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KEPUTUSAN 
KETUA YAYASAN AL HASANAH BENGKULU 

Tentang 

PERATURAN KEPEGAWAIAN YAYASAN AL HASANAH BENGKULU 
Nomor : 008/YAH/6/2011 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim 
 
Menimbang : 1. bahwa peraturan tertulis yang telah ada perlu disempurnakan 
    2. bahwa untuk mewujudkan hubungan kerja yang kokoh, terpeliharanya ketenangan kerja,     
             kegairahan serta cara-cara kerja yang harmonis antara Yayasan dengan Pegawai dalam  
        penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Al Hasanah 
    3. diperlukan suatu peraturan tentang kePegawaian yang menata kedudukan, kewajiban, hak,  
        serta pembinaan Pegawai  
 
Mengingat : 1. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
    2. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
    3. UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 
    4. UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
    5. UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 
    6. Anggaran Dasar Yayasan Al Hasanah Bengkulu tahun 1988. 
   

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN KEPEGAWAIAN YAYASAN Al Hasanah BENGKULU 
 

BAB I 
PENGERTIAN 

 
Pasal 1 

Dalam aturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Yayasan    : Yayasan Al Hasanah yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, sosial 

dan kemanusiaan serta memiliki akte pendirian yang sah sesuai aturan 
perundang-undangan yang berlaku 

2. Unit pendidikan   : institusi sekolah yang menyelenggarakan proses pembelajaran yang  
yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan 
Yayasan  

3. Manajemen    : pelaksana harian Yayasan yang bertugas mengelola operasional    
  Yayasan terkait unit pendidikan yang ditunjuk oleh Yayasan dan   Badan 
Pengurus 

4. Peraturan unit   : keseluruhan isi tentang tata kelola pendidikan yang saling terkait dan 
    tak dapat dipisah-pisahkan 

5. Pimpinan Pondok   : pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap MTs dan MA  
  serta kependidikan keagamaan di seluruh unit pendidikan 

6. Kepala Sekolah   : pejabat yang bertugas menjalankan fungsi manajemen pada lingkup 
  tanggung jawabnya 

7. Wakil kepala sekolah  : pejabat yang membantu melaksanakan tugas kepala sekolah sesuai 
  dengan lingkup tanggung jawabnya 

8. Pegawai tetap   : guru dan karyawan yang diterima oleh Yayasan sampai masa pensiun 
9. Pegawai tidak tetap   : guru dan karyawan yang diterima oleh Yayasan sampai masa tertentu 
10. Guru    : pelaksana profesi guru yang memiliki kompetensi pengajaran, 

  perilaku dan keterampilan yang tinggi untuk melaksanakan fungsi  
       pendidikan 
11. Karyawan    : pelaksana tugas operasional ketatausahaan dan rumah tangga sekolah 

  yang mempunyai keterampilan tertentu sesuai kebutuhan 
12. Pengganti    : Guru atau Karyawan yang berkompeten untuk menggantikan tugas  

  Guru yang sedang cuti 
13. Masa orientasi   : Guru atau Karyawan yang bekerja pada Yayasan dalam jangka waktu  

  1 (satu) bulan pertama sebelum diterima oleh Yayasan 
14. Masa percobaan   : Guru atau Karyawan yang bekerja pada Yayasan pada bulan ke-2 dan  

  ke-3 sebelum diterima oleh Yayasan 
15. Honorer    : Guru atau Karyawan yang bekerja dalam jangka waktu tertentu,   

  jam/sesi tertentu sesuai jadual yang telah ditetapkan sekolah 
16. Pegawai kontrak   : Pegawai yang bekerja pada Yayasan untuk jangka waktu tertentu dan   

  diikat dengan perjanjian kontrak kerja antara Yayasan dan Pegawai 
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17.   Pegawai tetap   : Pegawai yang telah diangkat oleh Yayasan sebagai Pegawai tetap yang 
  dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dan bekerja  
  penuh waktu pada Yayasan 

18. Pegawai diperbantukan  : Pegawai yang bekerja dikarenakan adanya bantuan pemerintah dengan 
  status PNS, dengan syarat bersedia mengikuti kebijaksanaan, tata tertib 
  dan peraturan Yayasan  

19. Jam kerja    : jam yang telah ditetapkan untuk melaksanakan amanah tugas dan  
  fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan 
  aturan Yayasan 

20. Lembur    : jam yang digunakan untuk melaksanakan amanah tugas dan fungsi 
  tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta telah mendapat 
persetujuan kepala sekolah  

21. Gaji     : uang yang diterima setiap awal bulan sebagai bentuk penghargaan 
  kerja berdasarkan perhitungan poin sesuai dengan aturan Yayasan 

 
BAB II  

YAYASAN AL HASANAH 
 

Organisasi Yayasan 
Pasal 2 

1. Badan organisasi Yayasan terdiri dari Badan Pendiri, Badan Pengawas dan Badan Pengurus. 
2. Badan Pembina mempunyai hak dan wewenang penuh terhadap pengangkatan dan pemberhentian Badan 

Pengawas dan Badan Pengurus. 
3. Badan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Pengurus dan Unit Pendidikan. Laporan 

hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pendiri. 
4. Badan Pengurus adalah pelaksana tugas dan fungsi Yayasan yang telah diterapkan oleh Badan Pembina, yang 

terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Badan Pendiri. 
5. Badan Pengurus mempunyai hak dan wewenang penuh terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan 

Pondok, Kepala Sekolah dan Sekretaris Eksekutif. 
6. Masa kerja Badan Pengurus 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali oleh Badan Pendiri. 

