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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW, semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan 

pertolongan. 

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) sebagai perguruan tinggi yang terus-

menerus meningkatkan kualitasnya harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

baik. SDM tersebut adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan. Universitas Islam Sultan 

Agung (Unissula) membutuhkan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang profesional, 

kreatif, dan memiliki inisiatif tinggi dalam memberikan pengajaran dan pelayanan 

penyelenggaraan pendidikan yang unggul.  

Untuk mendapatkan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang profesional, kreatif, 

dan memiliki inisiatif tinggi diperlukan sistem baku yang mengatur perencanaan, 

rekruitmen, orientasi, penempatan, retensi, sanksi, dan pemberhentian yang terukur dan 

berkeadilan. Akhirnya, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 

membutuhkan. 

 

 

 

     Semarang, Oktober 2014 

      Rektor, 

 

 

 

 

     H. Anis Malik Thoha, LC., MA., Ph.D. 

NIK. 211 514 021 
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PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

NOMOR: 076/G/SA/X/2014 
 

TENTANG 
KEPEGAWAIAN  

 

Bismillahirrahmanirrahim 
 

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG: 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi, 

dan tujuan UNISSULA diperlukan sumber 
daya insani yang memiliki ketaqwaan kepada 
Allah SWT, integritas, profesionalisme, dan 

dedikasi yang tinggi; 
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a,  perlu 
dilakukan pengelolaan terhadap pegawai 

UNISSULA; 
c. bahwa dalam rangka pengelolaan pegawai 

UNISSULA perlu diatur mengenai 

kepegawaian sejalan dengan tata kelola 
kelembagaan yang baik; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan 

c perlu menetapkan peraturan UNISSULA 
tentang Kepegawaian. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 107 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4586); 
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336); 
4. Anggaran Dasar YBW-SA Akta Notaris Nomor 

1 Tahun 2008; 
5. Peraturan YBW-SA Nomor 

031/SK/YBWSA/III/1982 tentang Peraturan 
Pokok Kepegawaian; 
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6. Peraturan YBW-SA Nomor 

032/SK/YBWSA/III/1982 tentang Peraturan 
Pokok Penggajian Pegawai; 

7. Peraturan YBW-SA Nomor 
033/SK/YBWSA/III/1982 tentang Peraturan 
Pokok Kesejahteraan dan Cuti Pegawai; 

8. Peraturan YBW-SA Nomor 
090A/SK/YBWSA/III/1987 tentang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Yayasan Badan 

Wakaf Sultan Agung; 
9. Statuta UNISSULA Tahun 2011; 
10. Embanan Rektor Tahun 2014 – 2018 ;   

11. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024 ;   
 

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Peraturan pada tanggal 04 
Juni 2014; 

2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam 
Sultan Agung pada tanggal Agustus 2014; 

   

 
M E M U T U S K A  N 

   
Menetapkan : Peraturan Universitas Islam Sultan Agung tentang 

Kepegawaian 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang selanjutnya disingkat UNISSULA; 

2. Kepegawaian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

kedudukan pegawai di UNISSULA; 

3. Pegawai adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai 

yang dipekerjakan (dpk) oleh pemerintah di UNISSULA; 

4. Pegawai Tetap adalah mereka yang memenuhi syarat, diangkat 

dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan tugas dalam suatu jabatan tertentu di UNISSULA. 
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5. Pegawai Tidak Tetap adalah mereka yang memenuhi syarat, 

diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja dalam 

jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dalam suatu 

jabatan tertentu di UNISSULA. 

6. Dosen yang dipekerjakan (dpk) adalah dosen PNS yang diangkat, 

diberhentikan, dan diserahi tugas oleh pemerintah di UNISSULA. 

7. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan UNISSULA dengan tugas 

utama menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia 

serta mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan 

prinsip amanah. 

8. Karyawan adalah pegawai UNISSULA selain dosen yang bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis berdasarkan prinsip amanah 

untuk menunjang proses pendidikan. 

9. Perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu adalah perjanjian 

tertulis antara pegawai tidak tetap dengan Rektor yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak dengan 

prinsip kesetaraan dan kesejawatan serta diketahui oleh YBW-SA  

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Rektor adalah Pemimpin Universitas yang menjadi pelaksana 

dalam Pembinaan Pegawai. 

11. Pejabat yang berwenang adalah Ketua Umum YBW-SA, Rektor, 

atau Pejabat Pemerintah yang mempunyai kewenangan 

mengatur, mengangkat dan memberhentikan pegawai di 

UNISSULA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

12. Instruktur dan  Laboran  adalah tenaga kependidikan yang 

melaksanakan dharma pendidikan dan pengajaran di UNISSULA. 
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13. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan 

pengembangan dharma pendidikan dan pengajaran serta 

publikasi di UNISSULA. 

14. Manajemen pegawai adalah keseluruhan upaya untuk 

meningkatkan sumber daya insani yang memiliki ketaqwaan 

kepada Allah SWT, integritas, profesionalisme, dan dedikasi 

tinggi yang meliputi perencanaan, rekruitmen, pengangkatan, 

penempatan, pengembangan, pembinaan, dan pemberhentian 

pegawai UNISSULA. 

15. Perencanaan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk menentukan kuantitas dan/atau kualitas pegawai untuk 

masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan beban 

kerja UNISSULA. 

16. Rekruitmen Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengisi kebutuhan pegawai di UNISSULA. 

17. Pengangkatan Pegawai adalah penetapan mereka yang telah 

memenuhi syarat untuk menjadi pegawai UNISSULA. 

18. Penempatan Pegawai adalah penugasan pegawai UNISSULA ke 

dalam jabatan dosen atau karyawan sesuai dengan kompetensi 

dan keahliannya. 

19. Pengembangan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi 

pegawai yang menunjang proses pembelajaran, penyelenggaraan 

administrasi dan penunjang akademik. 

20. Pembinaan pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk pencapaian kinerja dan/atau penegakan disiplin dalam 

rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UNISSULA. 

21. Key Performance Indicator yang selanjutnya disingkat KPI adalah 

pedoman penilaian kinerja kepegawaian bagi seluruh pegawai 

UNISSULA. 
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22. Pemberhentian Pegawai adalah pemutusan hubungan kerja 

antara UNISSULA dengan pegawai baik karena mencapai batas 

usia pensiun atau alasan lain. 

23. Jabatan di Universitas Islam Sultan Agung adalah Jabatan 

Fungsional, Jabatan Struktural dan Jabatan Non Struktural. 

24. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam 

rangka menjalankan tugas pokok serta fungsi keahlian dan atau 

ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi untuk kenaikan 

pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 

25. Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 

tugas dan tanggung jawab, wewenang, hak seorang pegawai 

dalam rangka memimpin satuan organisasi. 

26. Jabatan Non Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab dan hak seorang pegawai dalam satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahliannya dan atau keterampilanya tertentu serta bersifat 

mandiri. 

27. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang 

pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan 

kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 

28. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas 

prestasi kerja dan pengabdiannya terhadap Universitas Islam 

Sultan Agung. 

29. Jenis Kepangkatan Pegawai adalah kepangkatan pegawai 

UNISSULA yang diatur menurut peraturan YBW-SA dan 

Universitas Islam Sultan Agung serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

30. Kenaikan Pangkat Regular adalah penghargaan yang diberikan 

kepada pegawai karena telah memenuhi syarat yang telah 

ditentukan tanpa terikat pada jabatan. 
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31. Kenaikan Pangkat Penyesuaian adalah kepercayaan dan 

penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menduduki 

jabatan struktural. 

32. Kenaikan Pangkat Istimewa adalah kepercayaan dan 

penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas prestasi 

kerjanya yang luar biasa. 

33. Kenaikan Pangkat Pengabdian adalah kenaikan pangkat sebagai 

penghargaan bagi pegawai yang telah mencapai batas usia 

pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai pegawai 

dengan hak pensiun. 

34. Pangkat Awal adalah pangkat yang diberikan kepada mereka 

yang diangkat pertama sebagai pegawai UNISSULA, berdasarkan 

formasi dan/ atau pendidikan formal yang dimiliki sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung. 

35. Prestasi Kerja Luar Biasa adalah prestasi kerja yang sangat 

menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya 

dan masyarakat. 

36. Gaji adalah penghargaan yang diterimakan kepada pegawai 

UNISSULA atas dasar pangkat dan golongannya dalam bentuk 

finansiil secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

37. Kompensasi/Benefit/Reward adalah seluruh bentuk 

penghargaan baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang 

diberikan oleh YBW-SA dan UNISSULA kepada pegawai 

UNISSULA karena jasanya. 

38. Peraturan Disiplin Pegawai adalah peraturan yang mengatur 

tentang kewajiban, larangan, dan sanksi bagi pegawai 

UNISSULA. 

39. Disiplin Pegawai adalah Kesanggupan pegawai UNISSULA untuk 

mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 

oleh UNISSULA dan/atau peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku yang apabila ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman 

disiplin. 

40. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan pegawai UNISSULA yang tidak mentaati kewajiban 

dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai. 

41. Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada 

pegawai UNISSULA karena melanggar peraturan disiplin pegawai. 

42. Janji adalah pernyataan khidmat yang diucapkan oleh setiap 

pegawai saat diangkat sebagai pejabat struktural. 

43. Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang 

dirumuskan atau disusun berdasarkan akhlak Islam, Budaya 

Akademik Islami (BudAI), etika profesi Islami yang diberlakukan 

bagi pegawai UNISSULA. 

44. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah pejabat yang 

diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan 

rekomendasi Dewan Etik. 

45. Cuti pegawai adalah tidak masuk kerja dalam jangka waktu 

tertentu atas izin pejabat yang berwenang. 

46. Penguji Kesehatan adalah perseorangan atau sekelompok orang 

yang ditunjuk langsung oleh Universitas untuk menilai aspek 

kesehatan dari pegawai. 

47. Batas Usia Pensiun adalah batas usia kerja bagi seorang pegawai 

dalam mengabdikan diri di UNISSULA. 

48. Dewan Disiplin Pegawai (DDP) adalah Dewan yang dibentuk oleh 

Rektor bertugas memberikan rekomendasi dalam menentukan 

tingkat kesalahan dan jenis sanksi atas pelanggaran disiplin. 

49. Dewan Etik Universitas merupakan organ yang secara 

independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode 

Etik. 

50. Perselisihan Pegawai adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan kepentingan antara YBW-SA 

dan/atau Rektor dengan pegawai UNISSULA. 
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BAB II 

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK PEGAWAI 
Bagian Kesatu 

Jenis Pegawai 

Pasal 2 

(1) Jenis Pegawai berdasarkan fungsi, terdiri atas: 

a. Dosen; dan 

b. Karyawan. 

(2) Jenis pegawai berdasarkan status, terdiri dari: 

a. Pegawai tetap; dan 

b. Pegawai tidak tetap. 

(3) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 

atas:  

a. dosen dan karyawan yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh 

Ketua Umum YBW-SA atas usul Rektor; 

b. dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (dpk) yang 

melaksanakan Tri Dharma di UNISSULA atas penugasan 

Kopertis atau Kopertais; 

c. karyawan yang diangkat sebagai pegawai bulanan tetap oleh 

Rektor atas persetujuan YBW-SA, berdasarkan pertimbangan 

keahlian, kebutuhan, dan usia. 

(4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terdiri atas: 

a. dosen yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap oleh Rektor 

atas persetujuan YBW-SA berdasarkan Perjanjian Kerja untuk 

jangka waktu tertentu; 

b. karyawan yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap oleh 

Rektor berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu 

tertentu. 
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Bagian Kedua 

Kedudukan Pegawai 

Pasal 3 

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 

berkedudukan sebagai pegawai YBW- SA yang dipekerjakan di 

UNISSULA. 

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 

berkedudukan sebagai pegawai yang dipekerjakan di UNISSULA 

atas dasar penugasan Rektor. 

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c  

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di 

UNISSULA. 

Bagian Ketiga 

Kewajiban 

Pasal 4 

(1) Kewajiban Pegawai UNISSULA terdiri atas Kewajiban Umum 

Pegawai dan Kewajiban Profesional Dosen. 

(2) Kewajiban umum pegawai UNISSULA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. taat kepada Allah SWT dan melaksanakan ajaran Islam sesuai 

dengan tuntunan AlQur’an dan Sunah Rasulullah SAW; 

b. setia dan taat kepada Negara, YBW-SA dan UNISSULA; 

c. menjalankan tugas-tugas secara adil, professional, amanah, 

bijak, jujur, disiplin dan percaya diri; 

d. mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan 

golongan atau diri sendiri; 

e. mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah, YBW-SA dan UNISSULA; 
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f. menjaga rahasia jabatan dan nama baik YBW-SA, UNISSULA, 

dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai 

dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan; 

g. melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan atau merugikan UNISSULA; 

h. memelihara serta menjaga prasarana, sarana dan fasilitas 

milik UNISSULA dengan sebaik-baiknya; 

i. melaksanakan Budaya Akademik Islami (BudAi) di lingkungan 

UNISSULA; 

j. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada 

masyarakat dan warga UNISSULA; 

k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 

l. mentaati pakta integritas, sumpah jabatan, dan kode etik 

pegawai UNISSULA; 

m. menjadi teladan dalam ucapan, sikap dan tingkah laku di 

UNISSULA maupun di lingkungan masyarakat.  

 

(3) Kewajiban Profesional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, dan kode etik 

yang berlaku; 

b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi; 

c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik 

tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi mahasiswa dalam 

pembelajaran; dan 

d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 
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Bagian Keempat 

Larangan Pegawai 

Pasal 5 

Setiap pegawai UNISSULA dilarang: 

a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau 

martabat dirinya serta sivitas akademika UNISSULA; 

b. menyalahgunakan wewenang sebagai pegawai UNISSULA; 

c. menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, 

menyewa atau meminjam barang-barang, dokumen-dokumen, 

data dan/atau surat-surat milik UNISSULA secara tidak sah; 

d. melakukan perbuatan melawan hukum secara sendiri atau 

bersama-sama dengan atasan, teman sejawat, bawahan 

dan/atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 

kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan 

dan/atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan UNISSULA; 

e. meminta atau menerima sesuatu pemberian apapun dari 

siapapun yang diketahui atau patut diketahui atau patut diduga 

bahwa pemberian itu bertentangan dengan perintah jabatan atau 

pekerjaan/tugas pegawai yang bersangkutan; 

f. melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan 

yang dapat mengakibatkan terhalangi atau sulitnya pihak lain 

menerima pelayanan; 

g. menjadi anggota atau pengurus partai politik; 

h. mendirikan, menjadi anggota, dan/atau simpatisan aliran yang 

tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

 

 

 



Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan UNISSULA    12  

 

Bagian Kelima 

Hak Pegawai 

Pasal 6 

(1) Setiap pegawai tetap UNISSULA berhak: 

a. memperoleh gaji, tunjangan, insentif, bonus, dan fasilitas lain 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNISSULA dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. memperoleh kesempatan kenaikan pangkat dan golongan, 

kenaikan berkala, dan jenjang karir; 

c. memperoleh penghargaan; 

d. memperoleh subsidi untuk keberangkatan Umroh; 

e. memperoleh cuti; 

f. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan 

ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 

g. mendapatkan tali asih dan perumahan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku di UNISSULA; 

h. mendapatkan fasilitas General Check-up di RSI-SA setiap 2 

tahun sekali bagi pegawai yang memiliki masa kerja sekurang-

kurangnya 20 tahun di UNISSULA; 

i. mendapatkan uang duka atas meninggalnya pegawai dan/atau 

keluarganya; 

j. memperoleh biaya pemakaman bagi pegawai tetap yang 

meninggal dunia; 

k. memperoleh pengembangan kompetensi; 

l. memperoleh bantuan hukum terkait pelaksanaan tugasnya; 

dan 

m. membentuk organisasi pegawai. 

(2) Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (dpk) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b memiliki hak sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) kecuali hak memperoleh gaji dan tunjangan 

fungsional. 

(3) Pegawai Bulanan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(3) huruf b memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kecuali hak kenaikan pangkat dan golongan. 

(4) Setiap pegawai tidak tetap UNISSULA berhak: 

a. memperoleh gaji, tunjangan, insentif, bonus, dan fasilitas lain 

sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

b. memperoleh cuti; 

c. mendapatkan uang duka atas meninggalnya pegawai dan/atau 

keluarganya; 

d. memperoleh biaya pemakaman bagi pegawai yang meninggal 

dunia karena tugasnya; 

e. memperoleh pengembangan kompetensi; 

f. memperoleh bantuan hukum terkait pelaksanaan tugasnya. 

Paragraf 1 

Penggajian 

Pasal 7 

(1) Pegawai UNISSULA berhak memperoleh gaji yang adil dan layak 

sesuai beban kerja dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

kemampuan finansial UNISSULA. 

(2) Besarnya gaji pegawai tetap UNISSULA ditentukan berdasarkan 

komponen berikut: 

a. Gaji pokok; 

b. Tunjangan jabatan fungsional; 

c. Tunjangan jabatan struktural; 

d. Tunjangan keluarga meliputi tunjangan istri/suami dan anak; 

dan 

e. Tunjangan pangan. 
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(3) Besarnya gaji pokok, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan 

keluarga pegawai tetap UNISSULA sekurang-kurangnya sama 

dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

(4) Seseorang yang sudah diangkat menjadi calon pegawai UNISSULA 

menerima pembayaran gaji sebesar 80% dari gaji pokok. 

(5) Pegawai tidak tetap UNISSULA menerima pembayaran gaji 

berdasarkan perjanjian kerja dengan ketentuan paling sedikit sama 

dengan Upah Minimum Regional (UMR). 

