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KATA PENGANTAR

P山i dan syuku「 kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ka「ena atas

rahmat dan tuntunan-Nya, PenyuSunan Statuta Po!tekkes Kemenkes

Pangkalpinang Tahun 2016 ini dapat diselesaikan dengan baik"

Po!tekkes Kemenkes PangkaIpinang mem鞘i tugas menyelenggarakan

Program Pendidikan p「Ofesional dalam bidang kesehat訓dengan beriandaskan

Pada Sistem Pendidikan Nasional. Pancasita, dan Undang-Undang Dasa「丁ahun

1945. P「ogram pendidikan profesionaI bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan p「Ofesional dalam mene「apkan

mengembangan dan menyeba血askan tekno10gi kesehatan serta mengupayakan

Penggunaannya untuk meningkatkan kes句ahteraan dan ta「af hidup masyarakat.

Statuta Po!tekkes Kemenkes Pangkatpinang me「upakan pedoman dasar

Penye!enggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan,

mengembangkan p「Ogram dan penyeIengga「aan kegiatan fungsionai sesuai

dengan t山uan institusi, yang be巾Si dasar yang dipakai sebagai 「ujukan

Pengembangan peratu「an umum, Peraturan akademik dan prosedur operasional

yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang.

Dalam penyusunan Statuta Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang Tahun 2016

ini masih terdapat banyak kekurangan. OIeh ka「ena時Sa「an dan masukan kami

ha「apkan untuk pe「baikan dan penyempu「naan statuta pada waktu mendatang・

Akhi「nya, kami ucapkan terima kasih kepada kepada semua pihak, yang Sudah

memberikan sumbangan pemikiran dan waktu sehingga Statuta PoItekkes

Kemenkes Pangkaipinang Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik" Semoga

dapat bermanfaat dan menjadi sumbe「 informasi bagi semua pihak yang

membutuhkan.

Pangkalpinang, 6 Juni 2016

Ketua Senat

PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang

㌢}かこみ

MKM

NIP, 195910121987031003
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BABI

KETENTUAN u蘭uM

PasaII

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

(1) Pendidikan tinggj adalah je巾ang pendidikan pada jaiu「 pendidikan fo「mal

Setelah pendidikan menengah.

(2) PoIiteknik adaIah perguruan tinggi yang menyelengga「akan pendidikan vokasi

dalam sejumIah bidang pengetahuan khusus.

(3) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta

didik untuk mem掴ki peke巾aan dengan kea輔an te「apan tertentu maksimal,

(4) PoIiteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang disingkat

Po!tekkes Kemenkes Pangkalpinang adalah unit pelaksana teknis

Kemente「ian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepaia Badan PPSDM Kesehatan yang menyelenggarakan

Pendidikan vokasiona上

(5) Statuta adaIah Pedoman Dasa「 Penyelenggaraan kegiatan Poitekkes

Kemenkes Pangkalpinang yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan,

mengembangkan program dan penyelengga「aan kegiatan fungsional sesuai

dengan叫uan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, yang be「isi dasa「 yang

dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, Pe「aturan

akademik dan prosedur operasional yang be巾aku di Poltekkes Kemenkes

Pangkalpinang,

(6) Di「ektur adalah pimpinan PoIiteknik Kesehatan yang memimpin

Penyelenggaraan pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat,

membina tenaga pendidik , tenaga kependidikan, mahasiswa, Serta hubungan

dengan lingkungan.

(7) Kementerian kesehatan adalah perangkat peme血tah yang membidangi

u「usan peme血tahan di bidang kesehatan.

(8) Menteri ada!ah menteri yang menangani urusan peme軸ah dalam bidang

kesehatan.

(9) Badan ada!ah badan pengembangan dan pembe「dayaan sumbe「 daya

manusia kesehatan kementerian kesehatan Republik lndonesia.

(10) Senat Poltekkes Kemenkes Pa=gkaIpinang adalah badan professional dan

PerWakilan tertinggi d=ingkungan Poltekkes yang me巾alankan fungsi

menyusun. me「umuskan, dan menetapkan keb時kan, Pemberian

Pertimbangan dan melakukan pengawasa=　di bidang akademik serta

bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI"

(1 1) Civitas Akademika adalah komunitas yang te「diri da「i dosen dan mahasiswa

Pada Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang.