 
Stuktur Organisasi 

Pasal 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Badan Pembina Badan Pengawas 

Badan Pengurus: 
- Ketua 
- Sekretaris 
- Bendahara 

Manajer 

Pendidikan 

Sekretaris 
Eksekutif 

Manajer Keuangan 
Dan Bisnis 

Litbang & 
Mutu Pendidikan 

Diklat & 
Kerjasama 

Pimpinan Pondok 

Pesantren 

MDA 

Unit Bisnis 
Sekolah 

PAUD 

MTS MA 
SDIT 



3 
 

Manajemen 
Pasal 4 

1. Manajemen dijalankan oleh Sekretaris Eksekutif (SE) dan dibantu oleh Manajer Pendidikan dan Manajer 
Keuangan dan Bisnis. 

2. Sekretaris Eksekutif mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Menjalankan fungsi manajemen dan membawahi unit pendidikan. 
b. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan. 
c. Menyusun dan mengagendakan program kerja Manajemen yang bersinergi dengan Yayasan. 
d. Mensosialisasikan program Manajemen kepada unit pendidikan dan masyarakat. 
e. Membina SDM unit pendidikan. 
f. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional setelah mendengarkan masukan dari tiap unit 

pendidikan. 
3. Manajer Pendidikan mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Melaksanakan program Yayasan dalam bidang kependidikan formal. 
b. Mengetahui  Rancangan Anggaran Penerimanaan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 
c. Bersama-sama Kepala Sekolah meningkatkan, kualitas dan kuantitas pendidikan dan pengajaran. 
d. Bersama-sama Kepala Sekolah menyusun dan memperbaiki kurikulum. 
e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum pada masing-masing unit. 
f. Berhak mengadakan rapat jika dianggap perlu. 
g. Melaporkan seluruh program dan hasil kerjanya kepada Sekretaris Eksekutif. 

4. Manajer Keuangan dan Bisnis mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Membuat perencanaan tentang pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keuangan milik Yayasan 

dan unit pendidikan. 
b. Mengawasi Rancangan Anggaran Penerimanaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tiap unit pendidikan. 
c. Mengontrol setoran uang dari unit pendidikan ke Yayasan. 
d. Bersama-sama Kepala Sekolah mengevaluasi pelaksanaan RAPBS. 
e. Berhak mengadakan rapat jika dianggap perlu. 
f. Melaporkan seluruh program dan hasil kerjanya kepada Sekretaris Eksekutif. 

 
Unit Pendidikan 

Pasal 5 
1. Setiap unit pendidikan dikepalai oleh Kepala Sekolah yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan. 
2. Struktur unit pendidikan ditetapkan oleh kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan institusi bersangkutan. 
 

Kegiatan Ruhiyah dan Tarbiyah 
Pasal 6 

1. Kegiatan ruhiyah dan tarbiyah unit pendidikan dibina oleh pimpinan pondok pesantren. 
2. Seluruh Pegawai wajib mengikuti kegiatan ruhiyah yang dilaksanakan Yayasan. 
3. Tingkat kehadiran akan mempengaruhi kenaikan pangkat, kenaikan tunjangan dan pendapatan insentif 

lainnya, yaitu maksimal 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan. 
 

BAB III 
KEPEGAWAIAN 

 
Aturan Umum 

Pasal 7 
1. Yayasan Al Hasanah memiliki aturan tersendiri dan khusus tentang pengangkatan dan pemberhentian tenaga 

guru dan karyawan. 
2. Pelaksanaan aturan kepegawaian dilaksanakan oleh Sekretaris Eksekutif bekerja sama dengan Kepala Sekolah. 
3. Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai disahkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua 

Yayasan. 
4. Pengadaan Pegawai adalah proses untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, 

penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.  
5. Pengadaan Pegawai diusulkan oleh Kepala Sekolah kepada  Yayasan melalui Sekretaris Eksekutif. Setiap usulan 

akan ditelaah sesuai dengan skala prioritas dan pendanaan. 
 

Persyaratan 
Pasal 8 

1. Pegawai harus memiliki semangat kerja secara totalitas dan mempunyai loyalitas kepada Yayasan. 
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar: 

a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. 
b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun.  
c. Bersedia dan sanggup menghormati aturan dan kebijakan Yayasan Al Hasanah. 
d. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 
e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari suatu instansi. 



4 
 

f. Tidak terikat sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Kontrak dari suatu instansi atau institusi lain. 
g. Mempunyai latar belakang pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan. 
h. Berkelakuan baik. 
i. Sehat jasmani dan rohani. 
j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan: 

1) Surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangan di atas materai Rp 6.000,- 
2) daftar riwayat hidup 
3) salinan ijazah dan transkrip nilai atau surat tanda tamat belajar yang diperlukan 
4) surat referensi dari orang lain 
5) surat pernyataan pelamar bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 

keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu 
tindak pidana  

6) surat pernyataan pelamar bahwa ia tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai 
suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta 

7) surat pernyataan pelamar bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai atau calon Pegawai di 
instansi lain 

8) pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan 
9) salinan sah keputusan atau keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah 

mempunyai pengalaman bekerja 
10) surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.  

 
Prosedur Rekruitmen 

Pasal 9 
Prosedur rektruitmen adalah: 
a. Pendaftaran 
b. Tes baca tulis Al-Qur’an 
c. Tes tulis pengetahuan umum dan agama Islam 
d. Tes microteaching (MT) khusus pelamar guru 
e. Tes kesehatan 
f. Psikotest 
g. Pengumuman lulus Tahap I 
h. Wawancara 
i. Pengumuman lulus Tahap II dan cadangan 

 
Pimpinan Pondok Pesantren  

Pasal 10 
1. Kualifikasi tenaga Pimpinan Pondok Pesantren sebagai berikut: 

a. Pendidikan berbasis pesantren. 
b. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun di Yayasan dan memiliki wawasan dan pengalaman di bidang pendidikan. 
c. Memiliki fikrah islamiyah yang baik yang teraplikasikan dalam amalan. 
d. Siap bekerja sama dan membantu MELAKSANANAKAN program Yayasan. 
e. Jujur, dispilin, teliti, tegas, kharismatik, dan kooperatif dalam mempertahankan prinsip, norma, inisfiatif, 

inovasi, loyalitas, dewasa, komitmen dan berdedikasi tinggi. 
f. Memiliki wawasan tentang organisasi, manajemen administrasi, SDM, dunia pendidikan formal dan non-

formal, visioner. 
g. Hafal juz 29 dan juz 30. 
h. Memiliki kemampuan presentasi, negosiasi, komunikasi, membina dan memotivasi Pegawai, kemampuan 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 
i. Menandatangani pakta intergritas. 

