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TENTANG

TATA CARTq PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTTAN WAKIL DIREKTUR
DI LINGKT'NGAN POLITEKNIK NEGERI CIL"ACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAITA ESA
DIREKTUR POLI'IEKNIK NEGERI CII,ACAP

Menimbang

Mengingat

a bahwa u.tuk melaksanatan pasal 11 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang
Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja politeknik Negeri
Cilacap, serta pasal 38,39, pasal 45, pasal 54 dan pasal 56
Peraturan Menteri Risct Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 7 Tahun 20t7 tentang Statuta politeldrik Negeri
Cilacap;
bahwa untuk mendukung tugas dan wewenang Direktur
sebegaimana pasal 32 ayat (21 Peraturan Mentcri Riset
Teknologi darl Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahur 2Ol7
tentang Statuta Politeknik Negeri Cil,acap, perlu menetapkan
Peraturan Direldur tentang Tata Csra pengangkatan dan
Pemberhentian Wakil Direktur di Lingkungan politeknik
Negeri Cilacap;
bahwa untuk keperluan tcrsebut diatas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Direlrhrr Politeklik Negeri Cilacap.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor I 2 Tahun 2O 1 2
tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan PeEerint i Repubtik lndonesia NoEor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan peflgelotaan
Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102
Talun 2014 tentang Pendirian, Orgadsasi, dan Tata Keda
Potiteknik Negeri Cilacap;
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 7 Tahun 2Ol7 te/rt,ng Statuta Politekrik Negeri
Cilacap.
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CII,ACAP
TENTANG TATA CART{ PDNGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WAKIL DIREKTUR DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI
CII.ACAP

Menelapkan



BAB I
TETDTTUAIT I'UUU

Pagit I
1. Wakil Direktur adalah organ pengelola berada dibawai dan bertanggung,awab

kepada Direktur Politeknik Negeri Cil,acap.
2. Wakil Direktur politeknik Negeri Cilacap terdiri dari:

a. Wakil Direktur Bidang Akademik mempuayai tugas membantu Direktur
dalam memimpin pel,aksanaan pendidikai, penelitian, pengaMian kepada
masyarakat, dan keia sama.

b. Wakil Direktur Bidang UEum dan Keuangat mempunyai tugas membantu
Direktur dala-Ill memimpin pelaksalaan kegiatan di bidang perencanaan,
administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

c. Wakil Direktur Bidang Kemalasiswaan dan Alumni mempunyai tugas
membaj-rtu Direktur dalem memimpin pelaksanaal kegiatan di bidang
pembinaankemahasiswaan, alumrf, dan layanan kesejahteraan
mahasiswa.

BAB II
TATA CARA PEITOAITGXATAIT DAIT PEUBERIIT III{A WAXIL DIREKTUR

Pa$t 2
1. Dos€n di lingkungan politeknik Negeri Cilacap dapat dib€ri tugas tambahan

sebagai Wakil Dirckur.
2. We-kil direktur diangkat dajl diberhentikan oleh Direhur.
3. Masa jabatan walil dircktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat keEbali

untuk I (satu) kali masa jabatan,
4. Pengangkatan Wakil Diretftrr sebagaimana dieal<sud pada ayat (l) dilakukan

dalam hal tedapat lowongan jabatan.
5. lrwongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:

a. masa jabatan berakhi; dsn / atau
b. perubahan organisasi.

6. Masa jabatan berakht sebagaimana dimqksud pada ayat (3) hurufa metiputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiii;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum

tetAp karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
fl menjalani tugas belajar atau izin beiajar lebih dari 6 {enam) butran; dan/ ataug. cuti di luar tanggungan negara.

7. B€rhalangan tetap sebagaiaana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidat< dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat

mel,aksanakan tugas dao kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara
Majelis Pemeriksa Kesehatan pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari
pejabat yang berwenang; atau

c. berhenti dari ape-ratur sipi[ negara atas per-mohonall s€ndit-i.
8. Perubahan organisasi sebagaimala dimalsud padaayat (3) huruf b, meliputi:

a. trrrubahan atau penambahan unit keda; dan/ atau
b. perubahan bentuk pNC.



Pe6.l 3
1. Direldur membentuk panitia pengalgkatan pejabat yang beranggotakan

sekurang-kurangnya meliputi bagian kepegawaian dan Satuan pengawas
Intemal (SPD.

2. Parftia menginventarisir pegawai politeknik Negeri Ci]acap yang memenuhi
syarat.

3. Direktur mengundang dan membuka kesempatan seluas- luasnya melalui
sarana informasi yang tersedia kepada Dosen politeknik Negeri Cil,acap yang
menenuhi syaiat untuk mengajukan diri menjadi calon Wakil Direktur.

4. Talapan pengaogkatan Waldl Direktur meliputi :
a. PendaJtaran dilalukan sebagai berikut:

1) Direktur mengumumkar dan mengundang pegawai yang memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam statuta;

2) Bakal calon Wakil Direktur yang memenuhi syarat mengisi surat
kesediaan menjadi ba_kal calon Wakil Ditektur dan mengisi DaJtar
Riwayat Hidup;

3) Bal<al calon Watil Direktur menyampaikan surat kesediaan dan
Daftar Riwayat Hidup kepada panitia pengangkatan pejabat.

b. Pemilihan dilal<ukan oleh Direktur terhadap balal calon Wa}it Direktur;
c. Penetapat Wakil DAektur dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan

Direktur tentang Pemberhentian dan pengangkatan Wakil Direktur
Politeknik Negeri Cilacap;

d. Penetapan Wakil DAektur dilalukan setelah bakal calon Wakil Direktur
melengkapi persyaratan sesuai ketentuan;

e. Direktur melaksanatan pelantikan darl pengambilan sumpah jabatan
Wakil Direktur;

I Wakil Direktur dilarang merangkap jabatan pada :

1) Perguruan tinggi lain;
2) Lembaga Pemerintahan;
3) Perusahaan BUMN/ swasta; dan
4) Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan dengan

kepentingan polit€knik Negeri Cilacap kecuali seiin Direktur dengan
memperhatikan kepemimpinan publik sebagaimaru diatur dalam
instrumen akreditasi.

5. Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuao sebagaimana dimalsud dalam pasal
45.

6. Pemb€rhentian Wakil Direltur dilatukan oleh Dircktur sesuai dengan ketentuan
pera I uran perundang-undangan.

7. Dalam ha-t terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya
beral<hir sebagaimana rlimqksud dalam pasal 54 ayat (3) Direktur mengangkat
dan menetapkan waLil direktur untuk meneruskan masajabatan wakil direl<tur
yang sebelumnya.

8. Wakil Direktur yang meneruskan sisa masajabatan lebih dari 2 (dua) taiun
dihitung sebagai I (satu) masa jabatan.



BAB IN
PERSYARATAIT DAJI I'ELEIIGXAPAIT ADMIITIATRASI PETCAIOITAN WAI'IL

DIREXTUR

Pes.l 4
1. Untuk diangkat s€bagai Wakil Direktui harus meEenuhi persyaratan dan

memenuhi kelengkapan administrasi.
2. Persyaratan Eetputi:

a. berimsr dan bertakwa kepada Tuhan yang Mala Esa;
b. berstatus Pegawai Negeri Sipil (pNS) bagi jabatan WaLil Direktur yang

membidangi pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan baraig milik negara
dan berstatus Aparatur Sipil Negaia (ASN) untuk Wakil Direktur lainnya;

c. sehat jasmani dan mhani yang ditluktikan dengan surat keterangan tim
dokter pemerintah;

d. memiliki setiap unsur penilaian prestasi keda pegawai patng rendah
bernilai baik datam 2 (dua) taiun teral<hir;

e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) talun saat ditetapkan oleh peiabat
yang berwenangmengangkat;

f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguman tinggtpaling renda_tr Ketua Jurusan / Kepala pusat atas sebutan Lain
paling singkat 4 (empat) ta}lun;

g. b€rpendidikan paling rendah magister;
h. menduduki jabatan akademik paling rendah t€ktor;
i. tidak s€dang menjalani tugas belajar/ izin belajar tebih dari 6 (enam)

bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma
perguruan tinggi yalg dinyatakan secara tertulis;

j. tidak sedarg menjalani hukumar disiplin tingkat sedang atau berat;
k. tidaL pernah dipidana berdasarkar putusan p€ngadihn yang Eemiliki

kekuatan hukum tetap karena terbukti melakulan perbuatan yang diancam
pidana kurungan;

l. tidak merangkap jabatan di dala4 dar / atau di luar politeknik Negeri
Cilacap;

m. tidak pernah melatukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan pemndang-undangan; dan

n. telah mengabdi di politeklrik Negeri Cilacap sebagai dosen sekurang-
kurangnya l0 (seputuh) tahun.

3. Kelengkapan administr.asi meliputi:
a. fotocopy SK pangkat tera-khir dilegalisir;
b. foto copy SK jabatan fungsional terakhir dilegalisir;
c. fotocopy KTP/SIM/paspor; yang masih berlaku;
d. fotocopy iiaz-ah terakhir dilegalist;
e. asli Surat Keterangan sehat dari mmah sakit resmi;
f. asli Surat Keterangan B€bas Narkoba/Zat Adiktif l_ainnya;
g. asli Surat Keterangan Catatan Kepotisian[SKcK);
h. fotocopy Sasaran Keda pegawai (SKp) dua tahun terakhir dilegalisir;
i. bukti kirim atau Bukti teial menyerahlan laporan LHKPN atau LHKASN dari

instansi terkait;
j. daftar Riwayat Hidup;
k. surat pemyataan bermaterai tidat< s€dang menjalankan tugas b€lajar dan

atau ijin belajar;
1. surat pemyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman disiplin

sedang atau berat;



m. surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman pidana
paling rendah pidara kurungan;

n. surat pemyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimaoa diatur
dengan ketentuao peraturan p€mndang-undangan;

o. surat pernyataan tidak DeranSkap jabatal di dalam atau di luar PNC;
p. mengisi Form Pernyataan Keaglian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa

selumh dokumen yang diseralkar adalah asli/tidak direkayasa di atas
materai;

q. forEoat kelengkapan adjnistrasi sebagaimana pada hurufj, k, t, m, n, o dan p
disiapkan oleh Padtia PenSangkatan ttjabat.

BAB V
UEX.AIIIAUE WAITTU PErrll.Tl Tll WAIqL DIREXTI'R

Prr.l 5
Pemilihan calon wa.Lil Dircktur dilaksanalan s€telah Direktur terpilih dan dilanjutlan
dengan pemilihan Ketua Jurusan, KoordiDator Progrsm Studi, Kepala Pusat dengan
waktu yang a}an diatur dan ditetapkan sesuai peraturafl yang berlalu.

BIB VI
XETETTUAIT PTIcIIfl'P

Ditetapkan di Cilacap
31 Agustus 2022
LITEKNT NEGERIPO

(

P..d 6
Peraturan ini berlaku sejal tanggal ditetapkan.


