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Wassalamualaikum Wr.Wb
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Informabcs & Business Instrtute (IBI) Danmajaya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Peraturan Institusi ini dibuat untuk pegangan bagi institusi maupun karyawan yang berisikan tentang
hak - hak dan kewajiban masing - masing pihak (institusi dan karyawan) dengan tujuan memelihara
hubungan kerja yang baik dan dinamis antara Institusi dalamhalini Informatics&Business Institute
(IBI) Darmajaya dengan seluruh karyawan, dalam usaha bersama menumbuh kembangkan budaya
pelayanan dan budaya kerja sehingga terjadinya peningkatan karyawan dan langsungnya institusi.

Sebagai pegangan Buku Peraturan Institusi ini akan dibagikan kepada karyawan dengan harapan
agar seluruh karyawan dapat mengetahui dan mempelajari serta mengimplementasikan dalam setiap
aktivitas kerja d masing - masing unit/bagian untuk menghindari terjadinya gesekan - gesekan baik
antarkaryawan maupun karyawan dengan Institusi yang seharusnya tidak periu terjadi.

Pimpinan mengharapkan agar Buku Peraturan Institusi ini merupakan salah satu sarana yang
hidup bagi kita untuk mentngkatkan sekaligus memanfaatkan daya dan upaya yang kita miliki demi
terwujudnya tujuan bersama.
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Andi Desfiandi, S.E., MA
RektorI   ^ pI m

Menetapkandi : Bandar Lampung
Pada tanggal  : 15 Desember 2008

1.Undang-undangNo.20Tahun2003 tentang Pendidikan Nasional.
2.Peraturan Pemerintah No.60Tahun1999 tentang Pendidikan Tinggt.
3.Surat  Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.

165/D/0/2008 tertanggal 20Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK -
STIE Darmajaya menjadi Informatics And Business Institute (IBI) Darmajaya.

4.Surat  Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No.SK.051/YP-
AH/KEP/IX-08 tentang Pengangkatan Rektor Informatics & business Institute (IBI)
Darmajaya.

5.Surat  Rektor  Informatics And Business Institute (IBI) Darmajaya
No.IM.048/DMJ/REK/X-08tentang Permohonan Perubahan Struktur Organisasi.

6.Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No.IM.003/YP-AH/X-08 tentang
Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi.

7.Surat Keputusan Rektor No.SK.0383/DMJ/REK/SDM/X-2008 tentang Perubahan
Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN

: Peraturan Institusi Informatics & Business Institute (IBI) Darmajaya sebagaimana ter-
lampir dalam Surat keputusan ini.

: Peraturan Institusi Informatics & Business Institute (IBI) Darmajaya ini beriaku selama
3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.

: Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila temyata dikemudlan hari
terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga

tfmetapkan:

Pertama

Mengingat:

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INFORMATICS & BUSINESS INSTITUTE DARMAJAYA

Nomor : SK.0487 / DMJ / REK / BSDM / XII - 2008
Tentang

PERATURAN INSTITUSI
INFORMATICS & BUSINESS INSTITUTE DARMAJAYA

Menimbang : a. Bahwa vlsi dan misi Informatics & Business Institute (IBI) Darmajaya akan lebih
mudah dicapai jika terjalin hubungan yang harmonis antara jajaran pendiri,
pengurus dengan jajaran karyawan beserta dosen.

b. Bahwa untuk mewujudkannya diperiukan Peraturan Institusi sebagai pedoman
yang mengatur kejelasan syarat - syarat dan tata tertib kerja pada Perguruan
Tlhggi Darmajaya.

Surat Keputusan Rektor



I   ^ prasmart

BandarLampung,    November 2008

Yang rnembuat pemyataan.

Henyatakan bahwa saya telah meherima, membaca, dan memahami isi buku Peraturan Institusi yang
ttertafcu di Informatics & Bustness Institute (IBI) Darmajaya, serta berjanji untuk mentaati semua
hetentuan dan bersedia menanggung segala akibat yang ditetapkan dalam buku peraturan kerja
taryawanini.

Stfat pemyataan ini saya buat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa paksaan dari siapapun

PERNYATAAN

NK
UrttKerja

Tfang bertandatangandibawahini

KepadaYth.

& Business Institute (IBI) Darmajaya

Lampung

Surat Pernyataan
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Pasal 1
Ruang Lingkup

1.Peraturan Institusi ini beriaku bagi seluruh karyawan dan atau dosen yang bekerja dan menerima gaji
pada Pergunjan Tinggi (Informatics & Business Institute /IBI) Darmajaya, kecuali jika baginya telah
diatur suatu perjanjian kerja tersendiri. termasuk Surat Keputusan, Surat Edaran maupun petunjuk
pelaksanaan.

2.Peraturan fnstitusi ini mengatur syarat - syarat, tata terttb kerja, hak serta kewajiban Institusi dan
Karyawan yang bersifat umum. Persyaratan kerja yang bersifat khusus atau yang memerlukan
pengaturan lebih lanjut, akan diatur dalam Pedoman Sistem Kepegawaian / Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Institusi, Surat Keputusan Pimpinan atau Perjanjian Kerja tersendiri sesuai dengan
kebutuhan.

3.Terhadap persyaratan kerja atau hal - hal lain yang belum cukup atau tidak diatur dalam ketentuan ini
atau peraturan kepegawaian dan perjanjian kerja khusus, beriaku ketentuan umum sebagaimana
diatur dalam peraturan perundangan yang beriaku.

Pasal 2
Pengertian / istilah

1.Pemsahaan:
adalah Perguruan Tinggi (Informatics & Business Institute / IBI) Darmajaya yang berada dalam
naungan Yayasan Pendidikan Aifian Husin, yang beralamat di Jl. ZA Pagar Alam No.93 Bandar
Lampung.

2.Pimpinan:
adalah karyawan yang karena jabatannya mempunyai tugas memimpin dan atau mempunyai
wewenang mewakili kedalam maupun keluar bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tmggi
(informatics & Business InstHute / IBI) Darmajaya dengan berpedoman kepadaanggaranDasar/
Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Alfian Husin.

3.Karyawan:
adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada Institusi dengan menerima gaji / upah, baik
ctitingkat pimpinan, tenaga pengajar atau dosen.stafdankaryawan.

4.Karyawan Tetap:
adalah seluruh karyawan yang bekerja dan terikat hubungan kerja dengan Institusi untuk waktu
tidak tertentu dengan mendapat gaji / upah, dan ditingkat berdasarkan surat keputusan yayasan.

BAB I UMUM



anggkn^awab d^awah pimpinan atasannya, dengan penuh inisiatif, loyalitas dan bersedia
•wq> sama untuk meningkatkan usaha institusi.

Sp fcjiyjwjMi datam melaksanakan peke^aan sehari - hari wajib menjaga kebersihan dan

dridanlngkungan.

kMfmmMi wajft) memekhara / merqaga tesetamatan jiwa diri sendiri dan orang tein serta
si yangdidapat karena >abatan/pekefjaandiiingkungankepadanya.

di tempat kerja serta menjalankannya dengan baik sebagai bentuk komrtmen kerja
i sendn dan nstitusi.

fcjryawun wapb memberikan keterangan yang sebenamya baik mengenai diri sendiri
n pefceriaannya kepada yang berwenang dalam hubungan dengan tugasnya.

wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik - baiknya dan penuh

karyawan wajib mentaati  dan melaksanakan   Peraturan Institusi / ketentuan
dan atau Pedoman Sistem Kepegawaian, seluruh tata tertib, Standard

4 Prosedur (SOP), hasil rapat dan evaluasi kerja, budaya kerja dan budaya pelayanan

a. K^yawan berhak atas upah sebagai imbalan dari kerja yang dilakukan

h. Karyawan (tetap / kontrak) golongan tertentu berhak atas upah lembur untuk kelebihan jam kerja
^i wafclu kerja yang telah ditetapkan Institusi, dengan mengacu ketentuan pasal 26

Sdapkaryawanberhakatascuti
* (anowan dan keluarganya berhak memperoleh bantuan kesehatan, sesuai dengan ketentuan

mm •ua.ljp.m yang bertaku.

karyawan berhak menerima ganti rugi atas gangguan atau cacat badan sebagai akibat
Ksanaan tugasinstitusj sesuaidenganketentuanJAMSOSTEKyangberiaku.

—an berhak untuk mengemukakan pendapat, usul dan saran - saran kepada atasannya
9 oertadiungan dengan tugas atau pekerjaannya.

berbak untuk mengundurkan diri dan memperoleh surat keterangan kerja sesuai
a^gan fcctontuan dan kondisi yang beriaku.

^fiiwi berhak mendapatkan periindungan dari institusi apabila dalam menjalankan tugas
•rjs berhubungan dengan hukum (mendapat   pendampingan oieh lembaga hukum yang

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Karyawan

10AhliWaris :
adalah keluarga / orang lain yang ditunjuk oleh karyawan urriuk menerwna setiap pembayaran yang
menjadt haknya bila / terjadi sesuatu hal yang tidak memungkinkan karyawan untuk hadir di
Pemsahaan (sakit parah / cacat tetap, meninggaf dunia). Datam hai tidak ada penunjukkan atas ahli
waris maka yang ditetapkan sebagai ahli waris adalah yang ditentukan menurut hukum yang
beriaku.

11Pekerjaan :
adalah pekerjaan yang dilaksanakan oieh karyawan untuk kepentingan fnstitusi dalam suatu
hubungan kerja dengan mendapatkan balas jasa.

12.Hari dan Jam Kerja :
adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh institusi dengan berdasarican ketentuan ketenaga kerjaan
yang beriaku.

13.Gaji(upah) :
adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari institusi kepada karyawan untuk suatu pekerjaan
atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinifai dalam bentuk uang yang ditetapkan
menurut suatu persetujuan atau sesuai ketentuan undang - undang dan dibayar atas dasar suatu
perjanjian kerja antara institusi dengan karyawan termasuk tunjangan baik uang untuk karyawan
sendiri maupun keluarganya.

tanggung jawab pembinaan dan

9. Atasan Langsung :
adalah  karyawan yang karena jabatannya  mempunya
pengawasanterhadap karyawanyangadactibagiannya

syah berada dibawah penguasaan bistitusi dan digunakan i
Lingkungan Institusi :
adalah seluruh tempatyang
menunjang kegiatan institusi.