2. Pimpinan Ponpes diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan dan Sekretaris Eksekutif. 
3. Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Ponpes merupakan hak prerogatif Ketua Yayasan. 
4. Penilaian Pimpinan Ponpes dilakukan oleh Yayasan dan dapat diberhentikan apabila dinilai tidak kompeten. 
5. Tugas dan wewenang Pimpinan Ponpes: 

a. Menyelenggarakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 
b. Menentukan dan mengevaluasi pembagian kerja bagi Pegawai dibawahnya. 
c. Melakukan pembinaan terhadap Pegawai. 
d. Memberi rekomendasi dan penilaian atas prestasi Pegawai yang dipimpinnya. 
e. Membuat RAPBS. 
f. Bertanggung jawab atas tunggakan keuangan unit. 
g. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Ketua Yayasan c.q Sekretaris Eksekutif. 

 
Kepala Sekolah 

Pasal 11 
6. Kualifikasi tenaga Kepala Sekolah sebagai berikut: 

a. Pendidikan minimal S1. 
b. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun di Yayasan dan memiliki wawasan dan pengalaman di bidang pendidikan. 
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c. Memiliki fikrah islamiyah yang baik yang teraplikasikan dalam amalan. 
d. Siap bekerja sama dan membantu program Yayasan. 
e. Jujur, dispilin, teliti, tegas, kharismatik, dan kooperatif dalam mempertahankan prinsip, norma, inisfiatif, 

inovasi, loyalitas, dewasa, komitmen dan berdedikasi tinggi. 
f. Memiliki wawasan tentang organisasi, manajemen administrasi, SDM, dunia pendidikan formal dan non-

formal, visioner. 
g. Hafal juz 29 dan juz 30. 
h. Memiliki kemampuan presentasi, negosiasi, komunikasi, membina dan memotivasi Pegawai, kemampuan 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 
i. Menandatangani pakta intergritas. 

7. Kepala Sekolah diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan dan Sekretaris Eksekutif. 
8. Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Ponpes dan Kepala Sekolah merupakan hak prerogatif Ketua 

Yayasan. 
9. Masa jabatan Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Ketua Yayasan sesuai 

kriteria yang ditetapkan. 
10. Penilaian Pimpinan Ponpes dan Kepala Sekolah dilakukan oleh Yayasan dan dapat diberhentikan apabila dinilai 

tidak kompeten. 
11. Tugas dan wewenang Pimpinan Ponpes dan Kepala Sekolah: 

a. Menyelenggarakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 
b. Menentukan dan mengevaluasi pembagian kerja bagi Pegawai dibawahnya. 
c. Melakukan pembinaan terhadap Pegawai. 
d. Memberi rekomendasi dan penilaian atas prestasi Pegawai yang dipimpinnya. 
e. Membuat RAPBS. 
f. Bertanggung jawab atas tunggakan keuangan unit. 
g. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Ketua Yayasan c.q Sekretaris Eksekutif. 

 
Kualifikasi Guru 

Pasal 12 
1. Jujur, amanah, tanggung jawab, mempunyai jiwa pendidik, memahami karakter anak, dapat bekerja sama dan 

taat pada pimpinan. 
2. Pendidikan terakhir: TKIT minimal D2 PGTK, SDIT minimal S1 PGSD, MTs/MA minimal S1 diutamakan S1 

pendidikan atau S1+Akta IV. 
3. Mempunyai hafalan Al-Qur’an minimal 2 (dua) juz, wajib ikut tarbiyah yang dilaksanakan Yayasan dan unit 

pendidikan, hafal hadits pendek dan 5 (lima) hadist arba’in. 
 

Pengangkatan 
Pasal 13 

1. Calon Pegawai yang telah menjalani masa orientasi diangkat oleh Pejabat yang berwenang menjadi Pegawai 
Kontrak dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut:  

a. Menunjukkan sikap, budi pekerti, dan kinerja baik. 
b. Menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas. 
c. Memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani.  

2. Penilaian terhadap syarat-syarat seperti tersebut pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam daftar 
penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Sekretaris Eksekutif. 

3. Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani di atas materai 6.000,- dan diketahui oleh pasangan 

(bila sudah menikah) atau orangtua. 

b. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah. 

c. Telah terikat 2 (dua) kali kontrak kerja di Yayasan Al Hasanah atau memiliki pengalaman kerja selama 5 

(lima) tahun 1 (satu) bulan yang sesuai dengan bidang pekerjaan Pegawai yang bersangkutan ditempatkan. 

d. Surat Pernyataan di atas materai Rp 6.000,- bahwa yang bersangkutan tidak terikat sebagai pegawai 

tetap/kontrak pada lembaga lain di luar satuan pendidikan Yayasan Al Hasanah. 

e. Pendidikan minimal S-1 bagi guru. 

f. Mendapat rekomendasi dari konsultan yang telah ditunjuk Yayasan. 

4. Yayasan berwenang memindahkan atau memberhentikan terkait Pasal 8 ayat (2) huruf j sesuai penilaian 
kompetensi dan kebutuhan unit pendidikan yang bersangkutan. 