(6) Besarnya tunjangan jabatan struktural ditetapkan oleh Rektor 

setelah mendapatkan persetujuan YBW-SA. 

 

Pasal 8 

(1) Gaji dibayarkan kepada pegawai UNISSULA melalui bank yang di 

tunjuk UNISSULA. 

(2) Gaji pegawai UNISSULA dibayarkan setiap bulan pada tanggal 1. 

(3) Jika tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, maka gaji dibayarkan 

pada tanggal sebelumnya. 

 

Pasal 9 

(1) Pegawai yang sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dalam jangka waktu tertentu yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dokter rumah sakit, tetap mendapatkan gaji 

dengan ketentuan sbb: 

a. 6 bulan pertama : 100% 

b. 3 bulan kedua  :  75% 

c. 3 bulan ketiga  :  50% 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung saat 

diterimanya surat keterangan dokter oleh Rektor. 

(3) Jika setelah 12 (dua belas) bulan pegawai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum sembuh dan tidak mampu melaksanakan tugas 
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dan kewajibannya yang dibuktikan dengan surat keterangan tim 

penguji kesehatan yang ditunjuk UNISSULA, maka pegawai yang 

bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan gaji. 

 

Pasal 10 

(1) Pegawai tetap UNISSULA yang ditahan karena diduga melakukan 

tindak pidana oleh pihak yang berwajib, kepada yang bersangkutan 

diberikan gaji dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. tiga bulan pertama sebesar 100% gaji 

b. tiga bulan kedua sebesar 75% gaji 

c. tiga bulan ketiga sebesar 50% gaji 

d. bulan kesepuluh dan seterusnya sebesar 25% gaji 

(2) Dalam hal pegawai tetap UNISSULA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diputus bersalah dan dipidana dengan pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan diberhentikan, pegawai yang bersangkutan 

kehilangan hak atas gaji. 

(3) Dalam hal pegawai tetap UNISSULA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diputus bersalah dan dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang tidak direncanakan dan tidak diberhentikan oleh YBW-

SA, dianggap cuti di luar tanggungan UNISSULA. 

(4) Pegawai tetap UNISSULA yang telah selesai menjalani masa 

tahanan dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat 

diaktifkan kembali di UNISSULA dan mendapatkan hak-hak sesuai 

dengan peraturan di UNISSULA dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Pasal 11 

(1) Gaji pegawai tetap UNISSULA dipotong untuk: 

a. Pph Pasal 21, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, 

sesuai dengan peraturan di perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. Zakat, Infaq, Sadaqah; 

c. Koperasi; dan 

d. Potongan lain-lain. 

(2) Potongan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

ditetapkan oleh Rektor. 

(3) Dalam hal pegawai tetap UNISSULA memiliki pinjaman di koperasi 

pegawai UNISSULA dan/atau lembaga keuangan di luar UNISSULA 

yang pembayarannya  dikuasakan oleh yang bersangkutan kepada 

bendahara UNISSULA, gajinya dipotong sesuai dengan perjanjian 

pinjamannya. 

(4) Dalam hal pegawai tetap UNISSULA karena kesengajaaan, 

kelalaian, dan kecerobohannya mengakibatkan kerusakan atau 

kerugian sebagian atau keseluruhan aset UNISSULA gajinya 

dipotong untuk mengganti kerugian. 

 

Pasal 12 

(1) Pegawai UNISSULA berhak mendapatkan kenaikan gaji. 

(2) Kenaikan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan memperhatikan standar gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan 

kemampuan keuangan UNISSULA. 

(3) Besarnya penyesuaian gaji ditetapkan oleh Rektor. 
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Paragraf 2 

Insentif, Bonus, dan Tunjangan Lain 

Pasal 13 

(1) Insentif merupakan hak pegawai UNISSULA setelah melaksanakan 

suatu kegiatan yang menunjang tri dharma perguruan tinggi. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. insentif kehadiran; 

b. insentif kepanitiaan; 

c. insentif publikasi ilmiah; 

d. insentif memperoleh HAKI dan/atau paten; 

e. insentif koordinator team teaching; 

f. insentif perwalian mahasiswa; dan 

g. insentif kelebihan SKS. 

(3) Ketentuan tentang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Rektor. 

Pasal 14 

(1) Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pegawai 

UNISSULA berhak mendapatkan insentif lembur sebagai 

kompensasi dari pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja. 

(2) Dosen UNISSULA yang karena jabatannya atau karena ditugaskan 

untuk melaksanakan tugas administrasi di luar jam kerja berhak 

mendapatkan insentif lembur. 

(3) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan 

dalam hal terdapat pekerjaan rutin yang harus diselesaikan segera 

dan atas penugasan atasan. 

(4) Ketentuan tentang insentif lembur ditetapkan dengan Peraturan 

Rektor. 
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Pasal 15 

(1) Bonus merupakan hak pegawai UNISSULA yang diperoleh karena 

pencapaian kinerja institusi yang telah ditentukan. 

(2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji selain 

gaji bulanan. 

(3) Bonus diberikan setiap bulan Desember. 

(4) Besarnya bonus sekurang-kurangnya sama dengan 1 (Satu) bulan 

gaji yang diterima pegawai UNISSULA dan ditetapkan oleh Rektor. 

Pasal 16 

(1) Tunjangan merupakan hak yang diterima oleh pegawai sebagai 

kompensasi atas pencapaian pendidikan tertentu, profesi, kinerja, 

dan tuntutan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan sebagai kompensasi atas pencapaian pendidikan 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

dosen yang bergelar doktor. 

(3) Tunjangan sebagai kompensasi atas profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan kepada dosen dan/atau karyawan yang 

memiliki sertifikat kompetensi profesi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan diberi tugas sesuai dengan profesinya. 

(4) Tunjangan sebagai kompensasi atas kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan kepada dosen dan karyawan atas 

pencapaian kinerja minimal. 

(5) Tunjangan sebagai kompensasi atas tuntutan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada dosen dan karyawan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
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(6) Ketentuan tentang pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan 

Rektor. 

 

Paragraf 3 

Kenaikan Pangkat, Golongan dan Jabatan Fungsional, Kenaikan 

Berkala, dan Jenjang Karir 

Pasal 17 

(1) Pegawai tetap UNISSULA berhak mendapatkan kenaikan pangkat 

dan golongan, kenaikan berkala, dan jenjang karir. 

(2) Mekanisme kenaikan pangkat, golongan dan jabatan fungsioanal 

untuk dosen sebagai berikut: 

a. Rektor mengajukan usulan kenaikan pangkat, golongan dan 

jabatan fungsional kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendikan Tinggi melalui Kopertis. 

b. Keputusan tentang kenaikan pangkat, golongan dan jabatan 

fungsional diusulkan oleh Rektor untuk mendapatkan 

penyesuaian. 

c. Rektor membuat keputusan kenaikan pangkat, golongan dan 

jabatan fungsional. 

(3) Mekanisme kenaikan pangkat dan golongan untuk karyawan 

sebagai berikut: 

a. LP-SDI menginformasikan karyawan yang memenuhi syarat 

untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan pada 

Pimpinan Fakultas/Unit. 

b. Pimpinan Fakultas/Unit mengajukan usulan kenaikan 

pangkat dan golongan kepada Rektor. 

c. Rektor membuat keputusan kenaikan pangkat dan golongan. 

d. Keputusan sebagimana dimaksud pada huruf c diajukan 

kepada YBW-SA untuk mendapatkan pengesahan. 
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Pasal 18 

(1) Kenaikan berkala diberikan kepada pegawai UNISSULA yang telah 

memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam 

golongan ruang gaji semula. 

(2) Kenaikan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

UNISSULA. 

(3) Mekanisme kenaikan berkala untuk pegawai tetap UNISSULA 

sebagai berikut: 

a. LP-SDI menginformasikan pegawai tetap UNISSULA yang 

memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan berkala pada 

Pimpinan Fakultas/Unit. 

b. Pimpinan Fakultas/Unit mengajukan usulan kenaikan berkala 

kepada Rektor. 

c. Rektor membuat keputusan kenaikan berkala. 

Pasal 19 

(1) Pegawai tetap UNISSULA mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan jenjang karir. 

(2) Jenjang karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada pegawai tetap UNISSULA yang telah memenuhi persyaratan 

dalam bentuk penempatan pegawai dalam jabatan struktural 

sesuai dengan kompetensinya. 

(3) Pegawai tetap UNISSULA yang diangkat dalam jabatan struktural 

wajib mengucapkan janji jabatan sebagai berikut: 

Bismillahirrahmaanirrahhiim. 
Asyhaduallailaahaillallah, waasyhaduanna Muhammadarasulullah. 