5.Karyawan Tidak Tetap:
adalah karyawan yang bekerja dan terikat hubungan ker^a untuk waktu tertentu dimana syarat -
syarat dan perjanjian keganya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang
termasuk kedalam karyawan tidak tetap adalah karyawan honorer, karyawan kontrak, karyawan
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.i

6.Keluarga Karyawan:•
adalah 1 (satu) isteri atau suami yang sah menurut hukum dan atau 3 (tiga) anak - anak (anak kesatu,
kedua & ketiga) (apabila anak hasil adopsi maka hanjs menyerahkan surat keterangan adopsi daii,
pihakyangbenvenang) yang telah terdaftar padaBiroSumberDayaManusia.                 i

7.Kompetensi Kerja:!
adalah kemampuan kerja setiap karyawan yang mencakup aspefc pengetahuan, keahlian dan sikap
kerja berdasarkan budaya kerja dan budaya pelayanan Perguruan Tinggi Darmajaya.

BAB I UMUMBAB I UMUM



n yang telah ditetapkan.

Memberikan perintah atau pekerjaan yang layak kepada karyawan selama waktu ker)a dan atau
(Muar jam kerja dengan mengikuti ketentuan yang beriaku.

k. Menugaskan karyawan untuk melakukan kerja lembur dengan mengindabkan undang - undang

alau ketentuan pemerintah.
c Mfenetapkan aturan kerja tata tertib dalam institusi dengan mnegindahkan undang - undang atau

luSjrku.m pemerintah.
C Itengrmgkat, menempatkan, dan mengalih tugaskan karyawan di seluruh lingkungan pekerjaan

yong leidapat di institusi.
c IMmjCiii'li|l 111 cuti karyawandemikepentinganoperasionalinstitusi

l  Itantiittjtsuatu prestasi kerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh institusi (key

Pmponnent Indikator / KPI setiap unit).
S- IMJ^uCai mutasi, promosi dan demosi kepada seluruh karyawan diseluruh lingkungan institusi

•U kepentinganoperasionalinstitusi.

L  Mtanikjskan hubungan kerja dalam hal melanggar aturan - aturan kedisiplinan maupun aturan -
•uai yuig lain dengan memperhatikan ketentuan undang - undang yang beriaku tentang

katanagakeijaan.

Z buapkaa ktstftusi :
gaji, upah lembur  dan tunjangan - tunjangan lain  yang layak sesuai dengan

yang beriaku dan kemampuan keuangan institusi.

h. M—ita ijkiperaturan/ketetapanpemerintahdibidangketenagakerjaan.

c MnmiiliMi m kesejahteraan karyawan sesuai dengan peraturan yang beriaku dan kemampuan

mendkMt, membimbing, melatih, memperhatikan karyawan dan memelihara

nserta kesehatan kerja karyawan.
binaan kepada seluruh karyawan untuk dapat beketja secara optimal sesuai

Pasal 4
Hak dan Kewajlban Instltusl

BAB I UMUM

f.Setiap karyawan wajib menyimpan segala dokumen / keterangan yang dapat dianggap sebaga
rahasia institusi yang didapat karena jabatan /pekerjaan di lingkungan institusi.j

g.Setiap karyawan wajib dan bersedia untuk diperiksa oleh petugas keamanan institusi pada saar
diperiukan untuk kepentingan penyidikan / pembuktian ataupun untuk keperiuan pemeriksaan,
secara berkala.

h.  Setiap karyawan wajib menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma - norma pergaulan yang
beriaku dalam lingkungan institusi ataupun masyarakat.

i.  Setiap karyawan wajib menghormati atasannya, pimpinan institusi dan sesama karyawan.

j.   Setiap karyawan wajib melaporkan kepada pimpinan insbtusi / Biro SDM apabila ada perubahan -
perubahan atas status dirinya, susunan keluarganya, perubahan aiamatdan sebagainya.

k.  Setrap karyawan dapat menggunakan semua fasilitas institusi hanya untuk keperiuan dinas,
apabiia untuk keperiuan pribadi harus dilakukan hanya untuk keperiuan - keperiuan mendesak /
penting saja dan atas seizin atasan langsung dan atau pimpinan unitterkait.

I.  Setiap karyawan selama waktu keija tidak boleh meninggalkan tempat keijanya, tanpa ijin teriebih
dahulu dari atasan langsungnya atau bagian/unit yang berwenang untukhalitu.

m. Setiapkaryawanwajibmembatasiwaktupenerimaantamu-tamu pribadidalamjam-jamkerja.

n. Setiap karyawan tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang bukan atas perintah atau seijin
atasannya dan Udak diperkenankan untuk memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya keouali
atas perintah atau ijin dari atasan yang bersangkutan.1

o. Setiap karyawan harus bebas dari perselisihan kepentingan (conflict of interest) yang dapat'
mempengaruhi keputusan - keputusan dan nekomendasi - rekomendasi mereka sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan mereka.

p. Menghadiri undangan rapat dan kegiatan - kegiatan institusi secara tepat waktu, kecuali ada
alasan yang sah dan dapat diterima Institusi.

q. Melayani pelanggan intemal maupun ekstemal dengan sebaik - baiknya berdasarkan nilai - nilai
yang terkandung dalam Budaya Pelayanan Perguruan Tinggi Darmajaya.

r.   Menyimpan rahasla institusj danataurahasia jabatan dengan sebaik - baiknya.

s. Menyimpanalat-alatkerjapadatempatnyasetelahselesaidipergunakan.

t. Memabkan kran air, listrik dan peralatan lain yang seharusnya dimatikan setelah selesai
dipergunakan.

u. Menjaga suasana kerja senantiasa kondusif, saling menghargai sesama rekan kerja, atasan,
menghindari konflik pribadi dalam kerja, menjaga diri untuk tidak melakukan tindakan yang
melanggar kode etik, hukum, sabotase, pemogokan dan slow down.

v. Memberitahukan kepada institusi dalam hal terjadi tindak pidana / keadaan yang membahayakan ;
atau yang akan menimbulkan kerugian bagi institusi.

BAB I UMUM
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Pasal 5
Dasar - Dasar Umum Penerimaan dan Penempatan Karyawan

1. Persyaratan umum dalam penerimaan Calon Karyawan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan
institusi dan kompetensi calon karyawan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pedoman
Kepegawaian.

Z. Penempatan dan pengalih tugasan karyawan didasarkan atas kebutuhan organisasi, pendayagunaan
karyawan dan disesuaikan dengan kondisi institusi.

3l Calon karyawan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh institusi.

4. Ketentuan - ketentuan yang menyangkut penerimaan dan penempatan karyawan diatur lebih rinci
dalam Pedoman Kepegawaian dan Standard Operating Prosedure (SOP).

Pasal 6
Status Karyawan

Berdasarkan pada sifat dan jangka waktu ikatan kerja, status karyawan ditetapkan sebagai berikut:

1.Karyawan Tetap

Adalah karyawan termasuk Dosen dan Staf yang bekerja secara penuh, tidak terikat dengan institusi lain
dandiangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan.

2.Karyawan Tetap Tidak Tetap
(Karyawan Lepas / Kontrak / Honorer /Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu)

Adateh karyawan termasuk dosen yang dipekerjakan tanpa suatu ikatan hubungan kerja yang tetap atau
hanya dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu pada waktu tertentu / jenis kerja tertentu, yang menurut
sifet, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, dipekerjakan menurut kebutuhan
tertentuinstitusiberdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 7
Masa Percobaan / Pengangkatan Karyawan

1^ Seliap calon karyawan tetapwajibmenjalani masa percobaan selama 6(enam)bulanpertama.

7- Apabia dalam masa percobaan antara institusi dan calon karyawan terdapat ketidakcocokan atau
nstitusi menilai cafon karyawan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya, maka salah satu pihak
dapat mengakhiri hubungan kerja tanpa pemberian uang pesangon / ganti rugi daiam bentuk apapun
(torteang dafem kontrak keija).

X bu^j^i dapat memberi kesempatan kepada calon karyawan untuk mengajukan permohonan
psniaian kembali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berdasarkan kebijaksanaan institusi.

4. Sdtema dalam masa percoban calon karyawan dianggap mampu melaksanakan pekerjaan
feodasarfcan penilaian atasan langsung, maka Biro Sumber Daya Manusia mengajukan usufen

^dl Rektor II untuk disetujui oleh Rektor dan diproses pengangkatan sebagai karyawan
otohYayasan.

BAB II HUBUNGAN KERJA



I d^^etenggarakan oieh institusi, mengundurkan diri sebelum masa kontrak sejak
ndkikan tersebut, maka segala biaya yang timbul wajib dipertiitungkan sesuai dengan
sai 29dan30 atau diselesaikan secara tunai.

yang menyangkut pendtdikan (studi lanjut) dan latihan kerja diatur secara

i biicuPedomanKepegawaian.

Pasal 11
Dasar - Dasar Pembinaan Karyawan

. bahwa Aim, Visi dan Misi Perguruan Tinggi Darmajaya akan lebih mudah dicapai seluruh
manajemen institusi dan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya didasari oleh nilai - nilai

•anj ^enjpakan budaya kerja dan budaya peiayanan institusi. Oleh karena itu pembinaan karyawan
n untuk membangun kompetensi yang dilandasi Budaya Kerja Pro SMART (Profesional,
Measureable, Acceleration, Responsibility, Trushworthty)  dan  Budaya Pelayanan Pro

(Proactive, Serveive with heart,  Maximum Speed - Maximum Result,  Intergrity, Low
acy.Empathy), sebagaimana teriampirdan menjadi kesatuan dengan Peraturan Institusi ini.

bahwa kompetensi yang meliputi pengetahuan, keahlian, sikap kerja yang beriandaskan
^a kefja dan budaya pelayanan Perguruan Tinggi Darmajaya, bukan hanya terbentuk melalui

namun juga melalui pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman kerja. Untuk itu

i  kompetensi akan dilakukan meialui:

baik intemal maupun ekstemal
Kcoarikasi serta pembinaan antara Pimpinan dengan karyawan
Evoiuasi berkesinambungan terhadap prestasi kerja
Pwi^Mjmi tugas - tugas baru, baik melalui pemberian tugas khusus yang bersifat proyek kerja,

mmjpkMi mutasi / rotasi.

