
BUPATI CIANJUR
PROYINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KODE,ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TLIHAN YANG MAHA ESA,

r,,r.,,i*uu,.g : a. bahwa 
".T:], "'::;: 

mewujudkan n.g.*"i
Negeri 'Sipil yang bersih, berwibawa,
bertanggungjawab, memiliki integritas dan
berperilaku yang baik daiam bernegara,
berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri
sendiri selaku Pegawai Negeri Sipil dalam
mefljalankan tugas di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Cianjur, diperlukan pedoman teknis
kode etik Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan perrierintah
Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri, Sipil, perlu
disusun peraturan yang tebih teknis untuk
dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan
kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungah
Pemerintah Kabupaten Cianjur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a . dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik'Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
LembSran Negara Republik Indonesia Nomor 5:494);

Mengingat
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Menetapkan :

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambaharr Lembaran Negara Republik trndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun
2075 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5679);

,\
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur.

2. Bupati adalah Bupati Cianjur selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian yang selanjutnya . disingkat
PPK.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
. disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
pemerintahan di lingkungan pemerintah
Kabupaten Cianjur

4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihap
Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnla
disingkat BKPPD adalah SKPD yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

. kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan. yang bekerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur.

6. Calon Pegawai l\egeri Sipil yang , selanjutnya
disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil
pada Pemerintah Daerah. 

I
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7. Ucapan , adalah setiap kata-kata yang diucapkan
atau' dapat didengar oleh orang lain, seperti
dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon,
radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi
lainnya. 

.

8. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau
perasaan secara .tertulis baik dalam bentuk
tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur,
coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

9. Pelbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak

. melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan
sesuai kbtentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Kode Etik Pegawai Pegawai Negeri, Sipil yang
selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman
sikap, tingkah 1aku, dan perbuatan Pegawqi
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cianjur di
dalam rnelaksanakan tugasnya dan pergaulan
hidupnya'sehari-hari.

1 1. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut Mqjelis Kode Etik
adalah lembaga non struktural dibentuk oleh
Bulpati yang bertugas melakukan penegakan
pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

12. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku,
perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri
Sipil yang bertentangan dengan butir-butir kode
etik.'

13. Diskriminasi adalah setiap pembatasae,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak
langsung .didasarkan pada pembedaan manusia
atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang
berakibat .pengurangan, penyimpangan, atau
penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolektif dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan
lainnya.

14. Jiwa, Korps Pegawai Negeri Sipil hdalah rasa
kesatuan dan persatuan, kebersamaan,
kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disipli4,
kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki

. Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia



15. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga
melakukan pelanggaran kode etik. t

16. Pelapor adaiah seseorang karena hak atau
kewajibannya berdasarkan peraturan
perundang"Undangan harus memberitahukan
kepada pejabat yang berwenang tentang telah
dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode
etik.

17. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan' disertai permiqtaan kepada pejabat yang berwenang
untuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang
telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode
etik.

18. Sakdi adalah seseorang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan pemeriksaan
tentang suatu pelanggaran kode .tit yang i^
dengar ssndiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami
sendiri.

19. Laporan adalah pemberitahuan secara
tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang
berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi
pelanggaran kode etik.

20. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan' dan/atau tertulis yang disertai permintaan
oleh pihak yang berkepentingan kepada
pejabat yang berwenang untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi CPNS.

, BAB II
\ MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan. sebagai pedoman
teknis bagi pejabat dan PNS yang berkepentingan
dalam melaksanakan pengamalan Kode Etik PNS.

Pasal 4
'a

Pengamalan Kode Etik bertujuan untuk :

a. meningkatkan pengamalan kode etik
dalam implementasi bagi pejabat atau
berkepentingan;

terutama
PNS yang



b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

c. meningkatkan kode etik, baik dalam pelaksanaan
tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi,
berbangsa dan bernegara;

d. lebih menjarnin kelancaran dalam pelaksanaan
tugas dan suasana kerja yang harmonis dan
kondusif;

e. meningkatkan.kualitas kerja dan perilaku PNS yang i,
professional bebas dari intervensi'politik, bersih dari
praktik KKN; dan

f. nreningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 5

Ruang Lingkup Kode etik PNS meliputi :

a. Kode etik dalam bernegara;
b. Kode etik dalam berorganisasi;
c. Kode etik dalam bermasyarakat;
d. Kode etik terhadap diri sendiri; dan
e. KoUe etik terhadap sesama PNS.

. BAB III

KODtr ETIK PNS

" Bagian Kesatu ,

Umum

Pasal 6 I

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh
PNS meliputi :

a. ketakwaan'kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan' Republik
Indonesia 1945;

, c. semangat nasionalisme;
d. mengutamakan kepentingan Negara di atas

kepentingan pribadi atau golonga4 ;

e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan; 

rf. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g. tidak diskriminatif; dan
h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dair

semangat jiwa korps.

Pasal 7

Setiap PNS dalam meiaksanakan tugas kedinasan dan
kehidqpan sehari hari wajib bersikap dan berpedoman
pada etika dan perilaku, meliputi :

' a. etika dalam bernegara;
b. etika dalam berorganisasi;

I,

tl
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c. etika dalarn bermasyarakat;
d. etika terhadap diri sendiri ; dane. etika terhadap sesama pNS.

