
PEraturanPEraturan
kepegawaiankepegawaian    ITB SemarangITB Semarang

  

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNISINSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS   
(ITB) SEMARANG(ITB) SEMARANG  

Jalan Jenderal Sudirman No. 346 SemarangJalan Jenderal Sudirman No. 346 SemarangJalan Jenderal Sudirman No. 346 Semarang
Telp (024) 76332621Telp (024) 76332621Telp (024) 76332621

Email : info@itbsemarang.ac.idEmail : info@itbsemarang.ac.idEmail : info@itbsemarang.ac.id
Website : www.itbsemarang.ac.idWebsite : www.itbsemarang.ac.idWebsite : www.itbsemarang.ac.id

DyDyDy

StayStayStay

Fearless
Fearless
Fearless



 1 

 

 
PERATURAN KEPEGAWAIAN  

ITB SEMARANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SEMARANG 
KAMPUS PUSAT  

Jl. Jenderal Sudirman No. 346 Semarang Telp (024) 76332621 
Email     : info@itbsemarang.ac.id 
Website : www.itbsemarang.ac.id 

 
Tahun 2020 

 



 2 

                                YAYASAN PENDIDIKAN TRI MULIA UTAMA SEMARANG 

          Akta Notaris YPTMUS Nomor. 15 Tanggal 27 Juli 2017, 
            Jo. SK MenRistek Dan Dikti RI Nomor.150/ KPT/2018 
                                        SEKRETARIAT : 

        Jl. Jenderal Sudirman No. 346 Semarang Telp (024) 76332621 
                                               Email        : info@itbsemarang.ac.id 
                                               Website   : www.itbsemarang.ac.id 

======================================================================= 

KEPUTUSAN 
KETUA PENGURUS YAYASAN 

 PENDIDIKAN TRI MULIA UTAMA SEMARANG 
(YPTMUS) 

Nomor :006.A/SK/J.31120/YPTMUS/IV/2020 
Tentang 

PERATURAN KEPEGAWAIAN  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SEMARANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN  

TRI MULIA UTAMA SEMARANG 
 
Memperhatikan : 1. Bahwa Yayasan Pendidikan Tri Mulia Utama  Semarang yang selan- 

jutnya di singkat YPTMUS merupakan Badan Penyelenggara 
Instititut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang; 

2. Bahwa di dalam menjalankan misinya ITB  Semarang membutuhkan 
sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dalam  jumlah 
maupun kualitasnya; 

3. Bahwa pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud dalam butir 2 
(dua) perlu dikaitkan dengan masalah  ketenagakerjaan atau 
kepegawaian  yang diatur dalam peraturan tentang kepegawaian; 

4. Bahwa untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu peraturan 
kepegawaian yang menata dan mengatur tentang kedudukan, 
kewajiban, hak, dan syarat serta  mekanisme perencanaan, 
penerimaan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian pegawai 
di lingkungan ITB  Semarang. 

5. Bahwa untuk mewujudkannya perlu segera diterbitkan peraturan 
dimaksud dalam keputusan Ketua Pengurus YPTMUS. 

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

2.  Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyeleng- 

garaan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 



 3 

4. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti RI No. 26 Tahun 2015, tentang 
Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, Jo. Peraturan Menteri 
Ristek Dan  Dikti RI No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Ristek Dan Dikti RI No. 26 Tahun 2015, tentang 
Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;  

5. Keputusan  Mendikbud RI No. 133/M/2020, tentang Izin Perubahan 
bentuk STIE AKA Semarang di Kota Semarang menjadi ITB 
Semarang di Kota Semarang; 

6. Akta Notaris YPTMUS No. 15 Tanggal 27 Juli 2017, Jo. SK 
MenRistek Dan Dikti RI No.150/KPT/2018; 

7. Statuta ITB Semarang; 
8.  Organisasi dan Tata Kelola (OTK) ITB Semarang. 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN  KEPEGAWAIAN ITB SEMARANG 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 1 
 
Peraturan Kepegawaian ITB Semarang bertujuan untuk memberikan landasan hukum 
tentang kedudukan, kewajiban dan hak yang berlaku secara timbal balik dalam hubungan 
kerja antara ITB Semarang sebagai pemberi pekerjaan dan pegawai yang bekerja di ITB 
Semarang. 
 

Pengertian 
Pasal 2 

 
(1) Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan 

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan 
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;  

(2) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tri Mulia Utama Semarang  yang selanjutnya 
disingkat YPTMUS, merupakan Badan Penyelenggara dan pembina tertinggi ITB 
Semarang, yang diselenggarakan berdasarkan Akta Notaris; 

(3) Organ YPTMUS  terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas; 
(4) Pembina adalah Organ YPTMUS yang mempunyai kewenangan yang tidak 

diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang Yayasan atau 
Anggaran Dasar; 

(5) Pengurus adalah Organ YPTMUS yang melaksanakan kepengurusan YPTMUS; 
(6) Pengawas adalah Organ YPTMUS yang bertugas melakukan pengawasan serta 

memberi nasihat kepada pengurus dalam menyelenggaraan kegiatan YPTMUS; 
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(7) Ketua Pengurus YPTMUS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan 
mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai atas usul dan 
pertimbangan Rektor ITB Semarang; 

(8) Institut Teknologi dan Bisnis Semarang  yang selanjutnya disingkat ITB Semarang 
adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dan 
vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu; 

(9) Rektor adalah pimpinan tertinggi ITB Semarang, yang di dalam memimpin 
perguruan tinggi dibantu oleh Wakil Rektor yang selanjutnya disingkat Warek; 

(10) Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnyaa disingkat BPK adalah suatu 
Badan yang berkedudukan di ITB Semarang, bersifat independen dan non struktural; 

(11) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan berdasarkan ikatan 
hubungan kerja dengan YPTMUS dan/atau ITB Semarang sesuai dengan Peraturan 
Kepegawaian yang berlaku di ITB Semarang, yang selanjutnya dalam peraturan ini 
disebut sebagai Pegawai; 

(12) Pegawai adalah pegawai  YPTMUS yang ditempatkan di ITB Semarang yang setelah 
memenuhi persyaratan tertentu, diangkat oleh Ketua Pengurus YPTMUS dan/atau 
Rektor ITB Semarang atas nama Ketua Pengurus YPTMUS, dan Pegawai Negeri 
Sipil/Aparat Sipil Negara dipekerjakan (PNS/ASN-Dpk) yang bekerja di ITB 
Semarang, kepadanya diserahi tugas dalam jabatan berdasarkan suatu peraturan serta 
diberikan gaji menurut peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan 
YPTMUS; 

(13) Pangkat/Golongan ruang adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang 
pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipakai sebagai dasar 
perhitungan penggajian; 

(14) Jabatan Struktural adalah kedudukan yang dipercayakan YPTMUS dan/atau ITB 
Semarang kepada seorang pegawai yang menunjukkan tugas pokok, fungsi,  
wewenang, hak dan tanggung jawab dalam susunan organisasi; 

(15) Jabatan Fungsional Akademik (JaFA) adalah tingkat kewenangan seorang dosen 
untuk menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi; 

(16) Keputusan adalah keputusan Rektor ITB Semarang atau Ketua Pengurus YPTMUS. 
 

Jenis dan Kedudukan Pegawai 
Pasal 3 

 
(1) Pegawai merupakan SDM di ITB Semarang, yang dengan penuh kesetiaan dan 

ketaatan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945; 
(2) Pegawai terdiri dari: 

a. Pegawai tetap; 
b. Pegawai tidak tetap. 

