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PERATURAN  

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA 

Nomor : 257.1/PER/R.UW/VIII/2018 

 

Tentang 

 

PEDOMAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

UNIVERSITAS WIRALODRA 

 

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dosen dan tenaga 

kependidikan yang berkualitas professional dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, berdedikasi 

tinggi, berwibawa, percaya diri, dan berintegritas;  

  b. bahwa untuk membentuk dosen dan tenaga kependidikan  

diperlukan upaya meningkatkan manajemen dosen dan 

tenaga kependidikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor 

tentang Pedoman dosen dan tenaga kependidikan 

Universitas Wiralodra.  

 

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen; 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Yayasan Wiralodra Nomor : 

01/PER/YWI/X/2013 tentang Statuta Universitas 

Wiralodra Tahun 2013; 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN DOSEN DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRALODRA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Yayasan adalah Yayasan Wiralodra Indramayu 

2. Universitas  adalah Universitas Wiralodra, disingkat UNWIR. 

3. Rektor adalah Rektor Universitas Wiralodra. 

4. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dengan tugas utama mengajar di lingkungan 

Universitas Wiralodra. 

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, 

tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi di 

lingkungan Universitas Wiralodra  

 

BAB II 

KUALIFIKASI, KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

Kualifikasi Akademik Dosen 

Pasal 2  

(1) Kualifikasi Akademik dosen adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang 

harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan 

formal di tempat penugasan. 

(2) Dosen program sarjana di lingkungan Universitas Wiralodra harus berkualifikasi 

akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi. 

(3) Dosen program magister di lingkungan Universitas Wiralodra harus 

berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi. 

 

 

 

 

 



Bagian Kedua 

Kualifikasi Tenga Kependidikan 

Pasal 3 

(1) Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan adalah ijazah jenjang pendidikan 

akademik yang harus dimiliki oleh Tenaga Kependidikan sesuai dengan jenis, 

jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 

(2) Tenaga Kependidikan (Laboran, Teknisi, Analis, Operator dan Programer) di 

lingkungan Universitas Wiralodra harus berkualifikasi akademik paling rendah 

lulusan Diploma III. 

(3) Tenaga Administrasi di lingkungan Universitas Wiralodra harus berkualifikasi 

akademik paling rendah SMA atau Sederajat. 

 

Bagian Ketiga 

Kompetensi Dosen 

Pasal 4 

(1) Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan; 

(2) Sertikat dosen harus dimiliki setiap dosen Universitas Wiralodra  

(3) Sertifikasi Dosen telah menetapkan 4 aspek kompetensi yang hendaknya 

dimiliki seorang dosen, yaitu sebagai berikut.  

1.  Kompetensi pedagogik, antara lain mencakup :  

a.  Kemampuan membuat perencanaan perkuliahan  

b. Kemampuan menerapkan berbagai pendekatan, metode dan teknik 

pembelajaran  

c. Kemampuan melakukan evaluasi dan memberikan penilaian hasil 

pembelajaran secara obyektif  

d. Kemampuan melakukan evaluasi diri (refleksi terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan  

e.  Kemampuan mengembangkan proses pembelajaran secara berkelanjutan  

2. Kompetensi profesional, antara lain mencakup :  

a.  Kemampuan melaksanakan seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi  

b.  Kemampuan berkoordiasi dengan semua unit kerja dalam meaksanakan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi  

c.  Kemampuan merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang 

inovatif, sesuai perkembangan ipteks  

d.  Kemampuan memberikan layanan prima sesuai kepakaran  

 



 

3. Kompetensi kepribadian, antara lain mencakup  

a.  Kemampuan bekerja sama dengan berbagai unsur sivitas akademika  

b.  Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulian, dengan berbagai 

unsur sivitas akademika  

c.  Kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar  

4. Kompetensi sosial, antara lain mencakup :  

a.  Kemamuan bekerja sama dengan berbagai unsur sivitas akademika  

b.  Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan berbagai 

unsur sivitas akademika  

c.  Kepekaan sosial terhadap lingkugan sekitar  

 

Bagian Keempat 

Kompetensi Tenaga Kependidikan 

Pasal 5 

(1) Tenaga Kependidikan (Laboran, Teknisi, Analis, Operator dan Programer) di 

lingkungan Universitas Wiralodra harus memiliki sertifikat sesuai bidang 

keahliannya. 

(2) Tenaga Administrasi di lingkungan Universitas Wiralodra harus memiliki 

keahlian mengoperasionalkan komputer. 

 

BAB III 

BEBAN KERJA, PROPORSI, SERTA PENGELOLAAN SDM  

(DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN) 

Bagian Kesatu 

Beban Kerja Dosen 

Pasal 6 

Beban kerja dosen adalah : 

a. Beban tugas bagi dosen adalah 12 sks per-minggu yang dilaksanakan dalam satu 

semester dan dinyatakan dengan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 

yang setara dengan 38 jam perminggu dalam pengertian 1 sks setara dengan 3 

jam kerja per-minggu atau untuk 1 sks setara dengan 50 jam kerja per-semester. 

b. Beban tugas dosen meliputi tugas institusional yakni pendidikan pengajaran, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat, pembinaan sivitas akademika serta 

administrasi dan manajemen. 

c. Pembobotan beban tugas dosen sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan 

Administrasi Akademik Universitas Wiralodra. 

d. Dosen yang menduduki jabatan struktural mempunyai kewajiban 6 (enam) hari 

kerja. 



Bagian Kedua 

Beban Kerja Tenaga Kependidikan 

Pasal 7 

Beban kerja Tenaga Kependidikan  adalah : 

a. Beban tugas bagi Tenaga Kependidikan adalah minimal 38 jam perminggu  

b. Beban tugas Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban 6 (enam) hari kerja. 

 

Bagian Ketiga 

Proporsi Dosen 

Pasal 8 

(1) Setiap semester rasio dosen dibandingkan mahasiswa maksimal 1:30 untuk Imu 

eksakta dan 1:40 untuk Ilmu Sosial 

(2) Setiap semester jumlah dosen dalam satu prodi minimal 5 dosen. 

(3) Dosen dalam satu prodi terdiri dari dosen tetap (NIDN) minimal 60% dari total 

dosen dalam prodi.  

(4) Sebesar 60% dosen memiliki keilmuan yang relevan dengan program studi 

sebagai homebase. 

Bagian Keempat 

Proporsi Tenaga Kependidikan 

Pasal 9 

Universitas menetapkan Rasio Tenaga Kependidikan dibandingkan mahasiswa 

maksimal 1:100 

 

BAB IV 

PERENCANAAN, REKRUTMEN, SELEKSI, PENEMPATAN, 

PENGEMBANGAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENSIUN DOSEN DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan Dosen 

Pasal 10 

(1) Perencanaan dosen Universitas Wiralodra dilaksanakan dalam bentuk Mapping 

dan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.  

(2) Setiap tahun Fakultas/Prodi membuat usulan kebutuhan Dosen dan disampaikan 

kepada Rektor melalui Bagian Kepegawaian 

(3) Bagian Kepegawaian mendata kebutuhan Dosen berdasarkan Rasio, Kecukupan 

dan Linieritas 

(4) Usulan kebutuhan Dosen akan dibahas dalam Rapat Pimpinan 



(5) Hasil Mapping akan diterbitkan dalam bentuk Surat Keterangan Rektor 

 

Bagian Kedua 

Perencanaan Tenaga Kependidikan 

Pasal 11 

(1) Perencanaan Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra dilaksanakan dalam 

bentuk Mapping dan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.  