Pasal 12
Pendidikan dan Pelatihan Kerja

bri menyelenggarakan pendidikan dan latihan kerja bagi karyawan untuk meningkatkan
dan keterampilan guna melaksanakan tugasnya dengan baik serta dalam rangka

karir karyawan dimasa mendatang.
ri ns^ust berwenang menugaskan karyawan untuk mengikuti pendidikan menajemen (studi

seminar-seminardanlatihan.
yang telah menyelesaikan pendklikan / training baik di dalam maupun luar

BAB III PEMBINAAN KARYAWAN

Penempatan dan Pemindahan Karyawan (Mutasi)

1.Institusi berwenang dan berhak sepenuhnya untuk menempatkan dan atau memindahkan seora.3
sekelompok karyawan menurut kebutuhan dan kepentingan operasional institusi, baik dari sual
jabatan / baglan ke jabatan / bagian lainnya dan atau dari suatu tempat / daerah ke tempat / daeri
lainnya dalam institusi maupun antarinstitusi dalam naungan Yayasan PendidikanAlfian Husin.    }

2.Sungguhpun penempatan dan pemindahan karyawan merupakan hak prerogratif institusi, karyaw
dapat mengajukan permohonan mutasi secara tertulis kepada Pimpinannya untuk diteruskan ke Biit
Sumber Daya Manusia. Permohonan dapat dipertimbangkan dengan memeperhatikan kebutuha
institusi.L

3.Penolakan terhadap penempatan dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dikategorikar
sebagai penolakan terhadap perintah kerja yang layak apabiia alasan penolakan tersebut tida^
berdasarkan alasan yang tepat dan diterima oleh akal.

Pasal 9
Promosi

1.Promosi diberikan kepada karyawan oleh institusi tanpa adanya diskriminasi, dengan pertimbangan
pertimbangan sebagai berikut:

a.Memprioritaskan sumber daya manusia yang sudah ada untuk mengisi posisi jabatan yan^
kosong.

b.Dinilai memuaskan dalam hasil kerja, disiplin serta konduite (perilaku) dalam jabata^

sebelumnya.
c  Cakap untuk menduduki jabatan yang iebihtinggi.
d.  Memiliki kompetensi dan adanya kualifikasi untuk jabatan yang akan diisi.

2.Karyawan yang telah dipromosikan, menjalani masa uji coba promosi selama minimal 6
tergantung pada kedudukannya yang baru.

3.Karyawan yang dinyatakan tidak berhasil dalam melaksanakan masa percobaan promosi dapal
diperpanjang masa percobaan atau kembali ke jabatan semula ataupun mengikuti ketentuan yanq
telahdisepakatibersama.

4.Karyawan yang dinyatakan berhasil dalam masa percobaan promosi menerima surat keputusar^

pengangkatan.

Pasal 10
Kepangkatan Karyawan

Jenjang  Golongan dan kepangkatan sesuai struktur organisasi institusi diatur lebih lanjut dalarnj

Pedoman Kepegawaian/ Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Institusi.

BAB II HUBUNGAN KERJA



_ yang memperaleh kualifikasi nilai rata - rata Baik sekali (Bs) dan atau minimal Naik (B)
penode penilaian beijalan akan mendapatkan kenaikan golongan dan pangkat  sesuai
• ketentuan.

msi yang memperoleh kualifikasi nilai rata - rata Kurang (K) akan diberikan surat peringatan
a benenjang dan dapatdikenai sanksi pemutusan hubungan keija, jika setelah mendapat
pmgatanketiga(3kaliperiodepenilaian)karyawan tetap tidak memperbaiki kiner)anya.

^^^-ketentuan diatas harus melihat kebutuhan, kebijaan serta kondisi institusi.

BAB III PEMBINAAN KARYAWAN
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Pasal 13
Penghargaan Pendidikan

1.Karyawan yang meningkatkan pendidikan tebih tinggi dari sewaktu diterima sebagai karyawai
institusi memberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi penyesuaian atas pendidikan yan _.
diperolehnya.

2.Karyawan yang memperoleh penghargaan pendidikan seperti dimaksud point 1 diatas adala
karyawan tetap yang tefah bekerja lebih dari 4 tahun.

Pasal 14
Penilaian Prestasi Kerja

1.Penilaian Prestasi Kerja ditakukan dengan tujuan:

a.  Mengenali kelebihan dan kelemahan kompetensi kerja karyawan, sehingga dapat diketahi
adanya kebutuhan pelatihan dan disiapkan arah pengembangan selanjutnya.

b  Sebagai alat komunikasi antara pimpinan dan karyawan sehingga terbina hubungan yang seh^
dan harmonis, karyawan memahami apa yang diharapkan pimpinan, sebaiknya pimpina
mengenali aspirasi / harapan karyawannya.

c  Menyadarkan karyawan bahwa keberadaanya di institusi menimbulkan kewajiban bagi diriny;
untuk memberikan prestasi kerja yang terbaik bagi institusi, sehingga Penilaian Prestasi kerja
akan  mempengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan dar
hukuman seperti:
Persyaratan dalam pengangkatan dosen/ karyawan tetap, penetapan doseri dan karyawar
teladan, nilai kenaikan gaji, promosi, demosi, hingga pemberhentian.

2.Penilaian Prestasi Kerja dilakukan sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, bersifat rahasir
antar sesama karyawan namunbersifatterbukaantaraPenilaidenganYangdinilai.

3.Yang berwenang melakukan penilaian prestasi kerja diatursecara berjenjang yaitu pimpinan langsung
dari jenjang KepalaBagiansampaitingkatRektor.

4.Nilai dalam Penilaian Prestasi Kerja dinyatakan dalam sebutan sebagai berikut:
Kualifikasinilairata-rata:
-Baik sekali (Bs)
-Baik(B)
-Cukup(C)
-Kurang (K)

5.Karyawan yang memperoleh kualifikasi nilai rata - rata Baik Sekali (Bs) dalam 1 kali penilaian atau Bai^^
(Baik) dafam 2 (dua) kafi penilaian secara berturut- tumt akan mendapatkan kenaikan golongan dan
pangkat dan akan masuk dalam daftar promosi ke jabatan diatasnya dengan memperhatikar^
kebutuhan Institusi dan prosedurpromosi.

BAB III PEMBINAAN KARYAWAN
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anKerja

a.Setiap karyawan wajib hadir pada waktu kerja yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan
pulang sebelum waktunya tanpa izin terlebih dahulu dari atasan langsung dan atau dari Biro SDM.

b.Setiap karyawan wajib melakukan pencatatan kehadiran dan kepulangan pada mesin pencatat
otomatis dengan menggunakan sidik jari.

c.Ketidak hadiran sehari penuh tanpa keterangan / bukti yang dapat diterima dianggap mangkir.

d.Keteriambatan masuk kerja dan atau meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir
dianggap sebagai pelanggaran tata tertib, kecuali dengan izin tertulis atasan langsung dan Biro
SDM karena alasan - alasan yang dapat diterima.

•. Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit dan atau karena sesuatu hal yang dianggap
penting / mendesak, wajib memberi tahu kepada Biro SDM baik melalui telepon / Fax dan
menyerahkan surat tertulis pada hari mulai bekerja.

t Setanjutnya apabila ketidakhadiran karena:
1.Sakit  2  hari kerja atau lebih, karyawan diwajibkan membawa surat keterangan dokter

setelah masuk kembaii. Khusus bagi karyawan yang harus dirawat di rumah sakit untuk lebih
dari waktu 3 hari kerja maka yang bersangkutan / keluarga wajib menyerahkan bukti
keterangan dirawat kepada Biro SDM.

2.Sakit keterangan dokter, karyawan wajib membuat surat keterangan tertulis yang ditujukan
ke Biro SDM. Dalam 1 (satu) bulan hanya diperbolehkan satu kali sakit tanpa keterangan
dokter, namun Biro SDM berhak mengevaluasi apabila karyawan sering sakit tanpa surat
keterangandokter.

3L  Hal - hal lain, karyawan diwajibkan membuat pemberitahuan tertulis dengan menyertakan
bukti - bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 15
Waktu dan Pakaian Kerja

WaktuKerja

a.Jam kerja diatur sesuai kebutuhan ke^a dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku

b.Dalam waktu kerja jam kerja diberikan istirahat untuk makan selama 1 (satu) jam, dilakukan
secara bergtlir pada setiap bagian yang pengaturannya dilakukan oleh Kepala Biro / Bagian
masing-masing.Jamistirahat tidakdihitung sebagai jam kerja.

c.Waktu Kerja di institusi diatur sebagai berikut:
KarvawanShiftSiano:
-Senin-Kamis   : 08.00-16.00 Istirahat 12.00-13.00
-Jum'at: 08.00-16.00 Istirahat 11.30-13.00
-Sabtu: 08.00-12.00

Karyawan Shift Malam:
-13.00-21.00 Istirahat 17.30-18.30

BAB IV TATATERTIBKERJA
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m^ ateu manyuruh menjual, memperdagangkan barang berupa apapun, mengedarkan daftar
^n^an, menempelkan atau mengedarkan poster yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan
^m nsttusi tanpa izin tertulis dari pimpinan institusi.

i api, bahan petedak, senjata tajam, minuman keras, dan narkoba kedalam

L
/ menggunakan barang atau milik institusi untuk keperiuan pribadi atau pihak ketiga tanpa

edari pampinan institusi.
sopan, baik dengan perkataan yang kasar. maupun dengan perbuatan yang dinilai

Pasal 17
Tanggungjawab Pengawasan

dan atau atasan langsung dari setiap unit kerja karyawan bertanggungjawab atas
raturan Institusi / Tata Tertib Institusi, serta menjaga tegaknya kedisiplinan karyawan

bawah pengawasannya.
dan atau atasan langsung, melalui Biro SDM, dapat mengenakan sanksi sesuai

19s.dpasal22.