(3) Pegawai tetap terdiri dari: 
a.  Dosen tetap  ITB Semarang terdiri dari Dosen, Instruktur dan Tutor; 
b. Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negera  dipekerjakan 

(PNS/ASN-Dpk) di ITB Semarang; 
c. Tenaga kependidikan atau administrasi tetap ITB Semarang; 
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d. Dosen, Instruktur dan Tutor berdasarkan perjanjian kerja (kontrak);  
e. Tenaga kependidikan atau administrasi  berdasarkan perjanjian kerja (kontrak); 

(4) Pegawai tidak tetap ITB Semarang terdiri dari: 
a. Dosen, Instruktur dan Tutor tidak tetap di ITB Semarang atau Dosen, Instruktur, 

dan Tutor  luar biasa; 
b. Tenaga Ahli/Pakar; 
c. Tenaga kependidikan atau administrasi  tidak tetap; 
d. Tenaga honorer. 

 
Pasal 4 

 
(1) Pegawai tetap adalah tenaga yang bekerja secara tetap dan menyediakan seluruh 

waktu kerjanya untuk tugas-tugas di ITB Semarang; 
(2) Pegawai tidak tetap adalah tenaga yang tidak sepenuhnya terikat pada ITB Semarang; 
(3) Dosen tetap ITB Semarang adalah tenaga pengajar yang diangkat oleh Ketua 

Pengurus YPTMUS dan/atau Rektor ITB Semarang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pendidikan disamping melaksanakan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dan penerbitan jurnal; 

(4) Instruktur Tetap adalah tenaga pengajar yang diangkat oleh Ketua Pengurus 
YPTMUS dan/atau Rektor ITB Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pendidikan berdasarkan keahliannya; 

(5) Tutor tetap adalah  tenaga pengajar yang diangkat oleh Ketua Pengurus YPTMUS 
dan/atau Rektor ITB Semarang mempunyai tugas pokok membantu Instruktur  dalam 
melaksanakan pendidikan berdasarkan keahliannya; 

(6) Dosen tetap, pegawai negeri sipil/Aparat Sipil Negara dipekerjakan (PNS/ASN-Dpk) 
adalah tenaga pengajar tetap ITB Semarang yang berstatus PNS berdasarkan 
Keputusan Pemerintah melaksanakan tugas pokok meliputi pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat dan menerbitkan jurnal;  

(7) Tenaga kependidikan atau administrasi tetap ITB Semarang adalah tenaga 
kependidikan atau administrasi yang diangkat oleh Ketua Pengurus YPTMUS 
dan/atau Rektor ITB Semarang dengan tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan 
administrasi dan/atau penunjang akademik; 

(8) Tenaga kontrak adalah Dosen, Instruktur, Tutor dan tenaga kependidikan atau 
administrasi yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) dalam jangka 
waktu tertentu; 

(9) Tenaga pengajar tidak tetap atau Dosen, Instruktur dan Tutor biasa, adalah tenaga 
pengajar yang berkedudukan tidak tetap dan mempunyai tugas pokok di suatu 
instansi di luar ITB Semarang atau Dosen, Instruktur dan Tutor tetap ITB Semarang 
purna tugas berdasarkan ketentuan kontrak yang berlaku; 

(10) Tenaga Ahli/Pakar adalah pegawai tidak tetap yang memiliki keahlian dalam bidang 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja 
khusus yang bertugas membantu pelaksanaan program pengembangan IPTEKs; 

(11) Tenaga kependidikan atau administrasi tidak tetap adalah tenaga kependidikan atau 
administrasi yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja khusus, yang bersifat terbatas 
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mengenai waktu, tugas dan fasilitas yang diberikannya dan setiap bulan menerima 
upah; 

(12) Tenaga honorer adalah pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang 
dihitung berdasarkan kehadiran. 

 
Kedudukan Pegawai 

Pasal 5 
 

(1) Pegawai ITB Semarang adalah mereka yang bertugas dengan penuh loyalitas, 
dedikasi dan bertanggung jawab serta bermental dan bermoral baik, dalam 
mengabdikan dirinya di bidang pendidikan yang diselenggarakan YPTMUS dan setia 
serta taat pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan ITB Semarang; 

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pegawai harus 
netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif 
dalam melaksanakan tugas; 

(3) Pegawai yang menjadi pengurus salah satu partai politik, anggota badan legislatif, 
yudikatif dan menduduki jabatan eksekutif yang dinilai mengganggu tugas pokoknya, 
wajib mengajukan ijin kepada Rektor dan cuti di luar tanggungan ITB Semarang. 

 
BAB II 

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI 
 

Kewajiban Pegawai 
Pasal 6 

 
Setiap Pegawai Wajib: 
(1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik 

Indonesia, serta semua Peraturan ITB Semarang; 
(2) Menghormati keberadaan YPTMUS dan ITB Semarang sebagai Lembaga Pendidikan 

Tinggi; 
(3) Mentaati segala ketentuan peraturan perundangan  yang berlaku dan melaksanakan 

tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran 
dan tanggung jawab serta memiliki komitmen organisasional terhadap ITB 
Semarang; 

(4) Menyimpan rahasia jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 
 

Hak Pegawai  
Pasal 7 

 
Pegawai mempunyai hak diantaranya meliputi: 
(1) Memperoleh gaji; 
(2) Memperoleh tunjangan; 
(3) Memperoleh kenaikan pangkat; 
(4) Memperoleh cuti; 
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(5) Memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. 
Yang selanjutnya hak-hak tersebut diatur dalam ketentuan tersendiri, sesuai dengan 
kemampuan keuangan YPTMUS atau ITB Semarang. 

 
BAB III 

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN 
 

Pasal 8 
 

(1) Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat BPK dipimpin oleh 
seorang Kepala dengan beberapa anggota yang ditetapkan tersendiri dengan Surat 
Keputusan Rektor ITB Semarang; 

(2) BPK mempunyai tugas memberikan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis 
kepada Rektor, diminta atau tidak diminta, tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah kepegawaian; 

(3) Dalam hal yang berkaitan dengan etika akademik, Ketua BPK dapat membentuk tim 
ad-hoc untuk melakukan identifikasi masalah dan menyampaikan laporan atas hasil 
kerjanya kepada Rektor ITB Semarang. 

 
BAB IV 

FORMASI DAN PENERIMAAN PEGAWAI 
 

Formasi Pegawai 
Pasal 9 

  
(1) Formasi Dosen 

Setiap awal tahun akademik, Wakil Rektor Bidang Akademik  (Warek I) wajib 
mengisi perencanaan pengadaan dosen baru dalam formasi kepegawaian yang 
disusun berdasarkan usulan Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat Ka. 
Progdi, diantaranya sebagai berikut: 
a. Rasio dosen mahasiswa; 
b. Bidang ilmu; 
c. Sub bidang ilmu; 
d. Kelompok mata kuliah; 
e. Mata kuliah; 
f. Jabatan Fungsional Akademik. 

(2) Formasi Tenaga Kependidikan atau Administrasi 
Setiap awal tahun akademik Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan 
Keuangan (Warek II) menetapkan jumlah, jenis, sifat dan beban kerja tenaga 
kependidkan atau administrasi yang diperlukan, ditetapkan dalam formasi 
kepegawaian yang disusun berdasarkan usulan Ka. Progdi, dan ditetapkan sesuai 
dengan kebutuhan: 
a. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh suatu 

satuan organisasi (staf BAUK, staf BAAK, staf BKHM, dan staf UPT); 
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b. Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk 
melaksanakan pekerjaan; 

c. Beban kerja adalah frekuensi rata-rata masing-masing pekerjaan dalam jangka 
waktu tertentu. 

 
Penerimaan Pegawai 

Pasal 10 
 

(1) Penerimaan pegawai adalah proses untuk mengisi formasi mulai dari penyusunan 
formasi, pengumuman, pelamaran, seleksi sampai dengan pengangkatan menjadi 
pegawai; 

(2) Penerimaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan; 
(3) Tata cara pelaksanaan penerimaan pegawai diatur dalam ketentuan tersendiri. 
 

