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TENTAI\'G

PEMBINAAI\I PEGAWAI PERGURUA}' TINGGI

bahwa dalarn ra.gka tertib administrasi dan usaha p€mbinaan p€gawai
guna membentuk pegawai yang makin berkualitas dan berdedikasi tinggi
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PeraJuran Disiplin Pegawai;
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undang RI No. 8 Tahun 1974 tdtang Pokok - Pokok Kepegawaian.
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Nasional.
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BAB I
KETENTUAIY T'MI]M

Pasal 1

Dalam Peraturan Disiplin Pegawai ini, yang dimaksud dengan :

(1) Peraturan STMA IMMI adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban, la.angan,
sanl$i dan pembinaan disiplin pegawai STIMA IMMI, selanjutnya disebut Pemtumn
Pembinaan Pegawai Perguruan Tinggi.

(2) STIMA IMMI adalah Sekolah Tinggi Manajemen IMMI leng berkedudukan di Jakarta,

selanjutnya disebd STIMA IMMI.

(3) Pimpinan STIMA IMMI adalah Ketua yang dibantu oleh pam Pembantu Ketua.

(4) Ketua adalafi Ketua STIMA IMMI ,lang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Yayasan Mitra Bangsa.

(5) Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatifdan perwakilan tertirggi pada STIMA IMMI

(6) Pegawai adalah pegawai STIMA IMMI sebagaimana yang disebut dalam Keputusan
Pelgangkat n Pegawai oleh Yalasan Mitra Bangsa

(7) Disiplifl adalah ketaatad dafl kepatuhan dalarn melaksanakar tugas dan kewajiban serta

meninggalkan larangan.

(8) Kewaiiban adalah hal-hal yang wajib atau harus dilaksanakan oleh pegawai STIMA IMMI

(9) Larangan adalah setiap hal yang tidak boleh dilakukan dao harus ditiDggalkar oleh pegawai
STIMA IMMI.

(t0) Pelangga@n adalah pengabaian disiplin, baik kewajiban maupun larangan.

(11) Sanksi adalah hukuman yang diberikan karena melakukao pelanggaran.

(12) Organisasi kepegawaian adalah suatu wadah bagi pegawai yang mengadakan kegiatatr kerja
sama di dalam ikatan yang berstruktur menurut hiraiki yang ditetapkan (yang melembaga)
untuk mencapai tuiuan pegawai tersebut.

BAB II
KEWAJIBA}I DAIY LARANGAI{

Pasal2

Kewajibatr Pegrwli

Setiap pegawai berkewaj iban :

a. Menialarkan ibadah kspada Allah SWT dan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Muokar.

b. Setia kepada Pancasila dan UUD 45

c. Mentaati peraturan yang berlaku bagi seluruh warga STIMA IMMI maupun,ang berlaku
khusus di lingkungan tugasnp masing-masing, bekerja dengan jujur dan melaksanakan tugas ,4
yaflg dipercayakan kepada[ya dengan penul rasa tanggugjawab, ?



d. Menyimpan atau memegang lahasia jabatan.

e. Mentaati ketentuan jam kerja dengan buki kehadiran yang berlaku.

f Menggunakan dan memelihara serta menjaga pr:Baran4 sarana dan fasiliras milik STIMA
lMMt dengan sebaik-baiknya.

g. Segera melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang membaiayakan atau
merugikan STIMA IMMI, terutama di bidaq keamanan, keuangan dan material,

h. Berpakaian rapi dan sopan s€suai ketentuar yang berlaku

i. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya masing-masing.

j. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun tefiadap warga STMA IMMI.

k. Menjaga nama baik STIMA IMMI.

l. Berfikir positi{, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masya@kat ilniah, berbudi luhur,
jujur, bersemaagat bertanggungjawab dan menghiDdari pe$uatan yang tercela.

m. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta melaksanakan tugas profesi
dengan sebaik-baiknla.

n. Mengikuti kegiatan pembinaan disiplin yang diadakar oleh STIMA IMMI.

o, Melaksanakan dan mentaati Peraturad Disipli[ Kepegawaian STIMA lMMl.

p. wajib mematuhi kebijakan yang ditentukan oleh STIMA IMMI jika terjadi otermacht yang
mengakibatkan terhambatnya kegiatan di STIMA lMMl, misalnya terjadi bencana alam,
peperangan, kondisi darurat militer, dar/ atau STIMA lMMl dinyatakan pailit.