Pasal 18
Larangan - Larangan Bagi Karyawan

n rfcrang melakukan kegiatan yangs sejenis / mirip dengan kegiatan institusi yang secara
! / idak langsung mengakibatkan pertentangan kepentingan dengan aktifftas instrtusi tanpa

i Wakl Rektor dan sepengetahuan Rektor. (Contoh : bila karyawan seorang dosen tidak
mengajar ditempat lain tanpa seizin Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Rektor).
• dan mempergunakan barang / alat milik instiusi keiuar lingkungan Institusi tanpa izin

MSanpimpinaninstitusi.

bahaya kebakaran, kecelakaan kerja dan bahaya lainnya maka setiap

herus mematuhi hal - hal sebagai berikut:
•n yang mengetahui adanya musibah harus segera bertindak dan memberitahukannya

• sesama karyawan dan pimpinan.
musfcah terjadi diluar jam kerja, maka karyawan yang ada atau berada di tempat kerja /

•ya yang mengetahui adanya musibah wajib untuk segera berkumpul di tempat kejadian
nstatfuntuk mengamankan lokasi kejadian dan tempat kerja, segera memberitahukan
m metafcs sarana komunikasi tercepat dan memanggil pemadam kebakaran jika

3AB IV TATATERTIBKERJA
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: Pakaian PDH warna biru
: Pakaian Kerja (kemeja, celana dasar dan berdasi
: Bebas Rapi dan Sopan / Kemeja berkerah (khusus bagi dosen waf

menggunakan celana dasar)
: Bebas, rapi dan sopan

: StelanBlazerwamabiru
: Pakaian kerja bebas rapi dan sopan
: Bebas, rapi dan sopan (tidak diperkenankan memakai pakaian ya^

terialu ketat atau teriihat pakaian dalam / underware)

Pasal 16
Kebersihan, Keamanan dan Keselamatan Kerja

1.Institusi menyediakan sarana bagi terselenggaranya kebersihan dan terjaminnya keamanan
keselamatan kerja karyawan.

2.Karyawan wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan dan keselamatan kerja ditempat bekerj
maupun dilingkungan institusi.

3.Karyawan diwajibkan menjaga dan memelihara semua barang milik Institusi.

4.Karyawan yang mendapatkan periengkapan pelindung kerja atau pakaian khusus dari institusi, waji
menggunakannya dalamjam-jam kerja serta merawatnya.

Untuk mencegah kebakaran, kecelakaan kerja dan bahaya lainnya maka setiap karyawan wajib unhi
mematuhi ketentuan berikut:

a.Tempat kerja, jalan dan pintu keluar masuk harus kefihatan bersih dan rapi
b.Dilarang meletakkan barang - barang yang tidak periu dttempat aiat pemadam kebakaran / ald

P3K.
c.Dilarang merokok dikawasan bebas rokok dan atau tempat yang rawan kebakaran.
d.Dilarang menimbutkan / membuat api pada tempat - tempat teriarang atau memungkinkan timl

kebakaran.
e.Pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan benda - benda yang mudah terbakar

dilakukan dengan hati - hati.

a.Pria
-Senin dan Kamis
-Selasa dan Rabu
-Jum'at

-Sabtu

b.Wanita
-Senin s.d Kamis
-Jum'at
-Sabtu

g  Karyawan  yang mendapat jadwal atau shift kerja dilarang meninggalkan atau menukart^.
dengan jadwal karyawan lain tanpa ijin dari atasan langsung yang bersangkutan.

h.  Karyawan wajib melakukan presenst kehadiran pada waktu masuk dan pulang kerja. (Maaf
pukul 08.00 dan pulang pukul 16.00).

i.  Institusi dapatmemperhitungkan ketidakhadiran karyawan dengan hakcuti karyawan.

3. PakaranKerja

8AB IV TATATERTIBKERJA
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i. P^^ngulangan atas pelanggaran tingkatl.i. Daang tertambat lebih dari3kalidalamsebulantanpa pemberitahuandanalasanyangjelas.
& Tttek hadir / tidak melaksanakan kewajiban kerja dalam satu bulan, tanpa pemberitahuan

seoefcsmya/ alasan yang dapat diterima.fci Menbawa pulang fasilitas kerja seperti notebook, LCD projector utnuk kepentingan pribadi /

anpa pn pimpinan.. Tijafc melaksanakan kewajiban kerja atau melakukan hal - hal yang dilarang dalam peraturan ini

^^i peraturan pelaksananya.
. mmi •! Tngkatlll.dapat dikenai sanksi berupa Surat Peringatan Tmgkat lll.antaralain:

fc   TMafc hadr / melaksanakan kewajiban kerja 4 hari kerja / lebih tapi kurang dari 7 hari kerja

fcarfcsut-turut tanpa keterangantertulisyangsah.
i. lfc^ masuk kerja selama 7 (tujuh) hari berturut - turut atau tebih dalam 1 bulan tanpa

_ fcsicrangan tertulis yang sah.m. Mendak untuk melaksanakan perintah kerja yang layak lebih dari 2 kali tanpa alasan yang

Ttiafc melaksanakan kewajiban / aturan kerja atau melakukan hal - hal lain dilarang dalam
perafcran institusi ini dan peraturan pelaksananya, kecuali yang dikenai sanksi pelanggaran

fclV.

embubuhkan tanda tangan pada surat peringatan yang diberikan kepadanya
yang bersangkutan tidak menandatangani maka surat peringatan akan tetap

tersebut diatas tidak menutup kemungkinan bagi institusi untuk mengajukan
^a 'v^^^ dan atau ganti rugi kepada karyawan dalam hal terjadi tindakan / pelanggaran yang

wn —jwnUjMcan kerugianbagi institusi.

•^poft ^m jenis pelanggaran diatur sebagai berikut:
~ > ^ijji •iTiujl ii |, dapat dtkenai sanksi berupa surat teguran atau Surat Peringatan I, antara

i  Datang teriambat maksimal 3 kali dalam sebulan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
& Menhggaftan tempat kerja pada jam kerja tanpa tjin atasan langsung dan atau Biro SDM c.q.

3a^an Pembinaan maksimal 3 (tiga) kali.
^ ""cafc menggunakan seragam dan atau kelengkapannya tanpa alasan yang jelas.
m. Menggunakan fasilitas kerja seperti telephone, faxcimiie untuk kepentingan probadi secara

senebtian /tanpa ijin atasan langsung.* Monotafc perintah lembur atau perintah kerja yang layak (rutin & non rutin) tanpa alasan yang

/^a^.m Mumpertakukan pimpinan dan atau atasan langsung rekan kerja dan pelanggan secara tidak

n dktepan umum (membentak, berkata - kata kasar).

nTmgkat II, dapat dikenat sanksi berupa Surat Peringatan Tingkat II, antara lain:

IV TATATERTIBKERJA
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7.Mengoperasikan mesin / alat yang bukan wewenangnya.

8.Memperpanjang cuti tanpa izin dari atasan dan BjroSDM.
9.Tidur dalam jam kerja.
10 Menempel,merubahataumemindahkan papanpengumumanatau informasiinstitusitanpaijin.
11.Mengancam, menghina, menganiaya, pimpinan / rekan kerja /pelanggan dan atau keluarga.
12.Membujuk pengusaha, keluarga pengusaha, pimpinan, rekan kerja atau pelanggan untuk bert^

sesuatu yang melanggar hukum atau kesusilaan.
13.Menerima sogokan dalam bentuk uang, barang, fasilrtas atau dalam bentuk lain sehingga

langsung maupun tidak langsung merusak dan merugikan kepentingan atau nama baik institusi.

Pasal 19
Pelanggaran dan Sanksi

1.Setiap perbuatan yang melanggar tata tertib kerja, Standard  Operasional  Prosedur, Peratu^^
Institusi, Budaya Kerja, Budaya Pelayanan akan diambil tindakan atau sanksi berupa teguran lisa
(pembinaan), surat teguran, surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, skorsing da
atau pemutusan hubungan kerja(PHK).

2.Sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatas ditujukan sebagai tindakan perbaikan, pembinaan dl
pengarahan terhadap sikap dan perilaku kerja karyawan serta sebagai konsekwensi logis dari adanj
hubungan kerja.

3..Sanksi yang diberikan kepada seorang karyawan yang diakibatkan karena kelalatan atasan langsunj
maka sanksi dapat diberikan kepada karyawan dan atau atasan langsung yang bersangkutan.

4.Pemberiansanksitidakharusberurutan, akantetapiditetapkan dengan mempertimbangkan:
-Jenis pelanggaran
-Frekuensi pelanggaran
-Berat ringannya pelanggaran
-Unsur-unsur kesengajaan

5.Institusi dapat mengeluarkan'peringatan baik secara lisan maupun tertulis (Intemal Memo tegurd
atau surat peringatan) kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran tata terttb institua
Intemal Memo teguran dapat dtbuat oleh atasan langsung dan ditembuskan kepada
sedangkan surat peringatan (SP) dikeluarkan oleh Biro SDM.

6.Masa bertakunya sanksi
a.Intemaf memo teguran beriaku selama 1 (satu) tahun, dan apabila dalam kurun waktu tersetW

terjadi pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka dapat dikeluarkan
peringatan.

b.Peringatan tertulis I, II masing • masing beriaku 6 (enam) bulan sedangkan peringatan tertulis^
berlaku 12 (dua belas) bulan.

c.Setelah diberikan surat peringatan ke - III, maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukW
walaupun masa beriaku surat peringatan III sedang bertangsung, sesuai dengan UU No.13 tahu^
2003.

BAB IV TATATERTIBKERJA
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ar^cagaiberikut:
*m sa^ perjanjian kerja diadakan memberi keterangan palsu atau yang dipalsukan.
•tei-a^kn - minuman keras yang memabukkan didalam lingkungan kerja atau lingkungan Institusi.
•tei-a^a dan ateu mengedarkan barang - barang teriarang seperti: narkoba, psikotropika, dan zat

oef amyadidalanimaupundiiuarlingkunganinstitusi.
•^^^cjkan perbuatan asusila ditempat kerja.
•^^osjcan tindakan kejahatan, antara lain : mencuri, mencoba mencuri, menggetapkan, menipu,
wimiiI "J mijl' "ibarang-barangteriarangbaikdidalammaupundiluarlingkunganinstitusi.
Iterm^a perfcetehaian, menganiaya, menghina dan mengancam pimpinan institusi atau teman

n institusi ateu teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan

18

* aeratfah kerja yang layak
•an atau melakukan kewajiban secara ceroboh / tidak sesuai dengan Standard Operating

3OP)yang ditetapkan
m dibidang pengawasan kepada bawahan / tidak memberikan arahan dan petunjuk

i kerja yang dilakukan oleh bawahan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap

aacas.^afcap metakukan pekerjaan yang diberikan oleh institusi walaupun telah dicoba / diberi

ten dibagian / unit lainnya (telah dilakukan mutasi).
i - larangan atau kewajiban - kewajiban yang tercantum dalam peraturan institusi yang

r/kdakditaati oleh karyawan.