BAB V 
PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP 

 
Pasal 11 

 
(1) Pengangkatan pertama pegawai dilakukan oleh Ketua Pengurus YPTMUS dan/atau 

Rektor ITB Semarang; 
(2) Pengangkatan dilakukan setelah calon pegawai memenuhi beberapa persyaratan yang 

ditentukan serta setelah melewati masa percobaan; 
(3) Masa percobaan bagi calon pegawai dievaluasi 3 (tiga) bulan untuk pegawai tenaga 

kependidikan atau administrasi dan 6 (enam) bulan untuk tenaga dosen  instruktur 
atau tutor  sebelum diusulkan untuk diangkat menjadi pegawai tetap ITB Semarang; 

(4) Pengangkatan tenaga kontrak tanpa melalui masa percobaan, diatur dalam ketentuan 
tersendiri. 

Pasal 12 
 
Pada pengangkatan pertama, pegawai diangkat dalam pangkat tertentu dan diberikan gaji 
menurut golongan dan ruang gaji yang sesuai formasi dan ketentuan yang berlaku dan 
sesuai dengan kemampuan keuangan YPTMUS atau ITB Semarang. 
 

Pasal 13 
 

Hubungan antara Ijazah yang sah dengan pangkat permulaan, pangkat maksimum, dan 
golongan ruang gaji adalah sebagai berikut: 
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HUBUNGAN ANTARA IJAZAH DENGAN PANGKAT PERMULAAN, 
PANGKAT MAKSIMUM DAN GOLONGAN RUANG GAJI 

 
 

Ijazah Pangkat Permulaan Pangkat Maksimum 
 Golongan, Ruang Gaji Golongan Ruang Gaji 
SD Juru Muda, I-a Pengatur Muda, II-a 
SLTP Juru Muda Tk. I, I-b Pengatur Tingkat I, II-c 
SMTA Pengatur Muda, II-a Penata Muda Tingkat I, III-b 
Diploma I Pengatur Muda, II-a Penata Muda Tingkat I, III-b 
Dipoma II Pengatur Muda Tk. I, II-b Penata Muda Tingkat I, III-b 
Diploma III Pengatur Muda Tingkat I, II-b Penata, III-c 
Sarjana S-1/ 
Diploma IV Penata Muda, III-a 

Untuk Peg. Tenaga Kependidikan atau 
Adm. Penata Tingkat I, III-d 

  Untuk Dosen, Pembina Utama Muda, IV-c 

Pascasarjana Penata Muda Tk. I, III-b 
Untuk Peg. Tenaga Kependidikan atau  
Adm. Pembina, IV-a 

S-2/Magister   Untuk Dosen, Pembina Utama Muda, IV-c 

Pascasarjana Penata Muda Tk. I, III-b 
Untuk Peg. Tenaga Kependidikan atau  
Adm. Pembina Tingkat I, IV-b 

S-3/Doktor   Untuk Dosen, Pembina Utama, IV-e 
 

 
Pasal 14 

 
Calon pegawai yang telah menjalani masa percobaan dapat diangkat oleh Ketua YPTMUS 
dan/atau Rektor ITB Semarang menjadi pegawai dalam pangkat tertentu menurut 
ketentuan yang berlaku, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
(1) Telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada nilai-nilai Pancasila dan 

UUD 1945 serta Peraturan ITB Semarang; 
(2) Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti baik; 
(3) Telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas, dan dinyatakan lulus dalam 

orientasi tugas. 
 

Pasal 15 
 
Calon pegawai yang telah menjalani masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat yang 
ditentukan seperti tersebut pada pasal 14, diberhentikan sebagai calon pegawai.  
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Pasal 16 
 

(1) Dalam masa percobaan, kepada calon pegawai tetap diberikan gaji 80% menurut 
golongan ruang gaji yang sesuai dengan pangkat yang bersangkutan atas dasar Ijazah 
sah yang dimilikinya sesuai dengan formasi yang ada; 

(2) Kepada pegawai tetap berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) diberikan gaji 80% 
menurut golongan ruang gaji selama 2 (dua) tahun sesuai dengan pangkat yang 
bersangkutan atas dasar Ijazah sah yang dimilikinya sesuai dengan formasi yang ada. 

 
Pasal 17 

 
Hak atas gaji calon pegawai mulai berlaku sejak yang bersangkutan secara nyata 
melaksanakan tugas dan kewajibannya. 
 

Pasal 18 
 

Pegawai suatu Badan Hukum/Instansi di luar ITB Semarang yang diberhentikan dengan 
hormat, dengan memperhatikan formasi dan kebutuhan, dapat diangkat sebagai calon 
pegawai dalam masa percobaan atau langsung dapat diangkat sebagai pegawai dan 
kepadanya diberikan gaji pokok menurut golongan ruang terakhir yang dimilikinya. 

 
Pasal 19 

 
Setiap calon pegawai pada saat pengangkatannya wajib menandatangani Surat 
Pernyataan Tertulis tentang kesanggupan bekerja di ITB Semarang sekurang-kurangnya 
2 tahun untuk dosen/tenaga pengajar serta 1 tahun untuk tenaga kependidikan atau 
administrasi, dihadapan Ketua Pengurus YPTMUS dan/atau Rektor ITB Semarang dan 
akan mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB Semarang. 
 

Pasal 20 
 

Calon pegawai yang di kemudian hari ternyata pada waktu melamar dengan sengaja 
memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, diberhentikan dengan  tidak hormat. 
 

Kewenangan Dalam Pengangkatan 
Pasal 21 

 
(1) Pengangkatan pegawai tetap ITB Semarang dalam pangkat Penata Muda/golongan 

ruang III-a ke atas Surat  Keputusannya ditandatangani Ketua Pengurus YPTMUS 
atas usul dan pertimbangan Rektor ITB Semarang; 

(2) Pengangkatan pegawai tetap ITB Semarang dalam pangkat Pengatur Tingkat 
I/golongan ruang II-d ke bawah Penandatanganan Surat Keputusan oleh Rektor ITB 
Semarang dengan sepengetahuan Ketua Pengurus YPTMUS. 
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Pasal 22 
 

Apabila dipandang perlu, karena tenaga dan keahliannya diperlukan, pegawai yang telah 
purna tugas dapat diangkat kembali menjadi pegawai kontrak dengan suatu perjanjian 
kerja, tiap kali untuk masa 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang paling lama 4 
tahun dan kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
Rektor ITB Semarang. 

 
BAB VI 

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP 
 

Pasal 23 
 

(1) Pegawai tidak tetap diangkat tanpa melalui masa percobaan; 
(2) Pengangkatan pegawai tidak tetap dilakukan oleh Rektor ITB Semarang. 
 

Kompensasi Pegawai Tidak Tetap 
Pasal 24 

 
(1) Kepada dosen/tenaga pengajar tidak tetap diberikan gaji sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku di ITB Semarang; 
(2) Kepada dosen/tenaga pengajar tidak tetap tenaga ahli/pakar diberikan kompensasi 

berdasarkan tingkat keahliannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di 
ITB Semarang; 

(3) Kepada pegawai tenaga kependidikan atau administrasi tidak tetap diberikan upah/gaji 
sesuai dengan peraturan yang berlaku di ITB Semarang. 

 
Pasal 25 

 
Pada saat pengangkatan pegawai tidak tetap, dibuatkan Purat Pengangkatan dan wajib 
menandatangani Surat Pernyataan  kesediaan mentaati semua ketentuan dan  peraturan 
yang berlaku di ITB Semarang. 
 

