
TATA CARA PENGANGKATA-]V DAN PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN DAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN

POLITEKNIK NEGERI CIL\CAP

DENGAN RAHMAT TUI,IAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKMK NEGERI CII-ACAP

Menimbang a. bahwa untuk melal<saaakan pasal 11 peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang
Peodirian, Organisasi, dan Tata Kerja politekiik Negeri
Cilacap, serla pasal 38,39, pasal 45, pasal 54 dan pasal 56
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta politeknik Negeri
Cilacap;

b. bahrva untuk mendukung tugas dan wewenang Direktur
sebagaimana pasal 20 peraturan Menteri pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2Ol4 tentang pendirian,
Organisasi, dan Tata Keda politeknik Negeri Cilacap, perlu
menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Ca.a
Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Jurusan dan
Koordinator Progra,m Studi di Lingkungar politeknik Negeri
Cilacap;

c. bahwa untuk kelr€rluan tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Dtektur politeknik Negeri Ci1acap.

Mengingat Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
Pe.aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan dan pengelol,aan
Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan darr Kebudayaan Nomor 102
Talun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata KeI.a
Politekrik Negeri Ciliacap;
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi
Nomor 7 Talun 2017 tentang Statuta politeknik Negeri
Cilacap.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI CILACAP
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Telepon: (0282) 533329,Fax:- (O282) 537992
T,'uu'.pnc.ac.id, Email: sekreta.iatrdplciEid

PERATURAN DIREKTUR POLI'IEKNIK NEGERI CILACAI)
NOMOR: C,2 /PL43 /HK.O1/2022

TENTANG



BAB I
XETEISTUAI I'EUU

Pard 1
1. Ketua Jurusan adalai organ pengelola berada di bawah dan b€rtanggungiawab

kepada Direktur Politeknik Negeri Cil,acap.
2. Ketua Jumsan dalam melalsaiakan tugasnya dibantu oleh Sekrctaris Jurusan.
3. Koordinator Program Studi adalah organ pengelola berada di bawah dan

bertanggungiawab kepada Ketua Jurusan politeknik Negeri Ciliacap.

BAB II
?ATA CARA PEIGATGIIATAT DATI PEUBEruIDNT1AIT

XETUA JI'RI'AAT DAIT TOORDITATOR PROGRTU STI'DI

Pqt l2
1 Dos€n Politeknik Negeri Cilacap dapat diberi tugas taEbahan sebagai Ketua

Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator program Studi.
2. Jurusan membentuk panitia untuk pemilihan Ketua Jumsan yang telal disetujui

oleh Direktur.
3. Ketua Jumsan dipilih secara lalgsung dari dan oleh Dosen di julusan yang

bersangkutan.
4. Pemilihan Ketua Jurusar dilakukan dengan cara musyawaml untuk mencapai

mufakaL
5. DalaE hal musyawarah untuk mencapai mulaLat sebagaimara dimal<sud pada

ayat (2) tidak tercapai, pemilihan Ketua Jurusan dilakukan dengaD cara
p€mungutan suafa dengan ketentuan setiap Dosen memifiki 1 (satu) hak
sua-ra.

6, Ketua Jurusan s€bagaimana dimalsud pada ayat (3) mempakan calon yang
memperoleh suara terbanyak.

7. Ketua Jurusan terpilih mempakan calon yang terpilih sebagai[ana dimaksud
pada ayat (2) atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana
dimal<sud pada ayat (4).

8. Ketua Jurusan terpiiih sebrgeimara dimaksud pada ayat (4) mengusulkan 1

(satu) orang calon untuk menjadi Sekretaris Jumsar.
9. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
10. Ketua Jurusan mengajukan midmal 2 (dua) usulan Calon Koordinator program

Studi yang selanjutnya akan ditunjuk oleh Direktur sesuai dengan statuta.
I 1 . Masa jabatan Ketua Jurusan, Sekietaris Jurusan dan Koordinator program Studi

s€lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa
jabatan.

12. Masa Pengangkatan Ketua Juiusan dan S€krctaris Jurusan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan dalam hal terdapat lowongan jabatan.

13. l,owongan jabatan s€bagaimana dimalsud pada ayat (2) disebabkan:
a. masa jabatan beralhir; dan / atau
b. pembahan organisasi.

14. Masa jabatan bera,khir sebagaimana dimaksud f,ada ayat (3) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatar negeri yarg lain;
d. dipidana berdas€rkan putusan peogadilan yang EeEiliki kekuatan hukum

tetap karena meLakukan perbuata.ir yang diancam pidana kurungan;



e. diberhentilan sementara dari jabatan negeri;
I Eenjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/ atau
g. cuti di luar tanggungan negara.

15. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) humf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidat dapat

melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara
Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari
pejabat yang berwenang; atau

c. berhenti dari aparatur sipil negaia atas permohonan sendiri.
16. Perubahan orgarrisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Eeliputi:

a. perubahan atau penambahan unit keda; dan/ atau
b. perubahan bentul PNC.

17. Dalam terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatan
berakhir sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 54 ayat (3), Direktur
menetapkan Sekretaris Juruaan sebagai Ketua Jurusan untuk
meneruskan sisa masa jabatan Ketua Jurusan yang sebelumnya.

18. Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 {dua)
tahun, dihitung sebagai 1 (satu) rnasa jabatan.

19. Dalam terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan s€telum masa jabatannya
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Ketua Jurusan
mengusulkan calon Sekretaris Jurusan untuk ditetapkan oleh Direktur sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud salam Pasal 46 untuk menerusksn
sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan yang setelumnya.

20. Sekretaris Jurusan yaru menemsk€rn sisa Easa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun
dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB III
PERSYARATAII DAIT XELEI{GXAPA.IT ADUIIIIAIRAAI PEISCALOTA,IT NIE'I'IJA

JURUS T DAN XOORDUCATOR PRO(}R.AU STUDI

Psrd 3
1. Untuk dialgkat sebagai Ketua Jurusan, Sekretarb Jurusan, dan Koordinator

Program Studi harus memenuhi persyaratan dan memenuhi kelengkapan
administrasi.

2. Persyaratan meliputi
a. dosen Politeknik Negeri Cilacap;
b. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
c. telal mengaMi di Politeknik Negeri Cilacap s€kurang-kurangnya 6 tahun.
d. sehat jasmari dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim

dokter p€merintal;
e. memiliki s€tiap unsur penilaian prcstasi keda pegawai paling rendah

bernilai baik dalam 2 {dua) tahun terakhil
I bemsia paling tinggi 60 (enam puluh) tahuD saat ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang mengangkat;
g. berpendidikan paling rcndah magbter;
h. memiliki jabatan firngsional dosen;
i. tidaL sedang menjalani tugas belajar/ izin bel€iar lebih dari 6 (enam) bulan

dala-m rangka studi laljut yang meningrqalkan tugas tridharma pergunun
tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

j. tidak sedang menjalani hukuEan disiplin tingkat sedang atau berat;
k. tidak pemah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki

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



l. tidal merangkap jabatan di dalam dan / atau di luar Politekfk Negeri
Cilacap; dan

m. tidak pemah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan lxrundang-undangan; dan

n. Eemili.ki pengalaman manajerial di Politeknik Negeri Cilacap minimal4 taiuo.
3. Kelengkapan administrasi meliputi:

a. fotocopy SK pargkat tera-khir dilegalisi4
b. foto copy SK jabatan tungsional terakhir dilegalisia
c. fotocopy KTP/$M/Paspoq yang masih b€rl,aku;
d. fotocopy iiazah terakhir dilegalisi4
e. asli Surat Keterangan sebat dari rumal sakit rcsmi;
fl asli Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiltif lainnya;
g. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKcK);
h. fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dilegalisiC
i. buldi kirio atau bulrti telah Eenyerahlan lapomn LHKPN atau LHKASN dari

instansi terkait;
j. daftar Riwayat Hidup;
k. surat pemyataan bermaterai t-idak sedang menjalankan tugas belajar dan

atau iiin belajar;
l. surat pemyataan bermaterai t-idak pernah mendapat hukuman disiplin

sedang atau berat;
m. surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman pidana

fraling rendah pidana kurungan;
o. surat pemyataan tidak pernai melakukan plagiat s€bagaimana diatur

dengan ketentuan peraturan perundang-undangsn;
o. surat pernyataan tidak merangkap jabatan di dalaD atau di luar PNC;
p. mengisi Form Pemyataan Keaslian Dokumefl, yaitu surat pemyataan bahwa

seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak dir€kayesa di atas
materai;

q, format kelengkapan admistrasi sebagaimara pada hurup j, k, l, m, n, o dan p
disiapkan oleh panitia.

BTA IV
UEKAIIIAUI WAXTU PE ILIIIAT I(DTUA JURI'SAT DAIi XOORDITATOR

PR(X}RA ATI'DI

P...1 4
Pemilihsn Calon Ketua Jurusao dan Koodinator Pmgram Studi dilaksanakan setelah
Wakil Dircltur terpilih dengan wa.ldu yang a-kan diatur dan ditetapkan sesuai
peraturan yang berlaku.

BAA V
TETETTUAII PEIIUTI'P

P.rd 5
Iferaturan ini berlaku s€jak targgal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 3l Agustus 2022
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