\

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam'pasar 7huruf a meliputi :

a. melaksanakan sepenuhnya pancasila danUndang-Unda,g oasar Negara . Kesatuan i.r"tti.
Indonesia l94S;

b' mengangkat harkat dan martabat bangsa ddil
negara;

c. menjadi ilerekat dan pemersatu bangsa dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia ;d. menaati .semua peraturan perundang_
undangan .dalammelaksanakantugas;e. akuntabel dalam melaksan.t u, tugas
peilyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa;

f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah
pada praktek Korupsi, Kolusi dan.NepotiJme 1f<XN);g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepatwaktu dalam melaksanakan setiap kpbijakan dan
prograirr "pemerin tah ;h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber
daya Negara secara efisien dan efektif; dan ,.

i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan
yang tidalt benar.

pasal 9

Etika ,' dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b adalah :

a.. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan
kepentingan organisasi di atas kepentingan pribacli
atau golongan;

b. mematuhi jenjarrg kewenangan, dan
bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara
yang berlaku;

c' setiap atasan tidak dibenarkan memberikap
perintah yang bertentangan dengan 

"orrn"yang bqrlaku dan wajib bertanggung jawab
atas pelaksanaan perintah kepada-bawahann-ya;

d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak
melampaui batas kewenangannya dan wajib
menyampaikan bertanggu"g ;"*"Uan tugas kepada
atqsannya langsung;

1l

t)
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e.

f.

setiap PNS harus menampilkan sikap
kefemimpinan melalui keteladanan, keadilan,
ketulusan dan kewibaWaan serta melaksanakan
keputusan pimpinan sesuai aturan yang
berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan i,

organisasi;
daiam menjalankan tugas harus, senantiasa
menjaga" kehormatan Instansi dengan memakai
seragam lengkap dengan atributhya yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Daerah; i
tidak men-yampaikan dan menyebarluaskan
informasi' yang bet'sifat rahasia negara kepada
orang lain sesuai dengan peraturan peiundang-
undangan;.

h. tidak memberikan foto copy surat-surat
keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin

1.

pirhpinan;
tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan
penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap
harkat, martd"bat dan citra institusi pemerintah t,

Daerah;
bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta
transparan dalam menjalankan tugas
penyelenggaraan urusan Pemerirrtah Daerah;
membangurr dan mengembangkan sikap toleran,
tanggung jawab dan pengendalian diri dalam
menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama
PNS dan pihak terkait lainnya;

1. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan
dengan sebaik-baiknya serta tidak
memanfaatkannya secara tidak sah;
molaporkan kepada atasan yang berwenang
terhadap kemungkinan atau adanya tindakan
pembocoran rahasia negara danlatau rahasia
jabatan yang patut diduga membahayakan t,
atau merugikan bangsa dan negara;
tidak berkompromi dengan pihak manapun yang
berpotensi merusak nama baik dan merugikan
institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
tidak melakukan perbuatan yang bersifat
melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan
peraturan. perundang-undangan khususnya di
bidang penyelenggaraan urusan pemerintah
Daerah.
melakukan kerjasama dan koordinasi dengan
baik dalam melaksanakan tugas .baik di
lingkungan Pemerintah Daerah -a,rplr., dengan
instansi terkait;
menyampaikan keluhan atau pengaduan yang
berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
menjaga keber:sihan, 

-keamanan 
dan kenyamanan 

t'

ruang kerja.

{

ob.

J.

k.

m.

n.

o.

p.

q.

r.
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Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud 1,

daiam Pasal 7 huruf c meliputi :

a. mewujudkan poia hidup sederhana; i

b. memberikan pelayanan dengan enrpati,
dan santun tanpa pamrih, serta tanpa
pemaksaan;

c. memberikan pelayanan secara cepat,
terbuka, dan adil s6rta tidak diskriminatif;

d. bersikap terbuka dan responsif terhadap
saran, keluhan, laporan serta pendapat
lingkungan masyarakat;

e. berperan ' aktif dalam kegiatan' sosial
md"syarakat untuk kepentingan masyarakat umum;

f. menunjukan sikap keteladanan dan
. kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat

dengan menghindari hal-hai yang berhubungan
dengan tindak pidana dan perdata;

g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam melaksanakan tugas;

h. menjadi pelopor bagi penegakah syariat agama di
lingkungan masyarakat sesuai dengatt
keyakinannya masing-masing; dan

i. menjadi pelopor bagi pelestarian pengembangan
budaya lokal yang ada di lingkungan masyarakat.

. Pasal 1 1

\
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

a. jujur terhadap diri sendiri;
b. terbuka serta tidak memberikalr informasi yang

tidak benar;
c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan

ketulusan;

tl

1,

menghindari konflik kepentingan pribadi,
ikelompok, maupun golongan;

berinisiatif untuk meningkatkan kualitas
pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
memiliki daya juang yang tinggi;
memeliharA kesehatan jasmani dan rohani;
menjaga keu.tuhan dan keharmonisan keluarga;
menjadi pelopor bagi penegakan syariat Agama di
linlkungan keluarga sesuai dengan keyakinannya
maslng-maslng;

j. lancar dalam. membayar pinjaman keuangan ke
pihak bank, koperasi dan lembaga keuangan t'

lain;rya;
k. bertanggungjawab penuh untuk mem$erikan ganti

rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian
keuangan dan/atau barang milik negara atau
pemerintah; i

hormat
unsur

q

I

tepat,

kritik,
dari

d.

e.

f.
ob.
h.
i.
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1. tidak melakukan perbuatan perzinahan, ''
prostitusi, perjudian dan minuman yang
memabukkan; ,

m. tidak menggunakan dan/atau . mengedarkan zat
psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnyp
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundangan-u ndangan ;

n. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
o. tidak melakukan perkataan maupun perbruatan

yang dapat menurunkan harkat dan martabat
sebagai pribadi maupun PNS.