(2) Setiap tahun Fakultas/Prodi membuat usulan kebutuhan Tenaga Kependidikan 

dan disampaikan kepada Rektor melalui Bagian Kepegawaian 

(3) Bagian Kepegawaian mendata kebutuhan Tenaga Kependidikan berdasarkan 

Kebutuhan 

(4) Usulan kebutuhan Tenaga Kependidikan akan dibahas dalam Rapat Pimpinan 

(5) Hasil Mapping akan diterbitkan dalam bentuk Surat Keterangan Rektor.  

 

Bagian Ketiga 

Rekrutmen Dosen 

Pasal 12 

(1) Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Dosen. 

(2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar : 

a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memenuhi 

ketentuan perundang-undangan; 

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun; 

d. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) jenjang pendidikan 

sarjana dan Doktor (S3) jenjang pendidikan Pascasarjana; 

e. bersedia dan sanggup bekerja penuh waktu dan melaksanakan ketentuan 

peraturan yang ditetapkan oleh Rektor; 

f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

g. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, dan kegiatan yang membahayakan keutuhan bangsa 

dan negara; 

h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari suatu lembaga lain; 

i. tidak menjadi Pegawai tetap di lembaga lain; 

j. mempunyai kecakapan, dan keahlian yang diperlukan; 

k. berkelakuan baik; 

l. sehat jasmani dan rohani; 

 



 

(3) Proses perekrutan dilakukan oleh bagian kepegawaian melalui pengumuman 

terbuka website UNWIR sesuai dengan syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan. 

 

 

Bagian Keempat 

Rekrutmen Tenaga Kependidikan 

Pasal 13 

(1) Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Tenaga 

Kependidikan. 

(2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar : 

a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memenuhi 

ketentuan perundang-undangan; 

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. berusia maksimal 40 (Empat puluh) tahun; 

d. berpendidikan serendah-rendahnya Diploma III (D3) untuk Tenaga 

Kependidikan dan SMA / sederajatnya untuk tenaga administrasi; 

e. bersedia dan sanggup bekerja penuh waktu dan melaksanakan ketentuan 

peraturan yang ditetapkan oleh Rektor; 

f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

g. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, dan kegiatan yang membahayakan keutuhan bangsa 

dan negara; 

h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari suatu lembaga lain; 

i. tidak menjadi Pegawai tetap di lembaga lain; 

j. mempunyai kecakapan, dan keahlian yang diperlukan; 

k. berkelakuan baik; 

l. sehat jasmani dan rohani; 

(3) Proses perekrutan dilakukan oleh bagian kepegawaian melalui pengumuman 

terbuka website UNWIR sesuai dengan syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan. 

 

Bagian Kelima 

Seleksi Dosen 

Pasal 14 

Seleksi untuk menjadi Dosen: 

1. Bagi calon Dosen yang telah memenuhi persyaratan dalam seleksi berkas, 

selanjutnya akan dilakukan seleksi tertulis, psikotes dan wawancara. 

2. Seleksi tertulis terdiri dari : 

a. Kemampuan Bidang Ilmu 

b. Bahasa Inggris 



c. Kemampuan Komputer Internet 

3. Bagi yang lulus dalam seleksi tertulis, selanjutnya dilakukan psikotes. 

4. Bagi yang lulus dalam psikotes, kemudian dilakukan wawancara seleksi 

kelayakan mengajar. 

5. Bagi dosen yang telah lulus seleksi tertulis, psikotes dan kelayakan mengajar 

yang dilaksanakan panitia, calon Dosen Tetap diusulkan rektor ke yayasan untuk 

proses pengangkatan. 

. 

Bagian Keenam 

Seleksi Tenaga Kependidikan 

Pasal 15 

Seleksi untuk menjadi Tenaga Kependidikan: 

1. Bagi calon Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi persyaratan dalam 

seleksi berkas, selanjutnya akan dilakukan seleksi tertulis, psikotes dan 

wawancara. 

2. Seleksi tertulis terdiri dari : 

a. Kemampuan Ilmu Pengetahuan Umum 

b. Bahasa Inggris 

c. Kemampuan Komputer Internet 

a. Bagi yang lulus dalam seleksi tertulis, selanjutnya dilakukan psikotes. 

b. Bagi yang lulus dalam psikotes, kemudian dilakukan wawancara. 

c. Bagi calon Tenaga Kependidikan yang telah lulus seleksi tertulis, psikotes dan 

Wawancara yang dilaksanakan panitia, calon Tenaga Kependidikan diberi masa 

Percobaan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi masa percobaan 

selama 1 tahun. 

d. Bagi yang lolos masa Percobaan dapat diusulkan rektor ke yayasan untuk proses 

pengangkatan. 

 

Bagian ketujuh  

Penempatan Dosen 

Pasal 16 

(1) Pada saat pengangkatan pertama, pegawai diberikan gaji pokok menurut 

golongan ruang gaji sesuai dengan pangkat yang diberikan atas dasar formasi 

dan atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimilikinya. 

(2) Calon Dosen yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan yang 

berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Dosen dalam pangkat :  

a. Golongan Ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya 

memiliki dan menggunakan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang 

setara  

b. Golongan Ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya 

memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3) 

(3) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksudkan di atas adalah 

Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang ditetapkan oleh pemerintah  

 

 



Bagian kedelapan  

Penempatan Tenaga Kependidikan 

Pasal 17 

(1) Pada saat pengangkatan pertama, pegawai diberikan gaji pokok menurut 

golongan ruang gaji sesuai dengan pangkat yang diberikan atas dasar formasi 

dan atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimilikinya. 

(2) Calon pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan yang 

berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi pegawai dalam pangkat :  

c. Golongan Ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya 

memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah 

Menengah Atas/SMK/MA, Diploma I dan Akta I atau yang setingkat. 

d. Golongan Ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya 

memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau 

DiplomaII  

e. Golongan Ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya 

memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda atau Diploma III 

f. Golongan Ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya 

memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV  

g. Golongan Ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya 

memiliki dan menggunakan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang 

setara  

h. Golongan Ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya 

memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3) 

(3) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksudkan di atas adalah 

Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang ditetapkan oleh pemerintah  

 

 

Bagian kesembilan 

Pengembangan Dosen 

Pasal 18 

(1) Dalam upaya mendorong pencapaian jenjang karier bagi dosen, Universitas 

Wiralodra melaksanakan kebijakan pengembangan karir dosen antara lain:  

a. Fasilitasi studi lanjut bagi dosen. 

b. Bantuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

c. Bantuan bagi dosen yang melakukan presentasi dalam pertemuan ilmiah 

baik tingkat nasional maupun internasional.  

d. Insentif bagi dosen yang menerbitkan publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional 

terakreditasi maupun Jurnal Internasiona. 

e. Fasilitasi dosen dalam pengembangan kompetensi melalui pelatihan/kursus, 

pemagangan, workshop/seminar dan bimbingan teknis.  