Radliitubillah hi rabba, wa bil islami diina, wa bi Muhammadin 
nabiyan wa rasuula. 
Saya menyatakan bersedia bersungguh-sungguh untuk senantiasa: 

a. tunduk,patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya 
dengan sepenuh hati; 

b. mencintai Allah, menyayangi sesama, selamat menyelamatkan 
menuju keridhoan Allah; 
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c. menjalin silaturahim dan memperkuat kualitas berjamaah; 

d. mensukseskan visi, misi dan melaksanakan tugas renstra 
UNISSULA; 

e. mentaati semua peraturan yang berlaku di UNISSULA dan 
YBW-SA; 

f. memenuhi kewajiban sebagai pejabat struktural di UNISSULA 

dengan sebaik-baiknya, cermat dan seadil-adilnya; 
g. bersedia tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun 

yang mempengaruhi jabatan saya; 
h. menjaga rahasia jabatan. 

Paragraf 4 

Penghargaan 

Pasal 20 

(1) Penghargaan diberikan kepada pegawai UNISSULA yang telah 

menunjukkan kesetiaan dan/atau yang telah menunjukkan 

prestasi kerja yang luar biasa. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa tanda 

jasa atau bentuk penghargaan lainnya. 

Pasal 21 

(1) Penghargaan atas kesetiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 

ayat (1) diberikan kepada pegawai UNISSULA yang telah mengabdi 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. 

(2) Penghargaan atas prestasi kerja yang luar biasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan kepada pegawai 

UNISSULA yang telah memiliki prestasi sekurang-kurangnya 

tingkat UNISSULA. 

(3) Penghargaan kepada pegawai ditetapkan dengan keputusan Rektor. 
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Paragraf 5 

Cuti 

Pasal 22 

(1) Cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu 

tertentu. 

(2) Jenis-jenis cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Cuti tahunan; 

b. Cuti sakit; 

c. Cuti bersalin; 

d. Cuti alasan penting; 

e. Cuti besar; dan 

f. Cuti di luar tanggungan UNISSULA. 

Pasal 23 

(1) Cuti Tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 

(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. 

(3) Untuk mendapatkan cuti tahunan pegawai yang bersangkutan 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor dengan 

tembusan atasan langsung, paling lambat 2 (dua) minggu 

sebelumnya. 

(4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Rektor. 

(5) Selama menjalani cuti tahunan, pegawai yang bersangkutan tetap 

menerima penghasilan yang menjadi haknya. 

(6) Hak cuti tahunan yang tidak diambil tidak dapat diakumulasi di 

tahun berikutnya. 

(7) Pegawai yang tidak mengambil cuti tahunan sekurang-kurangnya 

selama 5 (lima) tahun berturut-turut berhak mendapatkan 

kompensasi. 
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(8) Rektor dapat menolak, menunda, mengubah waktu cuti apabila 

terdapat kepentingan dinas yang mendesak. 

Pasal 24 

(1) Pegawai UNISSULA yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. 

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh 

pegawai yang sakit dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

(3) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 

secara tertulis kepada Rektor dengan melampirkan surat 

keterangan dokter. 

(4) Pegawai yang masih menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib 

mengajukan cuti sakit setiap 3 (tiga) bulan berikutnya.  

(5) Cuti sakit diberikan oleh Rektor untuk jangka waktu paling lama 1 

(satu) tahun. 

(6) Selama menjalani cuti sakit, pegawai yang bersangkutan tetap 

menerima penghasilan yang menjadi haknya. 

(7) Pegawai UNISSULA yang sakit kurang dari 3 (tiga) hari dapat 

mengajukan izin sakit secara tertulis kepada atasannya. 

(8) Izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengurangi 

lamanya hak cuti tahunan. 

Pasal 25 

(1) Termasuk dalam cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24: 

a. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan. 

b. Pegawai UNISSULA yang mengalami kecelakaan dalam 

menjalankan tugas sehingga perlu mendapat perawatan. 

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender 

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk 

paling lama 3 (tiga) tahun. 
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(4) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

telah diberi waktu cuti selama 3 (tiga) tahun, tidak mampu bekerja 

kembali dalam jabatan apapun, maka ia diberhentikan dengan 

hormat sebagai pegawai. 

Pasal 26 

(1) Pegawai UNISSULA wanita yang melahirkan berhak atas cuti 

bersalin. 

(2) Pegawai yang akan melahirkan wajib mengajukan permohonan cuti 

bersalin secara tertulis kepada Rektor. 

(3) Lama cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 

(satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan. 

(4) Selama menjalani cuti bersalin, pegawai yang bersangkutan tetap 

menerima penghasilan yang menjadi haknya. 

Pasal 27 

(1) Setiap pegawai berhak atas cuti karena alasan penting. 

(2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Rektor. 

(3) Cuti karena alasan penting diberikan kepada pegawai dengan 

alasan antara lain : 

a. Istri/suami, anak/menantu, orang tua/mertua, sakit keras 

atau meninggal dunia dengan hak cuti paling lama satu 

minggu; 

b. Menikah dengan hak cuti paling lama satu minggu; 

c. Menikahkan anak kandung dengan hak cuti paling lama satu 

minggu; 

d. Mengkhitankan anak laki-laki dengan hak cuti paling lama 

satu minggu; 

e. Menjadi petugas haji dengan hak cuti paling lama 45 (empat 

puluh lima) hari;  
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f. Melaksanakan penugasan Negara dengan hak cuti paling lama 

30 (tiga puluh) hari; 

g. Peristiwa lainnya yang dianggap penting oleh pejabat yang 

berwenang.      

(4) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai yang 

bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis selambat-

lambatnya 1 (satu) minggu sebelum menjalani cuti dengan 

menyebutkan alasan-alasannya dan dilengkapi dokumen 

pendukung kepada Rektor. 

(5) Selama menjalani cuti karena alasan penting, pegawai yang 

bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya. 

Pasal 28 

(1) Pegawai UNISSULA berhak atas cuti untuk menunaikan ibadah haji 

dan/atau umroh. 

(2) Lamanya cuti untuk menunaikan ibadah haji paling lama 45 (empat 

puluh lima) hari. 

(3) Lamanya cuti untuk menunaikan ibadah umroh paling lama 15 

(lima belas) hari. 

(4) Cuti untuk menunaikan ibadah haji dan umroh untuk kedua kali 

dan seterusnya mengurangi lamanya hak cuti tahunan. 

(5) Untuk mendapatkan cuti menunaikan ibadah haji dan umroh, 

pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan secara 

tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum menjalani cuti 

kepada Rektor. 

(6) Selama menjalani cuti menunaikan ibadah haji dan/atau umroh, 

pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang 

menjadi haknya. 
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Pasal 29 

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang kurangnya 2(dua) tahun 

secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting 

dan mendesak dan/atau alasan kepentingan negara berhak 

mendapatkan cuti di luar tanggungan UNISSULA. 

(2) Cuti di luar tanggungan UNISSULA dapat diberikan paling lama 5 

(lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 

(3) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan UNISSULA, pegawai 

yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis 

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum menjalani cuti kepada 

Rektor. 

(4) Selama menjalani cuti di luar tanggungan UNISSULA, pegawai yang 

bersangkutan dibebaskan dari jabatannya dan tidak menerima 

penghasilan yang menjadi haknya. 

Pasal 30 

(1) Pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan 

UNISSULA wajib melaporkan secara tertulis kepada Rektor sebelum 

masa cuti berakhir. 

(2) Rektor mengaktifkan kembali pegawai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(3) Rektor membuat teguran secara tertulis terhadap pegawai yang 

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pegawai yang tidak melapor secara tertulis kepada Rektor setelah 

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak cuti berakhir, dianggap tidak 

masuk kerja tanpa izin dan diberhentikan dengan tidak hormat 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 31 

(1) Pegawai yang sedang menjalani Cuti Tahunan atau Cuti Karena 

Alasan Penting, dapat dipanggil bekerja kembali apabila ada 

kepentingan yang mendesak dari Universitas. 

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

sisa waktu cuti yang belum dijalani tetap menjadi hak pegawai yang 

bersangkutan. 

Pasal 32 

(1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Rektor. 

(2) Rektor dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada 

pejabat yang ditunjuk. 

 

Paragraf 6 

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan 

Pasal 33 

(1) UNISSULA memberikan jaminan kesehatan bagi pegawai dan 

keluarga pegawai meliputi upaya pencegahan, pengobatan, 

pemulihan dan peningkatan kesehatan. 

(2) Pemberian jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pegawai dalam 

program BPJS Kesehatan. 

(3) Jaminan kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

berdasarakan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 34 

(1) UNISSULA memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 

pegawai. 
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(2) Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pegawai 

tetap dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 

meliputi: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

b. Jaminan Hari Tua (JHT) 

c. Jaminan Kematian (JK) 

d. Jaminan Pensiun (JP) 

(3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan berdasarakan ketentuan yang berlaku 

Paragraf 7 

Tali Asih 

Pasal 35 

(1) Pegawai tetap UNISSULA yang diberhentikan karena telah mencapai 

usia pensiun berhak mendapatkan tali asih. 