Pasal 12

Etika terhadap Sesama PNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

a. menghormati dan menjujung tinggi toleransi
antar sesama,suku dan umat
beragama/ kepercayaan ;

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama
PNS;

c. saling menghormati antara teman sejawat baik
secara vertika-lntaupun horisontal dalam suatu unit
kerja, instansi, ma.upunantar instansi;

d. menghalgai perbedaan pendapat;
e. menjunjung'tinggi harkat dan martabat PNS;
f. monjunjung tinggi kesetaraan gender;
g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif

. sesama PNS
h. berhimpun dalam satu wadah Korps fegawai

Republik Indonesia yang menjamin terwujud"nya
solidaritas dan soliditas semua pNS dalam
memper.;',uangkan hak-haknya; dan '

i. Menjalin silaturahmi dan menyebarkan salam
sesama PNS. r

1,

. Bagian Kedua

rata Cara o:".*lTin Kode Etik
Pasal 13

(1) Penanganan pelanggararr Kode Etik' dimulai
dAngan adanya laporan dan/atau pengaduan yang
di4jukan secara :

. a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas
oleh pelapor/ pengadu dan . petugas penerima i,

Iaporan; atau
b. tertulis yang ditandatangani disgrtai dengan

.iderititas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
(2) Penerima laporan dan/atau pengaduan .

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiaksanakalr
oieh semUa SKPD. ,
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(3) Laporan dan/atau pengaduan 'sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dapat
ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti
yang diperlukan. I

(4) Apabila berdasarkah hasil pemeriksaan pedahuluan
diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau
pengaduan termasukdalam kategori pelanggaran
Kode Etik, maka Kepala SKPD membentuk
Majelis Kcide Etik atau mengirimkan berkas
laporan danlatau pengaduan kepada BKPPD.

(5) BKPPD dapat meminta saran hukum kepada
Bagiap Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cianjur atau instansi/SKPD lain yang dianggap
berkompeten.

(6) BKPPD^melaporkan kepada Bupati di5ertai usulan
pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak
lanjut penyelesaian laporan/ pengaduan. I

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode
Etik darl BKPPD bekerja dengan prinsip praduga
tidak bersalah.

(8) Sidang Majetis Kode Etik dilaksanakan secara cepat,
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja
sqjak laporan/pengaduan diterima Bupati
harus sudah menjatuhkan putusan.

Bagian Ketiga

Majelis Kode Etik
^ Paragraf 1 i

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan 
I

Pasal 14

Untuk mbnegakkari kode etik PNS dibentuk Majelis
Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut :

a. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat
struktural, pejabat fungsional tertentu
dan/atau fungsional umum dengan

' golongan ruang paling rendah IIIIc dibentuk
Majelis Kode Etik Kabupaten; dan

b. bqSi pelanggaran kode etik oleh pejabat
fungsional tertentu dan/ataq fungsional umum lt

golongan ruang III/b ke bawah dibentuk
Majelis Kode Etik SKPD dengan anggota
,berdsal dari SKPD yang bersangkutan, dibuat
menurut contoh sebagdimana tercantum
dalam Lampiran BB Peraturan Bupati ini. I

Pangkatl,golongan , anggota Majelis Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, tidak boleh lebih rendah dari
pangkat/golongan PNS yang diperiksa.

(1)

(2)



(3)
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I

Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etlk
SKPD yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat
(2)', Kepa.la SKPE mengusulkan pembentukan
Majelis Kode Etik Kabupaten kepada Bupati
melalui BKPPD.

Pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten
sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
alat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pembentukan Mqjelis Kode Etik SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan i,
dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pembentukan Majelis Kode Etik ,sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal
diduga ada pelangga-ran kode etik oleh PNS. 

.

. . Pasal 15

(1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b
berjumlah ganjil yang terdiri dari:
0r Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Anggota.

(2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana 1,

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang
atau 5 (1ima) orang.

(3) Apabila' jumlah anggota Majelis Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
5 (lima) orang, maka komposisinya ditambah oleh
Wakil Ketua merangkap anggota.

Pasal 16

Untuk menunjang kelancaran tqgas, Majelis Kode
Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a dan huruf b dibantu oleh Sekretariat Majeiis
Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sekretariat Majelis Kode Etik Kabupaten dlbentuk i,
oleh Bupati dan berkedudukan di BKPPD.

b. Sekretariat Majeiis Kode trtik SKPD dibentuk oleh
Kepala SKPD dan berkedudukan di SKPD tersebut.

Paragraf 2 |

Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik PNS

Pasal 17

Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :

a. melakukan 'persidangan dan menetapkan jenis
pelanggaran kode etik;

t4l

(s)

(6)



b.

C.

d.

t2

i

membuat' rekomen&asi pemberian sanksi moral
dan tindakan administratif kepada Bupati; '

menindaklanjuti sanksi moral dengan
merekomendasikan untuk mendapat hukuman
disiplin apdbila pelanggaran kode etik'termasuk
juda pelanggaran disiplin; dan
menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal iB

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas
berwenahg untuk :

a. memanggil PNS untuk didengar keterangannyA
I

sebagai terlapor;
b. menghadilkan ,saksi untuk didengar

keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang
diperlukan dan berkaitan dengan peianggTran yang
dilpkukan oleh terlapor;

d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau
tidak terbukti melakukan peianggaran Kode trtik;

e.' memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor
terbukti meiakukan pelanggaran kode etik; dan 1'

f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan
adminsistratif lainnya termasuk hukum,an disiplin.

Pasal 19 I
I

(1) Ketua Majelis Kode'Etik berkewajiban :

a. melaksanakan koordinasi dengan 'anggota
Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan
pelaksanaan sidang dengan mempelajari
dan meneliti berkas laporan/pengaduan

\ pelanggaran Kode Etik;
menentukan jadwal sidang;
menentukan saksi-saksi yang perlu
didengar keterangannya;
memimpin jalannya sidang;
menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
,rnempertimbangkan, saran perldapat baik
dari anggota majelis maupun Saksi untuk
merumuskan putusan sidang; Ig. menandatangani putusan sidang;

h. membacakan putusan sidang; dan
i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

a. .membantu kelancaran pelaksanaan tugas
Ketua Majelis;

bl memimpin sidang apabila Ketua Majelis
berhalangan;

b.
c.

d.
e.
f.



