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PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILq.CAP

NOMOR: Oa /PL43 /HK.OI / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA

JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI CILACAP

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAIIA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CII,ACAP

Menimbalg a bahwa untuk mel,aksanakan pasal I 1 Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaao Nomor 102 Tahun 2O 14 tentang

Pendirian, Organisasi, dan Tata Ke{a Politeknik Negeri

Cilacap, serta pasal 38,39, pasal 45, pasal 54 dan pasal 56

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Nomor 7 Tahun 20 17 tentang Statuta Politeknik Negeri

Cilacap;

bahwa untuk mendukung tugas dan wewenang Direktur

sebagaimana pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor lO2 Tahun 2014 tentang Pendirian,

Organisasi, dan Tata Ke4'a Politeknik Negeri Cilacap, perlu

menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan dan

Koordinator Program Studi di Lingkungan Politeknik Negeri

Cilacap;

bahwa Peraturan Nomor O2 /PlA3 /HK.OI 12022 tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan darl

Koordinator Program Studi di Lingkungan Politeknik Negeri

Cilacap, masih terdapa.t kekurangan dal belum menampung

hasil dari pertimbangan senat Nomor 069 lPlA3.AO4 | 2022,

sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan

Peraturan tentang Perubahan atas Tata Cara Pengangkatan

dan Pemberhentian Ketua Jurusan dan Koordinator Program

Studi di Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap.
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Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2O14 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan PengeloLaan

Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102

Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Ke{ia

Politeknik Negeri Citracap;

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Statuta Politeknik Negeri

Cilacap.

Berita Acara Pertimbangan Senat Nomor

069|PIA3.AO4 / 2O22 tental:lg Peraturan Pemberhentiaa dan

Pengangkatan Wakil Direkhrr, Ketua Jurusan, Sekretaris

Jurusan dan Koordinator Program Studi.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP

TENTANG PERUBAHAN ATAS TATA CARA PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN

DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN

POLITEKNIK NEGERI CILACAP.

BAB I
XTTEIYTUAII I'UUU

Pasd 1

1. Ketua Jurusal adalah organ pengelola berada di bawah dan bertang4unglawab
kepada Direktur Politeknik Negeri Cilacap.

2. Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris Jurusan.
3. Koordinator Program Studi adalah organ pengelola berada di bawah da,

bertanggung,awab kepada Ketua Jurusan politeknik Negeri Cilacap.

BAB II
TATA CANA PEI| GAIIGXATAIII DAIIT PEMBERIIEIITTIAIT

IIIT'T'A JURUSAN, STKRTTARIS JT'RUSAIT DAIY XOORDIITIATOR

PROGRAU STUDI

Pasal 2

1. Dosen Politeknik Negeri cilacap dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua
Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator program Studi.

2. Jurusan membentuk panitia untuk pemitihan Ketua Jurusan yang telah disetujui
oleh Direktur.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

Memperhatikan :



3. Ketua Jurusan dipilih secara langsung dari dan oleh Dosen di jurusan yang

bersangkutan.

4. Pemilihan Ketua Jurusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai

mufakat.

5. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pemilihan

Ketua Jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan

setiap Dosen memiliki I (satu) ha-k suara.

6. Ketua Jurusan merupakan calon yang memperoleh suara terba-nyak.

7. Ketua Jurusan terpilih merupa.kal calon yang terpiuh atau yafig mempemleh

suara terbanyak.

8. Ketua Jurusan terpilih mengusulkan 1 (satu) orang calon untuk menjadi

Sekretaris Jurusaa.

9. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
10. Ketua Jurusan mengajukan minimal 2 (dua) usulan Calon Koordinator pmgram

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

seLama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

I 2 . Masa Pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator program

Studi dilakukan dalam ha_l terdapat lowongan jabatan.

13, l,owongan jabatan Ketua Jurusan, Selcetaris Jurusan dan Koordinator kogram
Studi disebabkan:

a. masa jabatan berakhir; dan / atau

b. perubahan organisasi.

14. Masa jabatan trrakhir Ketua Junrsan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator
Program Studi meliputi:

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. diangkat delrm jabatan negeri yang lain;

d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memitiki kekuatan hukum
tetap karena melakukan perbuatan yang diaacem pidana kurungan;

e. diberhentikan sementara dad jabatan negeri;

f. menjalani tugas beLajar atau izin belaLjar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/ atau
g. cuti di luar tanggungan negara.

15. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat 14 huruf a, meliputi:
a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak 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 negara atas permohonan sendiri.



16. Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf b, meliputi:

a. perubahan atau penambahan unit keq'a; dan/ atau

b. perubahan bentuk PNC.

17. Dalam terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatan

berakhir Direktur menetapkan Sekretaris Jurusan sebagai Ketua
Jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Jurusan yang

sebelumnya.

18. Ketua Jurusan y€rng meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua)

tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

19. Da-lam terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya

berakhir, Ketua Jurusan mengusulkan calon Sekretaris Jurusan untuk
ditetapkan oleh Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris
Jurusan yang sebelumnya.

20. Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun
dihitung sebagai I (satu) masa jabata.n.