Persyaratan Pengangkatan dan Alih Fungsi Pegawai Tidak Tetap 
Pasal 26 

 
(1) Pegawai tidak tetap (Satpam dan Tenaga Parkir) dapat dipertimbangkan untuk diangkat 

sebagai pegawai tetap setelah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 8 tahun 
berturut-turut tanpa cacat sepanjang ada formasi kebutuhan dan lulus seleksi sebagai 
pegawai; 

(2) Pegawai tidak tetap Cleaning Service dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai 
pegawai tetap melalui alih fungsi sepanjang ada formasi kebutuhan dan lulus seleksi 
sebagai pegawai. 
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BAB VII 
DISIPLIN PEGAWAI 

 
Peraturan Disiplin 

Pasal 27 
 

(1) Peraturan disiplin pegawai dipergunakan sebagai sarana pembinaan dalam rangka 
usaha untuk mencapai tujuan nasional pada umumnya dan tujuan ITB Semarang 
khususnya serta mencapai keberhasilan misi Tridharma Perguruan Tinggi; 

(2) Peraturan disiplin pegawai dimaksudkan untuk memperbaiki dan mendidik pegawai 
yang melakukan pelanggaran; 

(3) Peraturan disiplin pegawai merupakan peraturan yang mengatur kewajiban, larangan 
dan sanksi apabila kewajiban pegawai tidak ditaati dan larangan dilanggar; 

(4) Pelanggaran disiplin dapat berupa tulisan dan/atau perbuatan pegawai yang 
melanggar ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku di ITB Semarang, baik 
yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja; 

(5) Hukuman disiplin dijatuhkan kepada pegawai, karena melanggar ketentuan dan 
peraturan kepegawaian di ITB Semarang; 

(6) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Ketua Pengurus YPTMUS 
dan/atau Rektor ITB Semarang setelah mendapat pertimbangan BPK. 

 
Hubungan Kedinasan 

Pasal 28 
 
Sejak seseorang menerima Surat Pengangkatan dari Ketua Pengurus YPTMUS dan/atau 
Rektor ITB Semarang sebagai calon pegawai dan/atau pegawai, yang bersangkutan terikat 
hubungan kedinasan dengan YPTMUS dan/atau ITB Semarang, oleh sebab itu yang 
bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
 

Kewajiban dan Larangan 
Pasal 29 

 
Setiap pegawai wajib: 
(1) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik 

Indonesia, serta segala ketentuan dan peraturan ITB Semarang; 
(2) Mengutamakan kepentingan YPTMUS dan/atau ITB Semarang di atas kepentingan 

golongan dan/atau diri sendiri; 
(3) Menjunjung tinggi martabat YPTMUS dan/atau ITB Semarang; 
(4) Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya; 
(5) Mentaati ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; 
(6) Mentaati pernyataan tertulis; 
(7) Memperhatikan dan melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di 

YPTMUS dan/atau ITB Semarang; 
(8) Taat dan melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya; 
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(9) Segera melaporkan kepada atasannya bila mengetahui terdapat hal-hal yang dapat 
membahayakan dan merugikan YPTMUS dan/atau ITB Semarang; 

(10) Mentaati ketentuan jam kerja; 
(11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik/kondusif; 
(12) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat/mahasiswa 

menurut bidang tugasnya masing-masing; 
(13) Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana, membimbing, bersikap 

sebagai teladan, memotivasi dan memberi kesempatan meningkatkan karier bagi 
bawahannya; 

(14) Bekerja dengan jujur, disiplin, tertib, cermat dan bersemangat untuk keberlanjutan 
ITB Semarang; 

(15) Memelihara dan meningkatkan persatuan, kesatuan dan kebersamaan sivitas 
akademika dan tenaga kependidikan/administrasi/karyawan di ITB Semarang; 

(16) Bersikap, bertingkah laku bertindak sesuai dengan norma kepegawaian dan norma 
yang hidup dalam lingkungan masyarakat; 

(17) Memelihara kesehatan dan keselamatan kerja dengan memelihara tempat/alat kerja 
masing-masing; 

(18) Segera memberitahukan kepada ITB Semarang melalui bagian administrasi 
umum/kepegawaian setiap ada perubahan mengenai hal ikhwal pribadi pegawai 
seperti alamat, perkawinan, kelahiran, kematian, ahli waris dan keterangan-
keterangan lain yang dianggap perlu. 

 
Pasal 30 

 
Setiap pegawai dilarang: 
(1) Melanggar 18 butir kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 keputusan ini; 
(2) Menyalahgunakan wewenang; 
(3) Melakukan pungutan tidak sah dan menerima hadiah atau sesuatu pemberian dalam 

bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan 
atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan ITB Semarang; 

(4) Melakukan kolusi dengan pihak lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya, 
yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain 
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan YPTMUS dan/atau ITB 
Semarang; 

(5) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam 
terhadap atasan/bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya; 

(6) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 
berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya; 

(7) Menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi, badan atau lembaga lain tanpa 
persetujuan Ketua Pengurus YPTMUS dan/atau Rektor ITB Semarang. 
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Hukuman Disiplin  
Pasal 31 

 
(1) Tingkat hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang 

dan hukuman disiplin berat; 
(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: 

a. Teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh pejabat atasan langsung; 
b. Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) semester oleh 

pejabat di atas pejabat atasan langsung; 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat di atas pejabat atasan langsung. 

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: 
a. Penundaan kenaikan gaji pokok berkala paling lama 1 (satu) tahun; 
b. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan paling lama 1 (satu) tahun; 
c. Peringatan keras tertulis dan terakhir. 

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: 
a. Penurunan pangkat/ruang golongan pada pangkat/ruang golongan yang lebih 

rendah maksimal 2  (dua) tingkat paling lama 1 (satu) tahun; 
b. Pemberhentian dari jabatan struktural; 
c. Pemberhentian sementara dari jabatan fungsional akademik maksimal 2 (dua) 

tahun; 
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai. 

(5) Setiap peningkatan jenis hukuman wajib dicantumkan dalam surat peringatan 
dan/atau surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin; 

(6) Penjatuhan hukuman disiplin ringan diikuti dengan penandatangan berita acara  
penyampaian penjatuhan hukuman. 

 
Pasal 32 

 
Pegawai yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), (3) dan (4) 
selama jangka waktu pengenaan sanksi, tidak diberi fasilitas untuk mengikuti pendidikan/ 
pelatihan. 

 
Pejabat Yang Berwenang 

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang atau Berat 
Pasal 33 

 
(1) Ketua Pengurus YPTMUS  berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada 

pegawai yang berpangkat Penata Muda atau Golongan Ruang III-a ke atas, atas usul 
Rektor ITB Semarang setelah mendapat pertimbangan BPK; 

(2) Rektor ITB Semarang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada 
pegawai yang berpangkat Penata Muda atau Golongan Ruang III-a ke atas, atas usul 
Wakil Rektor II setelah mendapat pertimbangan BPK; 
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(3) Rektor ITB Semarang berwenang menjatuhkan hukuman sedang atau berat kepada 
pegawai yang berpangkat Pengatur Muda Tingkat I atau Golongan ruang II-d ke 
bawah, atas usul Wakil Rektor  II setelah mendapat pertimbangan BPK. 

 
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan 

dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin 
Pasal 34 

 
(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, 

Rektor ITB Semarang membentuk tim ad-hoc untuk memeriksa pegawai yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin; 

(2) Rektor ITB Semarang memberikan tugas kepada BPK untuk memberikan 
pertimbangan atas hasil  pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan 
pelanggaran; 

(3) Rektor ITB Semarang berwenang mempelajari laporan hasil evaluasi dari BPK dan 
meminta keterangan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan; 

(4) Pemeriksaan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dibuatkan Berita 
Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh seorang notulis yang ditugaskan untuk itu. 

 
Pasal 35 

 
(1) Berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh BPK, bagi pegawai yang berpangkat 

Penata Muda atau Golongan Ruang III-a ke atas, Rektor ITB Semarang mengusulkan 
kepada Ketua Pengurus YPTMUS jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan; 

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Pengurus 
YPTMUS memutuskan jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan. 