(2) Komponen tali asih terdiri dari: 

a. uang pesangon; 

b. uang jasa; 

c. uang kesehatan dan perumahan; dan 

d. komponen lain yang ditetapkan  

(3) Pegawai tetap UNISSULA yang diberhentikan dengan hormat 

sebelum mencapai usia pensiun berhak mendapatkan tali asih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan uang kompensasi gaji. 

(4) Besarnya uang kompensasi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dihitung berdasarkan potensi penerimaan gaji terakhir pegawai 

yang bersagkutan saat diberhentikan hingga batas usia pensiun. 

(5) Besarnya tali asih sebagaimana di maksud dalam ayat (2) 

ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial 

UNISSULA. 
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(6) Ketentuan tentang pemberian tali asih diatur dengan Peraturan 

Rektor 

 

Paragraf 8 

Fasilitas Lain 

Pasal 36 

(1) Pegawai UNISSULA berhak mendapatkan fasilitas sebagai berikut: 

a. pakaian dinas; 

b. subsidi ibadah Umroh; 

c. general Check-up di RSI-SA setiap 2 tahun sekali bagi pegawai 

yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun di 

UNISSULA; 

d. uang duka atas meninggalnya pegawai dan/atau keluarganya; 

e. biaya pemakaman bagi pegawai tetap yang meninggal dunia; 

f. pengembangan kompetensi; 

g. bantuan hukum terkait pelaksanaan tugasnya; 

h. membentuk organisasi pegawai; dan 

i. fasilitas lain yang ditetapkan oleh Rektor. 

(2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Rektor. 

 

BAB III 
MANAJEMEN PEGAWAI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 37 

(1) Tujuan manajemen pegawai adalah: 

a. terwujudnya pegawai yang memiliki ketaqwaan kepada Allah 

SWT, integritas, profesionalisme, dan dedikasi yang tinggi. 
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b. menjamin terselenggaranya tugas-tugas universitas secara 

baik, tertib, harmonis, sinergis dan lancar. 

(2) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. perencanaan;  

b. pengadaan (rekruitmen); 

c. pengangkatan dan penempatan; 

d. pengembangan; 

e. pembinaan; dan 

f. pemberhentian. 

Bagian Kedua 

Perencanaan Pegawai 

Pasal 38 

(1) Rektor menyusun perencanaan pegawai UNISSULA berpedoman 

pada Renstra dan Renop/RJM. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam dokumen yang berisi program rekruitmen, pengangkatan dan 

penempatan, pengembangan, pembinaan, dan pemberhentian 

pegawai. 

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari 

usulan Unit dan/atau Fakultas. 

(4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan setiap 4 tahun dengan Keputusan Rektor dengan 

persetujuan YBW-SA.  

Bagian Ketiga 

Pengadaan (Rekruitmen) 

Pasal 39 

(1) Rektor melakukan rekruitmen pegawai untuk mengisi formasi  

pegawai di UNISSULA. 
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(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi 

ketentuan: 

a. Warga Negara Indonesia (WNI); 

b. beragama Islam; 

c. berusia setinggi-tingginya 35 tahun untuk karyawan dan 40 

tahun untuk dosen; 

d. berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau  yang sederajat 

untuk karyawan dan serendah-rendahnya S2 untuk dosen; 

e. sehat jasmani dan rohani; 

f. berkelakuan baik; dan 

g. persyaratan lain berdasarkan kebutuhan formasi yang 

dibutuhkan. 

(3) Formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 

pada perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(4) Rektor dapat melakukan rekruitmen pegawai di luar perencanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengisi formasi 

pegawai yang bersifat mendesak. 

(5) Rekruitmen pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

berasal dari usulan Unit dan/atau Fakultas. 

(6) Ketentuan tentang rekruitmen pegawai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. 

Bagian Keempat 

Pengangkatan dan Penempatan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 40 

(1) Pengangkatan pegawai UNISSULA  terdiri atas: 

a. pengangkatan sebagai calon pegawai UNISSULA;  

b. pengangkatan sebagai pegawai tetap UNISSULA; dan 

c. Pengangkatan sebagai pegawai tidak tetap UNISSULA  
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(2) Pegawai UNISSULA yang telah diangkat ditempatkan dalam 

lingkungan jabatan sesuai dengan formasi dan kompetensinya. 

Paragraf 2 

Pengangkatan dan Penempatan Calon Pegawai 

Pasal 41 

(1) Rektor mengusulkan peserta yang lolos seleksi rekrutmen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada YBW-SA untuk 

diangkat dan ditempatkan. 

(2) Pengusulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diserahkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tanggal 

pengangkatan dan penempatan oleh YBW-SA. 

(3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

setiap tanggal 1 April dan/atau 1 Oktober. 

(4) Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ditetapkan dalam keputusan Ketua Umum YBW-SA. 

(5) Keputusan Ketua Umum YBW-SA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 

a. identitas calon pegawai; 

b. pangkat, jabatan, golongan dan masa kerja; 

c. unit kerja; dan 

d. hak dan kewajiban. 

Pasal 42 

(1) Calon Pegawai UNISSULA wajib menjalani masa percobaan selama 

1 tahun. 

(2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikat 

dengan perjanjian kerja. 

(3) Dalam Masa Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon 

pegawai UNISSULA: 

a. mengikuti masa orientasi; 
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b. melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan; 

c. mengikuti pelatihan kepegawaian dan pengembangan diri; dan 

d. melaksanakan Budaya Akademik Islami. 

Paragraf 3 

Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Tetap 

Pasal 43 

(1) Calon pegawai dapat diangkat sebagai pegawai tetap UNISSULA 

setelah memenuhi persyaratan: 

a. telah menjalani masa percobaan sebagai dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (1); 

b. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (3) berdasarkan penilaian atasan langsung calon 

pegawai dan/atau Rektor; 

c. mentaati perjanjian kerja; 

d. sehat jasmani dan rohani; dan  

e. lulus tes Budaya Akademik islami. 

(2) Untuk calon pegawai yang akan mengisi formasi dosen persyaratan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah dengan persyaratan 

kemampuan bahasa asing. 

(3) Pengangkatan calon pegawai ditetapkan dengan Keputusan Ketua 

Umum YBW-SA atas usul Rektor. 

(4) Pengangkatan ditetapkan setiap tanggal 1 April dan/atau 1 

Oktober. 

(5) Usul Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 

selambat-lambatnya satu bulan sebelum tanggal pengangkatan dan 

penempatan oleh YBW-SA.  

(6) Keputusan Ketua Umum YBW-SA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: 

a. identitas pegawai tetap; 

b. pangkat, jabatan, golongan dan masa kerja; 
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c. unit kerja; dan 

d. hak dan kewajiban. 

(7) Calon pegawai yang telah diangkat berdasarkan keputusan Ketua 

Umum YBW-SA wajib menandatangani pakta integritas. 

Pasal 44 

(1) Setiap pegawai pada saat ditetapkan menjadi pegawai tetap wajib 

mengucapkan janji sebagai berikut: 

Bismillahirrahmaanirrahhiim; 
Asyhaduallailaahaillallah waasyaduanna Muhammadarasulullah. 

Radliitubillah hi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin 
nabiyan wa rasuula; 
Dengan memohon hidayah Allah subhanahu wa ta’ala, saya 

menyatakan bersedia untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap 
UNISSULA, dengan ini saya berjanji: 

a. menjunjung tinggi petunjuk Allah dalam Al Quran dan 
Sunnah Rosul dalam segala kebijakan dan tindakan; 

b. mematuhi peraturan perundangan-undangan dan peraturan 
yang berlaku di  YBW-SA dan UNISSULA; 

c. melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya 
dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab; 

d. menjunjung tinggi martabat YBW-SA dan UNISSULA serta 

martabat pegawai dan mengutamakan kepentingan UNISSULA 
daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan; 

e. memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya, atau 
menurut UNISSULA harus dirahasiakan; 

f. bekerja dengan ikhlas, jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 
untuk kepentingan UNISSULA 

g. menegakkan musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan 

umat dalam melaksanakan tugas dan selalu bertawakal 
kepada Allah; dan 

h. membina semangat kebersamaan, keakraban, dan kerukunan 
dalam lingkungan kerja. 

Pasal 45 

(1) Calon pegawai tetap yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, b, dan c, 

tidak dapat diangkat menjadi pegawai tetap dan kembali menjalani 

1 (satu) kali masa percobaan. 
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(2) Dalam hal calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai tetap, 

Rektor memutus perjanjian kerja calon pegawai yang bersangkutan.  

(3) Dalam hal calon pegawai tetap tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dan e yang 

bersangkutan ditunda pengangkatannya sebagai pegawai tetap. 

(4) Dalam hal calon pegawai tetap yang akan mengisi formasi sebagai 

dosen tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 ayat (1) huruf d dan e, dan  Pasal 43 ayat (2) yang 

bersangkutan ditunda pengangkatannya sebagai pegawai tetap. 

(5) Dalam hal calon pegawai tetap menjadi tersangka karena 

melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman 5 (lima) tahun 

atau lebih maka diberhentikan sebagai calon pegawai tetap. 