5. Karyawan dapat diangkat menjadi Guru dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Kepala Sekolah. 

b. Kepala Sekolah mengajukan surat permohonan ke Sekretaris Eksekutif. 

c. Memiliki kecakapan dan kompetensi untuk menjadi Guru. 

d. Pernah menggantikan tugas Guru di Yayasan. 

e. Masa kerja Karyawan minimal 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan. 

f. Lulus tes microteaching. 



6 
 

6. Pegawai yang dikemudian hari diketahui bahwa pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan 
palsu atau bukti-bukti yang tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat. 

7. Surat keputusan (SK) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pegawai ditandatangani oleh Ketua Yayasan. 
 

Masa Kerja 
Pasal 14 

1. Guru atau karyawan baru harus menjalani masa orientasi selama 1 (satu) bulan,dan masa percobaan di bulan 
kedua sampai ketiga. 

2. Apabila dalam masa orientasi dinilai tidak memenuhi kinerja dan kualifikasi, maka dapat diberhentikan 
sebelum masa orinetasi berakhir. 

3. Setelah menjalani masa orientasi, Guru atau Karyawan dapat diangkat sebagai Pegawai Kontrak. 
 

Status Kepegawaian 
Pasal 15 

1. Pegawai Yayasan terdiri dari: 
a. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang bekerja sampai masa tertentu.  
b. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang bekerja secara tetap dan menyediakan seluruh waktu kerjanya untuk 

tugas-tugas di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan. 
2. Status kepegawaian yang berlaku di Yayasan adalah: 

a. Pegawai Tidak Tetap: 
1) Pengganti 
2) Masa orientasi dan percobaan 
3) Honorer 
4) Pegawai kontrak 
5) PNS yang diperbantukan 

b. Pegawai Tetap Yayasan 
3. Pegawai kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai tetap hanya jika memenuhi persyaratan dan sesuai dengan 

kebutuhan Yayasan. 
 

Penggolongan Pegawai 
Pasal 16 

1. Penggolongan kepangkatan jabatan fungsional terdiri dari: 
a. Mula    d. Dewasa   f. Profesional 
b. Muda    e. Ahli    g. Guru Besar 
c. Madya   

    
2. Penggolongan Pegawai diatur sebagai berikut: 

Golongan Poin Pangkat Masa Kerja  

1A 3 Mula 1  0 – 1 tahun 

1B 6 Mula 2 1 tahun 1 bulan – 3 tahun 0 bulan 

1C 9 Muda 1 3 tahun 1 bulan – 6 tahun 0 bulan 

1D 12 Muda 2 6 tahun 1 bulan – 9 tahun 0 bulan 

2A 15 Madya 1 9 tahun 1 bulan – 12 tahun 0 bulan 

2B 18 Madya 2 12 tahun 1 bulan – 15 tahun 0 bulan  

2C 21 Dewasa 1 15 tahun 1 bulan – 18 tahun 0 bulan 

2D 24 Dewasa 2 18 tahun 1 bulan – 21 tahun 0 bulan 

3A 27 Ahli 1 21 tahun 1 bulan – 24 tahun 0 bulan 

3B 30 Ahli 2 24 tahun 1 bulan – 27 tahun 0 bulan 

3C 33 Profesioanal 1 27 tahun 1 bulan – 30 tahun 0 bulan 

3D 36 Profesioanal 2 30 tahun 1 bulan – 33 tahun 0 bulan 

4A 39 Besar 33 tahun 1 bulan – 36 tahun 0 bulan 

 
BAB IV 

KEWAJIBAN DAN HAK 
 

Bagian Satu 
Kewajiban 

 
Ikatan Moral 

Pasal 17 
1. Setiap Pegawai tetap dan tidak tetap wajib menandatangani Ikatan Moral yang dibuat oleh Yayasan. 
2. Pegawai diterima setelah menandatangani surat Ikatan Moral di atas materai Rp 6.000,- 
3. Pegawai Kontrak yang melakukan Ikatan Moral bersedia bekerja minimal 2 (dua) tahun bila memenuhi 

syarat yang ditentukan Yayasan. 
4. Hubungan kerja berakhir dengan habisnya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan dapat diperpanjang 

kembali oleh Yayasan. 
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Kewajiban dalam Beraktivitas 

Pasal 18 
1. Setiap Pegawai wajib: 

a. menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. 
b. berakhlakul karimah 
c. loyal pada atasan sesuai dengan syari’at Islam. 
d. mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan. 
e. mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan Yayasan.  
f. bekerja dengan jujur, tanggung jawab, tertib, cermat dan penuh semangat untuk kepentingan anak didik. 
g. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia unit pendidikan berupa dokumen atau informasi yang bersifat 

strategis yang tidak diperbolehkan diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. 
h. menjaga dan membela nama baik Yayasan. 
i. melapor secara tertulis kepada Manajemen dan Kepala Sekolah mengenai status dirinya, susunan 

keluarga, alamat dan sebagainya setiap tahun dan setiap kali ada perubahan. 
j. menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 
k. hadir ditempat tugasnya tepat pada waktu dan tidak meninggalkan tempat tugas yaitu sampai dengan 

akhir waktu kerja yang ditentukan.  
l. meminta izin kepada Atasan/Kepala Sekolah sebelum meninggalkan tempat kerjanya.  
m. melaksanakan tugas pekerjaan yang ditentukan baginya oleh Yayasan dengan penuh rasa tanggung 

jawab. 
n. menjaga kerapian dan kebersihan diri dan lingkungan. 
o. wajib mengisi absensi kehadiran setiap hari kerja dan tidak boleh diwakili. 
p. mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri oleh Yayasan dan atau 

unit seperti tentang seragam, tentang larangan merokok dan lain sebagainya. 
q. ikut serta menjaga, memelihara dan mempertahankan ketentuan barang-barang inventaris Yayasan atau 

dikelola oleh Yayasan. 
r. menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di tempat kerjanya, baik dengan pimpinan dan rekan 

kerja tanpa melibatkan pihak lain. 
2. Jika ayat (1) huruf j dan k tidak dilaksanakan, maka Pegawai bersangkutan akan diberi sanksi berupa 

pengurangan jumlah tunjangan reward punishment yang diterima. 
3. Setiap Guru wajib membuat perangkat pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian 

dan evaluasi pembelajaran serta program semester dan program tahunan. 
 