Pasal 22
Pelanggaran Tata tertib Yang Dapat Diberikan Surat Peringatan

awan yang melakukan pelanggaran berat terhadap tata tertib institusi atau tidak melakukan
setoagaimana mestinya dan telah diberi surat peringatan III atau melakukan pelanggaran
au yang merugikan institusi dan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja dan

jai prosedur perundang - undangan yang berlaku. Yang termasuk pelanggaran berat

iberikut:
td^ngteriambat dan atau pulang lebih awal tanpa izin

idakmasukkerja
a^^tpsai idak menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan

n keselamatan kerja dan petunjuk - petunjuk dari atasan

Pasal 21

Petanggaran Tata tertib Yang Dapat Diberikan Surat Peringatan

tmm.jntoer^^an surat peringatan tertulis kepada karyawan yang melanggar tata tertib institusi

3AB IV TATATERTIBKERJA

1.Untuk kepentingan pemeriksaan / penyelidikan, karyawan yang melakukan pelanggaran deng^
ancaman sanksi PHK ateu Pidana. dapat diberikan tindakan "pembebasan Tugas  Sementaq
(skorsing).

2.Jika pemeriksaan telah selesai dan karyawan terbukti tidak bersalah, maka skorsing dicabut ctt
karyawan dipul.hkan hak - haknya serta bekerja kembali seperti biasa.

3.Dalam hal pemeriksaan telah selesai dan karyawan dinyatakan bersalah, maka skorsing dapl

diianjutkan sebagai sanksi ateu dicabut untuk kemudian diganti dengan sanksi yang sesuai dengi
tingkat pelanggaran yang terbukti dilakukan karyawan.

d. Pelanggaran Tingkat IV, dapat dikenai sanksi benjpa Skorsing dan atau Pemutusan Hubund

Kerja{PHK,antaralain:

i.  Melakukan hal - hal  lain yang dilarang dalam peraturan institusi ini dan peral
pelaksananya, terutama karyawan dan atau dosen yang sedang  menjalani  san(
pelanggaran tingkatdibawahnya (SPI, II, III).

10. Oisamping Peringatan, sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh institusi dapatjuga berupa:

a.SP1 berupa surat peringatan yang dapat mengakibatkan
-Penundaan atas usulan promosi apabila yang bersangkutan masukdalam daftarpromosi.
-Penundaan kenaikan golongan dan pangkat

b.SP 2 berupa surat peringatan yang dapat mengakibatkan
-Pembebasan dari jabatan dan atau pembebasan tugas sementara
-Penurunanpangkatsetingkatlebihrendah
-Penghapusan / pencabutan fasilitas
-Penundaankenaikangaji/pangkat

c.SP 3 berupa surat peringatan yang dapat mengakibatkan munculnya:
-Surat pemberhentian dengan hormat sebagai karyawan atau dosen
-Surat pemberhentian dengan tidak hormat sebagai karyawan dan atau dosen
-Denda / ganti rugi dari akibat perbuatan yang dilakukan yang besamya akan diperhitungk

olehunitterkait.

Pasal 20
Pembebasan Tugas Sementara

BAB IV TATATERTIBKERJA
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Pasal 24
Prinsip dan Sistem Penggajian

1 astem penggajian institusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Sistem

in memperhatikan:

sRanpuanfinansial dan sistem penggajian yang berlaku di institusi.
_csr nwiimum yang ditetapkan pemerintah / ketentuan ketenagakerjaan.
Ssaan penggajian yang digunakan adalah menurut sistem gaji pokok. Bagi karyawan golongan
•rtri ^ambah dengan komponen tunjangan tetap / jabatan yang ditentukan oieh institusi.

^^a^an dan sistem penggajian akan diatur tersendiri.
Iteakaja, kompetensi, pendidikan, prestasi kerja dan motivasi kerja karyawan.

Pasal 25
Peninjauan Gaji dan Golongan

i gaji karyawan ditetapkan atasdasarkonduite.prestasikerja dan promosi masing - masing
i serta tingkat inflasi tahunan serta kemampuaninstitusi.

jiPrestasiKerja
=enniauan prestasi minimal dilakukan sekali dalam setahun.
^enofcan gaji atau golongan berdasarkan atas penilaian prestasi kerja.

Mte taenaitan dan besamya kenaikan gaji diatur tersendiri untuk tiap - tiap tahun dan disesuakan

Bngankemampuan institusi.

Pasal 26
Upah Lembur

•*g cimaksud dengan kerja lembur adalah kerja yang dilakukan oleh untuk menyelesaikan pekerjaan
r^ idak dapat diselesaikan pada jam kerja biasa dan tidak dapat ditunda penyelesaiannya, minimal
saau) jam setelah jam kerja resmi atau bekerja pada hari istirahat/ hari minggu dan atau libur resmi.

m^> lembur wajib dilaksanakan untuk hal - hal sebagai berikut:
^a pekerjaan yang jika tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian bagi institusi atau dapat

Tsengganggu Ikelancaran pelayanan.
Ace oekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera.
^^s ftat berstfat damrat/force majeure seperti kebakaran, bencana alam dan sebagainya.
**Sa peke^aan yang bila tidak segera diselesaikan akan membahayakan kesehatan atau

orang.
hanya diberikan jika pekerjaan lembur dilakukan atas dasar  perintah tertulis dari

benvenang, minimal Kepala Bagian apabila lembur tanpa seizin pimpinan atau atasan
hanyadiberikan bagi karyawan kerja lemburtidakdibayarkan.
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8.Dengan sengaja atau mencoba merusak, merugikan atau membiarkannya dalam keadaan bah
harta benda milik institusi, atau membahayakan jiwa orang lain.

9.Membongkar rahasia institusi atau mencemarkan nama baik pimpinan institusi dan keluarganya y
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara yang sebelumnya telah mendapat ij
dari pimpinan institusi.

10-Pemalsuan apapunyang merugikaninstitusi.
11.Menerima uang, barang, atau jasa dari pihak luar yang dapat dikategorikan suap dan atau merugil^

institusi.
12.Perjudian daiam bentuk apapun yangdilakukanditempatkerja.
13.. Menghiiangkan dengan sengaja atau karena kecerobohan, barang milik institust.
14.Memfitnah, menghasut,  menyiarkan kabar bohong dalam areal institusi sehungga berakB

merugikan / menimbulkan keresahan terhadap semua karyawan / pimpinan tnstitusi.
15.Melakukan perbuatan lainnya di dalam dan atau di luar lingkungan institusi yang diancam pidan^

(lima)tahun.

Pasal 23
Mangkir

1.Apabila karyawan tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oN
institusi maka karyawan tersebut dianggap mangkir dan kepadanya pada hari tidak masuk kej
gajinya akan dihitung secara proporsional terhadap ketidakhadirannya dan dapat dikenakan san^

sesuai dengan pasal 19.

2.Apabila karyawan mangkir/tidak masuk kerja tanpa surat keterangan tertulis/bukti yang sah selama
(enam) hari kerja berturut - turut dan telah dipanggil institusi 2 (dua) kali secara tertulis tetapi karyawi
tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, maka dapat diputuskan hubung^
kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

BAB IV TATATERTIBKERJA
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arngeri.i kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan / melibatkan Institusi (Rapat, Workshop,
N) berdasarkan surat perintah kerja / Surat Tugas dari pimpinan.

^jj^jan mengenai biaya perjalanan dinas diatur secara tersendiri dalam pedoman kepegawaian

•Stntack- OperatingProsedure(SOP)

Pasal 29
Peijalanan Dinas Dalam Rangka Training / Seminar/ Lokakarya

3agr h^yawan yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas dalam / luar negeri dalam rangka
ioty) / seminar / lokakarya harus berdasarkan pertimbangan atasan langsung, kompetensi yang

adan hubungan dengan bidang tugas yang dikerjakan.
; wtuk melakukan perjalanan dinas dalam / luar negeri dalam rangka training diberiakukan

nsebagaiberikut:
kistitusi menugaskan seorang karyawan, dan kesediaannya untuk menjalankan ikatan
dkias selama waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam surat pemyataan / kontrak
katan dinas (mengikuti ketentuan lama ikatan dinas sebanyak 2 N + 1 dan juga
mempertimbangkan besamya biaya yang dikeluarkan untuk ikatan dinas tersebut yang
dituangkan dalam kesepakatan lamanya waktu kontrak ikatan dinas antara karyawan /
dosen yang melaksanakan perjalanan dinas dengan pihak institusi).

aryawan seiama sakit akan mengikuit ketentuan / peraturan yang dikeluarkan oleh

^'^SOSTEKdanatau lembaga lain yang ditunjuk institusi.
^!!••• wf\i 1 s.d3pasl initidakberlakuuntukkaryawanyangmasihmenjalankan masapercobaan

Pasal 28
Perjalanan Dinas Dalam / Luar Negerl

i^anan dnas adalah setiap perjalanan yang dilakukan oleh karyawan keluar kota / luar negeri

• ongkametaksanakan tugas institusi.
i dnas kedatam / keluar Propinsi yang dilakukan oleh karyawan harus mendapat

an atasan langsung dan ditetapkan oleh pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor) dalam bentuk
sdengan melampirkan usulan biaya perjalanan dinas dan kontrak ikatan dinas.

jnos-jenrsperjalanandinas:
i Haa^^sanakan studi lanjut dalam maupun luar negeri
i Heaksanakan pelatihan dalam peningkatan kemampuan karyawan dan atau dosen baik dalam

ak bekerja karena sakit selama lebih dari 12 (dua belas) bulan penuh terus nu^enjs
ondisi kesehatan secara medis permanant tidak memungkinkan untuk melakukarr
normal (Medical Unfit), maka pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan

3AB VI PERJALANAN DINAS
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4.Ketentuan lembur hanya diberikan bagi karyawan pelaksana dan atau karyawan yang tidak merr^
jabatan struktural (baik karyawan tetap dan kontrak) sedangkan karyawan yang memilikr jab^
struktural tidak diberikan uang lembur, karena upahnya telah diperhitungkan untuk beker^a sewa^^
waktu lebih dari 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu dengan kopensasi dai|
bentuktunjanganjabatan.