 
Keberatan Atas 

Keputusan Hukuman Disiplin 
Pasal 36 

 
(1) Pegawai yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan tidak dapat 

mengajukan keberatan; 
(2) Pegawai berpangkat Penata Muda atau Golongan Ruang III-a ke atas yang dijatuhi 

hukuman disiplin berat, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua  Pengurus 
YPTMUS melalui Rektor ITB Semarang dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung 
mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin; 

(3) Pegawai berpangkat Penata Muda atau Golongan Ruang III-a ke atas yang dijatuhi 
jenis hukuman disiplin sedang, dapat mengajukan keberatan kepada Rektor ITB 
Semarang, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang 
bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin; 

(4) Pegawai Pengatur Muda Tingkat I atau Golongan ruang II-d ke bawah yang dijatuhi 
salah satu jenis hukuman disiplin sedang atau berat, dapat mengajukan keberatan 
kepada Rektor ITB Semarang melalui Wakil Rektor II dalam waktu 14 (empat belas) 
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hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman 
disiplin; 

(5) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (4) pasal ini, 
diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengurus YPTMUS dan/atau Rektor ITB 
Semarang dalam Bahasa Indonesia serta memuat alasan-alasan atas keberatan 
tersebut. 

 
Pengajuan Keberatan 

Pasal 37 
 

(1) Ketua Pengurus YPTMUS dan/atau Rektor ITB Semarang yang menerima surat 
keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas 
keberatan yang diajukan pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu paling 
lama 30 hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan tersebut; 

(2) Apabila dipandang perlu Ketua Pengurus YPTMUS dan/atau Rektor ITB Semarang 
dapat memanggil dan mendengar keterangan langsung dari pegawai yang dijatuhi 
hukuman disiplin dan/atau orang lain yang dianggap perlu. 

 
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin 

Pasal 38 
 

(1) Hukuman disiplin ringan berlaku sejak disampaikannya teguran lisan atau surat 
teguran tertulis dari atasan langsung atau pejabat di atas atasan langsung; 

(2) a. Apabila tidak ada keberatan, hukuman sedang dan berat mulai berlaku sejak 
tanggal diterimanya keputusan hukuman sampai dengan berlakunya masa 
hukuman disiplin tersebut; 

b. Apabila ada keberatan, hukuman disiplin sedang dan berat mulai berlaku sejak 
keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) yang 
disampaikan kepada yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya masa 
hukuman disiplin. 

 
BAB VIII 

PENGGAJIAN  DAN KESEJAHTERAAN 
 

PENGGAJ IAN 
Sistem Penggajian 

Pasal 39 
 

(1) Sistem penggajian yang berlaku di ITB Semarang berupa Gaji, Upah, Honorarium dan 
Tunjangan di luar komponen gaji; 

(2) Gaji, Upah, Honorarium dan Tunjangan lain diluar komponen gaji diatur oleh Ketua 
Pengurus YPTMUS dan/atau Rektor ITB Semarang, sesuai dengan kemampuan 
Keuangan ITB Semarang. 
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Gaji Pokok dan Tunjangan 
Pasal 40 

 
(1) Gaji pokok adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai tetap yang 

ditetapkan oleh Ketua Pengurus YPTMUS sesuai dengan kemampuan Keuangan ITB 
Semarang berdasarkan masa kerja dan pangkat golongan/ruang; 

(2) Tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap sesuai dengan fungsinya dapat 
berupa: 
a. Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik;  
b. Tunjangan Jabatan Struktural; 
c. Tunjangan Prestasi Akademik; 
d. Tunjangan lain-lain. 

(3) Ketentuan tentang besarnya gaji, tunjangan dan honorarium seperti tersebut pada pasal 
39 dan 40 diatur dalam Surat Keputusan Rektor ITB Semarang atas persetujuan Ketua 
Pengurus  YPTMUS. 

 
Tunjangan  Jabatan Fungsional Akademik 

Pasal 41 
 

Tunjangan fungsional akademik diberikan kepada dosen tetap yang telah mempunyai  
jabatan fungsional akademik tertentu dan diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan 
oleh Rektor ITB Semarang atas persetujuan Ketua Pengurus YPTMUS yang besarnya 
sesuai dengan kemamapuan keuangan YPTMUS. 

 
Tunjangan Jabatan Struktural 

Pasal 42 
 

Tunjangan jabatan struktural diberikan kepada pegawai yang menjabat jabatan struktural 
yang macam dan besarnya  diatur tersendiri oleh Rektor  ITB Semarang atas persetujuan  
Ketua Pengurus YPTMUS. 
 

Tunjangan Prestasi Akademik 
Pasal 43 

 
(1) Tunjangan prestasi akademik diberikan kepada dosen yang telah menempuh dan lulus  

studi lanjut S-3 dibuktikan dengan surat keterangan Lulus, Ijasah dan Disertasi  dan 
besarnya tunjangan tersebut diatur oleh Rektor ITB Semarang atas Persetujuan Ketua 
Pengurus YPTMUS; 

(2) Tunjangan prestasi akademik diberikan kepada dosen tetap yang telah menyelesaikan 
Tugas Belajar S-3 terhitung mulai 1 (satu) bulan berikutnya setelah memenuhi semua 
persyaratan tersebut ayat (1); 

(3) Bagi dosen tetap yang lulus studi lanjut dengan biaya sendiri setelah lulus pendidikan 
S-3, dari Perguruan Tinggi yang diakui ITB Semarang, terhitung sejak tanggal 
kelulusan dalam Ijazah diberikan tunjangan Prestasi Akademik secara penuh sesuai 
dengan ayat (1) di atas; 

(4) Bagi dosen yang lulus studi lanjut S-3, yang  dibiayai oleh YPTMUS tunjangan 
Prestasi Akademik diberikan penuh sesuai dengan bunyi ayat (1) tersebut di atas.  
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Tunjangan Lain-lain 
Pasal 44 

 
Tunjangan lain-lain adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap selain yang 
tercantum pada pasal 40, ayat (2), butir a sampai dengan d yang besarnya ditentukan oleh 
Rektor  ITB Semarang atas persetujuan  Ketua Pengurus YPTMUS. 
 

Masa Kerja 
Pasal 45 

 
(1) Masa kerja merupakan salah satu komponen yang dipakai untuk menentukan besarnya 

gaji. 
(2) Masa kerja aktif bagi pegawai tetap diperhitungkan sejak yang bersangkutan berstatus 

pegawai di YPTMUS atau ITB Semarang; 
(3) Cuti di luar tanggungan ITB Semarang, tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa 

kerja aktif; 
(4) Masa selama berstatus sebagai Tugas Belajar (Studi Lanjut) diperhitungkan dalam 

masa kerja aktif. 
 

Kenaikan Gaji Pokok 
Pasal 46 

 
(1) Kenaikan gaji pokok dapat diperoleh melalui kenaikan pangkat/golongan ruang; 
(2) Kepada pegawai yang diberikan kenaikan pangkat, diberikan gaji pokok berdasarkan 

pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam golongan ruang 
menurut pangkat; 

(3) Waktu peninjauan kenaikan Gaji Pokok mengacu pada kemampuan keuangan ITB 
Semarang. 

 
Kenaikan Tunjangan 

Pasal47 
 

Kenaikan tunjangan fungsional akademik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai 
dengan kemampuan keuangan ITB Semarang. 

 
Kenaikan Upah 

Pasal 48 
 

Kenaikan upah yang diberikan kepada pegawai tidak tetap, berdasarkan masa kerja, 
prestasi, dedikasi, loyalitas, integritas yang diatur dalam ketentuan tersendiri. 
 

Kenaikan Honorarium 
Pasal 49 

 
Honorarium ditinjau kembali pada setiap rapat anggaran. 
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Uang Lembur 
Pasal 50 

 
(1) Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat 

puluh) jam perminggu, bagi yang bekerja 6 (enam) hari kerja seminggu dan/atau 
pekerjaan yang lebih dari 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu 
bagi yang bekerja 5 (lima) hari kerja seminggu, merupakan pekerjaan yang 
dikatagorikan kerja lembur; 

(2) Kerja lembur seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam pasal ini merupakan pekerjaan 
yang dilakukan atas perintah pimpinan dan mendapat surat tugas di luar kepanitiaan; 

(3) Besarnya pembayaran mengenai kerja lembur diatur oleh Rektor ITB Semarang atas 
usul Wakil Rektor  II. 