13

c. rnengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris
Mqjelis;, dan

d. menandatangani berita acara sidang.
(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewqjiban :

. a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
b. membuat. dan mengirimkan surat i,panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu

dan/atau saksi yang diperlukan;
,menyusun berita acara sidang; ,

menyiapkan keputusan sidang;
menyampaikan surat keputusan sidang kepa{a
terlapor;

f. membuat dan mengirimkan laporan hasil
sidang kepada atasan terlapor; dan

g. menandatangani berita acara sidang.
Anggota Majelis Kode Etik berkcwajiban :

a. mengajukan pertanyaan kepada ' terlapor,t saksi untuk kepentingan sidang;
b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis

baik diminta maupun tidak; dan
c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan

termasuk melakukan peninjauan di lapangan.
d. menandatangani berita acara sidaqs.

pasal 20 i
Majelis Ifode Etik, PNS melakukan pernanggilan
secara tertulis kepada PNS yang diduga
melakukan pelanggaran kode etik untuk
dilakukari pemeriksaan.

Pemanggilan PNS yang diduga rnelakukan
peianggaran kode etik dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerya sebelum tanggal pemiriksaan.
Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak memenuhi panggilan; . maka
dilakukan pemanggilan kedua-paling lambat T
(tujuh) hari kerja sejak tanggal sehTrusnya yang
bersangkutan diperiksa pada pemanggiian V""gpertama. 

q

Apabila pada tanggal pemeriksaan dalaln
panggiiag kedua sebagaimana dimaksud pada avat
(3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi
panggilan, tanpa alasan yang sah, maka yang
bersangkutan dianggap mLtanggar kode etik dan
Majelis Kode Etik merekomendasika4 agar
Pi,{S yang bersangkutan dikenakan sanksi
moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

C.

d.
e.

(4)

lt

(1)

(2t

(s)
I,

(4)



(s)

(6)

(71

(B)

(1)

(2)

(1)

l4

Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan
terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelah PNS yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
Keputusan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diarybil secara
musyar,ilarah mufakat.

Dalam ha.l musyawarah mufakat sebagaimaqa
dimaksud pada ayat (3) tidak tercapdi,
keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final dan
mengikat

r Paragraf3

Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS

Pasal 2 1

Majelis Kode Etik PNS memeriksa setiap laporan
dan/atau pengaduan dari masyapakat atau
PNS dan/atau temuanatasannya terhadap
dugaan pelanggaran Kode Etik PNS paling lambat
7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atair
pengaduan dan I atau temuan diterima.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan
O:r"", berita acara pemeriksaan.

Pasal 22

Setiap atasan yang menerima laporan,
aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik PNS, wajib meneliti dan
menj4gS kerahasiaan identitas pelapor dan/atau
pengadu

{2) Dalam rnelakukan penelitian atas dugaarr
pelanggaran Kode Etik, atasan PNS secara
hirarki wqiib meneruskan kepada

Pejabat yang berwenang membentuk Mqjelis Kode
Etik.

(3) Atasan PNS secara hirarki yang tidak
rnemenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan
pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi' 
mo.ral..

1,

1,
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(1) l)alam

Pasal 23

melaksanakan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 :

a. ,anggota Majelis Kode Etik PNS 'memberikan
tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.

b. sekretaris Majelis Kode Etik pNp
mencatat dan mengarsipkan tanggapan,
pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan
Mqjelis Kode Etik PNS.

(2) Tanggapan, pendhpat, alasan, dan
sebagaimana dimaksud pada ayat
rahasia.

l

argumentasi
(1) bersifat

(1)

Pasal 24

Majelis Kode Etik PNS wqjib menyampaikan ''
keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat
yanq berwenang memberikan sanksi moral.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode
Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggarah
kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode
Etik wajib menydmpaikan surat pemberitahuan
kepada atasan langsung PNS yang
bersangkutan paling lambat 74 (empat belas) hari
kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

\ Bagian Keempat
Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 25

(1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik
PN$ dikenakan sanksi moral. 'l

t2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (J)
berupa ; i
a. perreohonan maaf secara tertulis

dan/6"tau fernyataan penyesalan secara
tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh
pegawai sebagaimana dimaksud ayat ( 1),
apabila. menurut hasil pemeriksaan Majelis
Kode Etik merupakan pelanggaran'kode etik

' pertama kali dilakukan;
b. permohonan maaf secara tertulis

dan/atau. pernyataan penyesalan secara
tertulis yang disampaikan sgcara terbuka oleh i,

pegawai sebagaimana dimaksud ayat (l),
.apabila menurut hasil pemerikgaan Majeiis
,Kodb Etik merupakan pelanggaran kode etik
yang dirasakan berat dan telah terjadi
pengulangan pelanggaran kode etik yang samal

(21
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c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi
huk;uman disiplin berdasarkan, ketentuan'pelaturan perundang_und-angan apabila tetap
melakukan pengulangan pelanggaran kode eti.k

d. Keputusan dan,Surat.
(3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud

pada ayat, (2) huruf a adalah penyampaian sanksi
pelanggaran kode etik daiam ruangan tertutup
dan hanya diketahui oleh pNS yang
bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi ierta
pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak
boleh lebih rendah dari pNS yang bersangkutan.

(4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi
pelanggaran kode etik berupa pengumqman melalui
forurn-foium resmi PNS, upacara bendera. media'massa, dan/atau forum lainnya yang
dipandang sesuai.

a.t

(1)

Pasal 26

Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal
25 ayat (2), ditetapkan dengan keputusan
pejabat yal1g berwenang merriatuhkan sanksi.
Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijatuhkan berdasarkan laporan hasil
pemeriksaan 'pada sidang Majelis Kode Etik pNS
berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

iPNS"

dimaksud ayat (1) seperti tidak boleh
melakukan pengawasan kegiatan pembangunan
selama 1 (satu) tahun, tidak ditugaskan kembali
menjadi" tenaga pemungut pa.;'ak atAu retribusi,
dilakukanevaluasi terhadap jabatannya secara
menypluruh, dialihtugaskan ke SKpD yang lain, dap
sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.