(2) Selain pengembangan karir sebagai dosen melalui jabatan fungsional, setiap 

dosen tetap Universitas Wiralodra diberikan kesempatan yang sama dalam 

jabatan struktural sesuai dengan aturan/ketentuan yang diatur dalam Statuta. 

 

Bagian kesepuluh 

Pengembangan Tenaga Kependidikan 

Pasal 19 

Dalam upaya mendorong pencapaian jenjang karier bagi Tenaga Kependidikan, 

Universitas Wiralodra melaksanakan kebijakan pengembangan karir Tenaga 

Kependidikan antara lain:  

a. Fasilitasi studi lanjut bagi Tenaga Kependidikan. 

b. Memberi Insentif bagi Tenaga Kependidikan yang membuat aplikasi dalam hal 

menunjang kinerja.  

e. Fasilitasi Tenaga Kependidikan dalam pengembangan kompetensi melalui 

pelatihan/kursus, pemagangan, workshop/seminar dan bimbingan teknis. 

 

Bagian kesebelas 

Pemberhentian Dosen dan tenaga Kependidikan 

Pasal 20 

Dosen dan tenaga Kependidikan diberhentikan karena : 

a. permintaan sendiri; 

b. mencapai batas usia pensiun; 

c. penyederhanaan organisasi; 

d. melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan; 

e. tidak sehat jasmani dan atau rohani; 

f. meninggalkan tugas; 

g. meninggal dunia atau hilang; dan 

h. hal-hal lain. 

 

Bagian Keduabelas 

Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri 

Pasal 21 

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas yang mengajukan permohonan 

berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen atau Tenaga 

Kependidikan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 



(2) Permohonan berhenti sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas 

dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan 

Universitas yang mendesak 

(3) Permintaan berhenti seorang Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas dapat 

ditolak, apabila yang bersangkutan terikat dengan wajib kerja, sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di Universitas. 

(4) Permintaan berhenti sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas 

diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui hirarki  

(5) Penundaan dan penolakan atas permintaan berhenti seorang Dosen dan Tenaga 

Kependidikan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh 

Rektor 

(6) Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas yang diberhentikan dengan hormat 

sebagai pegawai diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di Universitas  

 

Bagian Ketigabelas 

Pemberhentian Karena Batas Usia Pensiun 

Pasal 22 

(1)  Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mencapai batas usia pensiun, 

diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan  dengan 

mendapatkan hak-hak berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(2)  Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bagi tenaga 

kependidikan (pelaksana administrasi dan tenaga penunjang akademik) adalah 

56 (lima puluh enam) tahun. 

(3)  Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bagi tenaga 

pendidik (dosen) adalah sebagai berikut : 

a.  65 (enam puluh lima) tahun bagi tenaga pendidik (dosen) dengan jenjang 

jabatan fungsional akademik  Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala; 

b.  70 (tujuh puluh) tahun bagi tenaga pendidik (dosen) dengan jenjang jabatan 

fungsional akademik Guru Besar. 

(4)  Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bagi Dosen 

Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Universitas diatur atas dasar ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

Pasal 23 

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah pensiun dapat dikontrak sejauh keahlian 

dan pengalamannya masih diperlukan oleh lembaga.  

 

 

 

 



Bagian Keempatbelas 

Pemberhentian Karena Penyederhanaan Organisasi 

Pasal 24 

1. Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan karena adanya 

perubahan satuan organisasi Universitas. 

2. Pegawai yang diberhentikan karena adanya perubahan satuan organisasi, 

diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan mendapat hak-hak 

kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas. 

 

Bagian Kelimabelas 

Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/Penyelewengan 

Pasal 25 

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas dapat diberhentikan sebagai Dosen 

atau Tenaga Kependidikan karena :  

a.  Melanggar Janji Dosen atau Tenaga Kependidikan Universitas, Janji 

Jabatan atau melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin sebagai Dosen atau 

Tenaga Kependidikan yang berat.  

b.  Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu 

tindak pidana. 

2. Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 1 di atas, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, 

tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang. 

 

Bagian Keenambelas 

Pemberhentian Karena Tidak Sehat Jasmani dan atau Rohani 

Pasal 26 

1.  Pegawai Universitas diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak-hak 

kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila berdasarkan surat 

keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan :  

a.  Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya  

b.  Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan 

atau lingkungan kerjanya  

c.  Belum mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit  

2.  Penetapan pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani paling lama 1 

(satu) tahun sejak tidak dapat menjalankan tugasnya. 

 

 

 



Bagian Ketujuhbelas 

Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas 

Pasal 27 

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang meninggalkan tugas tanpa keterangan lebih 

dari 2 (dua) bulan secara terus menerus, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 

Dosen atau Tenaga Kependidikan. 

 

Bagian Kedelapanbelas 

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang 

Pasal 28 

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang meninggal dunia diberhentikan dengan 

hormat sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan mendapatkan hak-hak 

kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(2) Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan hilang jika yang bersangkutan di 

luar kemauan dan kemampuannya sendiri tidak diketahui apakah masih hidup 

atau meninggal dunia. 

a. Apabila selama 12 bulan tidak ada berita sejak dinyatakan hilang oleh 

pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan dari yang berwajib 

diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak-hak sebagaimana 

dimaksud ayat (1) pasal ini.  

b. Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf a pasal ini apabila diketemukan kembali masih hidup dan sehat 

dapat diangkat kembali sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan dan gaji 

yang bersangkutan dibayarkan penuh sejak dinyatakan hilang dengan 

memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterimakan kepada 

keluarganya. 

 

Bagian Kesembilanbelas 

Pemberhentian Karena Hal-hal Lain 

Pasal 29 

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan cuti diluar tanggungan 

Yayasan, selambat – lambatnya 1 ( satu) bulan sebelum berakhirnya batas 

waktu cuti diluar tanggungan Yayasan menyampaikan permohonan tertulis 

kepada Rektor apakah masih berkehendak menjadi Dosen dan Tenaga 

Kependidikan atau mengundurkan diri sebagai pegawai. 

(2) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menyampaikan permohonan masih 

berkehendak menjadi Dosen atau Tenaga Kependidikan dalam batas waktu 

sebagaimana ayat (1) pasal ini, yayasan membuat keputusan mengaktifkan 

kembali pegawai tersebut dilingkungan Universitas berdasarkan usulan Rektor. 

(3) Pegawai yang terlambat melaporkan diri setelah habis menjalankan cuti di luar 

tanggungan Yayasan diperlakukan sebagai berikut : 



a. Apabila terlambat malaporkan diri kurang dari 6 (enam) bulan, maka 

Pegawai yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali sepanjang alasan 

keterlambatan dapat diterima oleh Pejabat yang berwenang; 

b.  Apabila terlambat melaporkan diri kurang dari 6 (enam) bulan tetapi 

alasan keterlambatan tidak dapat diterima oleh Pejabat yang berwenang, 

maka Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai 

Pegawai dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

c.  Apabila terlambat melaporkan diri lebih dari 6 (enam) bulan, Pegawai 

yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan 

mendapatkan hak-hak kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

 

Bagian keduapuluh 

Pensiun Dosen 

Pasal 30 

Ketentuan Batas Usia Pensiun bagi dosen dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Batas Usia Pensiun bagi dosen Universitas Wiralodra adalah sebagaimana 

tabel berikut: 

NO Jabatan Akademik Usia Pensiun (Tahun) 

1. Asisten Ahli 65 

2. Lektor 65 

3. Lektor Kepala 65 

4. Guru Besar 70 

 

2. Dosen Tetap yang telah mencapai Batas Usia Pensiun akan diberhentikan 

sesuai dengan Peraturan KeTenaga Kependidikanan Universitas Wiralodra. 