5.Besamya upah lemburadalah sebagai berikut:
a.Upah lemburpada hari kerja biasa;

-Jampertama:1,5 X gajipokok/jumlahkontrak
-Jamkeduadst.:2,0 X gajipokok/jumlahnilaikontrak

b.Upahlemburpadaharilibur;
-Jampertama:2,0 X gajipokok/jumlahkontrak

:3,0 X gajipokok/jumlahnilaikontrak
:4,0 X gajipokok/jumlahnilaikontrak

c.Upah lembur pada hari - hari yang diliburkan institus), perhitungannya sama dengan perhitungj
upah lembur pada hari libur.

6.Yang dimaksudkan hari - hari yang diliburkan sesuai dengan pasal ini, ialah hari - hari libur p^
kalender kerja / kalenderakademrk yang ditetapkan institusi.

7.Untuk perhitungan upah kerja lembur diperhitungkan berdasarkan gaji yang diterima oleh seorang 9
/ maupun nilai kontrak.

8.Bagi karyawan yang akan melakukan suatu pekerjaan diluar jam kerja yang telah ditentukan (lebih
2 jam kerja) akan diberikan uang makan dengan ketentuan:

a.Pengajuan uang makan dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan dan diketahui oleh atasj
langsung.

b.Apabila pekerjaan tersebut dtlakukan secara kolektif (lebih dari satu orang) maka
permohonan tersebut harus diketahui oleh kepala Biro dan atau wakil rektor terkait.

Pasal 27
Gaji / Upah Selama Sakit

1. Apabila karyawan sakit dalam jangka waktu lama yang dapat dibuktikan dengan surat keterang
dokter (melampirkan resume medis), maka upahnya dibayarkan sesuai perundang - undangan,
sebagaiberikut:

lllf Masa Sakrt:^;^^S||gBf^ Uf^h pe.rbulan:5^^|
a.4 bulan pertama100% X gaji sebulan
b.4 bulan kedua50% X gaji sebulan
c.4 bulan ketiga25% X gaji sebulan
d.Untuk selanjutnya dilakukan peninjauan status karyawan yang bersangkutan (Pemutusa

Hubungan Kerja / PHK)

-Jam kedua dst.
-Jam kesembilan dst.

BAB V PENGGAJIAN
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Pasal 33
Tunjangan Kecelakaan Kerja

i karyawan mendapat kecelakaan dalam melaksanakan tugas diperintahkan oleh institusi
eoadanya, maka institusi akan memfasiiitasi biaya yang timbul dari kecelakaan kerja tersebut melalui
jwj^am JAMSOSTEK dan atau rekanan yang ditunjuk oleh institusi dan hak - hak lain sesuai dengan
• ••^i iiyangberiakupadaPT. JAMSOSTEKdanataurekananyangditunjukolehinstitusi.

M nnnya ganti kerugian yang dikeluarkan PT. JAMSOSTEK dan atau rekanan yang ditunjuk oleh

mstusi seperti dimaksud dalam ayat 1 (satu) tersebut diatas berupa:
a. Beya pengangkutan karyawan dari tempatkecelakaan kerumahnya atau kerumah sakit.

fc.  Biaya perawatan dan pengobatan.
c Biaya penguburan (bila meninggal dunia)

. SantunanJAMSOSTEK dan atau rekanan yang ditunjukolehinstitusi.
Uang pengabdian karyawan yang besamya disesuaikan dengan kemampuan institusi.
Kayawan yang mendapat uang pengabdian apabila telah mengabdi minimal 3 tahun kepada institusi.

-ang pengabdian karyawan yang besamya disesuaikan dengan kemampuan institusi
<arvawan yang mendapatkan uang pengabdian apabila telah mengabdi mintmai 5 tahun kepada

Pasal 32
Tunjangan Kematian Bukan Karena Kecelakaan Kerja

meninggalnya karyawan bukan disebabkan karena kecelakaan dalam hubungan kerja, institusi

na^an sumbangan kepada ahli waris karyawan yang berhak sebagai berikut:

3^ penuh dalam bulan berjalan
Sujrtengan biaya penguburan dalam bentuk tunjangan kedukaan yang besamya minimal 1 X gaji

3AB VII JAMINANSOSIAL&KESEJAHTERAANKARYAWAN^

Pasal 31
Fasilitas Kesehatan

teamya menjaga kesehatan diri sendiri dan ketuarga merupakan kewajiban dari karyawan,
r sebagai bentuk komitmen perhatian institusi kepada karyawan, tnstitusi memberikan bantuan
iraraar kesehatan bagi karyawan dengan cara menjalin kerjasama pelayanan fasilitas
aan dengan PT. JAMSOSTEKdanataurekananyangditunjukolehinstitusi.

s kesehatan diberikan kepada karyawan atau dosen yang berstatus karyawan tetap / karyawan
yang telah melalui masa percobaan kontrak dengan mengikuti ketentuan yang beriaku pada

MSOSTHK dan atau rekanan yang ditunjuk oleh institusi.

a aflan memfasilitasi biaya pengobatan / perawatan yang terjadi karena kecelakaan dalam dinas
yang dsawat dirumah sakit, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh PT. JAMSOSTEK

su rekanan yang ditunjuk oleh Institusi sebagai rekanan penjamin.

Apabila dalam proses ikatan dinas karyawan yang bersangkutan melakukan kesalahati
melakukan pelanggaran terhadap peraturan kerja yang telah disepakati dan atau ingkar terhad
isi kontrak ikatan dinas sehingga menyebabkan terjadinya proses PHK, maka karyawan terseti
wajib mengembalikan seluruh biaya studi lanjut sebanyak 3 kali lipat dari seluruh biaya ya
dikeluarkan oleh institusi selama ikatan dtnas secara tunai kepada institusi.

1 • Bagi karyawan yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas dalam / luar negeri dalam rang
studi lanjut harus berdasarkan pertimbangan atasan langsung, kompetensi yang dimiliki, hubung^
dan kebutuhan dengan bidang tugas yang dikerjakan.

2.Bagi karyawan yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas dalam / luar negeri dalam rangj

studi lanjut maka gaji yang dibayarkan kepada karyawan dan atau dosen tersebut hanya gaji pokok.

3.Khusus untuk melakukan perjalanan dinas dalam / luar negeri dalam rangka studi lanjut diberiakuk^a^n' ^
ketentuan sebagai berikut:

a. Institusi menugaskan seorang karyawan, dan kesediaanya untuk menjalankan rkatan din
selama waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam surat pemyataan / kontrak ikatan din
(mengikuti ketentuan ikatan dinas 2 N + 1 dan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dala
rangkastudilanjut).

Apabila seorang karyawan akan dikenakan ikatan dinas sedangkan karyawan yang bersangkul
tengah menjalani ikatan dinas untuk training terdahulu, maka ikatan dinas yang baru uri
karyawan tersebut adalah:

Ikatan dinas terdahulu dikurangi masa ikatan dinas yang telah dijalani ditambah jand
waktu ikatan dinas yang baru, dengan catatan bahwa total masa ikatan dinas seca
kumulatif tidak lebih dah 7 (tujuh) tahun.

Pasat 30
Perjalanan Dinas Daiam Rangka Studi Lanjut

BAB VI PERJALANAN DINAS
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haufmaksud dalam ayat 2 diatas tidak memotong hakcuti karyawan_;

Pengajuan permohonan izin khusus harus dilakukan minimum 1 (satu) mingu sebelum pelaksanan
am. kecuali untuk kasus kematian dan kelahiran dtmana pengajuannya dapat dilakukan pada hari
potamakejadian.

Pasal 39
Cuti Tahunan

Sefap karyawan yang bekerja terus menerus selama 12 (dua belas) bulan berturut - turut berhak atas
a  ̂tahunan sebanyak 12 hari keija dengan mendapat upah penuh (baik karyawan dan atau dosen).

Jka dalam 12 bulan kerja berturut - turut karyawan bekerja penuh tanpa absensi / ketidakhadiran baik
fearena ijin, sakit atau mangkir, kepadanya diberikan penghargaan berupa tambahan cuti sebanyak 3
fep)hari kerja sehingga jumlah cuti dafam 1 (satu) tahun menjadi 15 hari kerja.

2 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

JumfihWtggl

Anggota keluarga dalam 1 njmah meninggal dunia

Ketuarga / orang tua / mertua / menantu meninggal dunia

Istri melahirkan / keguguran

Membatiskan anak kandung

Mengkhitenkan anak kandung

Menikahkan anak kandung

Karyawan menikah

^" Sebab Ketidakhadiran     '"'        *  '             "

Pasal 37
Hari - hari Libur Resmi

w yang (fiakui sah oleh institusi adalah hari lib.ur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah setiap
uo^adan atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam kalender akademik.

Pasal 38
Izin Tidak Masuk Kerja

Snoi ketentuan undang - undang yang beriaku, gaji tidak dibayar bila karyawan tidak melakukan

^ Karyawan sakit yang dibuktikan surat keterangan sakit yang sah dari dokter yang ditunjuk institusi
dWamwaktumaksimal 1 X24Jam.

h. Kaiyawan tidak masuk kerja karena hal - hal di bawah ini:

BAB VIII HARILIBUR, IZIIN TIDAK MASUK KERJA DAN CUTI
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Pasal 34
Tunjangan Pernikahan

1-  Tunjangan pemikahan diberikan institusi untuk karyawan dengan masa kerja minimal 3 (tiga) 1
yang menikah untuk pertama kalinya.

2. Jumlahdan tata cara pembayaran bantuan pemikahan diatur dalam pedoman sistem kepegawai
petunjukpelaksanaan peraturan institusi.