(2)

Pasal21 i
'I

(1) Selain penjatuhan' sanksi moral sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 25, pejabat yang berwenang
menjatuhkhn sanksi dapat menjatuhkan sanksi
moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas
po{<ok, fungsi dan jabatan pNS yang
dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik pNS.

(2) Contoh sanksi rnoral tambahan sebagaimana



(3)

(1)

(2)

77

Bentuk dan jenis
sebagaimana dimaksud
keputusan penjatuhan
berwenang. t

sanksi moral tambahan
ayat (2) dicantumkan dalaryr
sanksi moral oleh pejabat

Pasal 28

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana
diriraksud dalam Pasal 25 dan pasal ?7, terhadap
PNS yang terbukti melakukan pelanggaran
Kode trtik PNS, pejabat yang berwenang
menjatuhkan sanksi dapat melakukan tindakan
administratif sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tindhkan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan berdisarkan keputusan
hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik pNS berufa
rekomendasi untuk mendapatkan salah satu
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14.

\ Bagian Kelima
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral

, pasal29

(1) Bupati selaku PPK Kepegawaian menetapkan t'

penjatuhan sanksi moral berdasarkan
rekomenglasi Majelis Kod.e Etik Kabupaten
kepada pejabat struktural, jabatan fungsional
tertentu dan/atau fungsional umum de:
golongan ruang paling rendah rrr/c. 

ngEl

Kepala SKPD menetapkan penjatuhan sanksi
moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik
SKPD kepada pejabat fungsional tertentu
dan/atau fungsional umum golongan ruang IIIIb
ke bawah.

Parigkat/golongan pejabat berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari
pangkat/golongan PNS yang dijatuhi sanksi.

1,

Bagian Keenam

' teitapor, Pelapor/pengadu dan Saksi

Pasal 30

(1) Terlapor perhak: ,

a. mengetahui susunan keanggotaan. Majelis
Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;

(2)

(3)
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I
b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan

baik'sendiri-seirdiri maupun bersama-sama
paling lambat 3 (tiga) hari kerja'sebelum
dilaksanakan sidang;

c. mengajukan pembelaan;
d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
e.' menerima salinan keputusan sidang paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan
. dibacakan; dan

f. mendapatkan perlindungan administratif. i,

(2) Terlapor berkewajiban :

a. m.eryenuhi panggilan sidang; i

b. 'menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukap

oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik; i

d. mem.berikan , keterangan untuk
memperlancar jalannya sidang Majelis Kode
Etik;

e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan
oleh M4jelis Kode Etik;

f.. dan berlaku/bersikap sopan.

. Pasal 31

(1) Felapor/Pengadu berhak : 
1'

a. mengetahui tindak lanjut
,laporan/pengaduan yang disamphikan;

b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
c. mendapatkan perlindungan; td. mendapatkan salinan berita acara

pemeriksaan; dan
e. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :

a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat
dipertanggung jawabkan 

;

b: menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang
disampaikan Bupati;

. c. memenuhi semua panggilan;
d. memberikan keterangan untuk tt

memperlancar jalannya sidang Majelis Kode
Etik; 

,e. ,merhberikan identitas secara jelas; dan
f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan

oieh Majelis Kode Etik. I

Pasal 32

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan
adminsitratif terhadap keterang4n yang diberikan.

\
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(2) Saksi berkewajiban :

a. memenuhi semua panggilan;
b. menghad.iri sidang; 

.c\ menjawab semua pertanyaan yang diajukan
oleh Majelis Kode Etik;

d. memberikan keterangan yang benar sesuai
dengan yang diketahui tanpa dikurangi
maupun ditambah; t,

e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan
o1g4 Majelis Kode Etik; dan ,

f.'berlaku/bersikap sopan.

i
. , Pasal 33

Dalam hal tidak terbukti .adanya pelanggaran,
Majelis Kode , trtik dapat merekornendasikan sanksi
moral bagi pelapor/pengadu apabilapetapor/pengadu
adalah PNS.

Bagian Ketu.juh

Penyusunan dan Penetapan Kode Btit< pNS SKPD

" Pasal 34

Kepala SKPD menetapkan kode etik dan perilaku
PNS masing-masing SKPD paling lambat ,b

(enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini
diundan$kan. t

Kode etik sebag4imana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan tugas pokok, fungsinya
dan karakteristik masingmasing- SKpp. serta
rrlempertimbangkan kode etik profesi seperti
dokter, guru, bidan dan yang sejenis.

BAR IV

REHABILITASI

" pasal 35

PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaragr
Kode Etik direhabilitasi nama baiknyer,
berdasar|<an kepr.ltusan hasil pemeriksaan Tim
Pemeriksa atan Majelis Kode Etik pNS

Rehabiiitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan pejabat
Berwenang'atau Majelis Kode Etik pNS. .

l

I,

I,

al

(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB V
I PEMBINAAN

Pasal 36

Pembinaan terhadap pelaksanaan pengamalan kode etik 1)

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diiakukan
oleh Inspektur, Kepaia BKPPD, Kepala Bagian
Organishsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur dan
Sekretariat KORPRL 

T

. IBABVI

. KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Setiap PNS yang mengetahui adanya pelanggaran
disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh PNS
lainnya, wajib melaporkan kepada atasan langsung
dan/atau Kepala SKPD dari PNS yang melakukan t,

pelanggaran disiplin.