(12) Dosen adalah pendidik professional dan ‖muwan pada pe「guruan tinggi

dengan tugas utama menstransfomasikan, mengembangkan, dan

menyeba血askan iImu pengetahuan, teknoIogi, dan seni meIalui pendidikan'

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(13〉　Mahasiswa adaIah peserta didik yang terda軸ar secara resmi dan belajar di

Poltekkes Kemenkes Pangkaipinang.



(14) Tenaga Kependidikan adaiah seorang yang berdasarkan pendidikan dan

kea輔annya diangkat o!eh penyelengga「a PoItekkes Kemenkes

Pangkalpinang dengan tugas utama menunjang penyeiengga「aan pendidikan

tinggi di Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang"

(15) Ju「usan adaiah himpunan sumber daya pendukung prog輪m Studi dalam

l (Satu) 「umpun disip軒=lmu pengetahuan, teknoIogi, Seni dan/atau oiahraga,

(16) Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana befaja「

Sebagai pedoman penyelengga「aan pendidikan yang diselengga「akan atas

dasa「 suatu kurikulum serta d叫ukan aga「 peserta didik dapat menguasai

Pengetahuan’ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasa「an kurikulum。

(17) Tri Dha「ma Pergu「uan Tinggi te「di「i dari 3 (tiga) tugas pokok pendidikan tinggi

yang me!iputi pendidikan, Pene=tian dan pengabdian pada masyarakat.

(18) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dim咽　anggota sivitas

akademika d=ingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang untuk secara

bertanggung jawab dan mandiri meiaksanakan kegiatan akademik yang

te「kajt dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan言eknoIogi

dan/atau seni,

Pasa12

Polifeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang be「asaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasa「 Tahun 1945

BABll

VISl, M!SI DAN TUJUAN

PasaI3

Visi Po皿ekkes Kemenkes PangkaIpinang

Visi Poltekkes Kemenkes Pangka!pinang adaIah menjad=nstitusi Pendidikan

Kesehatan yang Unggul d=ndonesia dengan Be「ci「ikan Wilayah Kepulauan

Pada Tahun 2026,

Pasa14

Misi PoItekkes Kemenkes Pangkaipinang

Misi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang adaIah:

1。 Menyelengga「kan pendidikan tinggi kesehatan bidang peng争jaran,

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara professional

be「Cirikan wifayah kepulauan

2. Menghasiikan iulusan yang kompetitif

3. Menjalin kerja sama =ntas sektor



Pasa15

Tujuan institusi

丁山uan lnstitusi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang adalah:

a. MeIaksanakan program pembefajaran yang berkualitas yang be「Cirikan

Wilayah kepulauan dan memenuhi standa「 Pendidikan tinggi

b. Menghasilkan penelitian dibidang kesehatan yang tepat guna

C. Mewujudkan pengabdian kepada masya旧kat be巾asis ilmu pengetahuan

dan tekno看ogi kesehatan seca「a be「keIanjutan

d. Menghasilkan lulusan mampu be「saing di pasartenaga ke直d=ndonesia

e. Meningkatkan keriasama dengan be「bagai secto「 untuk meningkatkan

kine巾a Tridhama Pergu「uan Tinggi

BAB111

1DENTITAS

PasaI6

Status, Tempat Kedudukan dan Hari Jadi

(1〉　Poltekkes Kemenkes Pangka!pinang me田Pakan perguruan tinggi negeri

dibawah naungan Kementerian Kesehatan Rl yang mengelola bidang

akademik dan non akademik.

(2) Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

be「kedudukan di Kota Pangkalpinang.