Larangan bagi Pegawai 
Pasal 19 

Pegawai dilarang: 
a. menyalahgunakan wewenang. 
b. mabuk, membawa, menyimpan atau menyalahgunakan bahan narkotika, melakukan perjudian dengan nama 

apapaun, merokok di mana saja. 
c. melakukan tindakan menghasut dan memprovokasi. 
d. melakukan tindakan menfitnah dan ghibah. 
e. melakukan tindakan adu domba. 
f. melakukan tindakan asusila.  
g. menghina, mengancam, bertengkar atau berkelahi dengan anak didik, maupun sesama pegawai dan pimpinan 

serta orang tua murid. 
h. menempel/mengedarkan tulisan, poster atau alat propraganda lain tanpa seizin kepala sekolah. 
i. melakukan kegiatan lain dari tugasnya pada jam kerja tanpa izin tertulis dari ketua Yayasan c.q kepala 

sekolah.  
j. bekerja pada perusahaan/Yayasan yang lain pada jam kerja dan waktu-waktu lain yang terkait dengan 

pekerjaan. 
k. memanipulasi nilai pelajaran dan atau menjual berkas soal-soal ujian. 
l. melakukan tindakan-tindakan yang tidak edukatif dalam proses pendidikan seperti memukul siswa atau 

hukuman fisik yang membahayakan dan menciderai siswa. 
m. meninggalkan tempat kerja pada jam dinas tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan kepala sekolah. 

 
Bagian Kedua 

Hak 
 

Pasal 20 
Setiap Pegawai berhak: 
1. Menerima gaji bulanan dan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan dan unit pendidikan. 
2. Mendapatkan fasilitas kerja yang memadai, perlindungan kerja dan perlindungan hukum yang berkaitan 

dengan tugas dalam ruang lingkup Yayasan. 
3. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan unit 

pendidikan atas rekomendasi Pimpinan Ponpes atau Kepala Sekolah. 
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Dana Sosial 

Pasal 21 
Dana sosial diberikan sesuai dengan kondisi Pegawai, adalah: 
a. Menikah       : Rp 150.000,- 
b. Melahirkan anak      : Rp 100.000,-  
c. Musibah berat      : Rp 200.000,- 

Yang termasuk musibah berat adalah: 
1) Orangtua dan saudara kandung meninggal dunia 
2) Anak kandung meninggal dunia 
3) Kebakaran rumah Pegawai 

d. Musibah ringan       : Rp 100.000,- 
Yang termasuk musibah ringan adalah: 
1) Pegawai dirawat di rumah sakit minimal 3 hari 
2) Suami/istri dan anak kandung dirawat di rumah sakit minimal 3 hari 

 
Pembiayaan/Kredit Bank Syariah 

Pasal 22 
1. Pembiayaan ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi guru dan karyawan untuk mendanai kebutuhan 

pribadi dan keluarganya untuk kemashlahatan diri dan kelaurga, dan bukan bersifat konsumtif/hedonisme. 

2. Fasilitas pembiayaan/kredit dapat diajukan pada bank syariah yang telah ditunjuk oleh Yayasan. 

3. Persyaratan untuk guru atau karyawan yang mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut: 
a. Pegawai tetap. 
b. Mempunyai dedikasi, totalitas, dan loyalitas kepada Yayasan. 
c. Tidak dalam keadaan pengawasan dan pembinaan sekolah/Yayasan. 
d. Membuat Surat Permohonan kepada Ketua Yayasan Al Hasanah, dilengkapi dengan materai Rp. 6.000,- dan 

bersedia mematuhi aturan peminjaman yang berlaku. 
e. Menyerahkan Ijazah Asli SMA/SMU/MAN dan Ijazah Asli Pendidikan Terakhir. 
f. Bagi yang telah berkeluarga, wajib diketahui oleh suami/istri serta akan diwawancarai oleh Yayasan. Bagi 

yang belum menikah, wajib diketahui oleh orangtua. 
g. Cicilan peminjaman akan langsung dilakukan dengan memotong gaji/tunjangan dari rekening Ybs. 

Maksimal peminjaman adalah 40% dari total gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan. 
h. Apabila yang bersangkutan keluar dan dinyatakan berhenti sebagai Pegawai Al Hasanah Bengkulu, segala 

kewajiban yang berhubungan dengan peminjaman menjadi tanggung jawab Ybs dengan pihak bank. 
i. Apabila terdapat unsur penyalahgunaan dari peminjaman bank, maka Yayasan dapat melakukan 

pemutusan peminjaman secara sepihak, dan yang bersangkutan dikeluarkan dari Yayasan. 
  

BAB V 
WAKTU KERJA 

 
Hari dan Jam Kerja 

Pasal 23 
1. Pegawai wajib bekerja selama 6 hari dalam sepekan mulai hari senin sampai Sabtu. 
2. Jam wajib kerja pegawai ditetapkan sebagai berikut: 

a. TKIT: 32 jam/minggu, dengan ketentuan Senin-Kamis pukul 07.00-13.00,  
 Jum’at-Sabtu pukul 07.00-11.00, Pegawai Piket 07.00-13.15 
b. SDIT: 48 jam/minggu, dengan ketentuan Senin-Jum’at pukul 07.00-14.45,  
 Sabtu pukul 07.10-14.00, Pegawai Piket 06.45-15.30 
c. MTs/MA: 48 jam/minggu, dengan ketentuan Senin-Sabtu pukul 07.15-14.30. 