Atasan langsung dan/atau Kepala , SKPD yang
terbukti"mengetahui adanya pelanggaran disiplin
dan kode etik yang dilakukan oleh PNS di
lingkungannya dan tidak membriksa dan/atab
memberikan sanksi, maka atasan langsung
dan/atau'Kepala 'SKPD tersebut dikenakan
sanksi yang sama seba$aimana sanksi yang
seharusnya dikenakan kepada PNS yang melanggar
disiplin dan kode etik tersebut.

(3) Kepada PNS yang melanggar kode etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap
dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan

' perundang-unflangan.

Pasal 38

Format surat, berita acara pemeriksaan, keputusan dan
laporan dalam proses penegakan kode etik tercantu$r
dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan daii
Peraturan Bupati ini. 

'i

(2)
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tsAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan
dengan penempatannya dalam
Kabupaten Cianjur

berlaku pada
i

memerintahkan
Bupati itsi
Berita Daerah

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Febuari 2Ol8

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

oirrrl..rgkan di Cianjur
thnggal 1 Febuari 2018

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 7

I

t
I

at

at



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2OL8 .
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS OOB
ETIK PEGAWAI NEGtrRI SIPL

bulan tahun .. jam bertempat

a

CONTOH SURAT, BERITA ACARA PEMERIKSAAN, KEPUTUSAN
DAN LAPORAN DALAM PROSES PENEGAKAN KODE ETIK

A. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERiKSAAN
Nomor :862/ ITP

1. Nama
arNIP

Pangkat/Go1. Ruang
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah/Keputusan Pembentukan Majelis Kode
Etik PNS Nomor L...... telah melakukan permintaan keterangan/pemeriksaan *)
terhadap :

Nama
NIP
Tempat, Tg1. Lahir
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Pekeg'aan
Unit Kerjd:

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggarar-r disiplin / Kode Etik terhadap
ketentuan Pasal .. angka ... huruf .... PP Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin pNS / Karena
yang bersangkutan diperlukan keteranganlrya terkait d.ugaan pelanggaran disiplin pNS/Kode Etik
PNS a.n ...................n*)

Atf pgrtanyaan-pertanyaan .yang diajuian oleh kami, ia memberikan jawaban/keteramgan
sebagai berikut ' \

1. Pertanyaarl:

1. Jawaban:

f
2. Pertanyaan:

--.1---
2. Jawaban:

3. dst..



I
t

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mesunya.
'!

Yang diperiksa/diminta keterangan *) 
:

Cianjur, ...........
Tim Pemeriksa/Majelis Kode Etik:

Nama :

NIP :

Tandatangan :

Nomor

Sifat
La:rrp.

Hal

1. Nama
NIP
Tandatangan

2. Nama
NIP
Tandatangan

3. dst.

*) Coret yang tidak perlu
*i; eilih 

""t3f, 
satu sesuai PNS/Pejabat/Pihak lain disesuaikan dengan keterkaitannya.

B. CONTPH SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DARI SKPD

KOP SURAT SKPD

8621 /........i.
Rahasia

........ set/berkas
Usulan Pembentukan Majelis Kode
EtiK PNS

Cianjur,
Kepada;

Yth. Bupati Cianjur Melalui :

BKPPD Kabupaten Cianjur
di-

CIANJUR

t

Dipermaklgmkan, trerd.asarkan Laporan,/Pengad.ut dari
tanggal bahwa dilaporkan adanya seorang PNS a.n. Sdr. ......'......... NII
Pangkat/Gol. Ruang ....... jabatan/unit kerja................ diduga telah mglakukan
pelanggaran kode etik berdasarkan pasal ..... huruf ...... Peraturan Bupati, Cianjur
Nomor ..... Tahun ...... tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan
Kode Etik PNS berupa .......1........... *")

Sehubungan hal tersebut, dikarenakan PNS dimaksud memiliki
pangkat/golongan ruang III/c, dengan ini kami mengajukan permohonar untuk
pembentukan Majelis Kode Etik oleh Bupati Cianjur datam rangka tindak lanjut
penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik yang bersangkutan.. Selanjutnya, kami
sampaikan juga usulan Calon Anggota Mqjelis Kode Etik dad SKPD kami yaitu Sdr.

. Pangkat/dol. Ruang ....... Jabatan ........

. Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan
terima kasih" 

Kepala

Nama
NIP.

TEMBUSAN:
1. Bupari dan Wakil Bupati Cianjur (sebagai laporan);
2. Sekreta.ris Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Inspekiur Kabupaten Cianjur; .

4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Tuliskan pihak yang melaporan/mengadukan secara tertulis perihal

pelanggaran kode etik PNS
**) Tulis jenis kode etik PNS yqng diduga dilanggar

adanya dugaan



C. CONTOH KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

,KOP SURAT

RAHASIA

r<BpurusRN BUPATI CTANJUR/ (KBPALA SKPD) *)

TtrNTANG

PtrMBtrNTUKAN MAJtrLIS KODE ETIK PEGAWAI I

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KARUPATEN CIANJURi............ (Nama SKPD) ")

r BUPATI CIANJUR/KEPALA........*) 
|

Menimbang : a. trahwa berdasarkan Laporan dari ............. tanggal telah dilaporkan
adanya dugaah pelanggaran kode etik PNS a.n. Sdr. ..... NIP. ...,,,.,
Golongan Ruang ...... . Jabatan/ Unit Keq'a.........