21. Dalam terjadi pemberhential Koordinator Program Studi sebelum masa
jabatalnya berakhir, Ketua Jurusan mengusulkan calon Koordinator program

Studi untuk ditetapkan oleh Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan

Koordinator Program Studi yang sebelumnya.

22. Koordinator Frogram Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua)

tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB III
PERSYARATAIII DAIT I{ELTIGKAPAtr ADMIIITISTRASI PEITCALOITAN XETI'A
.,T'RUSA]T, SDKRETARIS JI'RUSAIT DAIT KOORDIITATOR PROGRAM STUDI

Pasal 3

1. Untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dal Koordinator
Program Studi harus memenuhi persyaratan dan memenuhi kelengkapan

administrasi.

2. Persyaratan Ketua Jurusan meliputi:

a. dosen Politeknik Negeri Cilacap;

b. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau dosen tetap politeknik Negeri

Cilacap;

c. telah mengabdi di Politeknik Negeri Cilacap sekurang-kuralgnya 6 tahun.
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim

dokter pemerintah;

e. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai pa-ling rendah

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang mengangkat;

g. berpendidikan paling rendah magister;



h. memiliki jabatan fungsional dosen;

i. tidat sedang menjalani tugas belajar / izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan

dalam rangka studi lianjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan

tinggr yang dinyatakan secara tertulis;
j. tidak sedang menjal,ani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki

kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam

pidana kurungan;

1. tidak merangkap jabatan di dalam dan / atau di luar Politeknik Negeri

Cilacap; dan

m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimala diatur daLam ketentuan

peraturan perrlndaIrg- undangan;

n. memiliki pengalaman manajerial di Politeknik Negeri Cilacap minimal 4 tahun;

3. Persyaratan Sekretaris Jurusan meliputi:

a. dosen Politeknik Negeri Cilacap;

b. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau dosen tetap Politeknik Negeri

Cilacap;

c. telal mengabdi di Politeknik Negeri Cilacap sekurang-kurangnya 4 tahun;

d. sehat jasma-ni dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim
dokter pemerintah;

e. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah

bernilai baik da,larn 2 (dua) tahun terakhir;
f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat ditetqpkan oleh p€jabat yang

berwenang mengangkat;

g. berpendidikan paling rendah magister;

h. memiliki jabatan fungsional dosen;

i. tidak sedang menjalani tugas br-lajar / izin belajar lebih dari 6 (enam) buLan

dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan

tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedalg atau berat;

k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap ka,rena terbukti melal<ukall perbuatan yang diancam
pidana kurungan;

l. tida-k merangkap jabatan di dalan dan / atau di luar politeknik Negeri

Cilacap; dan

m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan;



4. Persyaratan Koordinator Program Studi meliputi:

a. dosen Politeknik Negeri Cilacap;

b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim

dokter pemerintah;

c. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

d. berusia paling tinggr 60 (enam puluh) tahun saat ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang mengangkat;

e. berpendidikan paling rendah magtster;

f. memiliki jabatan fungsional dosen;

g. tidak sedang menjalani tugas belajar/ izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan

dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguman

tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki

kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam

pidana kurungan;

j. tidak merangkap jabatan di dalam dan I atau di luar Politeknik Negeri

Cilacap; dan

k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang- undangan ;

l. telah mengabdi di Politeknik Negeri Cilacap sekurang-kurangnya 4 tahun.

5. Kelengkapan administrasi meliputi:

a. fotocopy SK pangkat terakhir dilegalisir;

b. foto copy SK jabatan fungsional terakhir dilegalisir;

c. fotocopy KTP/SIM/Paspor; yang masih berlaku;

d. fotocopy ljazah terakhir dilegalisiq

e. asli Surat Keterangan sehat dari rumah sakit resmi;

f. asli Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiktif l"ainnya;

g. asfi Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKcK);

h. fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dilegalisir;

i. bukti kirim atau bukti telah menyerahkan laporan LHKPN atau LHKASN dari

instansi terkait;

j. daftar Riwayat Hidup;

k. surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjalankan tugas belajar dan

atau ijin belajar;

1. surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman disiplin

sedang atau berat;

m. surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman pidana

paling rendah pidana kurungan;



n. surat pernyataan tidak pernah melakukan plaglat sebagaimana diatur

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. surat pernyataan tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar PNC;

p. mengisi Form Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa

seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas

materai;

q. format kelengkapan admistrasi sebagaimana pada huruf j, k, l, m, n, o dan p

disiapkan oleh panitia.

BAB ry
MEKANISMT WAIITU PEMILIHAN XETUA JITRUSAII, SEKR.BTARIS JITRUSAII DAN

KOORDINATOR PROGRAM STI'DI

Pasal 4

Pemilihan Calon Ketua Jurusan, Sel<retaris Jurusan dan Koordinator Program Studi

dilaksanakan setelah Wakil Direktur terpilih dengan waktu yang akan diatur dan

ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAA V

ITTTENTUAN PEIVI'TUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 24 Jan:uan 2023

POLTTEKNIK NEGERI

RIYADI PURWANTO