(6) Dalam hal calon pegawai terbukti positif menyalahgunakan narkoba 

maka diberhentikan sebagai calon pegawai tetap. 

 

Paragraf 4 

Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Tidak Tetap 

Pasal 46 

(1) Rektor dapat mengangkat pegawai tidak tetap berdasarkan 

pertimbangan: 

a. kebutuhan yang mendesak; 

b. kompetensi dan keahlian; 

c. permintaan dari unit; dan/atau 

d. implementasi kerjasama UNISSULA dengan instansi lain; 

(2) Pengangkatan pegawai tidak tetap ditetapkan dengan Keputusan 

Rektor. 

(3) Pegawai tidak tetap wajib menandatangani surat perjanjian kerja. 

(4) Perjanjian kerja dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan 

dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. 
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Paragraf 5 

Kepangkatan dan Jabatan Pegawai 

Pasal 47 

(1) Pegawai Tetap  diangkat dalam pangkat/golongan ruang, jabatan 

tertentu. 

(2) Pengangkatan pegawai tetap dalam pangkat awal ditetapkan sesuai 

dengan pendidikan formal dan atau formasi yang dibutuhkan. 

(3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

ketentuan: 

a. Golongan Ruang II/a bagi yang pada saat diterima serendah-

rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat 

Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I dan Akta I 

atau yang setingkat. 

b. Golongan Ruang II/b bagi yang pada saat diterima serendah-

rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat 

Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, atau 

Diploma II. 

c. Golongan Ruang II/c bagi yang pada saat diterima serendah-

rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, 

Akademik, Politeknik atau Diploma III. 

d. Golongan ruang III/a, bagi yang pada saat diterima serendah-

rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) 

atau Diploma IV. 

e. Golongan Ruang III/b bagi yang pada saat diterima serendah-

rendahnya memiliki 

dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister 

(S2) atau ijazah lain yang setara. 

f. Golongan Ruang III/c bagi yang pada saat diterima serendah-

rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3). 
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g. Golongan Ruang IV/a atau sesuai dengan golongan ruang yang 

dimiliki, pada saat diterima telah memiliki jabatan akademik 

Profesor/Guru Besar. 

h. Pangkat/Golongan Ruang bagi dosen pindahan sesuai dengan 

pangkat golongan ruang yang dimiliki serta jabatan akademik 

dosen. 

Pasal 48 

(1) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan 

kenaikan pangkat berdasarkan sistem karir dan sistem penilaian 

kinerja. 

(2) Dalam rangka menjamin obyektivitas, pengangkatan pejabat 

didasarkan pada hasil penilaian kinerja, track record dan profil 

potensi pegawai. 

(3) Pengangkatan pegawai tetap dalam suatu jabatan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, 

prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan 

itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, 

suku, ras atau golongan. 

Bagian Kelima 

Pengembangan 

Pasal 49 

(1) Pengembangan pegawai dilakukan terhadap pegawai tetap 

UNISSULA dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan 

keislaman, kualitas pribadi, kompetensi, dan karier. 

(2) Pengembangan wawasan keislaman dilakukan melalui: 

a. pelatihan dan implementasi nilai-nilai Budaya Akademik Islami 

(BudAi); dan  

b. pengembangan wawasan keislaman lainnya. 

(3) Pengembangan kualitas pribadi dilakukan melalui: 
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a. pelatihan peningkatan motivasi; 

b. pelatihan kepemimpinan; 

c. pelatihan komunikasi; dan 

d. pengembangan kualitas pribadi lainnya. 

(4) Pengembangan Kompetensi  dilakukan melalui: 

a. studi lanjut; 

b. kursus, pelatihan, penataran, studi banding, workshop, 

seminar; dan 

c. pengembangan kompetensi lainnya. 

(5) Pengembangan karier dilakukan melalui pemberian motivasi, 

pelayanan, dan fasilitasi peningkatan jenjang karier pegawai. 

(6) Ketentuan mengenai pengembangan pegawai diatur dalam 

peraturan Rektor. 

Bagian Keenam 

Pembinaan Pegawai 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 50 

(1) Pembinaan pegawai dilakukan terhadap pegawai tetap UNISSULA 

dalam rangka pencapaian kinerja dan/atau penegakan disiplin. 

(2) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan. 

(3) Atasan langsung mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor. 

(4) Rektor dapat mengambil alih pelaksanaan pembinaan dalam hal: 

a. atasan langsung tidak melaksanakan pembinaan yang menjadi 

kewenangannya; 

b. atasan langsung melaksanakan pembinaan tidak sebagaimana 

mestinya; 
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c. atasan langsung menyerahkan pelaksanaan pembinaan kepada 

Rektor; atau 

d. Terdapat alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, 

dan c. 

Paragraf 2 

Pembinaan Pegawai Dalam Rangka Pencapaian Kinerja 

Pasal 51 

(1) Kinerja pegawai UNISSULA ditunjukkan dari pencapaian KPI. 

(2) KPI untuk dosen tetap UNISSULA meliputi: 

a. tri dharma perguruan tinggi; 

b. kualitas pribadi (DP3); dan 

c. pelaksanaan BudAi. 

(3) KPI untuk karyawan tetap UNISSULA meliputi:  

a. kualitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

b. kualitas pribadi (DP3); dan 

c. pelaksanaan BudAi. 

Pasal 52 

(1) Penilaian KPI dilaksanakan oleh atasan langsung setiap tahun pada 

akhir tahun akademik. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan 

predikat: 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup 

d. Kurang 

e. Sangat kurang 

(3) Mekanisme penilaian KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diatur dengan peraturan Rektor. 
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Pasal 53 

(1) Dalam hal pegawai mendapatkan predikat penilaian cukup, kurang, 

atau sangat kurang atasan langsung wajib melakukan pembinaan. 

(2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

atasan langsung berwenang untuk memberikan penugasan khusus 

yang khusus diperlukan dalam rangka pencapaian KPI predikat 

baik. 

Paragraf 3 

Pembinaan Pegawai Dalam Rangka Penegakan Disiplin 

Pasal 54 

(1) Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas 

diperlukan ketentuan tentang disiplin pegawai. 

(2) Ketentuan tentang disiplin pegawai, memuat tentang : 

a. pelanggaran disiplin pegawai; 

b. hukuman disiplin; dan 

c. pejabat yang berwenang memberi sanksi. 

Pasal 55 

(1) Setiap tulisan, ucapan, atau perbuatan pegawai UNISSULA yang 

tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan 

disiplin pegawai, dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin; 

(2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. pelanggaran disiplin ringan berkaitan dengan: 

1) tindakan diskriminatif yang dapat mengakibatkan 

terhalangi atau sulitnya pihak lain menerima pelayanan. 

2) tidak melakukan upaya dalam rangka peningkatan dan 

pengembangan kompetensi. 

3) penyalahgunaan prasarana, sarana dan fasilitas milik 

UNISSULA. 
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4) perbuatan yang mengganggu suasana kerja.  

b. pelanggaran disiplin sedang berkaitan dengan: 

1) pelanggaran terhadap Budaya Akademik Islami. 

2) penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk pribadi 

dan golongan. 

3) pelanggaran terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan. 

c. pelanggaran disiplin berat berkaitan dengan:  

1) pelanggaran terhadap perintah Allah SWT, nilai- nilai 

agama, keamanan negara dan hukum yang berlaku. 

2) pelanggaran yang dapat menurunkan kehormatan atau 

martabat sivitas akademika, UNISSULA dan YBW-SA. 

3) pelanggaran terhadap pakta integritas dan sumpah 

jabatan. 

4) melakukan aktivitas politik praktis. 

Pasal 56 

(1) Setiap Pegawai UNISSULA yang melakukan pelanggaran disiplin 

dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin 

(2) Hukuman disiplin diberikan sebagai bentuk pembinaan dengan 

tujuan untuk menyadarkan, memperbaiki dan mendidik pegawai 

yang melakukan pelanggaran disiplin. 

(3) Pemberian hukuman disiplin harus mempertimbangkan dengan 

seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pegawai 

melakukan Pelanggaran Disiplin dan memperhatikan rasa keadilan 

bagi para pihak. 

(4) Pegawai yang pernah diberi sanksi pelanggaran disiplin dan 

kemudian mengulangi pelanggaran disiplin yang sama, dijatuhi 

sanksi yang lebih berat. 

Pasal 57 

(1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari: 
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a. hukuman disiplin ringan; 

b. hukuman disiplin sedang; dan 

c. hukuman disiplin berat. 

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, terdiri dari : 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; dan 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, terdiri dari:             

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 

tahun.  

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri dari: 

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 

tahun; 

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; 

c. Pembebasan dari jabatan; 

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai pegawai UNISSULA;  

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai 

UNISSULA; dan 

f. Pengembalian kepada Pemerintah bagi Dosen Negeri 

Diperkerjakan (dpk). 

