pemberian uang tunggunya

terhitung sejak

pengangkatannya, & Ybs

menerima penghasilan

penuh sebagai PNS.

• Pemberian & pencabutan

uang tunggu ditetapkan

PPK.



PNS yang tidak dapat disalurkan pada Instansi

Pemerintah lain karena perampingan organisasi

atau kebijakan pemerintah diberikan uang

tunggu.

PNS pada saat masa uang tunggu berakhir,

Ybs sudah berusia 50 tahun dan memiliki

masa kerja pensiun kurang dari 10 tahun

diberhentikan dengan hormat dan diberi

uang pengabdian sesuai dengan ketentuan

PPU.

Besar uang pengabdian adalah 6 kali masa

kerja kali gaji terakhir yang diterima.

Gaji terdiri atas gaji pokok, tunj keluarga,

dan tunj pangan apabila ada sampai dengan

ditetapkannya peraturan pemerintah yang

mengatur gaji, tunj dan fasilitas PNS.



SEKIAN 

&

TERIMAKASIH


