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• suatu sistem monitoring disiplin secara nasional yang terintegrasi dengan

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepagawaian (SAPK) BKN

• sebagai suatu bentuk early warning system dalam melakukan pengawasan

dan pengendalian manajeman ASN khususnya disiplin pegawai secara

nasional dan memudahkan pembina kepegawaian masing-masing instansi

pemerintah dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai

prosedur yang berlaku



TUJUAN

Memberikan standar kepada  
pengelola kepegawaian pada masing-
masing instansi pemerintah dalam  
melakukan penegakkan disiplin  
pegawai sesuai prosedur

Menjamin objektifitas yang dilakukan  
pejabat pembina kepegawaian atau  
pejabat yang berwenang menghukum  
dalam melakukan proses hukuman  
disiplin

Membangun budaya tertib
admisitrasi dan menjalankan norma,
standar, prosedur, dan kriteria
disiplin PNS

Kolaborasi antar unsur kepegawaian,  
unsur pengawasan, unsur pejabat
lain yang terlibat di masing-masing
instansi  
dalam

pemerintah dengan BKN  
bersinergi membangun

budaya dan mewujudkan ASN yang  
berintegritas dan profesional

Tujuan I’DIS



Manfaat I’DIS

1. Efisiensi dalam proses pemberian hukuman disiplin sesuai

ketentuan  peraturan perundang-undangan;

2. Seluruh proses pemberian hukuman disiplin pegawai secara nasioanal  

akan terdata secara realtime;

3. Integrasi data dengan SAPK BKN sebagai basis data kepegawaian 

nasional;  dan

4. Transparansi dalam proses pemberian hukuman disiplin pegawai 

dengan  pengawasan dari berbagai unsur yang terlibat dalam proses 

disiplin  pegawai.



Proses Penjatuhan Hukdis
PP 53 Tahun 2010 dan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010



Proses Aplikasi
I’DIS



Use Case Diagram



WEWENANG  
USER

USER / PELAPOR
Merupakan pengguna umum yang dapa mengakses
aplikasi dan melakukan pengaduan dugaan pelanggaran
disiplin. Selain itu user ini akan diberikan notifikasi atau
proses penyelesaian pengaduan

KEPEGAWAIAN
Merupakan peran utama dalam
kseluruhan proses disiplin pegawai.
Dimana user kepegawaian dapat
membuat dan mengatur rolepada user,
verifikasi pengaduan, pemanggilan,
pembuatan SK tim disiplin,
pembuatan BAP, dan pembuatan SK
disiplin final

ATASAN LANGSUNG
user yang dibuat oleh kepegawaian
dimana hasil verikasi kepegawaian
menunjukan dugaan jenis hukuman
disiplin ringan. User atasan langsung
dapat membuat pengaduan,
pemanggilan, pembuatan BAP, dan
pembuatan SK disiplin

merupakan  
memantau

BKN
user yang  

keseluruhan
dapat  

proses
sistem dalam kata lain admin. User
BKN pusat dapat membuat user di
masing-masing regional, user di
masing-masing regional ini memiliki
wewenang untuk mengawasi proses
di masing- masing subordinatnya,
dan memberikan rekomendasi atas
SK final disiplin yangdikirimkan.

INSPEKTORAT
user ini memiliki kewenangn  
melihat seluruh proses
namun tidak dapat merubah
data pengaduan ataupun
lainnya



Membuka Aplikasi

Untuk mengakses aplikasi IDIS, 
user dapat menjalankan
langkah-langkah : 

1. Ketikkan url aplikasi IDIS ( 
https://idis.bkn.go.id ) 
pada address bar

2. Klik
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Login dan Register 
User yang telah memiliki
akun dapat log in dengan
langkah : 

1.Masukan email terdaftar

2.Masukan Password 

3.Isi captcha dengan hasil
perkalian angka yang 
muncul

4.Klik

Registrasi User yang belum

memiliki akun: 

1.Masukan email aktif

2.Masukan Nama 

3.Masukan NIP 

4.Masukan No. HP yang  

terhubung whatsapp

5.Masukan Nama instansi

6.Masukan Password 

7.Isi captcha dengan hasil

perkalian angka yang 

muncul

8. Klik
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* Jika user belum memiliki akun, maka klik



Proses Pengaduan
• Pengaduan dapat dilakukan melalui User Pegawai atau User Kepegawaian,

meskipun terdapat perbedaan menu.

User Pegawai User Kepegawaian

• Dashboard • Dashboard 

• Pengaduan • Pengaduan

• Proses Subordinat • Proses Pengaduan

• Kelola User 

• Pegawai



1. Membuat Pengaduan
Untuk membuat pengaduan, user dapat melakukan
langkah-langkah berikut: 

1. Klik

2. Klik

User akan melihat tampilan layar yang terbagi dalam
2 menu utama yaitu pengaduan dan indeks

kewajiban dan larangan (PP 53 Th 2010) 

3. Klik untuk membuat pengaduan. 
Kemudian muncul form 
pengaduan untuk diisi
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1. Mengisi kolom “Nama Terlapor” dengan NIP 
pegawai yang hendak diadukan.