3. Dosen Tetap yang telah mencapai Batas Usia Pensiun dapat diperpanjang 

masa dinasnya berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kebutuhan dengan 

mengubah statusnya menjadi Dosen Kontrak. 

4. Pengangkatan sebagai Dosen Kontrak hanya berlaku 1 (satu) tahun atau 2 

(dua) semester dapat diperpanjang kemudian berdasarkan kelayakan dan 

kebutuhan. 

5. Pertimbangan kelayakan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud adalah 

berdasarkan kelayakan kinerja dosen dan kebutuhan EPS-BED, dengan 

kriteria pertimbangan sebagai berikut : 

a. Kelayakan Kinerja Dosen 

1. Kemampuan Mengajar 

2. Keaktifan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

3. Loyalitas dan Integritas Kepribadian 



b. Kebutuhan EPS-BED 

1. Pendidikan minimal S-2 

2. Jabatan Akademik 

3. Jumlah dosen pada Program Studi 

c. Kelayakan Kesehatan 

1. Cacat atau Lemah Fisik 

 

Bagian keduapuluhsatu 

Pensiun Tenaga Kependidikan 

Pasal 31 

Ketentuan Batas Usia Pensiun bagi Tenaga Kependidikan dilaksanakan sebagai 

berikut : 

1.  Batas Usia Maksimum bagi Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra adalah 

56 tahun. 

2.  Tenaga Kependidikan yang telah mencapai Batas Usia Pensiun akan 

diberhentikan sesuai dengan Peraturan KeTenaga Kependidikan Universitas 

Wiralodra. 

3.  Tenaga Kependidikan yang telah mencapai Batas Usia Pensiun dapat 

diperpanjang masa dinasnya berdasarkan pertimbangan kelayakan dan 

kebutuhan dengan mengubah statusnya menjadi Tenaga Kependidikan Kontrak. 

4.  Pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Kontrak berlaku 1 (satu) tahun dan 

dapat diperpanjang kemudian sesuai kelayakan dan kebutuhan. 

5.  Pertimbangan kelayakan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud, didasarkan 

pada kriteria pertimbangan berikut : 

a.  Kelayakan Tenaga Kependidikan 

1.  Kemampuan Kinerja 

2.  Keaktifan dalam kegiatan fakultas maupun universitas. 

3.  Loyalitas dan Integritas Kepribadian 

b. Kebutuhan Tenaga Kerja 

1.  Jumlah Tenaga Kependidikan pada unit kerja/fakultas yang 

dibandingkan dengan kuantitas tugas/pekerjaan. 

2.  Rencana Pengembangan Organisasi unit/fakultas. 

3.  Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan 

c. Kesehatan Tenaga Kependidikan 

1. Cacat atau Lemah Fisik 

 

 



Prosedur Pensiun Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Pasal 32 

Prosedur bagi dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra yang telah 

mencapai Batas Usia Pensiun, yaitu : 

1. Pemberitahuan tentang dosen dan atau Tenaga Kependidikan yang mencapai 

Batas Usia Pensiun diinformasikan melalui surat oleh Pimpinan Universitas 

berdasarkan data pada Bagian Personalia Universitas Wiralodra kepada 

Pimpinan Fakultas/Unit dan yang bersangkutan. 

2. Pimpinan Fakultas/Unit melakukan evaluasi kepada dosen dan atau Tenaga 

Kependidikan yang mencapai Batas Usia Pensiun berdasarkan pertimbangan 

kelayakan, kebutuhan dan kesehatan. 

3. Pimpinan Fakultas/Unit selanjutnya membuat surat ke Pimpinan Universitas 

berdasarkan hasil evaluasi yang disertai dengan pertimbangan kelayakan 

kebutuhan dan kesehatan sebagaimana dimaksud. 

4. Pimpinan Universitas kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi 

Pimpinan Unit/Fakultas dan selanjutnya diusulkan kepada Yayasan Wiralodra 

Indramayu. 

5. Yayasan Wiralodra Indramayu berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan Universitas 

menerbitkan Surat Keputusan perubahan status bagi dosen dan atau Tenaga 

Kependidikan yang disetujui perpanjangan masa dinasnya. 

6. Bagi dosen dan atau Tenaga Kependidikan yang tidak layak berdasarkan hasil 

evaluasi dimaksud akan diberhentikan. 

 

BAB V 

STUDI LANJUT, PEMBERIAN PENGHARGAAN, SANKSI  

(DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN) 

Bagian Kesatu 

Studi Lanjut Dosen 

Pasal 33 

Program studi lanjut atau program melanjutkan studi bagi dosen dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1.  Dosen diberikan kesempatan melanjutkan studi ke jenjang program 

pascasarjana, dilaksanakan atas dasar : 

a.  Dosen yang akan mengikuti studi lanjut harus terlebih dahulu mengajukan 

permohonan izin belajar dan mendapat persetujuan dari Rektor yang diikuti 

dengan penerbitan surat izin melanjutkan studi dan mengikat perjanjian 

dengan Yayasan Wiralodra Indramayu. 

b.  Studi lanjut harus memperhatikan linearitas bidang keilmuan dan program 

studi yang terakreditasi. 

 

 



c. Pembiayaan studi lanjut dapat berasal dari : 

1)  Biaya dari Universitas Wiralodra / Yayasan Wiralodra Indramayu. 

2)  Biaya dari pihak yang bekerja sama dengan Universitas Wiralodra/ 

Yayasan Wiralodra Indramayu. 

3)  Beasiswa dari pemerintah. 

4)  Biaya dari pihak lain dan / atau biaya sendiri. 

d.  Program studi lanjut dapat dilaksanakan dengan : 

1)  Tugas belajar penuh tanpa beban mengajar. 

2)  Tetap melaksanakan tugas di Universitas Wiralodra / Yayasan Wiralodra 

Indramayu. 

3)  Mengambil cuti diluar tanggungan Universitas Wiralodra / Yayasan 

Wiralodra Indramayu. 

e.  Studi lanjut yang mendapat pembiayaan dari Universitas Wiralodra / 

Yayasan Wiralodra Indramayu dipertimbangkan atas dasar : 

1)  Kebutuhan program studi yang ada di fakultas. 

2)  Telah menjadi Dosen Tetap minimal 5 (lima) tahun. 

3)  Telah memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli. 

4)  Telah melengkapi berkas keTenaga Kependidikanan. 

5)  Kemampuan Yayasan Wiralodra Indramayu. 

6)  Membuat permohonan yang diketahui oleh pimpinan fakultas dan 

diajukan ke Rektor, selanjutnya Rektor meneruskan ke Yayasan 

Wiralodra Indramayu. 

f.  Tugas belajar penuh tanpa beban mengajar, dipertimbangkan atas dasar : 

1)  Jumlah dosen pada program studi yang bersangkutan. 

2)  Ketiadaan program studi tersebut di wilayah Sumatera Utara. 