Pasal3

Larangan Pegariai

Setiap pegawai dilarang :

a. Mengamalkan, mengernbalgkan, menyiarkan paham, ideologi politik atau petbuatan lain
yang dapal merusak aqidah dan befiefiangan dengan nilai-nilai agama,

b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, matabat dan kepercayaan

masyarukat terhadap STIMA lMMl.

c. Menyalahgunakanwewenang.

d. Memiliki, menjual, membeli, menggandakan, menghilangkan, menyewakan dan atau

meminjamkan barang-barang, dokumen, atau sumt berharga milik STIMA IMMI tanpa izin
pejabat yang berwenang.

e. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui
atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan denganjabatafl atau pekerjaag pegawai
yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi.

f. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingai pribadi, golongan atau pihak lain.

g. Mendafiar, menjadi pegawai atau pimpinan pada instansi lain dengan atau tanpa alasa[
apapun; termasuk bekerja sama dar/ atau menanam saham pada institusi atau lembaga
p€ndidikan sejenis STIMA IMMI.

h. Membentuk atau menjadi anggota organisasi kepegawaian di lingkunpn STIMA IMMI
tanpa seizin Ketua.

q.



i. Menyalahgunakankebebasanakademik.

j. Melakukan tindak pidana baik pelanggaran atau kejahatan sesuai ketentuan hukum yang
berlaku-

BAB III
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 4

Pelinggara!

(l) Setiap ucapan, tulisan atau perbuat.d pegawai yahg bertentangar dengan ketentuan-
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 dinyatakan sebagai ,.pelanggaran Disiplin,'

(2) Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dikenakan sa.nksi pelanggamn disiplin.

Pasal 5

Sanksi

Tingkat danjenis sanksi pelanggaran disiplin

(1) Tingkat sanksi pelanggamn disiplin terdiri da :

a. Sanksi Ringan ;

b. Sanksi Sedang ;

c. Sanksi Berat ;

(2) Jenis sanksi pelanggaran disiplin, terdiri dad :

a. Sanksi ringan, dapat be.upa :

l) teguran lisan ;

2) teguran tertulis, atau:

3) pemintaan pejabat kepada pegawai yang melanggar untuk membuat sumt pemyataan
bermaterai yang berisi pemohonan maafdal tidak akan mengulangi lagi pelanggaran
yang dibuat ;

4) pemyataan tidak puas secam tertulis.

b. Sanksi sedang, dapat berupa :

l) Penundaan kenaikan gaji berkal4 untuk paling lama satu tahun.

2) Punurunan gaji sebesar satu kali kenaikaD gaji be*ala untuk paling lama satu tahun

3) Penundaan kenaikan pangkat, untuk paling lama dua tahun.

4) Penghentian gaji untuk paling lama 3 (tiga) bulan berturut-
turut.
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c. Sanksi berat, dapal b€rupa :

l) Penurunan pangkat ke pangkat yang setingkat lebih rcndah, untuk paling lama I
(satu) tahun.

2) Pembebasan da jabatan.

3) Penghentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai STIMA
IMMI.

4) Pembefientian tidak dengan homat sebagai pegawai STIMA IMMI.

Pasal 6

Pejabat Pemberi Suksi

Pejabat yang berwenang memberi sanksi pelanggaran disiplin adalah :

a. Ketua Program Studi (KPS), untukjenis sanksi ringan.

b. Ketua untukjenis sanksi dngan dan sedang.

c. Badan Pelaksaaa Harian (BPH), trntukjenis sar*si beiat.

d. Koordioatu Kopertis bagi Dosen PNS dipekedakan pada STIMA IMMI untuk sanksi

s€dang dan berat.

Pasal 7

Trta Cara Pemerikssan

(1) Ketentuan Umum.

a. Sebelum menjatuhkan sanksi pejabat yang berwenang (Dewan Kehormatan
Kepegawaian STIMA IMMD memberi sanksi wajib memeriksa lebih lanjut pegawai

yang patut diduga melakukan p€langgaran disiplin dan jika dianggap perlu dapat

dikonsultasikan dengan senat STIMA IMMI.

b. Pederiksaan sebagaimana dimaksud dalam butir a, dilakukan :

l) seoala lisan;

2) secara tertulis ;

c. Pemeriksaan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara

tertutup.

d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acam pemeriksaan

e. Untuk dosen Kopertis / PNS dpk. usul atau permohonan pemberian saaksi sedang dan

berat disampaikan oleh Ketua atau BPH kepada Koordinator Kopertis.

f. Pemeriksaan dilakukan atas dasar laporan, pengaduan, dan atau temuan langsung da
pejabat yang berwenang.