2. Pada kolom “Dugaan Pelanggaran”  Pilih jenis
pelanggaran yang dilakukan pegawai terduga

3. Pada kolom “Dugaan Subpelanggaran” Pilih dugaan
subpelanggaran (jika muncul pilihan) 

4. Mengisi kolom “Uraian Dugaan” dengan deskripsi
pelanggaran yang dilakukan.

5. Klik

2. Pengisian Form Pengaduan



3. Kirim Pengaduan
Untuk memproses pengaduan terdapat proses yang 

dapat dilakukan, yaitu : 

1. Klik untuk mengunggah bukti

pengaduan

2. Klik bila ingin melakukan

perbaikan pada pengaduan

3. Klik bila ingin hapus pengaduan

4. Klik untuk mengetahui progress 

proses pengaduan

5. Klik untuk mengirim pengaduan

kepada kepegawaian. Pada tahap ini, Pelapor

sudah tidak bisa mengubah menghapus

pengaduannya lagi. 

6. Proses pengaduan selesai. 



Proses Disiplin

• Setelah proses pengaduan dikirim oleh Pelapor dan masuk ke user kepegawaian masing-masing

instansi untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya yaitu Proses Disipilin. Proses disiplin hanya

dapat dilakukan melalui user kepegawaian.

• Proses disiplin terdiri dari 5 tahap :

1. Detail Pengaduan

2. Verifikasi

3. Berita acara pemeriksaan

4. Penjatuhan hukuman disiplin

5. Pengiriman berkas ke BKN



1. Proses Detail Pengaduan

Untuk melihat detai pengaduan, User 

Kepegawian dapat melakukan

langkah-langkah berikut : 

1. Pilih menu 

2. Klik

3. Klik untuk melihat

kesesuaian data ”terlapor” dan 

”atasan terlapor”
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4. Muncul halaman “Proses Pengaduan Detail” yang menunjukan data terlapor dan  atasan langsung terlapor

5. Klik apabila terdapat ketidak sesuaian data kepegawaian.

6. Muncul kotak dialog “Ubah Data Terlapor dan Atasan Langsung Terlapor” yang dapat di edit. 

7. Klik jika data yang diisikan sudah benar. Data akan otomatis berubah

8. Klik . .   . . . .    untuk mencetak bukti pengaduan
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Tampilan hasil unduh “Cetak

Pengaduan” (dalam format

ms. Word) untuk kemudian

dilengkapi kepegawaian.



1. Scroll layar ke bawah untuk ke tahap verifikasi pengaduan

2. Klik

3. Muncul kotak dialog “Verifikasi Pengaduan”

4. Pilih tingkat hukuman disipilin pada kolom “ Identifikasi

Awal Tingkat Hukuman”, atau Pilih “Tolak Pengaduan”

5. Isikan catatan dengan keterangan alasan menerima atau

menolak pengaduan

6. Klik

2. Proses Verifikasi Pengaduan
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Membuat Surat Panggilan Terlapor

Jika pengaduan diterima, maka proses selanjutnya adalah pemanggilan kepada terlapor dengan langkah-langkah : 

1. Klik

2. Isi kolom-kolom sesuai dengan jenis surat, tanggal dan jam pemanggilan, tempat pemanggilan serta keterangan

3. Klik

4. Klik untuk mengunduh format surat pemanggilan, atau klik untuk mengedit
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Hasil unduh Surat 
Pemanggilan Kepada
Terlapor ke-I dan ke-
II



Membuat SK Tim Pemeriksa

Dalam situasi identifikasi tingkat hukuman

disiplin sedang/berat, maka sebelum

pemanggilan kepada terlapor diperlukan

untuk membuat SK Tim Pemeriksa dengan

langkah :

1. Klik

2. Muncul kotak dialog “Pembentukan Tim 

Pemeriksa”

3. Isi kolom-kolom sesuai dengan Nama PPK, 

No. SK dan tanggal di tetapkan

4. Klik
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5. Klik untuk

mengisi anggota Tim Pemeriksa

6. Muncul kotak dialog , pilih

Kategori sebagai unsur Atasan

langsung, Unsur Pengawasan, 

Unsur Kepegawaian, dan Unsur

Pejabat Lain.

7. Isikan NIP 

8. Klik

9. Klik untuk unduh

format SK 



Hasil unduh Surat Pembentukan Tim 
Pemeriksa



1. Klik untuk unduh

format BAP( Berita Acara 

Pemeriksaan)

2. Klik untuk untuk

merekam video, Jika sudah

selesai klik .

3. Proses Berita Acara Pemeriksaan
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Hasil unduh
Format BAP



1. Klik Ikon 

2. Setelah itu akan ada menu pilihan 

Hukuman disiplin ringan/

sedang/ berat

3. Pilih menu pilihan Dugaan 

Subpelanggaran

4. Klik .
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4. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin
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Membuat Surat Keputusan

1. Klik Ikon 

2. Isi Data yang diminta

3. Klik

4. Klik
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Hasil unduh
Format Surat 
Keputusan



5. Kirim Berkas Ke BKN

Setelah proses pembuatan SK penjatuhan hukuman
disiplin selesai, maka akan dilanjutkan dengan
tahap akhir yaitu pengiriman berkas ke BKN

1. Pilih jenis berkas yang akan di unggah

2. Klik

3. Klik

4. Jika berkas sudah lengkap, Klik
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Proses Kirim Pesan Pengaduan ke Pelapor

1. Klik

2. Tulis pesan pada pelapor
tentang progress 
pengaduannya

3. Klik