3)  Ketepatan waktu penyelesaian studi. 

g.  Dosen yang mengikuti studi lanjut dibebaskan dari jabatan struktural selama 

masa studi berjalan, kecuali berdasarkan kebijakan khusus dari Rektor dan 

Ketua Yayasan Wiralodra Indramayu. 

h.  Dosen yang mengikuti studi lanjut berkewajiban melaporkan hasil studinya 

setiap semester dengan memberikan transkrip hasil studinya kepada Rektor 

dan Ketua Yayasan Wiralodra 

2.  Kewajiban pengabdian bagi dosen yang melaksanakan studi lanjut, yaitu: 

a.  Studi lanjut yang mendapat pembiayaan penuh dari Universitas Wiralodra/ 

Yayasan Wiralodra Indramayu mempunyai kewajiban mengabdikan diri di 

Universitas Wiralodra /Yayasan Wiralodra Indramayu selama 4 (empat) kali 

masa studi ditambah 1(satu) tahun atau 4n + 1. 

b.  Studi lanjut yang mendapat pembiayaan penuh dari Universitas Wiralodra/ 

Yayasan Wiralodra Indramayu diberikan batas waktu maksimum yaitu S-3 

selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester. 

c.  Studi lanjut yang diberikan atas kerjasama Universitas Wiralodra / Yayasan 

Wiralodra Indramayu dengan pihak pemberi beasiswa dan mendapat 

penghasilan pokok setiap bulan dari Universitas Wiralodra/Yayasan 

Wiralodra Indramayu berkewajiban mengabdikan diri di Universitas 

Wiralodra/Yayasan Wiralodra Indramayu selama masa 3 (tiga) kali masa 

studi ditambah 1 (satu) tahun atau 3n+1. 



d. Studi lanjut dengan biaya sendiri atau biaya Sponsor bukan atas dasar 

kerjasama dengan Universitas Wiralodra/Yayasan Wiralodra Indramayu 

namun diberikan penghasilan pokok setiap bulannya berkewajiban 

mengabdikan diri di Universitas Wiralodra/Yayasan Wiralodra Indramayu 2 

(dua) kali masa belajar ditambah 1 (satu) tahun atau 2n+1. 

3.  Mekanisme melanjutkan studi, yaitu : 

a.  Membuat permohonan ke Pimpinan Fakultas. 

b. Pimpinan Fakultas meneruskan surat dimaksud untuk mendapatkan 

rekomendasi/ surat izin Rektor. 

c.  Rektor menyampaikan surat rekomendasi ke Yayasan Wiralodra Indramayu 

untuk mendapatkan izin 

d. Berdasarkan rekomendasi/surat izin Rektor membuat permohonan ke 

Yayasan Wiralodra Indramayu untuk mendapatkan izin serta 

penandatanganan surat perjanjian. 

 

Bagian Kedua 

Studi Lanjut Tenaga Kependidikan 

Pasal 34 

(1) Program studi lanjut bagi Tenaga Kependidikan dilaksanakan sebagai berikut : 

a.  Tenaga Kependidikan diizinkan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan 

Sarjana (S1). 

b.  Izin melanjutkan studi diterbitkan oleh Yayasan Wiralodra Indramayu 

dengan membuat permohonan yang diketahui oleh atasan langsung dan 

diajukan ke Rektor dan selanjutnya Rektor meneruskan ke Yayasan 

Wiralodra Indramayu 

c.  Masa studi selambat-lambatnya 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun 

dan apabila melampaui masa studi, yang bersangkutan berkewajiban untuk 

bermohon kembali. 

d.  Apabila dalam masa studi terjadi tindakan pelanggaran atau kelalaian atas 

kewajibannya, Yayasan Wiralodra Indramayu dapat membatalkan izin 

melanjutkan studi. 

e.  Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi tetap berkewajiban 

melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang berlaku. 

(2)  Tenaga Kependidikan diperkenankan mengikuti jenjang pendidikan 

pascasarjana (S2 / S3), dengan ketentuan memiliki komitmen menjadi dosen 

Universitas Wiralodra dan telah lulus seleksi kelayakan dosen. 

(3)  Kewajiban pengabdian bagi dosen yang melaksanakan studi lanjut, yaitu: 

a.  Studi lanjut yang mendapat pembiayaan penuh dari Universitas Wiralodra/ 

Yayasan Wiralodra Indramayu mempunyai kewajiban mengabdikan diri di 

Universitas Wiralodra /Yayasan Wiralodra Indramayu selama 4 (empat) kali 

masa studi ditambah 1(satu) tahun atau 4n + 1. 



b.  Studi lanjut yang mendapat pembiayaan penuh dari Universitas Wiralodra/ 

Yayasan Wiralodra Indramayu diberikan batas waktu maksimum yaitu S-3 

selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester. 

c.  Studi lanjut yang diberikan atas kerjasama Universitas Wiralodra / Yayasan 

Wiralodra Indramayu dengan pihak pemberi beasiswa dan mendapat 

penghasilan pokok setiap bulan dari Universitas Wiralodra/Yayasan 

Wiralodra Indramayu berkewajiban mengabdikan diri di Universitas 

Wiralodra/Yayasan Wiralodra Indramayu selama masa 3 (tiga) kali masa 

studi ditambah 1 (satu) tahun atau 3n+1. 

d. Studi lanjut dengan biaya sendiri atau biaya Sponsor bukan atas dasar 

kerjasama dengan Universitas Wiralodra/Yayasan Wiralodra Indramayu 

namun diberikan penghasilan pokok setiap bulannya berkewajiban 

mengabdikan diri di Universitas Wiralodra/Yayasan Wiralodra Indramayu 2 

(dua) kali masa belajar ditambah 1 (satu) tahun atau 2n+1. 

(4)  Mekanisme melanjutkan studi, yaitu : 

a.  Membuat permohonan ke Pimpinan Fakultas. 

b.  Pimpinan Fakultas meneruskan surat dimaksud untuk mendapatkan 

rekomendasi/ surat izin Rektor. 

c.  Rektor menyampaikan surat rekomendasi ke Yayasan Wiralodra Indramayu 

untuk mendapatkan izin 

d.  Berdasarkan rekomendasi/surat izin Rektor membuat permohonan ke 

Yayasan Wiralodra Indramayu untuk mendapatkan izin serta 

penandatanganan surat perjanjian. 

 

Bagian Ketiga 

Pemberian Penghargaan Dosen 

Pasal 35 

(1) Dosen diberikan penghargaan berupa penghargaan prestasi dan penghargaan 

pengabdian sesuai dengan loyalitas, produktivitas dan pengabdiannya terhadap 

Universitas Wiralodra /Yayasan Wiralodra Indramayu. 

(2)  Persyaratan mendapatkan penghargaan prestasi bagi dosen adalah : 

a.  Dosen Tetap Universitas Wiralodra / Yayasan Wiralodra Indramayu. 

b.  Telah mengabdi minimal 5 tahun di Universitas Wiralodra / Yayasan 

Wiralodra Indramayu tanpa pernah berhenti. 

c. Memperoleh prestasi sebagai dosen berprestasi baik ditingkat universitas, 

kopertis maupun nasional. 

d.  Memperoleh prestasi dalam bidang penelitian bagi dosen yang dibuktikan 

dengan kemampuannya memperoleh bantuan-bantuan penelitian dari 

pemerintah. 

e. Tidak pernah melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas 

Wiralodra. 



f.  Tidak pernah dikenakan sanksi karena melalaikan pekerjaan berdasarkan 

ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Wiralodra Area. 

g. Memiliki moral dan etika yang baik, jujur, bersemangat dan 

bertanggungjawab atas profesinya. 