(2) Pemangeilan

a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil untuk menjalani
pemeriksaan.

q,



b. Panggilan teNebut dilakukan dengan lisan, namun bila dengan cam tersebut tidak
hadir, maka panggilan dilakukan secara tertulis.

c. Apabila pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi
panggilan hrtulis pertama, maka dibuat parggilan tertulis kedua.

d. Apabila pada panggilan tertulis kedua pegawai tersebut tidak hadir, maka hal temebut
tidak menghalangi pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

(3) Pemeriksaan

a. Sebelum melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau
pejabat lain yang ditunjuk mempelaja.i terlebih dahulu dengan seksama laporan-
lapomn atau bahan-bahan mengenai dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
pegawai yang be6angl-utan,

b. Pada dasamya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan
sarksi.

c. Pejabat yang berwonang membe kan sanksi dapal memerintahkan pejabat di bawahnya
untuk memeriksa p€gawai yang patut diduga melakukan pelanggaran.

d. Berita acara pemeriksaan ditandarangani oleh peheriksa dan pegawai yang diperiksa.

e. Apabila pegawai yang diperiksa menolak menandalangani berita acam pemeriksaan,
maka beritA acara cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan menyebut dalarn berita
aoara pemeriksaan, bahwa pegawai yang diperiksa menolak menandatangani berita
acam pemedksaan tersebut, sehingga berita acara tersebut tetap dapat digunakan
sebagai bahan untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin.

f. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dalam arti balwa pemeriksaan itu hanya dapat
diketahui oleh pejabat yang berkep€ntingan dan yang beNangkutan.

g. Apabila dipandang perlu, untuk menjamin obyeklivitas mengenai hal-hal )ang
berkaitan dengan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwfiarg menjatuhkar sanksi
dapat meminta ketemngan kepada pihak lah.

(4) Jangka Waktu

a. Jangka waltu pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua s€suai dengan
kepentingan penyelesaian kasus p€langgaran .

b. Jaogka waktu peme ksaan sesuai dengan kepentingan penyelesaian kasus pelanggaran

c. Jangka waktu pemanggila, dan pemeriksaan ditentukan oleh pejabat yang b€n enang.

Pasal 8

PertimbaDg.tr

(l) Dalam menjatuhkan jenis sanksi pelanggaran disiplin dipertimbangkan dengan seksama
bahwa sanksi pelanggaran disiplin itu setimpal deqan pelanggaran disiplin.

(2) Dalam menjatuhkan jenis Mnksi sedang dan berat, pejabat yang berwenang memberikan

sanksi dapat memhta pertimbangan Senat Perguruan Tinggi.
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(3) Pegawai yang pemah dtatuhi sanksi pelaaggamn disiplin yang kemudian melakukan
pelanggaran yang sifatnya sama terhadap dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin yang lebih
bemt daripada sanksi pelanggaran disiplin terakhir yang pernah dijatutrkan kepadanya.

Pasal 9

Tat. Cara Peljatuhso Srnksi

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan temyata melakukan pelarygaran disiplin,

terhadapnya dijatuhi sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis sanksi

pelatrggaran disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 peraturan ini :

a. Teguran Lisan :

1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sarksi memberitahukan kepada pegawai tentang
pelanggaran disiplin yang telah dilakukan.

2) Pemyataan tersebut dinyalakaa secara tegas sebagai sanksi pelanggaran disiplin.

b. Teguratr Tertulis :

1) Jenis sanksi disiplin yang berupa teguran tertulis ditetapkan dengan surat atau surat

keputusan.

2) Dalam surat sanksi teguran tertulis itu, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh pegawai ,aIrg bersangkutan.