(3) Tangga1 27 Septembe「 2011 me田Pakan hari jadi (d胎s naね碇) Poltekkes

Kemenkes Pangka看pinang

Pasa1 7

Dasar Pendirian

Poltekkes Kemenkes Pangka看pinang adalah Unit PeIaksana Teknis (UPT) Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehafan

(BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Repubiik lndonesia yang menyeIenggarakan

Pendidikan Dipioma冊bidang kesehatan" Sebelum 「esmi berdiri, Pada tahun 2010

hingga tahun 2011 Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang merupakan Prodi dari

Poltekkes Kemenkes Palembang. Ha=ni be「dasarkan Peratu「an Mente「i Kesehatan

No.1988/MENKES/PEF肌X/201 1 tentang O喝anisasi dan Tatakelola Politeknik

Kesehatan. Poitekkes Kemenkes Pangka看pinang memiIiki empat program studi

yaitu Prodi D刷Kepe「awatan, P「odi D即Kebidanan’Prodi D-111 Gizi dan Prodi D刷

Fa「masi,

Pasai8

しambang, Himne dan Bendera

(1) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mem掴k=ambang, himne dan bendera

Sebagai a請but

(2) Lambang PoItekkes Kemenkes PangkaIpinang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ) be「Cirikan sebagai berikut:



a. Pusat lambang ter軸dari gambar palang berwama me「ah marun daIam

lingkup balok timah abu-abu metaIik serta tiga buah buku te巾uka berwama

keemasan.

b. Di sekel軸g pusa=ambang te巾apan si!uet sayap yang d晦mbatani t踊San

“POLTEKKES卿yang mempresentasikan motto Po博ekkes PangkaIpinang,

yaitu “ALTA ALATIS PATEN丁yang a鵬nya Iang韓terbuka luas bagi mereka

yang memiliki sayap.

C" Pada dasar Iambang terdapat t踊San “KEMENKES RI PANGKALPINANG”

yang bersusun me巾adi 2 tuIisan.

Ketiga c師tersebut menyatu dalam bentuk sebagai berikut:

購各軸各軸議書s脈I
pA議elく▲し農置議A鱒c

〈3) Makna Lambang:

a. KepoIiteknikan

Dilambangkan dengan sllSunan 3 buah buku dalam posisi te「buka be「wama

kuning keemasan yang a舶nya Po請ekkes Pangkalpinang sebagai wadah

atau institusi pendidikan yang menjaIankan fungsi南darma perguruan tinggi

yang terdiri dari fungsi pendidikan dan peng争ia「an, fungsi penelitian dan

Pengembangan serta fungsi pengabdian masya「akat.

SiIuet sayap dengan pokok sayap ben脆ma merah ma田n dan siIuet heIai

SayaP berwama kuning keemasan berjumlah 4 helai menunjukkan jumIah

bidang kea輔an tenaga kesehatan yang dididik dan ditingkatkan

Pengetahuan dan teknoIogi kesehatan sehingga nantinya dapat bermanfaat

untuk kemasIahatan masyarakat葛

b. Kesehatan

Disimbolkan dengan paIang berwa「na me「ah marun sebagai warna

kebanggaan PoItekkes Pangka」pinang yang artinya kesuksesan sehingga

me巾adikan institus=ni daIam setiap rencana keria harus senantiasa

berorientasi pada kebe「has胞n dalam mendidik dan menghasiIkan tenaga

kesehatan terampiI, Profesional dan proporsional yang mengabdikan segaIa

upaya dan tenaga serta keilmuan daIam bidang kesehatan

C. Ke-Bangka Belitung-an

Dilambangkan dengan empat baIok timah berwa「na abu-abu metalik

be「Sisian membentuk kesatuan yang menunjukkan bahwa PoItekkes

PangkaIpinang ini dibetuk dengan kebu!atan tekad untuk memberikan darma

dan sumbangsih terutama daIam bidang pendidikan dan kesehatan untuk

masyarakat yang berada di Pulau Bangka dan Belitung yang merupakan

SaIah satu daerah penghas‖ Iogam timah tchesa「 d=ndonesia bahkan

dunia.



(4). Bendera Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang berbentuk pe「segi panjang

dengan ukuran panjang 2 mcte「 dan Iebar 3 meter, terbuat dari kain saten tebal

dengan warna dasar putih yang pinggirannya diberi rumbai berwa「na emas dan

difengah」engah bendera terdapat lambang Po聴ekkes Kemenkes

Pangkalpinang.