 
Bertugas di Luar Hari dan Jam Kerja 

Pasal 24 
1. Yang dimaksud dengan tugas di luar hari dan jam kerja adalah: lembur, kepanitiaan khusus, perjalanan dinas, 

rapat kerja, dan pelatihan menurut ketentuan unit pendidikan masing-masing. 
2. Jika diperlukan, Pegawai dapat diminta menjalankan pekerjaannya di luar hari dan jam kerja. Permintaan 

bertugas di luar hari dan jam kerja berasal dari Kepala Sekolah dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. 
3. Bertugas di luar hari dan jam kerja pada dasarnya bersifat sukarela, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. adanya tugas-tugas khusus yang harus segera diselesaikan.  
b. adanya situasi dan kondisi yang gawat dan darurat. 
c. adanya kepentingan masyarakat yang khusus dan mendesak. 

4. Setelah menyelesaikan kegiatannya, Pegawai yang melakukan tugas di luar hari dan jam kerja membuat 
laporan kepada Kepala Sekolah. 

5. Pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan jam kerjanya yang resmi akan memperoleh hak-haknya. 
Hak-hak tersebut ditentukan di tiap unit pendidikan. 
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Perjalanan Dinas 
Pasal 25 

1. Perjalanan dinas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas yayasan di luar 
tempat kerja yang telah ditetapkan. 

2. Pelaksanaan perjalanan dinas diatur dalam prosedur mutu terkait.  
 

Kehadiran 
Pasal 26 

1. Setiap guru dan karyawan wajib mencatat waktu kehadirannya pada daftar hadir, kecuali adanya suatu 
alasan yang mengakibatkan tidak dapat mencatat waktu kehadirannya karena: dinas luar, mengikuti 
pelatihan/seminar yang ditugaskan oleh Pimpinan, dan melaksanakan pekerjaan di luar lingkungan unit 
untuk kepentingan unit. 

2. Kehadiran kerja pegawai meliputi hadir fisik dan keabsahan administrasi kehadiran melalui sistem kehadiran 
otomatis/manual.  

3. Kehadiran dianggap sah apabila: 
a. Pegawai mengisi absensi. 
b. Tidak meninggalkan unit tugasnya selama jam kerja kecuali untuk urusan dinas atau mendesak harus 

dengan persetujuan Kepala Sekolah. 
c. Melakukan pencatatan kehadiran dan kepulangan pada sistem kehadiran otomatis/manual paling cepat 

15 menit sebelum jam masuk kerja dan paling lambat 15 menit setelah jam kepulangan, sesuai jam kerja 
pegawai masing-masing. 

d. Tidak terdapat coretan dan atau penghapusan tanda hadir. Bila terdapat coretan, maka wajib disahkan 
oleh Pimpinan. 

4. Ketidakhadiran/keterlambatan/cepat pulang akan diakumulasikan dalam 1 (satu) semester, dengan 
ketentuan: 
a. Absen lebih dari 10 (sepuluh) hari ditunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) semester. 
b. Absen lebih dari 15 (lima belas) hari diusulkan untuk diberhentikan. 

 
Perhitungan Kehadiran 

Pasal 27 
1. Periode kehadiran dalam satu bulan dihitung mulai tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 25 

bulan yang bersangkutan sesuai dengan absensi komputer. 
2. Perhitungan hari kehadiran dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai pada hari kerja dan libur selain hari 

libur nasional. 
Izin, Sakit dan Cuti 

Pasal 28 
1. Pegawai yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari harus memberitahukan kepada Kepala Sekolah secara tertulis 

dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter. 
2. Izin dikarenakan urusan keluarga yang sangat penting harus seizin Kepala Sekolah dan menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) hari sebelum izin, kecuali dalam keadaan mendesak/mendadak,  serta 
menunjuk pengganti tugas sementara. 

3. Kepala Sekolah berhak menolak memberikan izin selain keperluan ayat (2) di atas. 
4. Apabila pegawai tidak mengikuti prosedur pada ayat (2) di atas, Yayasan menganggapnya sebagai mangkir. 
5. Alpa adalah tidak hadir tanpa pemberitahuan atau meninggalkan tugas tanpa izin Kepala Sekolah. 
6. Pegawai yang akan melaksanakan cuti, harus mengajukan surat permohonan kepada Yayasan 1 (satu) bulan 

sebelum cuti yang dilaksanakan diambil. 
7. Cuti bersalin diberikan selama 3 (tiga) bulan termasuk liburan berdasarkan kalender umum. 
8. Cuti tahunan tidak diberikan kepada Pegawai karena telah diakumulasikan pada setiap libur bersama/libur 

anak didik. 
9. Untuk keperluan menjalankan ibadah haji diberikan dispensasi meninggalkan pekerjaan tidak melebihi 2 

(dua) bulan atau umrah diberikan dispensasi meninggalkan pekerjaan tidak melebihi 15 (lima belas) hari. 
10. Cuti pernikahan bagi pegawai berstatus tetap dan kontrak maksimal 12 (dua belas) hari kerja. 
11. Pegawai yang mengambil cuti melahirkan dan menikah berhak mendapatkan gaji pokok, tunjangan 

kesehatan dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sedangkan tunjangan jabatan, transpor, dan makan dikurangi sesuai 
lamanya cuti. 

12. Pegawai yang menggantikan Pegawai cuti melahirkan dan menikah akan mendapatkan tunjangan jabatan 
dari yang digantikannya. 

13. Cuti diberikan kepada Pegawai selama 6 (enam) hari kerja bila orangtua dan anak kandung Pegawai 
meninggal dunia. 

 
 

 
 
 
 
 



10 
 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN SANKSI 

Ketentuan Umum 
Pasal 29 

1. Pembinaan dan pengawasan Pegawai dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pimpinan pondok pesantren dan 
Sekretaris Eksekutif. 