(3)  Persyaratan mendapatkan penghargaan pengabdian bagi Dosen adalah : 

a. Dosen Tetap Universitas Wiralodra / Yayasan Wiralodra Indramayu  

b. Telah mengabdi minimal 20 tahun di Universitas Wiralodra / Yayasan 

Wiralodra Indramayu tanpa pernah berhenti. 

c. Tidak pernah melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas 

Wiralodra. 

d. Tidak pernah dikenakan sanksi karena melalaikan pekerjaan atau indisipliner 

berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Wiralodra. 

e.  Memiliki moral dan etika yang baik, jujur, bersemangat dan 

bertanggungjawab atas profesinya. 

(4) Mekanisme pemberian penghargaan bagi dosen adalah : 

a.  Atasan langsung dan diketahui pimpinan unit kerja mengusulkan dosen yang 

layak memperoleh penghargaan kepada Rektor. 

b.  Oleh Rektor melakukan evaluasi, selanjutnya mengusulkan ke Yayasan 

Wiralodra Indramayu untuk mendapatkan persetujuan. 

c.  Rektor menerbitkan Surat Keputusan bagi dosen yang memperoleh 

penghargaan. 

(5)  Besarnya penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan 

kebijakan yang ditetapkan Universitas Wiralodra / Yayasan Wiralodra 

Indramayu. 

Bagian Keempat 

Pemberian Penghargaan Tenaga Kependidikan 

Pasal 36 

(1)  Tenaga Kependidikan diberikan penghargaan berupa penghargaan prestasi dan 

penghargaan pengabdian sesuai dengan loyalitas, produktivitas dan 

pengabdiannya terhadap Universitas Wiralodra /Yayasan Wiralodra Indramayu. 

(2)  Persyaratan mendapatkan penghargaan prestasi bagi Tenaga Kependidikan 

adalah : 

a.  Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Wiralodra / Yayasan Wiralodra 

Indramayu. 

b.  Telah mengabdi minimal 5 tahun di Universitas Wiralodra / Yayasan 

Wiralodra Indramayu tanpa pernah berhenti. 

c. Memperoleh prestasi sebagai Tenaga Kependidikan berprestasi baik ditingkat 

universitas, kopertis maupun nasional. 

d.  Memperoleh prestasi dalam pekerjaannya bagi Tenaga Kependidikan 

menurut penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk untuk itu. 



e. Tidak pernah melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas 

Wiralodra. 

f.  Tidak pernah dikenakan sanksi karena melalaikan pekerjaan berdasarkan 

ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Wiralodra Area. 

g. Memiliki moral dan etika yang baik, jujur, bersemangat dan 

bertanggungjawab atas profesinya. 

(3)  Persyaratan mendapatkan penghargaan pengabdian bagi Dosen adalah : 

a. Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Wiralodra / Yayasan Wiralodra 

Indramayu  

b. Telah mengabdi minimal 20 tahun di Universitas Wiralodra / Yayasan 

Wiralodra Indramayu tanpa pernah berhenti. 

c. Tidak pernah melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas 

Wiralodra. 

d. Tidak pernah dikenakan sanksi karena melalaikan pekerjaan atau indisipliner 

berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Wiralodra. 

e.  Memiliki moral dan etika yang baik, jujur, bersemangat dan 

bertanggungjawab atas profesinya. 

(4) Mekanisme pemberian penghargaan bagi Tenaga Kependidikan adalah : 

a.  Atasan langsung dan diketahui pimpinan unit kerja mengusulkan Tenaga 

Kependidikan yang layak memperoleh penghargaan kepada Rektor. 

b.  Oleh Rektor melakukan evaluasi, selanjutnya mengusulkan ke Yayasan 

Wiralodra Indramayu untuk mendapatkan persetujuan. 

c.  Rektor menerbitkan Surat Keputusan bagi Tenaga Kependidikan yang 

memperoleh penghargaan. 

(5)  Besarnya penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan 

kebijakan yang ditetapkan Universitas Wiralodra / Yayasan Wiralodra 

Indramayu. 

 

Bagian Kelima 

Sanksi Dosen 

Pasal 37 

Bagi dosen yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak mentaati larangan-

larangan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan setiap pelanggaran disiplin 

akan dikenakan sanksi. 

1.  Sanksi terhadap pelanggaran disiplin : 

a.  Sanksi ringan berupa : 

1)  Teguran lisan, dengan berita acara peneguran; 

2)  Teguran tertulis berupa Surat Peringatan I, II dan III dengan membuat surat 

pernyataan bermaterai. 



3)  Pernyataan tidak puas dari atasan langsung 

b. Sanksi sedang berupa : 

1) Pemotongan gaji. 

2) Penundaan kenaikan/penyesuaian pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; 

3) Pembebasan dari jabatan struktural / fungsional. 

c. Sanksi berat berupa : 

1) Pemberhentian sementara; 

2) Pengembalian ke instansi asal khusus bagi dosen yang memiliki instansi 

lain; 

3) Pemberhentian dengan tidak hormat. 

(2) Jenis-jenis sanksi terdiri dari : 

a.  Teguran lisan, meliputi : 

1)  Tidak melaksanakan kewajiban, yaitu : 

a)  Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan teliti. 

b)  Tidak menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, harmonis 

dan kondusif. 

c)  Tidak berpakaian bersih, rapi dan sopan. 

d)  Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas 

masing-masing. 

e) Tidak mentaati jam kerja sebagaimana yang telah ditentukan Universitas. 

f) Tidak mendorong dan membimbing bawahan untuk meningkatakan 

prestasi kerja. 

g) Tidak bertindak tegas, adil dan bijaksana. 

2) Melakukan pelanggaran terhadap larangan, yaitu : 

a)  Menolak melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang dapat 

merugikan Universitas Wiralodra dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b) Bekerja pada instansi/lembaga lain tanpa ijin pimpinan Universitas 

Wiralodra /Yayasan Wiralodra Indramayu. 

b. Teguran tertulis, meliputi : 

1) Tidak mengindahkan teguran lisan. 

2) Tidak melaksanakan kewajiban, yaitu : 

a) Tidak melaksanakan semua tugas kedinasan sesuai dengan tanggung 

jawab masing-masing. 

b) Tidak menyimpan dan menjaga segala rahasia kedinasan dan jabatan 

dengan sebaikbaiknya. 

3) Melakukan pelanggaran terhadap larangan, yaitu : 



a)  Melakukan perbuatan yang dapat merusak, mencemarkan, menurunkan 

kehormatan dan martabat Universitas Wiralodra dan Yayasan Wiralodra 

Indramayu. 

b)  Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja maupun di luar tempat 

kerja. 

c)  Melakukan perbuatan yang secara sengaja merugikan Universitas atau 

pihak lain. 

d) Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma dan kepribadian 

norma dan agama. 

e)  Melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan Pedoman Kode Etik Dosen  

c. Pernyataan tidak puas dari atasan langsung 

Pernyataan tidak puas dari atasan langsung diberikan kepada dosen apabila 

dosen tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap 

larangan yang tersebut dalam penjatuhan hukuman tertulis. 

d. Pemotongan gaji/penundaan kenaikan pangkat/pembebasan dari jabatan 

struktural, meliputi : 

1) Tidak mengindahkan teguran tertulis berupa Surat Peringatan I atau Surat 

Peringatan II atau Surat Peringatan III. 