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (....) Peraturan Bupati Nomor .......
Tahun ..... tentang Pedoman Telceis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan
Kode Etik PNS, untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran
kode etik a.n. Sdri perlu membentuk Majelis Kode Etik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, untuk menjamin kepastian hukum Pembentukan Majelis Kode
Etik di Lingkungan Pemkab. Cianjur/.... ...... (Nama SKPD) *)

perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/........ (Kepala SKPD) *).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan naeral-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang;Underng Nomor 23 Tahun 2O14 tentang PemerintahanDaerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa

Korps dan Kode Etik PNS; r
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentangl tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin P\S;
6.'Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang tentdmg

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kode EtikPNS;
7. Peraturan Kepala (Nama SKPD) Nomor ...... Tahun ...... tentang

Kode Etik PNS di Lingkungan (Nama SKPD). **)

Memperhatikan ' " ,T';#ff"-*#J;?,J# il;... .l*@..........:"'*' 
Laporan Dugaan

b. Surat Kepala ......,........... Nomor : ......... Tanggal ..... perihal Usulan
Pembentukan Majelis Kode Etik. ***)

ll

Menetapkan 
MEMUTUSKAN

KtrsAru' Y:::*: Y,fl#: #?gi .i;:il#. *;,'::r"mT.,ffffi?""'##;'*"?fr?{
1. Nama/NIP

Pangkat/Gol. Ruang

.! Jabatan/ Unit Kerja
Jabaran dlm Majelis

2. Nama/NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/tJnit Kerja'
Jabatan dlm Majelis

3. Nama/NIP
Pangkat/Col. Ruang
Jabatan/Unit Kerja' Jabatan dlm M4jelis

Ketua merangkap Anggota

Sekretaris merangkap Anggota

Anggota

KEDUA :'Majelis Kode Etik dimaksud diktum KESATU harus segera menindaklanjuti
penyelesaian laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kodp etik a.n. Saudara:
Nama/NIP " :

Pangkat/Gol. Ruang :



KEEMPAT

KELIMA

,4.

MasaberlakupenugasanMajelisKodeEtikadalahsampaidg'gTadanya
keputusanTr"l.o*"rrJ?si hasil siarrre Majelis Kode Etik dan melaporkan ha'sil

pelaksanaa, a.rg.rrry* k.ryaa e.uglitianjur melalui Kepala Badan Kepegawaian

Fendidikan aan petatitrarr- D aerah Kabupaten Cianjur.

Keputusan ini ditrerikan kepada Anggota Majelis ':l*-**:,:*"t
aliut "rr.t an sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung;awao'

,l

tanggal

, bahwa diduga/indikasi adanYa
Pangkat......,,..... Jabatan/Unit

t,

TEM

1.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Cianjur

BUPATI CIANJUR/ ' KEPALA SKPD -)

Nama

BUSAN:

Laporan) **);

COMTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE

ATAS DUGAAN PBLANGGARAN KODE ETIK
a\.

KOP MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN/SKPD ")
RAHASIA

LAPoRANHASILPEMERIKSAANPADASIDANGMAJELISKoDEETIK
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK a'n' SDR"""""'

Nomor : ..,..........,'

ldentitas yang d.Periksa : 1

Nama /NIP .

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Unit Kerja

Dasar Pemerjksaan

1. Keputusan Bupati Cianjur/Kepala"""" (nama SKPD *) Nomor

tentang Pembentukan Majeli; I{ode Etik PNS'

2. Komposisi dan Personalia Majelis Kode Etik:
a. r............,, Ketua Majelis
b. Wakil Ketua Majelis
s. er.,.......... Sekretaris Majelis
d. ..'.........,.. .AnggotaMajelis
d. dst,,,..

C. Waktu dan Tempat Pemeriksaan/Sidang Majelis

Waktu
Tempat

Permasalahan \

Berdasarkan laporan/pengaduan dari ...'..,,.""""' tanggal
pelanggaran.kode etik PNS yarig dilakukan oleh Sdr'
ker.la ,..,....,,.,.,,.,,...,,.,.,i berupa ': """ ""
Pertimbangan Hukum

1, Hasil pemeriksaan awal

2. Dokumen/Bukti Pendukung.

3. Ddsar Hukum Pelanggaran

2. Bupati dan Wakil Bupati Cianjur (sebagai

3. Sekretaris Daerah KabupatenCianjur;
4. Inspektur KabuPaten Cianjur;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu'

*) Coret Yang tidak Perlu-i) HanyJ diili untuk pembentukan Majelis Kode Etik di SKPD
***) Hanya diisi apabiia ada usulan p"*b"rrtrkr'n Kode Etik d.ari SKPD ke Bupati melalui BKPPD

ETIK
aD,

A.

B.

D.

E

4. Analisis



\

2, Hal-ha1 yang Memberatkan

G. Kesimpulan

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan setelahrnempertimbangkan hal-hal yang meringdnkan dan memberatkan,
kami merekomendasikan Sdr. ..:................ untuk dijatuhi sanksi moral berupa :

1. ...?,........ . dan/atau
2, ,,,,......, I

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan p'^d. Sid"rrg Ul3ets Kode Etik kami sampaikan sebagai bahan
masukan bagi pejabatyang berwenang dalarn mengambil keputuSan,

Cianjur,

MAJELIS KODE ETIK PNS

SEKRETARIS,

ffi ..,

f

Coret yang tidak perlu
ar

a.

E. CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL OLEH PEJABAT YANG
BERWENANG

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI. CIANJUR/ KEPALA ...................... (Nama SKPD) .)
Nomor : 862IKP|S. ................ - .........1...,....,,.

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PNS
Sdr............

BUPATi CIANJUR/KEPALA (Nama SKPD) .) .
't: a. Laporan/Pengaduan dari ............ tanggal ........ perihal .adanya dugaan pelanggaran

kode etik PNS a.n. Sdr. .......... Jabatan/Unit Kerja berupa
b. Lapciran Hasil Pemerilisaan pada Sidang Majelis Kode Etik Nomor: ........... tanggal .....

a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebur, Sdr... telah
melakukan perbuatan, berupa .............., dan terbukti meiakukan pelanggaran kode
etik PNS terhadap ketentuan Pasai... angka.... huruf .,... Peraturan Bupati Cianjur
Nomor ...... Tahun ....,..; .

b. bahwa untuk menegakkan kode etik PNS, perlu menjatuhkan sanksi moral yang
setimpal deilgan pelanggari.n kode etik yang telah dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode
Etik PNS Sdr. ................... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kepala ..........,

1l(Nama SKPD) *).