Pasal 58 

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin: 

a. Pimpinan Unit untuk hukuman disiplin ringan. 
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b. Pimpinan Fakultas berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas 

untuk pelanggaran disiplin sedang yang dilakukan oleh 

pegawai di lingkungan fakultas. 

c. Pimpinan Unit berdasarkan pertimbangan Wakil Rektor Bidang 

Administrasi Umum, Sumber Daya Insani, dan Keuangan 

untuk pelanggaran disiplin sedang yang dilakukan oleh 

pegawai di lingkungan Unit. 

d. Pimpinan Universitas untuk pelanggaran disiplin berat yang 

tidak berakibat pada pemberhentian pegawai UNISSULA 

e. YBW-SA atas usul Pimpinan Universitas berdasarkan 

pertimbangan Senat Universitas untuk pelanggaran disiplin 

berat yang berakibat pemberhentian pegawai UNISSULA. 

Pasal 59 

(1) Pegawai UNISSULA yang melakukan pelanggaran disiplin dan 

dijatuhi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau 

hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (4) huruf a,b, dan c dilakukan pembinaan. 

(2) Pembinaan disiplin pegawai tidak boleh bertentangan dengan visi, 

misi dan tujuan UNISSULA. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh: 

a. Atasan langsung bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin 

ringan; 

b. Rektor bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang 

atau hukuman disiplin berat. 

Pasal 60 

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Rektor. 
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Paragraf 4 

Pemindahan Pegawai 

Pasal 61 

(1) Pemindahan pegawai dapat dilakukan dalam rangka: 

a. mutasi; 

b. promosi; atau 

c. pemberian sanksi. 

(2) Pemindahan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan secara berkala untuk memberikan kesegaran dan 

keharmonisan dalam lingkungan kerja. 

(3) Pemindahan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan untuk meningkatkan 

jenjang karir pegawai. 

(4) Pemindahan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilakukan terhadap pegawai sebagai bentuk sanksi administratif. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan pegawai diatur dengn 

Peraturan Rektor. 

Bagian Ketujuh 

Pemberhentian Pegawai 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 62 

(1) Pemberhentian pegawai tetap diusulkan oleh Rektor dan ditetapkan 

YBW-SA. 

(2) Pemberhentian pegawai tidak tetap ditetapkan oleh Rektor. 

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diusulkan oleh Unit/Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor. 
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Pasal 63 

(1) Pemberhentian pegawai UNISSULA dapat dilakukan dengan hormat 

atau dengan tidak hormat; 

(2) Pegawai UNISSULA diberhentikan dengan hormat karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; 

c. telah mencapai usia pensiun; 

d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat 

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pegawai;  

e. penyederhanaan organisasi; atau 

f. berakhirnya perjanjian kerja bagi pegawai tidak tetap. 

(3) Pegawai UNISSULA diberhentikan dengan tidak hormat karena: 

a. melanggar pakta integritas; 

b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba, tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 s/d Pasal 161 

KUHP, dan/atau tindak pidana berat lainnya; 

c. dipidana penjara atau kurungan karena melakukan suatu 

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

penyalahgunaan jabatan; 

d. melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan disiplin 

Universitas; atau 

e. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau 

lebih berturut- turut tanpa keterangan secara tertulis yang 

sah. 

(4) Pegawai UNISSULA dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 

dengan hormat karena terlambat melapor setelah selesai menjalani 

cuti di luar tanggungan UNISSULA. 

(5) Pegawai UNISSULA dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 

diberhentikan karena melakukan tindak pidana yang tidak 
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direncanakan dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 

(dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

Paragraf 2 

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia 

Pasal 68 

(1) Pegawai  yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat. 

(2) Pemberhentian dengan hormat ditetapkan berdasarkan surat 

keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan oleh ahli waris dan/atau keluarganya kepada Rektor 

untuk diusulkan kepada YBW-SA. 

(4) Pegawai  yang telah dilaporkan hilang kepada pejabat yang 

berwenang/berwajib, dianggap telah meninggal dunia dan 

diberhentikan dengan hormat 1 (satu) bulan sejak tanggal 

dilaporkan. 

(5) Pegawai yang telah dinyatakan hilang oleh pejabat yang 

berwenang/berwajib, bila sebelum akhir bulan ke-12 (dua belas) 

diketemukan kembali dalam keadaan hidup, dapat diangkat 

kembali. 

(6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gajinya dibayar 

penuh terhitung sejak diberhentikan dengan hormat dengan 

memperhitungkan hak-hak yang telah diterima oleh keluarganya. 

Paragraf 3 

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 

Pasal 69 

(1) Pegawai tetap UNISSULA dapat mengundurkan diri dari 

kedudukannya sebagai pegawai.  
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(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada atasan 

langsung. 

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor 

memutuskan: 

a. mengabulkan permohonan dan mengusulkan kepada YBW-SA 

untuk menerbitkan surat keputusaan pemberhentian. 

b. menunda permberhentian paling lama 1 (satu) tahun apabila 

ada kepentingan dinas yang mendesak. 

c. menolak permohonan apabila pegawai yang bersangkutan 

masih terikat dalam  ikatan dinas dan/atau mempunyai 

kewajiban terhadap UNISSULA yang belum ditunaikan. 

(4) Dalam hal pegawai tetap yang mengajukan permohonan 

pengunduran diri tidak menerima keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b, Rektor memberhentikan yang 

bersangkutan dengan hormat tanpa diberikan hak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di UNISSULA. 

(5) Dalam hal pegawai tetap yang mengajukan permohonan 

pengunduran diri tidak menerima keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c, Rektor memberhentikan yang 

bersangkutan secara tidak hormat dan yang bersangkutan tetap 

harus memenuhi kewajibannya. 

(6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak 

kepegawaian sesuai dengan peraturan di UNISSULA dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Paragraf 4 

Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun 

Pasal 70 

(1) Pegawai tetap UNISSULA diberhentikan dengan hormat karena 

telah mencapai batas usia pensiun dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. batas usia pensiun bagi karyawan adalah 58 (lima puluh 

delapan) tahun; 

b. batas usia pensiun bagi dosen dengan jabatan akademik 

Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala adalah 65 (enam puluh 

lima) tahun; dan 

c. batas usia pensiun bagi dosen dengan jabatan akademik Guru 

Besar/Profesor adalah 70 (tujuh puluh) tahun. 

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai UNISSULA karena 

telah mencapai batas usia pensiun diberitahukan kepada pegawai 

yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia 

pensiun tersebut. 

(3) Pegawai tetap UNISSULA dapat mengajukan pensiun sebelum batas 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan telah 

memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. 

(4) Terhadap pegawai tetap UNISSULA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diberlakukan Pasal 33 ayat (3), (4), dan (5). 

(5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diberikan hak 

kepegawaian sesuai dengan peraturan di UNISSULA dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.            

Paragraf 5 

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani/Rohani 

Pasal 71 

(1) Pegawai  UNISSULA dapat diberhentikan dengan hormat karena 

dinyatakan:  
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a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena 

kesehatannya; 

b. menderita penyakit atau kelainan yang membahayakan bagi 

dirinya dan/atau bagi lingkungan kerjanya; atau 

c. tidak mampu bekerja kembali, setelah berakhirnya cuti sakit. 

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan tim 

penguji kesehatan yang ditunjuk oleh UNISSULA paling lama 1 

(satu) tahun sejak tidak dapat menjalankan tugasnya. 

(3) Pegawai UNISSULA yang mengalami kecelakaan dalam 

menjalankan tugas sehingga perlu mendapat perawatan, 

pemberhentiannya ditetapkan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menjalankan tugasnya. 

(4) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani ditetapkan 

setelah diterimanya pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan (3). 

(5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diberikan hak 

kepegawaian sesuai dengan peraturan di UNISSULA dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Paragraf 6 

Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi 

Pasal 72 

(1) Pegawai UNISSULA dapat diberhentikan dengan hormat karena 

adanya penyederhanaan organisasi. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh     YBW-SA atas usul Rektor berdasarkan hasil kajian tim 

penyederhanaan organisasi. 

(3)  Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Rektor 

dengan persetujuan Senat Universitas. 
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(4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak-hak 

kepegawaian sesuai dengan peraturan di UNISSULA dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 7 

Pemberhentian Karena Berakhirnya Perjanjian Kerja 

Pasal 73 

(1) Pegawai tidak tetap diberhentikan karena perjanjian kerja berakhir 

dan tidak diperpanjang. 

(2) Perjanjian kerja pegawai tidak tetap berakhir karena: 

a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; 

b. meninggal dunia; 

c. atas permintaan salah satu pihak; atau 

d. memenuhi ketentuan berakhirnya perjanjian sebagaimana 

tertuang dalam perjanjian kerja. 