 
Jaminan Kesejahteraan 

Pasal 51 
 

(1) Jaminan kesejahteraan pegawai bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja agar 
dapat memusatkan dan mencurahkan perhatiannya pada pelaksanaan tugas; 

(2) Jaminan kesejahteraan diantaranya terdiri dari, uang pernikahan, uang kelahiran, uang 
kematian (uang duka), dan  rekreasi; 

(3) Jaminan kesejahteraan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 
ITB Semarang. 

 
Sumbangan Pernikahan 

Pasal 52 
 

Kepada pegawai bujangan yang melangsungkan pernikahan, diberikan sumbangan 
pernikahan hanya sekali yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan Rektor ITB 
Semarang. 
 

Sumbangan Kelahiran 
Pasal 53 

 
Kepada pegawai wanita atau pegawai yang istrinya melahirkan, diberikan sumbangan 
kelahiran sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan 
Rektor ITB Semarang. 
 

Sumbangan Kematian 
Pasal 54 

 
(1) Apabila pegawai meninggal dunia maka kepada keluarganya atau ahli waris diberikan 

dana kematian yang besarnya ditentukan oleh Rektor ITB Semarang  atas usul Wakil 
Rektor  II; 

(2) Apabila suami/istri/anak kandung dari pegawai meninggal dunia maka kepada pegawai 
tersebut akan diberikan uang duka yang besarnya ditentukan oleh Rektor atas usul 
Wakil Rektor  II; 

(3) Uang duka dibayarkan sekaligus secara tunai kepada yang berhak; 
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Rekreasi 
Pasal 55 

 
Pegawai diberikan kesempatan memperoleh satu kali rekreasi bersama setiap 5 (lima) 
tahun sekali atas biaya ITB Semarang dengan memperhatikan kondisi keuangan ITB 
Semarang yang pelaksanaannya diatur oleh Rektor ITB Semarang. 

 
Pemberhentian Pegawai dan Purna Tugas 

Pasal 56 
 

(1) Setiap pegawai yang sudah mencapai usia purna tugas diberhentikan dengan hormat 
sebagai pegawai; 

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena purna tugas menerima hak  berupa 
tali kasih; 

(3) Mekanisme seperti pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Rektor. 
 

BAB IX 
PEMBINAAN PEGAWAI 

 
Kebijakan dan Pembinaan 

Pasal 57 
 

(1) Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk 
kegairahan karya pendidikan, maka dilaksanakan pembinaan pegawai dengan sebaik-
baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja; 

(2) Dengan sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas akan diperoleh 
penilaian yang obyektif terhadap kompetensi pegawai; 

(3) Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian yang mengatur bahwa pengangkatan 
pertama didasarkan pada kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam 
pengembangan lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan 
syarat-syarat obyektif lainnya juga ikut menentukan; 

(4) Sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian yang mengatur bahwa 
pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan di dasarkan pada prestasi yang 
mencakup kecakapan dan keterampilan yang telah dicapai oleh orang yang 
bersangkutan. 

 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pasal 58 
 

Untuk meningkatkan karier prestasi dan keterampilan para pegawai tetap dalam 
melaksanakan tugas jabatan yang dipegang, berhak diberikan program pendidikan 
pelatihan, kursus serta program peningkatan lain atau tugas belajar. Pendidikan dan 
Pelatihan secara khusus di atur dalam Pedoman/Prosedur Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Tetap. 
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Tugas Belajar 
Pasal 59 

 
(1) Tugas belajar diberikan untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau 

pelatihan keahlian, baik di dalam maupun di luar negeri dan kepadanya diberikan 
biaya yang berasal dari ITB Semarang atau Instansi Pemerintah/Swasta baik dalam 
maupun luar negeri; 

(2) Pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti tugas belajar harus menandatangani Surat 
Perjanjian dihadapan Notaris yang ditunjuk ITB Semarang dan disaksikan oleh 
Rektor, yang memuat tentang hak dan kewajiban selama dan setelah tugas belajar; 

(3) Setelah selesai tugas belajar, pegawai yang ditunjuk wajib mengabdikan dirinya 
kembali di ITB Semarang yang secara khusus di atur dalam Pedoman/Prosedur 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tetap. 

 
Pasal 60 

 
Jika karena sesuatu alasan, pegawai  yang ditunjuk untuk mengikuti Tugas Belajar tidak 
dapat melanjutkan tugas belajarnya, Rektor ITB Semarang dapat membatalkan tugas 
belajar tersebut. 

 
Pasal 61 

 
Ketentuan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan tugas belajar diatur dalam Buku 
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tetap ITB Semarang. 
 

Penilaian Pekerjaan 
Pasal 62 

 
Dalam rangka menjamin obyektivitas dalam pembinaan pegawai berdasarkan sistem karier, 
sebagai bahan pertimbangan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, diadakan 
penilaian konduite pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai 
(SKP).  

 
Pasal 63 

 
(1) Penilaian konduite dan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh pejabat atasan langsung, 

yang kemudian diserahkan kepada Ka.BAUK; 
(2) Pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atas penilaian yang 

diberikan kepada Ka. BAUK dengan disertai alasan-alasannya; 
(3) Hasil penilaian disampaikan kepada Rektor; 
(4) Rektor dengan alasan yang cukup dapat mengadakan peninjauan hasil penilaian. 
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Pasal 64 
 

(1) Dalam rangka peningkatan prestasi kerja pegawai diadakan penilaian kinerja, yang 
dituangkan dalam Daftar Peningkatan Kinerja (performance appraisal); 

(2) Pedoman, prosedur dan tata laksana penilaian prestasi kerja, diatur dalam Surat 
Keputusan Rektor; 

(3) Penghargaan atas prestasi kerja diatur dalam Surat Keputusan Rektor. 
 

BAB X 
KENAIKAN PANGKAT 

 
Pengangkatan Dalam Pangkat 

Pasal 65 
 

Setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya tepat pada 
waktunya. 
 

Pasal 66 
 

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas pengabdiannya 
di ITB Semarang dan juga sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan pengabdiannya. 

 
Pasal 67 

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan berdasarkan pengajuan usulan untuk mendapatkan 
persetujuan pengangkatan. 
 

Pasal 68 
 

Jenis kenaikan pangkat yang diatur dalam peraturan ini adalah sebagai berikut: 
(1) Kenaikan pangkat reguler; 
(2) Kenaikan jabatan fungsional akademik (JaFA); 
(3) Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah. 
 

Kenaikan Pangkat Reguler 
Pasal 69 

 
(1) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai 

yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa memperhatikan 
jabatannya; 

(2) Kenaikan pangkat reguler ke dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat 
diberikan kepada pegawai apabila yang bersangkutan: 
a. Bagi tenaga kependidikan atau administrasi telah 4 (empat) tahun dalam pangkat 

yang dimilikinya dan dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP) menunjukkan nilai baik dan tidak ada unsur bernilai kurang; 
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b. Kenaikan pangkat dosen atau tenaga pengajar disesuaikan dengan angka kredit 
untuk mutasi (Kum) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. Jenjang kepangkatan dan golongan ruang gaji adalah sebagai berikut: 
 

No.  Pangkat Golongan Ruang 
1. Juru Muda I-a 
2. Juru Muda Tingkat I I-b 
3. Juru I-c 
4. Juru Tingkat I I-d 
5. Pengatur Muda II-a 

6. 
Pengatur  
MudaTingkat I II-b 

7. Pengatur  II-c 
8. Pengatur Tingkat I II-d 
9 Penata Muda III-a 

10. Penata Muda Tingkat I III-b 
11. Penata III-c 
12. Penata Tingkat I III-d 
13. Pembina IV-a 
14. Pembina Tingkat I IV-b 
15. Pembina Utama Muda IV-c 
16. Pembina Utama Madya IV-d 
17. Pembina Utama IV-e 

 
 

Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik  (JaFA) 
Pasal 70 

 
(1) Di dalam peraturan ini yang disebut jabatan fungsional adalah jabatan fungsional 

akademik bagi dosen/tenaga pengajar; 
(2) Jenjang jabatan fungsional akademik adalah sebagai berikut: 
 

No 
Jabatan Fungsional 
Akademik (JaFA) Golongan 

1 Asisten Ahli III-a dan III-b 
2 Lektor III-c dan III-d 
3 Lektor Kepala IV-a, IV-b dan IV-c 
4 Profesor/Guru Besar IV-d dan IV-e 

 
(3) Kenaikan jabatan fungsional akademik sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 
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Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 
Pasal 71 

 
(1) Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan 

kepada pegawai sebagai penyesuian Ijazah yang sah dengan jenjang pangkat yang 
dimilikinya; 

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada pegawai apabila telah 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Kepada yang bersangkutan diberikan tugas/jabatan yang memerlukan keahlian 

sesuai dengan Ijazah yang sah, yang diperoleh melalui pendidikan yang lebih 
tinggi; 

b. Kenaikan pangkat persamaan Ijazah diberlakukan kepada pegawai yang 
mendapatkan tugas dari Rektor; 

c. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki. 
(3) Setiap unsur SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

 
BAB XI 

CUTI PEGAWAI 
Pasal 72 

 
(1) Cuti adalah hak pegawai untuk tidak masuk bekerja yang diijinkan oleh pejabat yang 

berwenang dalam jangka waktu tertentu; 
(2) Cuti pegawai terdiri dari: 

a. Cuti tahunan; 
b. Cuti sakit; 
c. Cuti bersalin; 
d. Cuti menunaikan Ibadah keagamaan; 
e. Cuti karena alasan penting; dan 
f. Cuti di luar tanggungan ITB Semarang. 

 
Cuti Tahunan 

Pasal 73 
 

(1) Setiap Dosen/Tenaga Pengajar Tetap dan Tenaga Kependidikan atau Administrasi 
Tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus 
berhak atas cuti tahunan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) hari kerja; 

(2) Untuk menjaga kelangsungan produktivitas kerja dan dengan tetap memperhatikan 
peraturan perundang-undangan serta kepentingan pegawai, ITB Semarang berhak 
mengatur cuti tahunan; 

(3) Pelaksanaan cuti tahunan diatur sebagai berikut: 
a. Dapat dirangkaikan dengan hari raya Idul Fitri 3 (tiga) hari kerja; 
b. Dapat dirangkaikan dengan hari raya Natal dan Tahun baru 7 (tujuh) hari kerja, 

atau; 
c. Dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. 
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(4) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam 1 (satu)  tahun oleh yang bersangkutan hak 
cuti  dinyatakan hangus;  

(5) Hari kerja yang diliburkan secara resmi oleh ITB Semarang tidak diperhitungkan 
sebagai cuti tahunan; 

(6) Bagi pegawai yang seharusnya cuti, tetapi mendapatkan tugas dari lembaga akan 
diberikan kompensasi yang diatur dalam ketentuan tersendiri; 

(7) Jumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan maupun jumlah hari tidak masuk 
kerja karena ijin lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut, maka hal itu akan 
diperhitungkan dengan hak cuti tahunan; 

(8) Bagi pegawai yang mengambil cuti tahunan melibihi hari kerja tanpa ijin dalam 1 
(satu) tahun akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
Cuti Sakit 

Pasal 74 
 

(1) Setiap pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit; 
(2) Pegawai yang menderita sakit selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari wajib minta ijin 

dengan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis; 
(3) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari tetapi kurang dari 14 (empat 

belas) hari wajib mengajukan permintaaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat 
yang berwenang dengan melampirkan keterangan dokter melalui prosedur yang telah 
ditetapkan; 

(4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
pasal ini pegawai yang bersangkutan belum memperoleh kesembuhan, ia berhak 
mengajukan permintaan cuti: 
a. Bagi Pegawai dengan masa kerja 2 s/d 5 tahun paling lama 6 bulan; 
b. Bagi Pegawai dengan masa kerja di atas 5 s/d10 tahun paling lama 9 bulan; 
c. Bagi Pegawai dengan masa kerja di atas 10 s/d 20 tahun ke atas paling lama 12 

bulan; 
Prosedur cuti sebagaimana tersebut diatas diajukan kepada pejabat yang berwenang 
dengan melampirkan surat keterangan dokter yang merawat; 

(5) Konsekuensi keuangan yang timbul berkaitan dengan ayat (4) di atas dibayar oleh 
ITB Semarang sesuai dengan kemampuan keuangan ITB Semarang;  

(6) Pegawai yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 bulan 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

(7) Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja karena menjalankan tugas kewajibannya 
yang mengakibatkan pegawai tersebut perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti 
sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari sakitnya dan seluruh biaya perawatan 
menjadi tanggung jawab ITB Semarang sesuai dengan kemampuan keuangan ITB 
Semarang; 

(8) Apabila usaha penyembuhan pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (7) pasal ini tidak berhasil dan mengakibatkan cacat fisik maupun mental 
sehingga berakibat tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya, maka akan 
diberikan cuti; 
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(9) Jenis kecelakaan yang dikategorikan sebagai kecelakaan kerja ditentukan oleh BPK. 
 

Cuti Bersalin 
Pasal 75 

 
(1) Setiap pegawai wanita berhak memperoleh cuti bersalin selama 3 (tiga)  bulan, yang 

pengambilannya diatur oleh yang bersangkutan; 
(2) Bagi pegawai wanita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, yang masih 

memerlukan perawatan dokter dapat mengajukan ijin cuti kepada pejabat yang 
berwenang. 

 
Cuti Menunaikan Ibadah Keagamaan 

Pasal 76 
 

ITB Semarang memberikan ijin khusus kepada pegawai yang akan menjalankan ibadah 
sesuai dengan agamanya, dengan ketentuan sebagai berikut: 
(1) Telah diangkat sebagai pegawai tetap; 
(2) Mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berangkat 

menunaikan ibadah; 
(3) Menyerahkan bukti menunaikan ibadah keagamaan; 
(4) Lamanya cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
(5) Selama cuti menunaikan ibadah keagamaan, gaji dibayar penuh. 

 
Cuti Karena Alasan Penting 

Pasal 77 
 

(1) Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena: 
a. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau 

meninggal dunia, mendapat hak cuti 3 (tiga) hari berturut-turut; 
b. Melangsungkan perkawinan, mendapat hak cuti 3 (tiga) hari berturut-turut; 
c. Alasan penting lainnya yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai mengajukan permintaan 
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui prosedur yang berlaku. 

 
Cuti Di Luar Tanggungan ITB Semarang 

Pasal 78 
 

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus 
dan tidak sedang dalam masa bakti, karena alasan pribadi yang penting dan 
mendesak, dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan ITB Semarang; 

(2) Cuti di luar tanggungan ITB Semarang adalah bukan hak pegawai, oleh karena itu 
permohonan cuti dan lamanya cuti di luar tanggungan ITB Semarang dapat 
dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang yang 
didasarkan pada kepentingan dinas; 
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(3) Selama menjalani cuti di luar tanggungan  ITB Semarang pegawai yang bersangkutan 
tidak berhak menerima gaji; 

(4) Masa cuti di luar  tanggungan ITB Semarang tidak diperhitungkan sebagai masa 
kerja aktif; 

(5) Cuti di luar tanggungan ITB Semarang dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali selama 
yang bersangkutan menjadi pegawai; 

(6) Bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural jika mengambil cuti di luar 
tanggungan ITB Semarang, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari jabatan 
struktural; 

(7) Pegawai yang telah selesai menjalani masa cuti di luar tanggungan ITB Semarang 
dapat aktif kembali bilamana terdapat formasi dan tidak secara otomatis menempati 
jabatan struktural. 

