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TENTANG

POKOK- POKOK ATURAN KEPEGAWAIAN
YAYASAN PEMBINA IKIP VETERAN SEMARANG

PENGURUS YAYASAN PEMBINA IKIP VETERAN SEMARANG

Menimbang:
1. Bahwa dalam usaha mencapai tujuan institusional pendidikan tiitggi di

lingkungan Yayasan Pembina. IKIP Veteran secara efektif, efisien dan berhasil
guna diperlukan karyawan yang sepenuhnya sadar akan panggilan kerja, nilai-
nilai akhlakul karimah, Falsafat Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 khususnya dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa;

2. Bahwa untuk mewujudkan karyawan yang sadar kedrrdukan hak dan
kewaj ibannya diperlukan peraturan Aturan pokok Kepegawaian:

3. Bahwa untuk mewujudkan karyawan yang diperlukan peraturan tentang pokok-
pokok kepegawaian yang sadar tugas dan kewajiban yang menata kedudukan,
kewajiban, hak, serta pembinaan pegawai;

Mengingat :

l. UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo UU Nomor 4-l
tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor g tahun 1974.

2. UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo UU nomor 28 tahun 2004
perubahan tentang Yayasan.

3. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai.
5. Peraturan Pemerintah Nor,ror 62 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi.
6. Anggaran Dasar Yayasan pembina IKIp veteran semarang.
7. Statuta IKIP Veteran Semarang.

MEMUTUSKAN:
MENCTAPKAN : POKOK-POKOK ATURAN KEPEGAWAIAN YAYASAN PEMBIhtrA IKIT'
VETERAN SEMARANG

BAB I
UMUM

Pasal I

Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang adalah Yayasan yang berbadan hukum dan
menyelenggarakan pendidikan pada masyarakat yang didirikan berdasarkan Akte Notaris
No.42 tanggal 2l Februari tahun 1969 oleh Notaris RM. SOETOMO SOEpRApTO yang
berkedududukan di Semarang, yang dilanjutkan Akte Notaris 07 tanggal 28 Jan,ari 2010
tercatat DephumHAM : AHU-AH. 0 I .08-95 tanggal 24 Februar i 201 0.
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BAB II
PENGERTIAN

Pasal2
Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1). Veteran yang berbadan hukum dan yang
arakan dan membina lembaga pendidikan

(2) ;:,;J',:i5*1Tr,i':ffiit*l1,i;,, pembina,
Pengawas dan Pengurus.

(3)' Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dan dibina oleh yayasan, berbentuk
Institut, dan Akademi dan pendidikan lainnya serta lemb agaiem|aga sosial
lainnya.

(4).

(s).

Rektor, Direktur dan Kepala adalah Pimpinan Institut, dan Akademi dan pendidikan
lainnya yang diselenggarakan dan dibina oleh yayasan.
Karyawan adalah orang yang setelah -.*.rrhi persyaratan yang ditentukan,

, bekerja di lingkungan yayasan atau di
oleh Yayasan dan kepadanya diserahi

menurut peraturan yang berlaku.
s Yayasan Pembina IKIp Veteran atau

s'ilayah kefa udflt_lembaga pendidikan dan kegiatan.kegiatan lain yang
diselenggarakan oleh yayasan-

Unit ke{a adalah..satuan kerja yang mendukung pelaksanaan pendidikan dankegiatan lain yang diselenggarakan oleh yayasun. " '

(6).

(7)

(8).

Pasal3
Pegawai

(l) Karyawan Yayasan terdiri dari :

a. Pegawai Tetap;
b. Pegawai Tidak Tetap.

(2) Yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Tetap adalah secara tetap dan menyediakan
seluruh waktu kerianya 

Eas di lembaga pendidika, dankegiatan lain yang disel ;.b' Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang bekerja berdasarkan kesepakatan
dengan lembaga pendidikan dan kegiatui lui., yang diselenggarakan olehYayasan.