2) Tidak merubah sikap dan performansi kerja. 

e. Pemberhentian sementara, meliputi : 

1) Tidak merubah sikap dan performansi kerja setelah mendapat sanksi sedang. 

2) Tidak mengindahkan kewajiban, berupa : 

a) Tidak mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas 

Wiralodra. 

b) Menyalahgunakan wewenang jabatan, baik untuk kepentingan pribadi 

maupun kelompok. 

3) Melakukan pelanggaran terhadap larangan, yaitu : 

a) Melakukan perbuatan yang dapat merusak, mencemarkan, menurunkan 

kehormatan dan martabat Universitas Wiralodra dan Yayasan Wiralodra 

Indramayu. 

b) Menyalahgunakan bahan dan/atau obat terlarang (narkoba). 

c) Melakukan penganiayaan, penghinaan, ataupun fitnah, baik terhadap 

sesama karyawan maupun mahasiswa. 

f. Pengembalian ke instansi asal, apabila melakukan hal-hal yang dapat 

menurunkan kehormatan atau martabat Universitas Wiralodra dan Yayasan 

Wiralodra Indramayu, norma-norma serta kode etik pendidikan. 

g. Pemberhentian dengan tidak hormat, meliputi : 

1) Melakukan pelanggaran berat. 

2) Melakukan tindak pidana dan mendapat hukuman 5 tahun keatas yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 



(3)  Pemberian sanksi didahului dengan adanya pemeriksaan dengan mekanisme 

sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan : 

1)  Dosen yang diduga melakukan pelanggaran disiplin akan diperiksa oleh 

atasannya. 

2)  Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertulis, bersifat rahasia dan 

hasilnya diserahkan kepada Wakil Rektor II. 

3)  Bila dianggap perlu, Wakil Rektor II mengusulkan kepada Rektor untuk 

membentuk Tim Penyelesaian Perkara Pelanggaran (TP3) untuk 

melakukan pemeriksaan lanjutan. 

4)  Hasil pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dosen 

dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditanda tangani 

oleh yang diperiksa maupun yang memeriksa. 

b.  Pemberian sanksi : 

1)  Setelah mempertimbangkan secara saksama pelanggaran disiplin dan 

hasil pemeriksaan oleh Wakil Rektor II disampaikan ke Yayasan 

Wiralodra Indramayu untuk mendapat persetujuan. 

2)  Yang berwenang memberikan sanksi disiplin adalah atasan langsung 

untuk sanksi ringan, Rektor an. Wakil Rektor II untuk sanksi sedang dan 

Yayasan Wiralodra Indramayu untuk sanksi berat. 

 

Bagian Keenam 

Sanksi Tenaga Kependidikan 

Pasal 38 

Bagi Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak 

mentaati larangan-larangan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan setiap 

pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi. 

1.  Sanksi terhadap pelanggaran disiplin : 

a.  Sanksi ringan berupa : 

1)  Teguran lisan, dengan berita acara peneguran; 

2)  Teguran tertulis berupa Surat Peringatan I, II dan III dengan membuat surat 

pernyataan bermaterai. 

3)  Pernyataan tidak puas dari atasan langsung 

b. Sanksi sedang berupa : 

1) Pemotongan gaji. 

2) Penundaan kenaikan/penyesuaian pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; 

3) Pembebasan dari jabatan struktural / fungsional. 

 



c. Sanksi berat berupa : 

1) Pemberhentian sementara; 

2) Pemberhentian dengan tidak hormat. 

2.  Jenis-jenis sanksi terdiri dari : 

a.  Teguran lisan, meliputi : 

1)  Tidak melaksanakan kewajiban, yaitu : 

a)  Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan teliti. 

b)  Tidak menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, harmonis 

dan kondusif. 

c)  Tidak berpakaian bersih, rapi dan sopan. 

d)  Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas 

masing-masing. 

e) Tidak mentaati jam kerja sebagaimana yang telah ditentukan Universitas. 

f) Tidak mendorong dan membimbing bawahan untuk meningkatakan 

prestasi kerja. 

g) Tidak bertindak tegas, adil dan bijaksana. 

2) Melakukan pelanggaran terhadap larangan, yaitu : 

a)  Menolak melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang dapat 

merugikan Universitas Wiralodra dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b) Bekerja pada instansi/lembaga lain tanpa ijin pimpinan Universitas 

Wiralodra /Yayasan Wiralodra Indramayu. 

b. Teguran tertulis, meliputi : 

1) Tidak mengindahkan teguran lisan. 

2) Tidak melaksanakan kewajiban, yaitu : 

a) Tidak melaksanakan semua tugas kedinasan sesuai dengan tanggung 

jawab masing-masing. 

b) Tidak menyimpan dan menjaga segala rahasia kedinasan dan jabatan 

dengan sebaikbaiknya. 

3) Melakukan pelanggaran terhadap larangan, yaitu : 

a)  Melakukan perbuatan yang dapat merusak, mencemarkan, menurunkan 

kehormatan dan martabat Universitas Wiralodra dan Yayasan Wiralodra 

Indramayu. 

b)  Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja maupun di luar tempat 

kerja. 

c)  Melakukan perbuatan yang secara sengaja merugikan Universitas atau 

pihak lain. 



d) Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma dan kepribadian 

norma dan agama. 

e)  Melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan Pedoman Kode Etik Dosen  

c.  Pernyataan tidak puas dari atasan langsung 

Pernyataan tidak puas dari atasan langsung diberikan kepada Tenaga 

Kependidikan apabila Tenaga Kependidikan tidak melakukan kewajiban dan 

melakukan pelanggaran terhadap larangan yang tersebut dalam penjatuhan 

hukuman tertulis. 

d. Pemotongan gaji/penundaan kenaikan pangkat/pembebasan dari jabatan 

struktural, meliputi : 

1) Tidak mengindahkan teguran tertulis berupa Surat Peringatan I atau Surat 

Peringatan II atau Surat Peringatan III. 

2) Tidak merubah sikap dan performansi kerja. 

e. Pemberhentian sementara, meliputi : 

1) Tidak merubah sikap dan performansi kerja setelah mendapat sanksi sedang. 

2) Tidak mengindahkan kewajiban, berupa : 

a)  Tidak mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas 

Wiralodra. 

b)  Menyalahgunakan wewenang jabatan, baik untuk kepentingan pribadi 

maupun kelompok. 

3) Melakukan pelanggaran terhadap larangan, yaitu : 

a)  Melakukan perbuatan yang dapat merusak, mencemarkan, menurunkan 

kehormatan dan martabat Universitas Wiralodra dan Yayasan Wiralodra 

Indramayu. 

b) Menyalahgunakan bahan dan/atau obat terlarang (narkoba). 

c) Melakukan penganiayaan, penghinaan, ataupun fitnah, baik terhadap 

sesama karyawan maupun mahasiswa. 

f. Pengembalian ke instansi asal, apabila melakukan hal-hal yang dapat 

menurunkan kehormatan atau martabat Universitas Wiralodra dan Yayasan 

Wiralodra Indramayu, norma-norma serta kode etik pendidikan. 

g. Pemberhentian dengan tidak hormat, meliputi : 

1) Melakukan pelanggaran berat. 