Pasal 35
Tunjangan Hari Raya (THR)

1.Institusi memberikan THR kepada karyawan yang pembayarannya dilakukan paling iambat 1 (s
minggu sebelum hari raya agama masing - masing.

2.KetentuanpemberianTHRdiatursebagaiberikut:

a.Karyawan yang masa keganya kurang dari 3 (tiga) bulan, Sdak menerima THR

b.Karyawan yang telah mempunyai masa keija 3 bulan atau lebih namun kurang dari 1 (satu) tal
akan diperhitungkan secara proporsional

c.Karyawan dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun atau lebih diberikan THR sebesar 1 (sr
bulan gaji yang terdiri dari gaji pokok dan atau ditambah tunjangan tetap. (Disesuaikan den|
kondisi keuangan institusi.

Pasal 36
Fasilitas Olah Raga

Institusi menyediakan fasilitas untuk olah raga bagi karyawan sesuai dengan keadaan lingkungan
kemampuan Institusi., Penggunaan fasilitas olah raga yang ada akan diatur oleh setiap masing
kegiatan karyawan (UKK) dibawah koordinator Biro SDM dengan memperhatikan kegiatan - kegia
yang lebih besifat umum dan kegiatan yang dilakukan oieh mahasiswa.

BAB VII JAMINAN SOSIAL & KESEJAHTEBAAN KABYAWAN
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i terjadi keguguran bukan karena disengaja (aborsi) , maka diberikan cuti sesuai dengan
ian dokter atau bidan yang merawat.

Piinj i yang memperoleh cuti melahirkan, cuti tahunannya menjadi gugur.

^eftentuan yang diatur dalam pasal ini hanya berlaku bagi karyawan tetap dan atau karyawan yang
aati melakukan perpanjangan kontrak minimal 1 kali perpanjangan kontrak.

Pasal 41
Cuti Ibadah Haji

Bagi karyawan yang akan menunaikan ibadah haji diberikan kesempatan selama jangka waktu paling
ama 40 (empat puluh) hari atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap
•iiii1^iiH in gaji sesuai yang diterima setiap bulan.

Ctti fcadah haji hanya diberikan satu kali.

F^^mohonan cuti ini harus dilengkapi dengan surat dari Departemen Agama mengenai jadwal
taberangkatan dan kepulangan calon haji.

HARI LIBUR, IZIN TIDAK MASUK KERJA DANCUTIBAB
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3.Hak cuti gugur apabila 6 (enam) bulan setelah 1 (satu) tahun periode hak cutinya timbul tldak dian
bukan karena atas dasar penundaan pihak insBtusi.

4.Apabila karena tugas atau penundaan dari institusl membuat karyawan tidak dapat mengambil h
cutinya maka masa kadaluarsa cuti dapat diperpanjang.

5.Bagi karyawan yang belum mempunyai hak cuti tetapi mengajukan ijin tidak masuk kerja diluar alas
yang tercantum dalam pasal 38 atau menjalani cuti masal, maka hak cutinya akan dipotong setel
jatuh tempo hak cutinya.

6.CuBtahunanlnitidakdapatdiuangkandantidakdapat diakumulasikan.
7.Pemiohonan cuti harus diketahui oleh atasan langsung minimal Kepala Sub Bagian dan disetujui ol

Atasan dari Atasan langsung.
8.Cuti yang telah mendapatkan persetujuan atasan yang berwenang, Biro SDM (SumberDaya Manusi

sebelum pelaksanaan cuti, kecuali untuk hal yang bersifat darurat / karena adanya musibah, dap
diajukan pada hari yang bersangkutan masuk kerja kembali dengan disertai bukti tertulis yang sah.

Institusi berhak mengatur hari - hari cuti tahunan dalam tahun takwim demi teijaminnya kelangsung
poduktivitas kerja institusi.

10.Proses pengambilan cuti karyawan dalam satu unit / baglan tidak diperkenankan bersamaan (2 ora
dalam satu waktu), tetapi harus diatur sedemiklan rupa untuk tetap berjalannya operasional instlt
secaraoptimal

11.Pengaturan pelaksanaan cuti akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Sistem Kepegawalan.
12.Cuti akan dilakukan tanpa mengikutl prosedurdi atas dianggapsebagai mangkir.

13.Untuk ijin diluar ijin khusus yang disahkan undang - undang, diperhitungkan / mengurangi hak cuti i
atau gaji karyawan.

14.Pemberian hak cuti diberikan kepada karyawan tetap dan atau karyawan kontrak yang tel
diperpanjang kontraknya minimal 2 tahun.

Pasal 40
Cuti Melahirkan dan Keguguran

1.Karyawati yang hamil dan akan melahirkan anak pertama hingga ketga berhak atas cuti hamil selan
1'/, (satu setengah) bulan setelah setelah melahirkan dengan ketentuan.

-DosenTetap
a.Tetap mendapatkan gaji penuh baiktunjangan tetap maupun tldaktetap
b.Apablla sebelum masa cuti melahlrkan belum habis tetapi yang bersangkutan tetap mengaji

maka tidak dikenakan potongan mengajar.

-Karyawan Non Dosen
Bagi karyawan tetap dan karyawan kontrak gaji yang diberikan secara penuh sesuai yai
diterima setiap bulan.

2.Cuti melahirkan diajukan 1 (satu) minggu sebelumnya kepada institusi dengan dilampiri sui
keterangan dokter atau bidanyang merawat.

9.

HARI LIBUR, IZIN TIDAK MASUK KERJA DAN CUTIBAB
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Pasal 42
Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

hstitusi dan karyawan berusaha sedapat mungkin untuk menghindari Pemutusan hubungan Kerja
^HK).

-Ma tidak dapat dihindari maka PHK dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan institusi ini dan
iengan memperhatikan peraturan perundangan yang beriaku.

-Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena hal - hal antara lain:

a.Karyawan tidak lulus masa percobaan.
b.Karyawan mengundurican diri atau mengajukan permohonan PHK.
c Karyawan meninggal dunia.
d.Berakhimya masa kontrak kerja.
e.Karyawan sakit berkepanjangan lebih dari 1 (satu) tahun.
^  Karyawan yang telah divonis bersalah oleh majelis hakim.

9-  Karyawan melakukan kesalahan / pelanggaran yang dapat dikenai sanksi PHK.
h. Karyawan tidak mencapai prestasi kerja dan atau mengabaikan kewajibannya sebagai karyawan

setelah mendapat surat panggilan / peringatan terakhir.
i  Institusi pailit, tutup atau memerlukan tindakan efiensi / rasionalisasi tenaga keija.

k Dafam hal PHK terjadi karena karyawan mengundurican diri, maka karyawan bersangkutan wajib
memberitahukan secara tertulis kepada institusi selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelumnya.
hstitusi berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal:

a-  Karyawan tidak hadir dan / atau tidak melaksanakan pekerjaannya selama 6 (enam) hari kerja
berturut - turut tanpa izin yang disertai bukti tertulis yang sah atau dengan alasan yang tidak dapat

_   diterima oleh Institusi, maka karyawan dalam hal ini dianggap telah mengundurkan diri dan telah
memutuskan hubungan kerja sepihak tanpa syaratapapun.

b. Berdasarkan penilaian prestasi kerja bericala, institusi menilai kemampuan bekerja karyawan
masih di bawah standard atau mendapat nilai "Kurang (K)" dan tidak melakukan perbaikan
walaupun telah mendapat surat peringatan sesuai ketentuan.

c Karyawan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan institusr ini dan atau
Pedoman Sistem Kepegawaian serta peraturan pelaksananya walaupun telah diberikan /
mendapatsuratperingatanlll.

d-  Karyawan melakukan pelanggaran tertiadap ketentuan ketenagakerjaan yang beriaku.

l  Digolongkan sebagai pelanggaran / kesalahan yang dapat dikenai sanksi Pemutusan hubungan Kerja
anpa pemberian uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, jika karyawan melakukan
perbuatan /tindakan pelanggaran sebagaimana sebagai berikut:

a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dicantumkan dan dimaksud dalam pasal 27 angka (2).

BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
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Pasal 44
Penyelesaian Keluh Kesah dan Perselisihan

1.Apabila terjadi keluhan^keluhan dari Karyawan atas hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan
ketenagakerjaan akan diselesalkan secara musyawarah dengan atasan langsung dan apabila belum
dapat diselesaikan, akan diteruskan dttingkat  Biro Sumber  Daya Manusia (SDM) dengan
mengedepankan kepentingan institusi

2.Apabila persoalan tersebut belum dapat diselesaikan ditingkat Biro SDM, maka Biro SDM akan
merekomendasikan proses penyeiesatan melalui pembicaraan tingkat pimpinan (Rektorat dan atau
yayasan) dengan mediator Biro SDM.

BAB X PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA

.X  prosmart
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b.Melakukan pencurian baik barang institusi atau barang orang lain atau melakukan pelanggara
berat lainnya.

c.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan baik mengenai diri maupun pekerjaan yan
ditugaskan.

d.Membongkar dan membocorkan rahasia institusi, mencemarkan nama baik institusi, ata
Pimpinan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan.

e.Sengaja mengadu domba, menyebarkan isu, menghasut, ataupun melakukan segala tindaka
yang dapat membuat keresahan dan menumnkan produktivitas kerja para karyawan Pite
Pertama.

f.Hal - hal lain yang diatur dalam peraturan institusi seperti tercantum dalam Bab IV pasal 22 da
atau peraturan perundangan yang beriaku.

7.Dalam hal karyawan yang telah memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun berhenti secara terhorms
dengan mengajukan surat permohoan pengunduran diri yang disampaikan kepada institusi 30 (tig
puluh) hari kerja sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas dan tetap melaksanakan kewajiban kerj
dengan baik sampai tanggal pengunduran diri, maka institusi akan memberikan uang pisah denga
memperhatikan masa kerja dengan yang junlah dan tata cara pembayaran sesuai dengan kebijaka
institusi.

8.Bagi karyawan yang mendapat beasiswa pendidikan / pelatihan dan masih dalam mas ikatan dinas
terjadinya PHK karena karyawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan institusi atau hukur
negara atau karena pengunduran diri, tidak menghapuskan kewajiban baginya mengembalika
beasiswa, biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Institusi dengan dendaberupa 3 kali ketipata
dari seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan / pelatihan serta tidak menutn
kemungkinan bagi institusi untuk melakukan proses hukum apabila yang bersangkutan tidari
mengembaiikan biaya ikatan dinas tersebut.

