
Dosen dan Ketenagaan IAILM Suryalaya 

Pasal 74 

(1) Pegawai Institut terdiri atas dosen dan Tenaga Kependidikan. 

(2) Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  

a. Pegawai Tetap Yayasan ;  

b. Pegawai non Dosen Tetap ; dan 

c. Pegawai tidak tetap.  

(3) Gaji Dosen Tetap  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayar sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Pegawai tetap non Dosen Tetap  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan 

oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.  

 

Pasal 75 

(1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus Dosen Tetap  dilaksanakan oleh 

Institut berdasarkan usulan Fakultas yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu 

rencana pengembangan sumber daya manusia.  

(2) Pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Dosen 

Tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai kepegawaian.  

 

Pasal 76 

(1) Hak dan kewajiban serta pembinaan karir fungsional Dosen Tetap  dan Dosen Tidak Tetap 

(Dosen Luar Biasa) Institut disetarakan dengan Dosen Tetap .  

(2) Posisi jabatan yang bersifat karir diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan 

yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Senat.  

Pasal 77 

(1) Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Institut dan selanjutnya 

dapat diangkat menjadi Dosen tetap  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan tidak tetap Institut khusus untuk tenaga penunjang, 

dilakukan sesuai kebutuhan. 



 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Rektor.  

 

Beban Kerja Dosen 

Pasal 78 

(1) Beban kerja dosen terdiri atas: 

a. Pendidikan;  

b. Penelitian; dan  

c. Pengabdian kepada masyarakat;  

(2) Beban kerja dosen minimal 12 SKS maksimal 16 SKS 

(3)  Beban kerja dosen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 10 SKS  

(4)  Beban kerja dosen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 1 SKS 

(5)  Beban kerja dosen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 1 SKS 

 

Konsorsium Keilmuan 

Pasal 79 

(1) Konsorsium keilmuan terdiri atas dosen dan peneliti.  

(2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang 

kajian Institut.  

(3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan 

Institut. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan Rektor.  

 