3) Setiap jenis sanlsi teguran tertulis yang dijatuhkan kepada seorang pegawai, wajib
diberitahukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan sanksi kepada
pe.jabat yang mengurusi masalah kepegawaian.

c. Pemintaan pejabat kapada pelanggar disiplin untuk hembuat sumt pemyataan bermaterai
yang berisi permohonan maaf.

d. Pemyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;

1) Jenis sanksi disiplin yang berupa pemyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan
dengan suat atau surat keputusa[

2) Dalam surat sanksi pemyataan tidak puas secara tertulis itu, harus disebutkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang melakukan pelanggaran.

e. Penghapusan Kenaikan Gaji Berkala :

l) Jenis sanksi yang berupa penundaan kenaikan gaji berkal4 ditetapkan dengan surat

atau surat kePutusan.

2) Jeois sanki yang berupa penundaan kenaikan gaji berkal4 ditetapkan untuk masa

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk masa paling lama I (satu) tahun.

3) Dalam surat atau suat keputusan sanksi penuodaan kenaikan gaji berkala, harus

disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang melakukan
pelangga@n.

4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk masa kerja sebagai

penghitungan keruikan gaji berkala berikutnya.

q



f. Penuunan Gaji

l) Jenis sanksi yang berupa penuruna. gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkalq
ditetapkan dengan surat atau suaat keputusan.

2) Jenis sanksi yang b€rupa penurunan gaji, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3

(tiga) bulan dan untuk masa paling lama I (satu) tahun.

3) Dalam surat sanksi penurunan gaji, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang

dilakukan oleh p€gawai yang beNangkutan.

4) a. Setelah masa menjalani sanl$i disiplin penurunan gaji selesai, maka gaji pokok
p€gawai yafig bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula.

b. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala
berikutnya.

c. Apabila dalam menjalani sa*si disiplin pegawai yang be$angkutan memenuhi
syamt-syarat untuk kenaikan gaji berkal4 maka kenaikan gaji berkala tgrsebut

baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhimya masa

menjalani hukuman disiplin.

g. Penundaan Kenaikan Pangkat

l) Jenis sanksi yang krupa penundaan keraikan pangka! ditetapkan denga[ surat atau

sumt keputusan.

2) Jenis sanksi yang berupa penundaan kenaikan pangkat, ditetapkan untuk masa

sekumng-kumngnya 6 (enam) bulan dan untuk masa paling lama I (satu) tahun,
te.hitung mulai tanggal kenaikar pangkat yang be.sangkutan.

3) Dalam surat sahksi b€rupa penundaan kenaikan pangkat, harus disebutkan pelanggaran

disiplin lang dilakukan oleh pegawai yang bersangL:utan.

h. Penghentian Gaji

l) Jenis sanksi )ang berupa penghentian gaji, ditetapkafl dengan sumt atau sumt

keputusan.

2) Jenis sanlsi yang berupa penghentian gaji, ditetapkan untuk untuk masa paling lama 3
(tiga) bulan, tefiitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan melakukar
pelanggara[ disiplin.

3) Dalam surat sanksi berupa penghentian gaji, harus disebutkan pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh pogawai yang bersangkutan,

i. Penurullan Pangkat

1) Jenis sanksi yang b€rupa p€nu.unan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah,

ditetapkan dengan surat atau surat kepufusan.

2) Jetris sanksi yang berupa penurunan pangkat, ditetapkan untuk masa 6ekurimg-
kuangnya 6 (enam) bulan dan untuk masa paling lama I (satu) tahun.

3) Setelah selesai menjalani sanksi pelangga.an disiplin penurunan pangkat selesai, maka
pegawai yang bersangkutan denga! sendi.inya kembali kepada pangkat yang semula.

4) a. Masa dalam pangkat terakhit sebelum dijatuhi saaki disiplin berupa penuunan
pangkat, dihitung sebagai masa keda untuk kenaikEn pangkat berikumya.

E
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(2) Pegawai yang temyata tidak te$ukti melakukan p€langgaran disiplin sebagaimana

dimaksud ayat I (satu), berhak mendapat rehabilitas dan ganti ruig material.

(3) Suat panggilan, berita acara peme ksaan, laporaa hasil pemeriksaar\ su.at keputusan

dan bahan-bahan lain yang menyangkut p€mberian sanksi pelanggaran disiplin adalah

beNifat rahasia.