1. Uridang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara;
3. Undang-Undafrg Nomor' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode

Etik PNS; r
5. Peraturan Bupati cianjur Nomor .,,,. Tahun ....., tentang tentang pedoman T&nis

Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik pNS;
6' Peraturan Kepala ......:... (Nama sKpD) *) Nomor ...... Tahun ...... tentang Kode Etik

PNS di Lingkungan (Nama SKPD), **)

I,

KETUA

NIP.

*)

I

Membaca
.J

Menimbang

Mengingat :
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penyesalan secara teriulis dan/atau pernyataan sikap ***)., kepada:
. Nama : ...................
NIP :

Pangkat/Gol, Ruang :

Jabatan
Unit Kerjat karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar $etentuan
Pasal ... angka.... huruf ...... Peraturan Bupati Cianjur Nomor... Tahun .... belupa...... /.l Peraturan Kepala (Nama SKPD) Nomor ....... Tahun ...... *)

KEDUA : Sanksi moral sebagaimdna tersebut dalam diktum KESATU selanjutnya disampaikan
secara tertutup/terbuka *) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) trari silat< diterimanya
Keputusan ini.

KETIGA : Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada
yang bersangkutan dijaiuhkan sanksi moral tambahan berupa ......,.......**n*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersat'rgkutan untuk diindahkan dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur I,
Pada tangSal

Diterima Tanggal: .....,.,......... .. BUPATI CIANJUR/KEPALA (Nama SKPD) *)

TEMBUSAMT:
1

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu
**) Dicantumkan untuk keputusan sanksi moral yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yangtelah menetapkan

Peraturan tentang Kode Etik di lingkungaq unit kerjanya.
*.**1 Tulis salah satu atau lebih jenis sanksi moral.
****) Hanya dicantumkan apabiia dda rekomendasi dari Majelis Kode Etik perlunya sanksi moral tambahan.

F.. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF 
1I

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF
I

Yang bertanda tangan di bawah ini :
i

Nama
NIP .r
PangkatlGol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa .... yang
telah melanggar Pasal ..... ,huruf ..... Peraturan Bupati Cianjur Nomor ...... Tahun ....
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS di
lingkungan Pqmerintah Kabupaten Cianjur dan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Kepala

..... (Nama SKPD) tentang Kode trtik PNS di lingkungan .....
(Nama SKPD) .). I,

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagr perbuatan tersebut.
Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan
atau paksaan dari pihak manapun:

Cianjur,
{
I

, Yang Membuat Pernyataan,

ATTD

Materai Rp. 6.000,-



CONTOH SURAT

I

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda
Nama
NIP

tangan di bawah inr :

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menvesal atas perbuatan
saya berupa ............'.......... 'yang telah melanggar Pa'sal ,.,... hurufr,....'
Peraturan Bupati Cianjur Nomor ...... Tahun .... tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan
Pasal .'.. huruf ..." Peratu,:an Kepala ...""..'... .. (Nama SKPD) tentang Kode Etik
PNS di lingkungan .:...... (Nama SKPD) .).

Saya befianji tidak akan mengulangi lag perbuatan tersebut. I
Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada'tekanan
atau paksaan dari pihak manapun..

Cianjur,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

G.

7

PERNYATAAN PENYESALAN

1l

*) Etik PNS di lingkungan unit kerjanya

H. CONTOH SURAT

I

PERNYATAAN SiKAP

SURAT PERNYATAAN SI}GP

Yang ber#nda tangan
Nama / NIP

di bawah ini :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan / Unit Ker1'a :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa
yang telah melanggar PEsal ..... hurrrf ..... Peraturan Bupati Cianjur Nomor ...... Tahun ....

tentang Pedoman Teknis Kode Etik PNS dan Pasat ..,huruf .... Peraturan Kepala
. (Nama SKPD) tentang Kode Etik PNS di lingkungan

(Nama SKPD) *).

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lairlnYa
yang melanggar kode etik PNS. Apabila saya masih melakukan hal tersebut, saya menyatakan
sikap akan bersedia untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin PNS berdashrkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. '

Demikian pernyataan sikap ini saya buat d.engan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau
dari pihdk manapun.

Cianjur,

Y4ng Membuat

Pernyataan, Materai Rp.

6.OOO,-

\

*) Dicantumkan.bagi SKPD vang telah

NIP.

NIP.

Dicantumka4 baAr SKPD yang telah menetapkan Kode

paksaan

t
I

menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit ker.lanya
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I. CONTOH PENGUMUMAN SANKSi MORAL SECARATERBUKA

KOP BUPATI/KEPALA SKPD
ar

PENGUMUMAN
Nomor:

Berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur/Kepala ........ (narna SKPD) Nomor : .....................
tanggal ,...... tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kod.e Eiik PNS a.n. Sdr.
:............ dan ...... *) dehgan ini diumumkan bahwa Sdr. ......... Jabatan/Unit Kerja

terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa ............. karena telah
melanggar pasal .... huruf .... Peraturan Bupati Cianjur Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS dan Pasal .... huruf ..... Peraturan

I,

(Nama SKPD) tefltang Kode Etik PNS di lingkungan ...... (Nama SKPD) **), menyatakan
yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi moral berupa

***) Denrikian pengumuman ini,dibuat agar diketahui khalayak umuin.

Cianjur, 
I

BUPATI CIANJUR/KEPALA (Narna SKPD) .

NIP.

*) Diisi dengan jenis sanksi moral yang telah dijatuhkan, misal : Surat Pernyataan Permohonan Maaf
**) Dicantumkan bagi SKPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit kerjanya
***) Sebut|<an jenis sanksi moral yang telah dijatuhkan termasuk salksi moral tambahan

Ditetapkan di Cianjur ,,

pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR


