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:

1

(satu)

Dasar Hukum:
1, Undang undang No 45 Tahun 1990 tentang perubahar atas peraturan pemeri[tah No 10 tahun
1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pengawai negeri sipil.
2. Pemturan Yayasan Unisma nomor : 00 7/PER.02/y.l/2071 tentang Statuta Universitas Islam
Malang

3.

Peraturan Yayasan Unisma nomor i 007/PER.UY lV /2070lentang peraturan Kepegawaian.

B. Tujuan:

l.

Memberikan petunjuk tentang prosedur Pengurusan lzin nikah cerai dosen dan karyawan

2.

Untuk mewujudkan kesamaan pengertian, tindakan, prosedur, dan mekanisme izin nikah cerai di
Iingkungan Universitas Islam Malang

C, Diskripsi & Ketentuan Umum:

1.

Pemikahan/perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pda dan seorang wanita
sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mala Esa

2.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara

suami-ist berdasarkal keputusan

pengadilan agama atau pengadilan negeri

3.

Iddah adalah batas waktu menunggu untuk tidak menikah bagi seorang wanita yang ditinggal
mati atau diceraikan oleh suaminya

4.

Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliarurya diangkat oleh Yayasan

IJNISMA dengan tugas utama mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada
masyarakat serta tugas-tugas lain yang terkait

5.

Karyawan adalah seseorang yang secara administrasi bekerja secara tetap di UNISMA

D. Mekanisme Izin Nikah:

1.

Pegawai yang bersangkutan mengajukan sulat permohonan izin nikah (cuti) kepada Rektor

melalui Wakil Rektor 2.

f,.

2.

Izin nikah bagi dosen dan karyawan hanya bisa diberikan oleh Rektorjika: (a) ridak
bertenta[gan dengan agama Islam, baik calon suami dan atau calon istri, (b)
tidak bertentang
dengan peratuan perundang undangur.

3.

Rektor menerbitkan surat izin menikah dosen dan karyawao atas disposisi Wakil
Rektor 2.

Mekanisme Izin Cerai

l.

Pegawai yang bersangkuran mengajukan suat permohonan izin cerai kepada Rektor
melah_ri

Wakil Rektor 2 yang dilengkapi dengan alasan alasamya

2.

Wakil Rektor 2 melakukan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali kepada
dosen dan
karyawan yang akan melalukan perceraian

3.

Apabila pembinaan tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian dilanjutkan kepada
Rektor unruk diterbitkar sumt izin perceraianl

4.

Rektor menerbitkan sulat izin cerai kepada pemohon atas disposisi Wakil Rektor
2.

di
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