Pasal 43
Pemberhentian Karena Usla lanjut (Pensiun)

1.Batas Umur Karyawan IBI Damtajaya, ditetapkan 55 tahun.

2.Karyawan yang telah mencapai usia 55 tahun sesuai ketentuan diatas diminta untuk meletakkai
jabatan dan diberhentikan dengan hormat.

3.Bila Perusahaan dan karyawan sepakat, hubungan kerja dengan karyawan yang bersangkutan dapa
drteruskan / dilanjutkan dengan syarat dan kondisi kerja yang sama / berbeda atas dasar kontral
(Karyawan Kontrak).

4.Karena karyawan yang bertienti karena usia lanjut ( batas usia kerja ) diatas diberikan uanj
penghargaan masa kerja yang besamya disesuaikan dengan kemampuan institusi.

BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
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Pasal 45
Masa Beriaku dan Pendistribusian Buku

1 •  Dengan diberiakukannya Peraturan Institusi ini maka semua ketentuan yang ada sebelumnya yang
bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak beriaku lagi.

2.Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Peraturan Institusi ini akan diatur dan
ditetapkan kemudian baik dalam bentuk Internal Memo, Edaran Rektor dan SOP dengan
memperhatikan ketentuan perundangan yang beriaku.

3.Ketentuan dan syarat hubungan kerja yang bersifat normatif yang tidak dicantumkan dalam Peraturan
Institusi ini mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang beriaku.

4.Peraturan Institusi ini beriaku sefama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya dan akan /
dapat ditinjau kembali sewaktu waktu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan institusi.

5.Buku Peraturan Institusi ini dibagikan kepada masing - masing karyawan untuk diketahui, dipahami
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6.Jika masa beriakunya buku peraturan Institusi ini telah habis, maka sementara waktu sambil
menunggu proses perubahan dan pengesahan dari pimpinan institusi segala ketentuan - ketentuan
dalam buku ini masih tetap beriaku.

BAB XI PENUTUP
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Seluruh jajaran dan pengurus, pengelola dan karyawan Perguruan tingi Darmajaya meyakini bahwa Aim,
Visi dan Misi Perguruan Tlnggi Darmajaya akan lebih mudah dicapai bila dalam pekerjaan senantiasa
didasari oleh nilai - nilai dalam budaya kerja PRO SAMRT dan budaya pelayanan PRO SMILE yang bukan
hanya diyakini, namun juga dilakukan dalam pekerjaan dan pelayanan kepada pelanggan.

budaya kerja "pro smart"

PROfessional

•Mempunyai keahlian dibidang kerjanya memahami konsep sistem prosedur, mengetahui
kegunaan peralatan dan kelengkapannya sebagai media pendukung pekerjaan.

•Mampu menggunakan segenap keahlian dan pengetahuannya hingga hasilnya terlihat &
bermanfaat bagi pelanggannya.

•Bekerjadenganetika.

• Berpenampilan sesuai dengan bidangnya.

•Mau untuk belajar, terus menerus meningkatkan kemampuan agar tidak ketinggalan dengan
tuntutan kebutuhan organisasi dan dunia bisnis jangka panjang yang makin kompleks.

•Mempunyai dedikasi pada bidang kerjanya, bersedia berbuat lebih dari berapa yang dtbayar,
bukan mengharap dtbayar lebih dari apa yang dilakukan. Yakin bahwa upaya yang kita lakukan tidak
akan sia - sia, bahkan sebaliknya akan sangat bermanfaat bagi perjaianan hidup kedepan,

SlNERGY

•Mampu saling bekerjasama dalam pekerjaan, menghargai postsi, tugas & tanggungjawab kerja.
ide setiap individu atau team kerja yang didasari upaya untuk memberi yang terbaik bagi Darmajaya.

•Setiap karyawan dan dosen menyadari bahwa keberadaannya di Darmajaya adalah menjadi bagian
dari pemecahan masalah, bukan bagian dari masalah (Part oh the solution, not part of the
problem).

•Mengembangkan mental "menang - menang", bersedia mengalah untuk kepentingan bersama,
menghindari "fanatisme sempit" dalam meraih sasaran kerja bersama.

•Berupaya untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dan cdst yang lebih efisien dalam
setiappelaksanaankeija.

Measureable

•Memahami pekeijaanyangmenjaditanggungjawabnya.
Sebetum bekerja, menentukan sasaran, mendata dan memperhitungkan sumber daya manusia,
keuangan, metode yang tersedia dan nilai - nilai organisasi.

•Menentukantargetwaktubagipencapaianhasilsecaraspesrfik.

BUDAYA KERJA & BUDAYA PELAYANAN
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•Melayani keluhan / komplain dengan bijaksana dan tuntas.

Mammum speed, maximum result

•Menyadari waktu bagi pelanggan dan organisasi adalah sangat berharga, sehingga setiap pekerjaan
dan pelayanan harus diselesaikan dalam waktu cepattanpa mengabaikan proses dan hasii kerja,

•Memastikan pelanggan puas dengan hasil keija kita.

ImEGRITY
•Memegang teguh prinsip dan komitment kerja yang telah diucapkan atau disepakati.
•Berani mengemukakan prinsip dan komitmen keijanya kepada orang lain disertai timbang rasa

terhadap gagasan serta perasaan orang lain.
•Bersedia membantu pelanggan, mengerti kedudukan, perilakudan keputusan mereka.
•Memperiakukan sesama dengan hormat serta merespon terbadap kebutuhan pelanggan.

•Cermat,tepatwaktudanjujurdalamberkomunikasi„

LoW BUREAUCRACY
. Menyadari keberadaan kite dalam organisasi adaiah untuk memberikan kepuasan kepada

pelanggan dan The next process", Bdak menuntut untuk dilayani dan mempersulit dengan birokrasi
beriebihan.

•Senantiasa benipaya untuk memberikan ide mengenai penyederhanaan prosedur pelayanan tenpa
mengurangi tujuan dari tatanan yang ada.

Fmpathy
a Berusahauntukmemahamipelangganbukanmemintauntukdipahami.
•Mendengarkan dan merespon dengan hati maupun pikiran untuk mengerti perkatean, maksud dan

kebutuhan pelanggan.

BUDAYA PELAYANAN "PRO SMILE"

PROaktif
•Memperiakukanpelanggandenganhormatdanmeresponkebutuhannya.

•Bersedia menunda kesenangan pribadi untuk kepentingan peianggan dan peketjaan.
•Tidak mudah "termakan isu", bersedia menerima realitas dan kebenaran faktuai.
•Ttdak meiempar tanggungjawab (blame others) atau mencari kamping hitam atas komplain

pelanggan.
•Berani mengakui kelemahan diri, mengubah dan menyempumakannya.
•Berani berkreasi secara konstruktif.

Service with heart
•Menerima pelanggan dengan keterbukaan, memulai pertemuan dengan senyuman, satam dari

sapaan yang hangat.
•Memiliki semangat melayani yang terbaik dengan prinsip win - win, bukan hanya secara fonmalitas,

tapi dengan ketulusan hati dan kegembiraan.
•Memberi pelayanan tanpa perbitungan untung rugi, berat ringan, didasarprinsip: kalau bukan saya.

BUDAYA KERJA & BUDAYA PELAYANAN

•Bekerja tuntas sesuai dengan tujuan, cara'mentiai kemajuan serta hasil yang ditetapkan bersama
menentukan tolok ukur, cara menilai kemajuan serta pencapaian hasil, sehingga orang lain bisa
melihat dan merasakan manfaatnya.

•Membacasecarautuh.tidaksekedaryangtersuratnamunjuga yangtersirat

•Memperhitungkan risiko dah tercapai atau tidak tercapainya pencapaian hasil.

•Dapat diukur kinerjanya dan melebihi harapan / standar yang ditentukan.

ACCELERATION
•Bersikap proaktif dalam pekerjaan dan dalam menanggapi setiap masalah & kejadran._

•Tanggap tertiadap perubahan, memiliki kemampuan untuk menjalankan peran sebagai "Agent of
Change" ke arah yang lebih baik, setidaknya bagi bawahan atau rekan kerjanya.

•Selalu berusaha untuk mendapatkan metode kerja terbaik : cepat, efisien baik dari sisi waktu,
biaya maupun tenaga.

•Berani mencoba untuk mencapai hasil yang lebih baik.
•Bagi para pimpinan, Darmajaya menghargai kepemimpinan visionaris yang mampu melihat

kemasa depan dan menjadi contoh atau panutan, mampu menggerakkan anggotanya sebagai tim
kerja yang sinergis, mau tunjn ke lapangan, untuk meiihat hasil kerja dan memfasilitasi
tindaklanjutnya.

Responsibiuty
•Bersedia menerima pekeijaan yang diberikan dengan senang hati^

•Tidak mudah menyerah dengan kendala yang dihadapi.

•Menyelesaikan semua tugas dengan baik dan tuntas, tanpa memandang besar - kecilnya
persoalan dan nilai suatu proyefc.

•Menyadari bahwa setiap tindakan memilikl akibat dan resiko.
•Memiiiki keberanian untuk "risk taking" dengan resiko yang sekecil - kectlnya dalam pengambilan

keputusan.

Trustworthy
•Berfikir positif, setiap orang yang bekerja di Darmajaya berarti telah diberi kepemayaan oleh

management untuk melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya.
•Self Assesment, menyadari bahwa kepercayaan itu dibuktikan dengan laporan rutin atas hasil atau

proses kerja yang isinya sesuai dengan kondisi yang ada pada saat dilaporfcan, tanpa periu diminta.     f
•Bicara dengan data. sampaikan informasi dengan dukungan data yang retevan dan akurat /

dipercaya.
•Menyadari jBta Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, akan   *

mengakibatkan salah mengambil keputusan.
•Berani beda'pendapat untuk kepentingan organisasi (dengan mempertiatikan norma & etika

berorganisasidan didukung data akurat).
•Dapat dipercaya dalam menyampaikan sesuatu baik bempa masukan / usulan dan data.

BUDAYA KERJA & BUDAYA PELAYANAN
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