(3) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan di UNISSULA dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Paragraf 8 

Pemberhentian Karena Terlambat Melapor Setelah Menjalani Cuti 

di Luar Tanggungan UNISSULA 

Pasal 74 

(1) Pegawai UNISSULA yang terlambat melaporkan diri kembali ke 

UNISSULA setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan 

UNISSULA dapat diberhentikan dengan ketentuan: 

a. apabila keterlambatan melapor kurang dari 6 (enam) bulan  

terhitung sejak berakhirnya batas waktu melapor, pegawai 

yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai 

Pegawai. 
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b. apabila keterlambatan melapor lebih dari 6 (enam) bulan 

terhitung sejak berakhirnya batas waktu melapor, maka 

pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak 

hormat. 

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 

hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan di UNISSULA dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 9 

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana yang Tidak 

Direncanakan 

Pasal 75 

(1) Pegawai UNISSULA yang dipidana dengan pidana penjara karena 

melakukan tindak pidana yang tidak direncanakan dengan 

hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan 

dengan ketentuan: 

a. apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, pegawai yang 

bersangkutan tidak diberhentikan dan dianggap cuti diluar 

tanggungan UNISSULA. 

b. apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat 5 (lima) 

tahun, pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan 

hormat. 

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 

hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan di UNISSULA dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Paragraf 10 

Pemberhentian Sementara 

Pasal 76 

(1) Pegawai UNISSULA yang dikenakan penahanan oleh pihak yang 

berwajib karena diduga telah melakukan tindak pidana 

diberhentikan sementara sampai dengan mendapatkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

(2) Pemberhentian sementara pegawai tetap diusulkan oleh Rektor dan 

ditetapkan YBW-SA. 

(3) Pemberhentian sementara pegawai tidak tetap ditetapkan oleh 

Rektor. 

(4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak-hak 

kepegawaian sebagai berikut: 

a. diberikan gaji sebesar 100 persen dari penghasilan yang 

diterima terakhir selama 3 (tiga) bulan masa penahanan; 

b. diberikan gaji sebesar 75 persen dari penghasilan yang 

diterima terakhir selama 6 (enam) bulan masa penahanan; 

c. diberikan gaji sebesar 50 persen dari penghasilan yang 

diterima terakhir selama 9 (sembilan) bulan masa penahanan 

sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. 

Pasal 77 

Mekanisme pemberhentian pegawai UNISSULA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 sampai Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Rektor. 

BAB IV 

RANGKAP JABATAN 

Pasal 78 

(1) Pegawai tetap UNISSULA dilarang merangkap Jabatan Struktural di 

YBW-SA dan UNISSULA. 
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(2) Pegawai tetap UNISSULA dilarang merangkap dalam jabatan 

struktural di YBW-SA dan UNISSULA dengan jabatan struktural 

pada Yayasan dan/atau Perguruan Tinggi lain. 

(3) Pegawai tetap UNISSULA diperbolehkan merangkap jabatan dalam 

organisasi sosial, keagamaan, maupun kemasyarakatan selama 

tidak mengganggu tugas dan kewajibannya di YBW-SA dan 

UNISSULA. 

   

BAB V 

TATA TERTIB 

Bagian Satu 

Jam Kerja Pegawai UNISSULA 

Pasal 79 

(1) Jumlah jam kerja dosen setara dengan 12 sks untuk kegiatan Tri 

Dharma dan penunjang. 

(2) Jumlah jam kerja karyawan selama satu minggu adalah 40 (empat 

puluh) jam, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. jam kerja ditetapkan hari senin s/d jum’at jam 08.00 s/d 

16.00 wib 

b. Toleransi kehadiran 15 menit 

c. Jam istirahat karyawan setiap hari ditetapkan  60 (enam 

puluh) menit. 

d. Jam istirahat di pergunakan oleh karyawan untuk sholat, 

makan dan istirahat. 

Bagian Kedua 

Hari Libur 

Pasal 80 

(1) UNISSULA menetapkan hari libur sebagai berikut: 

a. Hari libur nasional sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah; 
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b. Hari libur awal puasa; 

c. Hari libur Idul Fitri; dan 

d. Hari libur lain yang ditetapkan Rektor. 

(2) Hari libur yang bertepatan waktunya dengan hari ahad, tidak ada 

penggeseran hari libur, kecuali ada ketetapan dari pemerintah. 

(3) Bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya atau karena 

mendapatkan tugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan, maka 

hari liburnya diatur secara tersendiri atau di perhitungkan sebagai 

kerja lembur. 

BAB VI 

PERSELISIHAN PEGAWAI 

Pasal 81 

(1) Perselisihan pegawai meliputi perselisihan yang berkaitan dengan: 

a. hak pegawai; 

b. kepentingan; atau 

c. pemberhentian pegawai. 

(2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a timbul 

karena tidak dipenuhinya hak pegawai akibat adanya perbedaan 

pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan, peraturan kepegawaian, dan/atau perjanjian 

kerja. 

(3) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b timbul 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan 

dan adanya perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam 

perjanjian kerja atau Peraturan Kepegawaian. 

(4) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c timbul 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pemberhentian 

pegawai atau konsekuensi yang timbul dari pemberhentian pegawai 

yang dilakukan YBW-SA atau Rektor. 
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Pasal 82 

(1) Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diselesaikan 

melalui musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat tidak 

menghasilkan kesepakatan, perselisihan diselesaikan melalui jalur 

hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(3) Selama proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) masih berlangsung dan belum mendapatkan 

keputusan yang berkuatan hukum tetap maka hak pegawai tetap 

diberikan sesuai dengan peraturan di UNISSULA dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 83 

(1) Pekerja yang dipekerjakan oleh Fakultas/Unit berdasarkan 

perjanjian yang ditandatangani sebelum peraturan ini ditetapkan 

tetap melaksanakan pekerjaannya sampai masa kontraknya 

berakhir dan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini untuk 

masa kontrak selanjutnya. 

(2) Pegawai tetap UNISSULA yang merangkap jabatan wajib 

menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini 

dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya 

peraturan ini. 

(3) Pegawai tetap UNISSULA yang sedang diproses surat keputusan 

pensiunnya, batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan 

sebelumnya. 

 



Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan UNISSULA    56  

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 84 

(1) Dengan berlakunya peraturan Pegawai ini, maka semua peraturan 

yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh peraturan ini 

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini 

ditetapkan. 

Pasal 85 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

            

            

Ditetapkan di Semarang 
Pada tanggal  07 Dzulhijjah 1435 H 

  01 Oktober    2014 M 

Rektor, 
  

 
 

 
 
H. Anis Malik Thoha, LC., MA., Ph.D. 

NIK. 211 514 021 
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LAMPIRAN 
 

 
TABEL I 

IJAZAH, PANGKAT PERTAMA, DAN PANGKAT TERAKHIR 
PEGAWAI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

MENURUT IJAZAH/DIPLOMA/AKTA 

 

No Ijazah 
Pangkat 

Pertama 

Pangkat 

Terakhir 

1. SLTP/Sederajat Ic IIc 

2. SLTA/Sederajat IIa IIIb 

3. Sarjana Muda 
Diploma III 
Akademi  

Politeknik 
Akta III 

IIc IIIc 

4. Sarjana (S1) 

Akta IV 

IIIa 

 

IIId 

 

5. Dokter 
Apoteker 

Sarjana (S2) 
Spesialis I 

IIIb IVb 

6. Doktor (S3) 
Spesialis II 

IIIc IVc 
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TABEL II 

NAMA PANGKAT DAN GOLONGAN PEGAWAI 
 

NO. P A N G K A T GOLONGAN RUANG 

1 2 3 4 

1 Juru Muda I a 

2 Juru Muda Tingkat I I b 

3 J u r u I c 

4 Juru Tingkat I I d 

5 Pengatur Muda II a 

6 Pengatur Muda Tingkat I II b 

7 Pengatur II c 

8 Pengatur Tingkat I II d 

9 Penata Muda III a 

10 Penata Muda Tingkat I III b 

11 Penata III c 

12 Penata Tingkat I III d 

13 Pembina IV a 
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14 Pembina Tingkat I IV b 

15 Pembina Utama Muda IV c 

16 Pembina Utama Madya IV d 

17 Pembina Utama IV e 

 
 

 
 
 

 
TABEL III 

JABATAN AKADEMIK 
 

 

 
No. 

 
Jabatan 

Akademik 

 
Pangkat 

Angka 
Kredit 

Golongan 

Ruang 

Digaji 
Menurut 

GOLONGAN 

Digaji 
Menurut 
RUANG 

1. Asisten Ahli Penata Muda 100 III a 

2. Asisten Ahli 
Penata Muda 

Tingkat I 
150 III b 

3. Lektor Penata 200 III c 

4. Lektor 
Penata 

Tingkat I 
300 III d 

5. 
Lektor 

Kepala 
Pembina 400 IV a 

6. 
Lektor 
Kepala 

Pembina 
Tingkat I 

550 IV b 

7. 
Lektor 

Kepala 

Pembina 

Utama Muda 
700 IV c 

8. Guru Besar 

Pembina 

Utama 
Madya 

850 IV d 

9. Guru Besar 
Pembina 

Utama 
1050 IV e 
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