Pasal I I

Pegawai yang sedang dalarn Foses pemeriksaan atau sedang menjalani sanksi pelanggaran

disiplin tidak dapat dinaikkan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya atau mengajukan usulan

iabatan fungsional akademik.

PLrd 12

PengajuaD Keberalan Terhxdip Sitrksi

(l) Sanksi disiplin yang tidak dapat diajukan kebomtan k€pada pejabat yang berwenang :

Adalah sanksi disiplin yang diiatuhkan oleh Badan Pelaksana Harian STIMA IMMI.

(2) Sanksi yang dapat diajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan
sanksi adalah semuajenis sanksi, keouali tersebut dalam ayat (l).

(3) Prosedur pengajuan keberatan adalah :

a. Keberatan harus diajukan seca.ra tertulis, dan harus memuat alasan-alasan keberatan itu
secara lengkap.

b. Keberatan tersebut harus sudah disanpaikan melalui salumn hierarki dalam jangka

wakhr 14 (empat b€las) hari terhitung mulai tanggal pegawai yang be$angkutan
mene ma keputusan sanksi disiplin itu.

c. Keb€ratan )ang diajukatr melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.

(4) Atasan p€jabaf yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat memperkuat atau mengubah

sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang menjatuhkan sanksi, yang di&tapkan
dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang.

Pasnl l3
Pe herlakuan Sanksi dtn B€rakhirnva Satrksi

(1) Pemberlakuan Sanksi terhadap pelanggaran disiplin p€gawai ditetapkan menuutjenis sanki

a. Sanksi ringao

Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkamya surat keputusan oleh pejabat yang
berwenang menjatuhkan sanki kepada pegawai yang dijatuhi sanksi pelangga.atr

disiplin.

b. Sanksi sedang

Apabila tidak ada keberat4n sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 peraturan ini maka
sanksi sedang i

0



Mulai berlaku sejak tanggal keputusan sanksi disiplin itu diretapkan oleh pejabat yang
berwenang menjatuhkan sar*si dan harus segera dilaksanakan.

c. Sanksi berat.

Mulai berlaku sejak tanggal keputusan sarksi disiplin itu ditotapkan oleh pejabat yang

berwenang monjatuhkan sanksi dan harus segera dilaksanakan.

d. Apabila ada keberatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) pemtuan ini,
maka jenis sanksi yang teihadapnya dapat diajukan keberatan :

Mulai be aku seiak keputusan alrs keberatan itu ditetapkan oleh atasan pejabat yang

berwenang menjatuhkan sanksi.

(2) Berak'himya Sanksi :

a. Pegawai yang meninggal dunia pada waktu ia sedang menjalani sanksi pelanggaran

disiplin, dianggap telal selosai menjalani sanksi.

b. Pegawai yang mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai pada waktu ia sedang

menjalani sanksi pelanggaran disiplin, dianggap telah selesai menjalad sanksi.

c. Sesuai dengan sural keputusan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB IV
PEMBINAAI\I DISIPLIN

Pasal 14

(1). Pembinaan disiplin pegawai dilakukar dalam rangka peningkatan disiplin pegawai maupun
pobaikan disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

(2). Prinsip dasar p€hbinaan disiplin adalah :

a. Pernbinaankesadaran

Dilakukan dengan pendekatao Etika mapun A-khlak dan dengan pendalaman Aqidah

b. Pembinaan kemampuan

Dilakukan dengan pendidikan dan latihaD maupun Fofesionalisasi di bidang tugasoya

masiag-masing pegawai dan dengan memperhatikan kesejahtemannya.

c. Pembinaan pedlaku disiplin

Dilakukan melalui proses pembiasaan yaitu memberikan aldivitas positifberulang-
ulang secara kontinyu atau latihanJatihan rutir yarg dilaksanakan secara konsisten.

Prsll 15

Pojabat Pembina disiplin se{ala fungsional dilakukan oleh pejabat pemberi sanksi.
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BAB V

KETENTUAIY PEIYUTIJP

Pasel 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan dimusFwarahkan antaa Ketua
dengal Badan Pelaksana Hadan

Prsrl lT

Keputusan ini berlaku sejak targgal difeapkan

Dit€tapkan di : Jakarta

Pada laneml :01 November 2013

STIMA IMMI

Ketu4

2".rry'q
Dr. Zulkifli R ngkuti, SE, MM

I