 
BAB XII 

BIAYA PERJALANAN DINAS 
 

Pasal 79 
 

(1) Dalam melaksanakan tugas kedinasan kepada yang bersangkutan diberikan biaya 
perjalanan dinas; 

(2) Ketentuan tentang komponen dan besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh 
Rektor atas usul Wakil Rektor II. 

 
BAB XIII 

PROMOSI, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI 
 

Promosi Pegawai 
Pasal 80 

 
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk 
memotivasi pegawai maka setiap pegawai dapat dipromosikan ke jenjang jabatan yang 
lebih tinggi. 

 
Mutasi Pegawai 

Pasal 81 
 

(1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk 
memperluas pengalaman kerja serta meningkatkan semangat kerja dapat dilakukan 
mutasi; 

(2) Mutasi dapat berupa alih tugas dari unit kerja yang satu ke unit yang lain dalam 
lingkup ITB Semarang. 
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Pemberhentian Pegawai 
Pasal 82 

 
(1) Pemberhentian pegawai adalah proses pemutusan hubungan kerja sehingga yang 

bersangkutan kehilangan kedudukan/statusnya sebagai pegawai tetap; 
(2) Pemberhentian pegawai dapat dilakukan karena: 

a. Meninggal dunia; 
b. Permintaan sendiri; 
c. Mencapai batas usia purna tugas; 
d. Penyederhanaan organisasi; 
e. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai; 
f. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 
g. Meninggalkan tugas; 
h. Tidak melaporkan diri setelah berakhirnya masa cuti di luar tanggungan ITB 

Semarang; 
i. Hilang; 
j. Berhalangan  tetap. 

 
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 

Pasal 83 
 
(1) Pegawai yang mengajukan permintaan berhenti, dapat diberhentikan dengan hormat 

sebagai pegawai; 
(2) Permintaan berhenti seorang pegawai dapat ditunda pelaksanaannya untuk paling 

lama 1 (satu) tahun, dengan alasan kepentingan dinas; 
(3) Permintaan berhenti seorang pegawai dapat ditolak apabila yang bersangkutan masih 

terikat pada masa bakti atau bentuk ikatan kedinasan yang lain dengan ITB 
Semarang. 

 
Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Purna Tugas 

Pasal 84 
 

(1) Pegawai yang mencapai batas usia purna tugas diberhentikan dengan hormat sebagai 
pegawai; 

(2) Batas usia purna tugas tenaga kependidikan atau administrasi tetap sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah 58 (lima puluh delapan) tahun; 

(3) Batas usia purna tugas tenaga satuan pengaman (satpam) tetap adalah 55 (lima puluh 
lima) tahun; 

(4) Batas usia purna tugas  dosen atau tenaga pengajar tetap diatur sebagai berikut: 
a. Dosen atau tenaga pengajar  tetap yang mempunyai jabatan fungsional akademik 

Asisten Ahli golongan III-a dan III-b maka yang bersangkutan purnatugas pada 
usia 65 tahun; 
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b. Dosen atau tenaga pengajar  tetap yang mempunyai jabatan fungsional akademik 
Lektor golongan III-c dan III-d maka yang bersangkutan purnatugas pada usia 65 
tahun daan dapat mengajukan perpanjangan sampai usia 70 tahun; 

c. Dosen atau tenaga pengajar tetap yang mempunyai jabatan fungsional akademik 
Lektor Kepala golongan IV-a, IV-b dan IV-c maka yang bersangkutan purnatugas 
pada usia 65 tahun dapat mengajukan perpanjangan sampai dengan usia 70 tahun; 

d. Dosen atau pengajar tetap yang telah mencapai jabatan fungsional akademik 
profesor/Guru Besar maka yang bersangkutan purna tugas pada usia 70 tahun 
dapat diperpanjang sampai usia 75 tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundanga yang berlaku; 

(5) Pegawai tetap YPTMUS dapat mengajukan atau ditentukan purna tugas lebih cepat 
apabila telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan 
umur telah mencapai 45 tahun. 

 
Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi 

Pasal 85 
 

(1) Apabila terjadi penyederhanaan organisasi yang menyebabkan kelebihan pegawai, 
maka pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan 
diberikan hak-haknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kondisi keuangan ITB 
Semarang, dengan memperhatikan peraturan-peraturan ITB Semarang dan/atau 
YPTMUS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Penyederhanaan organisasi dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh: 
a. Penurunan jumlah Mahasiswa secara keseluruhan; 
b. Penutupan Program Studi karena penurunan jumlah mahasiswa. 

 
Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai 

Dan/atau Melakukan Tindak Pidana 
Pasal 86 

 
(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran berat terhadap disiplin pegawai dan/atau 

melakukan tindak pidana yang menyebabkan pegawai tersebut dihukum penjara 
berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat 
diberhentikan sebagai pegawai; 

(2) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat 
dilakukan tidak dengan hormat tergantung pada penetapan Rektor  atas pertimbangan 
dari BPK. 

 
Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas 

Pasal 87 
 

(1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah (tanpa ijin) selama lebih dari 
30 hari secara terus menerus dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
pegawai; 
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(2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila dalam waktu kurang 
dari 30 hari sesudah pemberhentiannya mengajukan keberatan, maka Rektor: 
a. Dapat menugaskan kembali apabila ketidakhadirannya karena alasan yang dapat 

diterima; 
b. Tetap memberhentikan apabila alasan-alasan yang diajukan tidak dapat diterima. 

(3) Apabila dalam waktu 30 hari sesudah pemberhentiannya tidak mengajukan 
keberatan, maka pemberhentian itu bersifat mengikat secara tetap. 

 
 

Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri Sesudah Berakhirnya 
Masa Cuti Di Luar Tanggungan ITB Semarang 

Pasal 88 
 

Pegawai yang tidak melaporkan diri kembali ke ITB Semarang setelah habis masa cuti di 
luar tanggungan ITB Semarang, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai selambat-
lambatnya 1 (bulan) setelah berakhirnya masa cuti. 

 
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia 

Pasal 89 
 

Pegawai yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. 
 

Pemberhentian Karena Hilang 
Pasal 90 

 
(1) Pegawai yang dinyatakan hilang berdasarkan surat keterangan atau berita acara pihak 

berwajib, dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 sejak diterbitkannya 
surat keterangan atau berita acara kehilangan; 

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila diketemukan 
kembali dalam keadaan masih hidup dan sehat, dapat diangkat kembali sebagai 
pegawai. 

 
Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap 

Pasal 91 
 

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pasal 74 ayat (4) a, b dan c, pegawai yang 
bersangkutan belum memperoleh kesembuhan, maka ia harus diuji kembali kesehatannya 
oleh majelis kesehatan yang ditunjuk oleh Pimpinan ITB Semarang sebagai bahan dasar 
pertimbangan Rektor untuk menetapkan pegawai yang bersangkutan dinyatakan 
berhalangan tetap. 
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BAB XIV 
KORP PEGAWAI 

Pasal 92 
 

(1) Korp Pegawai ITB Semarang sebagai lembaga non kedinasan dapat dibentuk sebagai 
wadah ikatan pegawai ITB Semarang; 

(2) Korp Pegawai ITB Semarang bertujuan membina kekeluargaan, kesejahteraan dan 
sosial. 

 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 93 
 

(1) Segala pengangkatan, pemindahan, pembinaan dan pemberhentian pegawai yang 
dilakukan Rektor sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku; 

(2) Penyesuian ketentuan peraturan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini diberi masa transisi selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

 
BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 94 

 
(1) Ketentuan-ketentuan yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini 

dianggap masih berlaku; 
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan ketentuan 

tersendiri; 
(3) Semua pegawai dianggap mengikatkan diri, sehingga dengan peraturan ini dan/atau 

terhadap keputusan Ketua Pengurus YPTMUS ini tidak ada yang dikecualikan; 
(4) Peraturan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 

 
 Ditetapkan di Semarang 

Tanggal : 20 April 2020 
 
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TRI 

MULIA UTAMA SEMARANG  
 KETUA, 

 
 
   

   KUSMANTO., S.E., M.M 
 