2) Melakukan tindak pidana dan mendapat hukuman 5 tahun keatas yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

3. Pelanggaran disiplin bagi Tenaga Kependidikan diatur sebagai berikut : 

a. Tenaga Kependidikan yang tidak hadir tanpa alasan 1 (satu) hari dalam satu 

bulan, tidak menandatangani daftar hadir pagi (terlambat) atau tidak 

menandatangani daftar hadir sore lebih dari 6 (enam) kali dalam satu bulan dan 

atau meninggalkan tugas pada jam dinas tanpa izin atasan langsungnya, maka : 



1) Mendapat teguran berupa teguran pembinaan dari pimpinan 

fakultas/unitnya yang berita acara teguran pembinaannya disampaikan 

kepada Wakil Rektor II. 

2) Apabila teguran pembinaan telah diberikan, namun pada bulan berikutnya 

masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a, maka akan diberikan 

Surat Peringatan (SP)atau teguran-I dari Pimpinan Universitas. 

3) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat Surat Peringatan (SP) atau 

teguran-I, masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a, pada bulan 

berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian akan 

diberikan Surat Peringatan (SP) atau teguran – II dari Pimpinan 

Universitas. 

4) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat Surat Peringatan (SP) atau 

teguran -II, masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a, pada bulan 

berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian akan 

mendapat Surat Surat Peringatan (SP) atau teguran -III dari Pimpinan 

Universitas sekaligus membuat perjanjian. 

5) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat Surat Peringatan (SP) atau 

teguran -III, masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a, pada 

bulan berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian 

akan dilakukan pemotongan gaji pada bulan berjalan sebesar 50 % dari 

Pimpinan Universitas Wiralodra. Dan apabila Tenaga Kependidikan 

tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat mematuhi peraturan yang 

berlaku di Universitas Wiralodra/Yayasan Wiralodra Indramayu, maka gaji 

Tenaga Kependidikan tersebut dapat dikembalikan sebesar 100%. 

6) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat pemotongan gaji sebesar 50%, 

dan masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a, pada bulan 

berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian maka 

Pimpinan Universitas mengusulkan Tenaga Kependidikan bersangkutan 

untuk proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

b. Tidak hadir tanpa alasan 2 (dua) hari dalam 1 bulan, maka : 

1) Mendapat Surat Peringatan (SP) atau teguran-1 dari Pimpinan Universitas. 

2) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat Surat Peringatan (SP) atau 

teguran -I, masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a atau b, pada 

bulan berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian 

akan diberikan Surat Peringatan (SP) atau teguran-II dari Pimpinan 

Universitas. 

3) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat Surat Peringatan (SP) atau 

teguran-II, masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a atau b, pada 

bulan berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian 

akan mendapat teguran-III dari Pimpinan Universitas sekaligus membuat 

perjanjian. 

4) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat Surat Peringatan (SP) atau 

teguran-III, masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a atau b, pada 

bulan berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian 

akan dilakukan pemotongan gaji pada bulan berjalan sebesar 50 % dari 



Pimpinan Universitas Wiralodra. Dan apabila Tenaga Kependidikan 

tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat mematuhi peraturan yang 

berlaku di Universitas Wiralodra dan Yayasan Wiralodra Indramayu, maka 

Pimpinan Universitas Wiralodra akan mengembalikan gaji Tenaga 

Kependidikan tersebut sebesar 100%. 

5) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat pemotongan gaji sebesar 50%, 

dan masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a, pada bulan 

berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian maka 

Pimpinan Universitas mengusulkan Tenaga Kependidikan bersangkutan 

untuk proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

c. Tidak hadir tanpa alasan 3 (tiga) hari dalam satu bulan, maka : 

1) Mendapat langsung Surat Peringatan (SP ) atau teguran-II sekaligus surat 

panggilan dari Pimpinan Universitas. 

2) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat Surat Peringatan (SP ) atau 

teguran-II, masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a, b atau c, 

pada bulan berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan 

kemudian akan mendapat Surat Peringatan (SP ) atau teguran-III dari 

Pimpinan Universitas sekaligus membuat perjanjian. 

3) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat Peringatan (SP ) atau teguran-

III, masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a, b atau c, pada bulan 

berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian akan 

akan dilakukan pemotongan gaji pada bulan berjalan sebesar 50 % dari 

Pimpinan Universitas Wiralodra. Dan apabila Tenaga Kependidikan 

tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat mematuhi peraturan yang 

berlaku di Universitas Wiralodra dan Yayasan Wiralodra Indramayu, maka 

gaji Tenaga Kependidikan tersebut dapat dikembalikan sebesar 100%. 

4) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat pemotongan gaji sebesar 50%, 

dan masih melakukan pelanggaran sebagaimana point a, pada bulan 

berikutnya atau pada 2 bulan kemudian atau pada 3 bulan kemudian maka 

Pimpinan Universitas mengusulkan Tenaga Kependidikan bersangkutan 

untuk proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

d. Tidak hadir tanpa alasan sampai dengan 5 (satu) hari dalam satu bulan dan 

Pimpinan Universitas telah membuat surat panggilan kepada yang 

bersangkutan minimal satu kali, maka Pimpinan Universitas mengusulkan 

Tenaga Kependidikan bersangkutan untuk proses Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK). 

e. Melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan Pedoman Kode Etik Tenaga 

Kependidikan 

4. Pemberian sanksi didahului dengan adanya pemeriksaan dengan mekanisme 

sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan : 

1) Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin akan 

diperiksa oleh atasannya. 



2) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertulis, bersifat rahasia dan hasilnya 

diserahkan kepada Wakil Rektor II. 

3) Bila dianggap perlu, Wakil Rektor II mengusulkan kepada Rektor untuk 

membentuk Tim Penyelesaian Perkara Pelanggaran (TP3) untuk melakukan 

pemeriksaan lanjutan. 

4) Hasil pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga 

Kependidikan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang 

ditanda tangani oleh yang diperiksa maupun yang memeriksa. 

b. Pemberian sanksi : 

1) Setelah mempertimbangkan secara saksama pelanggaran disiplin dan hasil 

pemeriksaan oleh Wakil Rektor II disampaikan ke Yayasan Wiralodra 

Indramayu untuk mendapat persetujuan. 

2) Yang berwenang memberikan sanksi disiplin adalah atasan langsung untuk 

sanksi ringan, Rektor an. Wakil Rektor II untuk sanksi sedang dan Yayasan 

Wiralodra Indramayu untuk sanksi berat. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

(1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan 

yang tidak terpisahkan dari Statuta Universitas Wiraldora sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Yayasan Nomor 001/PER/YWI/X/2013 Tahun 2013. 

(2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini 

dibebankan kepada anggaran Universitas Wiralodra. 

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2018, dengan  ketentuan apabila 

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan  : di Indramayu 

pada tanggal : 24 Agustus 2018 

Rektor, 

 

 

 

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. 
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