(3) Karyawan Tetap terdiri dari :

a. Pegawai Tetap yayasan;
b' Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Lembaga yaitu Tenaga pengajar atauDosen Tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasi.kan keputusanPemerintah melaksa-nakan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan TriDharma perguruan Tinggi di lembaga yang diselenggarakan oreh yayasa,.
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(4) Pegawai Tetap Yayasan terdiri dari :

a. Dosen Tetap Yayasan, yaitu karyawan
berdasarkan ketentuan yang berlaku

yang diangkat oleh Pengurus Yayasan
dengan tugas pokok melaksanakan Tri

Dharma Perguruan Tinggi;
b. Dosen Tetap Terbatas, yaitu

beban tugas terbatas;
Dosen Tetap yang diangkat oleh Yayasan dengan

c. Tenaga Administrasi Tetap, yaitu karyawan yang diangkat oleh yayasan
dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan non akademik di lingkungan
yayasan:-

d. Tenaga Penunjang Akademik, meliputi peneliti, pengembang pendidikan,
pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belalar.(5) Karyawan Tidak Tetap terdiri dari :

a. Dosen Tidak Tetap, yaitu karyawan yang diangkat pimpinan lembaga untuk
jangka waktu tertentu dengan tugas mengajar;

b. Tenaga Kontrak, yaitu tenaga pengajar atau bukan pengajar yang bekerja
berdasarkan perjanjian kerja yang bersifat terbatas, 

-Uait 
,n"ngenai waktir.

tugas dan fasilitas yang diberikan.

BAB III
HUBT'NGAN KERJA

Pasal 4
Penerimaan Dosen dan Koryawan

(l) Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang dalam merekrut karyawan disesuaikan
dengan formasi yang diperlukan melalui r"t.kri serta masa percobaan dan kepadacalon karyavran/dosen akan diberikan pekerjaan/jabatan berdasarkan forrnasi
pekerj aan, pendidikan, pengalaman

(2) Pimpinan lembaga dapat mengusulkan formasi pegavrai kepada yayasan.
(3) Persyaratan menjadi calon karyawan/dosen

a. Syarat Umum
Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik d;buktikan dengan surat
keterangan kepolisian.

b. Syarat Khusus
. Tenaga Kebersihan berijazah SLTP. Sopir dan Satpam berijazahstTA
' Tenaga Administrasi beijazah minimar sMA/sMK dan

menguasai komputer
r Tenaga Edukatif berijazah 52c. Lulus seleksi yang diserenggarakan oleh lembaga dan yayasan.

(4) Setiap calon karyawan wajib menempuh masa perco[aan minimal 3 bulan terhitungsejak tanggal diterima dengan Surat Keputusan Yayasan, dan ,.g..u diambil
keputusan diangkat menjadi tenaga tetap atau diberhentikan.(5) Dalam masa perc-obaan, Lembaga berhak memutuskan hubungan kerja denganpemberitahuan paling lambat tiga ( 3 ) hari sebelumnya dan lembaga tidak wajib
memberi ganti rugi/pesangon.

(6) Besarnya gaji disesuaikan dengan ketentuan pedoman gaji yang berlaku yaitu : g0
"/" x 0 tahun dari golongan ruang.

(7) Masa kerja karyawan/dosen diperhitungkan sejak ditandatangani Surat Keputusanpengangkatan, sampai seorang karyawan/dosen diberhentikan bekerja pada
Yayasan.

(.r



(8) Pegawai Tetap yang bekerja/bertugas di luar tanggung jawab yayasan wajib
meminta ijin yayasan.

(9) Apabila diperlukan, lembaga dapat mempekerjakan karyawan/dosen kontrak
dengan masa kerja tertentu atau tenaga honorer untuk jangka waktu tertentu dongap
kesepakatan kerja.

Pasal 5
Pe n g an g kato n da n pemb e r h e ntian pej ab at s tr ukt u ra r

(l) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan dengan pertimbangan senat
institut.

(2) Pembantu Rektor dan Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan
pertimbangan senat institut atas perse ujuan dari yayasan.

(3) Pembantu Dekan, diangkat dan diberhentikan ole-h Rektor dengan pertimbangan
Senat Fakultas dan persetujuan yayasan.

(4) Ketua jurusan dan ketua program studi diangkat dan diberhentrkan oleh Rektor atas
usulan jurusan dengan pertimbangan Senat Fkultas dan persetujuan yayasan.(5) Pejabat struktural dilingkungan lembaga diangkat oleh pimpinan'lembaga atas
persetujuan yayasan

(6) Masa jabatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Juruan dan
Ketua Program studi selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk I ( satu ) kali
masa jabatan.

(7) Masa jabatan pejabat struktural administrasi selama 3 ( tiga ) tahun dan dapatdipilih kembali unruk 1 ( satu) kali masa jabatan.

BAB IV
MUTASI KARYAWAN

pasal 6

Pimpinan berhak melakukan mutasi karyawan, dengan memperhatikan kebutuha.lembaga, kemampuan, pendidikan, kondite kerja, se?a har-hal rain yang dianggapperlu guna mendukung kemajuan lembaga.
Mutasi karyawan dilakukan 2 tahun kecuali dengan pertimbangan khusus.

BAB V
PENG UPAHAN/PENGGAJIAN

Pasal T
Sistem penggajian

yang ditetapkan dan diatur oleh yavasan
u dan tidak dibawah UMK.

a saat adanya hubungan kerja, dan berakhir

ya dibayarkan setiap bulan sejak Surat

b ersan gkutan dan bes arn5,a di s e s uai kan?:ffi; J#+#*:f ffi 
*arvawan van g

(l)

(2)

't-



(5) Seluruh ketentuan dalam perhitungan upah/gaji serta tunjangan-tunjangan lain bagi
karyawan, maupun cara pemba y ar anny a di sesuai kan dengan kemampuan yaya san.

(6) Pembayaran tunjangan fungsional dosen diperhitungkan sejak surat keputusal oleh
Kopertis atau Dirjen Dikti.

Pasal S
Komponen Gaji

Komponen gajikaryawan terdiri da1r gaji pokok, kenaikan gaji dan tunjangan lainnya,
yang diatur tersendiri.

al9
Pangkat, Golongan , Ruang dan Gaji

(1) Pangkat, Golongan, dan Ruang rnerupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat
seorang Pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian

(2) Susunan pangkat, golongan, ruang dimaksud uyut 1t; ada2 adalah:
a) Untuk Ka"ryawan Administrasi sebagai berikut :

b) Untuk Pegawai/Karyawan Edukatif ( Dosen ) :

No Panskat Golongan Ruang
1 Juru Muda T a
2 Juru Muda Tingkat I I b
3 Juru I c
4 Juru Tingkat I I d
5 Pengatur Muda II a
6 Pe4gatur Muda Tingkat I II b
7 Pe4gatur II c
8 Pengalur Tingkat I II d
9 Penata Muda III a

10 lqutu Muda Tingkat I u b
1I Penata IT c
t2 Penata Tingkat I ilI d
13 Pembina ry a
t4 Pembina Tingkat I IV b
15 Pembina Utama Muda IV c
t6 Pembina Utama Madya IV d
17 Pembina Utama IV e

JENJANG JABATAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG

Asisten Ahli Penata Muda IIII-a
Penata Muda Tk. I / III-b
Penata / III-c
PenataTk. I/III-d

Lektor Kepala Pembina /IY-a
PembinaTk. I/IV-b
Pembina Utama Muda lly-c

400
550
700

Pembina Utarna Madya / IV-d
Pembina Utama llY-e



(1)
(2)
(3)

(4)

(3) Gaji Pokok karyawan ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, ruang sesuai
dengan peraturan yang berlaku

(4) Karyawan yang diangkat dalam suatu pangkat lebih tinggi dari pangkat lama,
diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru, yang segaris dengan gaji
pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

(5) Karyawan yang diturunkan pangkatnya kedalam suatu pangkat yang lebih rendah
dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris
dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut
pangkat lama.

(6) Gaji Karyawan Kontrak diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan Lembaga.

BAB VI
WAKTU KERJA, ISTIRAHAT, LIBUR DAN KERJA LEMBUR

Pasal l0
lYaktu Kerja

Hari kerja Dosen dan pejabat struktural akademik diatur dengan peraturan khusus.
Hari kerja karyawan 6 hari dalam I ( satu ) minggu.
waktu Kerja dimulai jam 08.00 - 14.00 wIB atau waktu yang ditetapkan oleh
Yayasan berdasarkan kebutuhan tertentu kecuali hari Jum'at dan Sabtu.
qPtiuP hari kerja karyawan diwajibkan mengisi Presensi/daftar hadir yang telah
disediakan di setiap unit masing-masing.

Pasal I I
lYaktu Istirahat dan Waktu Libur

Institut menentukan hari istirahat dan hari libur sebagai berikut :

(1) Waktu istirahat kerja dari jam 12.00 - 12.30 atau waktu yang ditetapkan oleh
yayasan berdasarkan kebutuhan tertentu.

(2) Hari libur resmi sesuai ketentuan pemerintah.

Pasal 12
Kerja Lembur

(1) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat meminta
kebutuhan.

karyawan kerja lembur sesuai dengan

(2). Dasar perhitungan upah lembur disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
TIDAK MASUK KERJA DAN CUTI

Pasal 13
Hal Tidak Masuk kerja

Pimpinan Perguruan Tinggi mengatur ketentuan tidak masuk kerja sebagai berikut :(l) Tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat ketlranguridokt...(2) Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan tertulis akan mengur*gi hak cuti tahunan.(3) Tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut tanpa pernberitahuan tertulis akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. q1.



(4) Tidak masuk kerja selama 30 hari dalam tahun berjalan, tanpa ijin tertulis dari
lembaga atau yayasan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yar,g berlaku.

Pasal 14
Cuti

Setiap karyawan dapat mengambil cuti dengan ketentuan sebagai'berikut :

(1) Dalam hal melaksanakan pernika.han diberikan hak cuti selama 6 hari.
(2) Dalam hal melahirkan diberikan cuti selama 2 bulan.
(3) Tiap kali setelah bekerja selama 12 bulan terus menerus berhak memperoleh cuti 12

hari dan diperhitungkan dengan ketidakhadiran dalam tahun berjalan.
(4) Cuti diajukan dengan permohonan tertulis.
(5) Cuti tahunan dapat diambil paling lama 6 hari kerja berturut-turut, selebihnya dapat

diambil secara berangsur.

BAB VIII
JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Pasal 15
Pro$ram Aste k/lamsoste k

(l) Karyawan Yayasan diikutsertakan dalam program jamsostek sesuai UU No. 3 tahun
1992 darj, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993.

(2) Program Jamsostek meliputi :

a. Jaminan kematian
b. Kecelakaan kerja
c. Jaminan hari tua
d. Jaminan Kesehatan

(3) Pembayaran jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan menjadi tanggungjarvab /
dibayar oleh Yayasan.

Pasal 16
Tunjangan Kematian

Apabila karyawan meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya yang sah
bantuan sebagai berikut :

(l) Gaji dalam bulan berjalan.
(2) Uang tanda duka sesuai ketentuan jamsostek dan ketentuan yayasan.
(3) uang pesangon diberikan kepada karyawan sesuai peratuian yang

Yayasan.

diberikan

ditetapkan

Pasal l7
Pakaian Kerja/Seragqm dan Kelengkapan Kerja

(1) Pimpinan Perguruan Tinggi menetukan dan rnenyediakan seragam bagi karyawan
sesuai kemampuan.

(2) Pimpinan Perguruan Tinggi akan mengupayakan dan menyediakan perlengkapan
kerja dalam rangka memudahkan dan meningkatkan keamanan kerja karyawan.

Y/
/\t
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Pasal 18
THR dan Hadiah

Pimpinan Perguruan Tinggi memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 berdasarkan
kemampuan lembaga yang diberikan 1 taht,n sekali menjelang hari raya ldul Fitri.

Pasal 19
Pendidikan

(1) Dalam upaya peningkatan kualitas karyawan lembaga akan
pendidikan Sl, 32, 53 dan memberikan bantuan pendidikan
ketentuan yang berlaku.

(2) Bagi karyawan yang mendapat hantuan biaya dari
memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan

mengusahakan
sesuai dengan

lnstansi lain, Yayasan
kondisi dan kemampuan

yayasan.
(3) Bagi karyawan yang studi lairjut 52, 53 harus mendapatkan ijin dari lembaga dan

yayasan.
(4) Setelah selesai pendidikan 32, 33 diwajibkan mengabdi selama 10 tahun diperkuat

surat perjanjian.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK KARYAWAN

Pasal 20
Kewajiban Karyawan

yasan
yang

iap hari kerja, dengan melaksanakan tugas_
tugas administrasi.

@ Karyawan edukatif ( dosen ) berkewajiban hadir setiap hari kerja sesuai peraturan,
dengan melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan dengan beban minimal 12 SKS
maksimal24 SKS.

Pasal 2l
Hak Karyawan

Setiap karyawan berhak-memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berhak untuk mendapatkan cuti.
Karyawan mempunyai hak kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku

(l)
(2)
(3)



(4)

(5)

Berhak mendapatkan bantuan biaya perawatan apabila karyawan mengalami
kecelakaan dalam menj alankan tugas kedinas an.

Apabila karyawan menderita cacat jasmani dan rohani dalam dan karena
menjalankan tugas, berhak memperoleh pesangon sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(6) Setiap karyawan yang telah bekerja selama 25 tahun tanpa cacatlpelanggaran-
pelanggaran berhak mendapatkan penghargaan yang diatur yayasan.

Pasal 22
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP 3 )

Semua karyawan / pegawai selalu dinilai pelaksanaan pekerjaannya ( DP3 ).
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan meliputi ; Kesetiaan, Prestasi Kerja,
Tanggungjawab, Ketaatan, Kej uj uran, Prokarsa, Kepemimpinan.
Pelaksanaan Penilaian dilaksanakan tiap akhir tahun.
Penilaian yang dinilai oleh Pimpinan, diatur sesuai dengan peraturan penilaian DP3.

Pasal 23
Larangan Bagi Karyawan

Setiap karyawan, yang masih mempunyai hubungan kerja dengan Yayasan Pembina IKIP
Veteran Semarang, dilarang untuk :

(1) Mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja dengan pihak lain/instansi lain.
(2) Mengalihkan tugas kepada orang lain tanpa seijin Rektor dan Yayasan.
(3) Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
(4) Membocorkan rahasia atau memberikan keterangan kepada pihak ketiga dengan

maksud untuk merugikan lembaga.
(5) Menarik / memungut uang dari mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung

dengan alasan apapun.
(6) Membawa benda-benda berbahayayangtidak ada hubungannya dengan pekerjaan.
(7) Berjudi, mengancam dengan kekerasan, melakukan kekerasan, berbuat tidak

sopan/asusila, berzina. berselingkuh, membawa senjata tajarnlapi, merusak barang
milik lembagalrckan kerjanya, membuat dan atau mengedarkan/menempel parnplet
dan sejenisnya dengan perbuatan lain yang dapat menimbulkan keresahan dan
keonaran serta proses kerja.

(8) Menghasut rekan kerja/pihak lain untuk mengadakan demonstrasi, pemogokan
kerja, adu domba antara karyawan dengan lembaga atau pihak lain.

(9) Membawa keluar barang-barang milik lembaga, meminjamkan, mengkaryakan
barang milik lemb aga y ang dipercayakan kepadanya.

(10) Mengumpulkan masa, berpidato/ceramah yang sifatnya memecah belah dan lain-
lain perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kegiatan-kegiatan yang
terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi atau masyarakat sekitamya.

(l l) Melakukan perbuatanyang mengganggu proses belajar mengajar.

BAB X
SANGSI/HUKUMAN

Pasal 24
Pemberian S anks i/H uk uman

(1) Pimpinan akan mengambil tindakan sanksiihukuman terhadap para karyawan yang
melakukan pelanggaran disiplin kerja sesuai dengan pasal25.

(1)
(2)

(3)
(4)

I
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(2) Hukuman/sanksi yang dijatuhkan rrengesarrpingkan adanyatuntutan ganti rugi.

Pasal 25
B entuk' S anksi/If uk uman

SanksiiHukuman terhadap pelanggaran disiplin kerja dan pelanggaran lainnya, dapat
berbentuk:
(l) Teguran lisan oleh atasannya
(2) Peringatan I I I I III secara tertulis. Setiap karyawan yang mendapat peringatan

tertulis wajib menandatangani surat peringatan yang diberikan kepadanya.
(3) Penurunan tingkat jabatan struktural.
(4) Pembebasan tugas ( skorsing ) dari pekerjaan selama per bulan/semester/tahun dan

selama skorsing tidak boleh melakukan kegiatan apapun dan gaji dibayarkan 50%
setelah dikurangi tunjangan-tunjangan fungsional, struktural ataupun yang lain.

(5) Pemutusan Hubungn Kerja
Lembaga dapat memutuskan hubungan kerja, apabila sudah mendapat teguran ke III
tertulis yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan pemerintah tentang tata
cara pemutusan hubungan kerja.

BAB XI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 26
Hubungan Kerja Putus Karena Hukum

Yang dimaksud pufus karena karena hukum adalah suatu hubungan kerja yang
putus/berakhir dengan sendirinya tanpa perlu adanya suatu tindakan dari salah satu pihak,
baik karyawan, lembaga maupun ijin dari pihak tertentu.
(l) Hubungan kerja yang diadakan atas kesepakatan dalam jangka waktu tertentu.(2) Tenaga./karyawan honorer yang selama I bulan leUih tidak melaksanakan

kewaj ibannya sebagai karyawan.
(3) Meninggal dunia.
(4) Masih dalam masa percobaan dan tidak mendapat penetapan sebagai Karyawan/

Dosen di lembaga.

Hubungan kerja yang putus secara demikian tidak perlu pernyataan pengakhiran
sebelumnya.

Pasal 27
Hubungan Kerja yang Diputuskan Oleh pengadilsn

Hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan :

(1) Bila karyawan melanggar hukumAJU dan sedang dituntut hukuman 2 tahun atau
lebih, dan belum ada keputusan. kepadanya dapat dibebas tugaskan maximum 6
bulan. Untuk sementara waktu dari labatannya/pekerjaaruryu f.rrg* pembayaran
gaji sebesar 50% dan gaji pokok aaniita keprt ru..hakim menfatakan bersalah
maka hubungan ke{anya putus tanpa syarat. c



(2) Karyawan.dosen yang ditahan
lembaga, tidak diberikan gali
berlaku.

oleh pihak berwajib bukan karena pengaduan
dan diberikan pesangon sesuai ketentuan yang

(1)

(2)

Pasal 28
Hubungn Kerja Yang Putus Karens Usia Lnjut Rasionalisasi

Dosen yang telah berusia 60 tahun diputuskan hubungan kerjanya karena usia
lanjut.
Karyawan yang telah berusia 56 tahun diputuskan hubungan kerjanya karena usia
lanjut.
Kepada yang bersangkutan diberikan uang pesangon dan uang jasa sebagaimana
yang diatur oleh peraturan lembaga.
Dalam hal Yayasan tnemutuskan unluk menutup jurusan atau suatu unit karena
alasan efisiensi dan mereorganisasi, maka kepada dosen atau pegawai dapat
dihentikan atau dapat dialihkan ke unit lain sejauh memiliki kompetensi dan
tenagany a masih diperlukan.
Jika tenaga karyawan masih dibutuhkan masa kerjanya dapat diperpanjang sebagai
dosen kontrak aau karyawan kontrak.
Perpanjangan sebagaimana pasal 30 d ditetapkan oleh yayasan.

BAB XII
PERJALANAN DINAS

Pasal 29

Bagi karyawan/Dosen yang melaksanakan tugas ke Instansi lain, maka kepadanya
diberikan uang perjalanan dinas yang besarnya ditentukan oleh yayasan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Masa Berlakunya Peraturan Institut/Lembaga

(l) Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan kepegawaian Yayasan
Pembina IKIP Veteran Semarang, maka akan diatur dalam peraturan
tambaharVSurat Keputusan tersendiri dikemudian hari, sehingga mengacu dan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bahwa peraturan ini akan dibagikan kepada seluruh ciosen dan karyawar- agff dapat
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(3)

(4)

(s)

(6)

:.,./
)



(1)
(2)

Pasal 31
Aturan Tambahan

Pokok peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dalam hal belum ada peraturanyangbaru atau hal-hal yang belum tercantum dalam
peraturan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Semarang
Pada taneeal : I April2010
Ketua Pengurus,

il
J