2. Pembinaan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis.  
3. Hasil pembinaan dan pengawasan Pegawai dilaporkan Kepala Sekolah secara tertulis kepada Sekretaris 

Eksekutif. 
4. Dalam menentukan sanksi akan dipertimbangkan berat ringannya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan 

serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kesalahan/pelanggaran tersebut. 
5. Sanksi yang diberikan merupakan tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah laku Pegawai 

dalam upaya penegakan aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Yayasan. 
6. Sanksi didasarkan pada: 

a. macam pelanggaran 

b. frekuensi pelanggaran 

c. berat ringannya pelanggaran 

d. tata tertib yang tertuang dalam kewajiban dan larangan. 

e. unsur kesengajaan 

7. Jenis pembinaan adalah sebagai berikut: 

a. teguran/nasihat 

b. surat peringatan 1 

c. surat peringatan 2 

d. pemutusan hubungan kerja (PHK) 

Teguran/Nasihat 
Pasal 30 

1. Teguran diberikan oleh Kepala Sekolah dan didokumentasikan dengan rapi. 
2. Pelanggaran yang dikenakan sanksi teguran adalah pelanggaran ringan. 
3. Yang termasuk pelanggaran ringan adalah sebagai berikut: 

a. tidak memberi sebab ketidakhadirannya. 
b. tidak menggunakan seragam unit pendidikan pada hari yang ditentukan. 
c. tidur pada waktu jam kerja. 
d. tidak hadir pengajian yang diadakan oleh Yayasan atau unit pendidikan.  

 
Surat Peringatan Pertama (SP 1) 

Pasal 31 
1. Surat peringatan pertama dibuat oleh Kepala Sekolah dan tembusan kepada Sekretaris Eksekutif. 
2. Pelanggaran yang dikenakan SP 1 adalah: 

a. Pelanggaran ringan yang dilakukan berulang-ulang. 
b. Pelanggaran sedang, terdiri dari: 

1) tidak membuat perangkat pembelajaran. 
2) terlambat masuk kerja sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau 

tanpa izin. 
3) meninggalkan tempat kerja ke tempat lain untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan 

pekerjaan unit pendidikan tanpa seizin Kepala Sekolah. 
4) mengganggu ketenangan dan ketertiban lingkungan kerja. 
5) tidak memenuhi pengarahan Kepala Sekolah tanpa alasan yang dapat diterima. 
6) menggunakan atribut partai yang melekat pada dirinya. 
7) merokok 
8) menempel/mengedarkan tulisan, poster atau alat propraganda lain tanpa seizin kepala sekolah. 
9) melakukan kegiatan lain dari tugasnya pada jam kerja tanpa izin tertulis dari ketua Yayasan c.q 

kepala sekolah.  
3. SP 1 akan berpengaruh terhadap penilaian kerja. 
 

Surat Peringatan Kedua (SP 2) 
Pasal 32 

1. Surat peringatan kedua dibuat dan ditandatangan oleh Sekretaris Eksekutif. 
2. Surat peringatan kedua akan diberikan apabila Pegawai yang telah diberi SP 1 dan dinilai tidak berhasil 

memperbaiki kinerjanya dalam waktu yang telah ditentukan. 
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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
Pasal 33 

1. Pegawai dan Pegawai PNS dapat diberhentikan oleh Ketua Yayasan apabila dinilai tidak layak sebagai 
Pegawai setelah melalui pembinaan Kepala Sekolah, Pimpinan Ponpes dan Sekretaris Eksekutif.  

2. Surat PHK ditandatangani oleh Ketua Yayasan sesuai ketentuan pada aturan PHK. 
3. Yayasan dapat memberikan skorsing kepada Pegawai yang sedang dalam proses PHK. 
4. Pelanggaran yang dikenakan sanksi PHK adalah: 

a. mendapatkan peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut. 
b. terbukti mengambil/menggunakan/memindahkan barang-barang/uang milik unit pendidikan dan Yayasan 

untuk kepentingan pribadi dan tanpa izin pejabat berwenang. 
c. melakukan tindakan kebohongan yang dapat menyebabkan unit pendidikan dan Yayasan atau pihak 

ketiga menderita kerugian materiil dan immaterial. 
d. menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. 
e. melakukan tindakan-tindakan yang tidak edukatif dalam proses pendidikan seperti memukul siswa atau 

hukuman fisik dan mental yang membahayakan dan menciderai siswa. 
f. melakukan tindakan asusila dan memfitnah. 
g. menghina, mengancam, bertengkar atau berkelahi dengan anak didik, maupun sesama pegawai dan 

pimpinan serta orang tua murid. 
h. memanipulasi nilai pelajaran dan atau menjual berkas soal-soal ujian. 
i. menolak dan tidak patuh pada aturan Yayasan dan unit pendidikan. 
j. terlibat dalam perbuatan kriminal. 
 

BAB VII 
PEMBERHENTIAN 

 
Dasar Pemberhentian 

Pasal 34 
1. Pemberhentian sebagai Pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan seorang Pegawai kehilangan 

statusnya sebagai Pegawai. 
2. Pegawai dapat diberhentikan sebagai Pegawai karena: 

a. permintaan sendiri  
b. mencapai batas usia pensiun  
c. penyederhanaan organisasi  
d. melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan 
e. tidak cakap jasmani atau rohani  
f. meninggalkan tugas  
g. meninggal dunia atau hilang  
h. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Yayasan. 

 
Permintaan Sendiri 

Pasal 35 
1. Pegawai yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.  
2. Pegawai mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis disertai dengan alasan selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengunduran diri. 
3. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditunda untuk waktu paling  lama 1 (satu) 

tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.  
4. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditolak apabila Pegawai yang 

bersangkutan masih terikat kewajiban bekerja pada Yayasan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. 
 

Pensiun 
Pasal 36 

1. Pegawai yang mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.  
2. Batas usia pensiun bagi Karyawan adalah 55 (lima puluh lima) tahun.  
3. Batas usia pensiun bagi tenaga guru adalah 60 (enam puluh lima) tahun. 
4. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Tenaga Pengajar Pegawai Negeri Sipil 

Dipekerjakan di Perguruan Tinggi  di lingkungan Yayasan diatur atas dasar ketentuan perundangan yang 
berlaku.  

5. Batas usia pensiun Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) diberitahukan kepada 
Pegawai yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut. 

6. Pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dapat ditunda sejauh keahlian dan 
pengalamannya masih diperlukan oleh Yayasan.  

7. Pegawai yang telah pensiun dapat dikontrak sejauh keahlian dan pengalamannya masih diperlukan oleh 
Yayasan.  

8. Pegawai akan menerima hak-haknya pada saat yang bersangkutan mencapai usia seperti yang disebutkan 
ayat (1) dan (2) dan ketentuan peraturan yayasan yang berlaku serta surat keputusan tersendiri. 
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Penyederhanaan Organisasi 
Pasal 37 

1. Apabila terjadi perubahan dan atau penyederhanaan organisasi yang menyebabkan kelebihan Pegawai 
dalam suatu wilayah kerja atau unit kerja, maka kelebihan Pegawai tersebut sedapat mungkin disalurkan 
pada wilayah kerja atau unit kerja yang lain.  

2. Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 37 ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan, maka 
Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian 
berdasarkan peraturan yang berlaku.  

  
Melakukan Pelanggaran/Penyelewengan 

Pasal 38 
1. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai dapat diberhentikan sebagai 

Pegawai.  
2. Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai.  
 

Tidak Cakap Jasmani/Rohani 
Pasal 39 

1. Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila dinyatakan:  
a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan di lingkungan Yayasan.  
b. Menderita penyakit atau kelainan yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya.  
c. Setelah menjalani perawatan (sakit), belum mampu bekerja kembali.  

2. Pegawai wajib menyelesaikan dan bertanggung jawab terhadap administrasi yang harus diselesaikan oleoh 
yang bersangkutan. 

3. Pegawai yang mengalami sakit berkepanjangan dan tidak mampu bekerja dengan berdasarkan keterangan 
dokter yang sah, Yayasan dapat melakukan pemutusan hubungan kerjanya. Pegawai diberikan gaji sesuai 
dengan ketentuan peraturan Yayasan yang berlaku. 

4. Bagi pegawai yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah 
melampaui batas selama 3 bulan secara terus-menerus, dapat melakukan pemutusan hubungan kerjanya. 
Selama sakit, Pegawai diberikan gaji sesuai dengan peraturan Yayasan yang berlaku. 

5. Termasuk sakit berkepanjangan: 
a. Sakit terus menerus selama 3 (tiga) bulan. 
b. sakit menahun sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara terus-menerus. 
c. setelah lama sakit kemudian bekerja kembali, tetapi tidak lebih dari 4 minggu kemudian sakit kembali. 

 
Meninggal Dunia atau Hilang 

Pasal 40 
1. Pegawai yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.  
2. Pegawai dinyatakan hilang jika yang bersangkutan di luar kemauan dan kemampuannya sendiri tidak 

diketahui apakah masih hidup atau meninggal dunia.  
3. Pegawai yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan 

hilang.  
4. Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan 

surat keterangan dari yang berwajib.  
5. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bila diketemukan kembali masih hidup dan sehat dapat 

diangkat kembali sebagai Pegawai dan gaji yang bersangkutan dibayarkan penuh sejak dinyatakan hilang 
dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima-kan kepada keluarganya.  

 
Pemberhentian Karena Hal-hal Lain 

Pasal 41 
1. Pegawai yang tidak melaporkan diri kembali setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Yayasan 

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai. 
2. Pegawai yang terlambat melaporkan diri kembali setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Yayasan 

diperlakukan sebagai berikut:  
a. Apabila keterlambatan malaporkan diri kembali kurang dari 6 (enam) bulan, maka Pegawai yang 

bersangkutan dapat dipekerjakan kembali sepanjang alasan keterlambatan dapat diterima oleh Pejabat 
yang berwenang dan ada lowongan untuk itu. 

b. Apabila keterlambatan melaporkan diri kembali kurang dari 6 (enam) bulan tetapi alasan keterlambatan 
tidak dapat diterima oleh Pejabat yang berwenang, maka Pegawai yang bersangkutan diberhentikan 
dengan hormat sebagai Pegawai.  

c. Apabila keterlambatan melaporkan diri kembali lebih dari 6 (enam) bulan, Pegawai yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.  

3. Pegawai yang diangkat dari pensiunan atau mantan pegawai dari suatu instansi di luar Yayasan, apabila 
keahlian dan pengalamannya sudah tidak diperlukan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai. 
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Hak Pegawai yang Diberhentikan 
Pasal 42 

1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan 
peraturan yang berlaku.  

2. Pegawai sebelum diberhentikan, baik dengan  hormat maupun tidak dengan hormat diberi hak untuk 
mengajukan keberatan ke Yayasan.  

3. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) huruf b 
dan c sepanjang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan hak 
pensiun. 

4. Hak pensiun Pegawai tetap Yayasan yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diberikan dan dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur Yayasan.  

5. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai tetapi tidak memenuhi syarat untuk ikut serta 
dalam JHT diberikan pesangon sebesar 3x (tiga kali) gaji terakhir.  

  
BAB VIII 

PENUTUP 
 

Pasal 43 
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diambil keputusannya berdasarkan kebijaksanaan 

Yayasan dengan memperhatikan aturan umum yang berlaku. 
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

DITETAPKAN DI  : BENGKULU 

PADA TANGGAL  : 9 MEI 2011 

KETUA YAYASAN AL HASANAH, 

 

        Drs. H. HASYMI LAIN, Apt 

 
 
 
 
 
 

 