(5) Bende「a Jurusan adalah bende「a Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang yang

dibedakan o!eh warna dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bendera Ju「usan Keperawatan dicirikan oleh wa「na dasa「 o剛ge

b. Bendera Jurusan Kebidanan dici「ikan oleh wama dasar bi「u tua

C. Bendera Jurusan Gizi dici「ikan oIeh warna dasa「 bi「u muda

d. Bende輪Ju「usan Famasi dici「ikan oleh wama dasa「 h時u

(6) Po睦kkes Kemenkes PangkaIpinang mem咽hymne dan mars yang be申udul

Hymne PoItekkes Pangkalpinang dan Mars Poifekkes Kemenkes

Pangkalpinang. Hymne dan Mars Poifekkes Kemenkes PangkaIpinang wajib

dinyanyikan pada upacara resmi Po眠ekkes Kemenkes Pangkalpinang,

(7〉 Syair dan lagu Hymne da= Mars PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang

tercantum dalam lampiran yang me「upakan bagian tak terpisahkan dari statuta

in主

Pasa19

問o龍o

Motto Po嶋kkes Kemenkes PangkaIpinang adaIah Wfa AIaiほPatenr yang artinya

langit itu adalah tempat yang tiada terbatas bagi mereka yang mempunyai sayap.

Oleh ka「ena itu Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang adalah wadah bagi

Pembentukan ’`sayap” bagi me「eka yang akan me巾efajah門angit“ kehidupan血

PasaIlO

Busana Akademik

(1〉　Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang memiliki busana akademik be「upa;

a. Jas almamater,

b, Toga mahasiswa dan

C. Toga senat

(2) Jas aImamate「 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu「uf a bercirikan

Sebagai berikut; mOdel standar, Wa「na merah marun, di sisi dada sebelah ki「i

dipasang bordir badge lambang Po航ekkes Kemenkes Pangkalpinang. Jas

almamater beriaku untuk sivitas akademika dan staf administrasi PoItekkes

Kemenkes Pangkalpinang.

(3) Toga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu「uf b beroirikan

Sebagai berikut; toga mOdeI standa「, Wa「na hitam dari bahan kain toga, ke「ah

toga melingka「 dengan wama dasar merah mamn dan dipadukan dengan

Wama bendera ju「usan masing-maSing, Topi toga be「karet dengan kain keras

dan diberi kunci「 warna hitam. Gordon dari bahan Iogam kuningan dengan p胎

berwarna merah ma「un dan kuning keemasan.

(4) Toga senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu「uf c bercjrikan sebagai

berikut; toga mOdel standar, Wama dasar柵am da「i bahan kain toga, kerah

toga mema巾ang dengan wa「na sesuai wa「na bendera ju「usan masing-maSing

dan wama merah marun …tuk di「ektu「 dan pembantu di「ektu「, tOP=oga



dengan kunci「 wa「na hitam’gOrdon untuk toga direktur, Pembantu di「ektu「 dan

ketua jurusan berwarna emas, gO「don untuk anggota senat Iainnya berwama

pe略k.

(5) Contoh busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1〉 akan diatu「

dengan keputusan direktu「,

BABIV

PENYEしENGGARAAN TRiDHARMA

Bagian Kesatu

Pend idikan

Pasa111

(1) Pendidikan yang diselenggarakan oIeh Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang

merupakan jenis pendidikan vokasional dengan s句um!ah bidang pengetahuan

khusus.

(2) Pelaksanaan akademik dise看enggarakan dengan menerapkan sistem paket

yang setara dengan sistem kredit semester.

Pasa112

(1) Pendidikan diselengga「akan dengan ku「iku!um yang dikembangkan

berdasarkan t再uan pendidikan pada PoItekkes Kemenkes PangkaIpinang,

tujuan prog「am stud川ngkup keilmuan program studi, kompetensi dasar dan

Sekurang葛kurangnya memenuhi standa「 nasional pendidikan tinggi.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar ku融ulum yang disusun

Oleh masing-maSlng 」u田San atau Program Studi.

(3) Kurikuium sebagai yang dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kurikulum

yang berlaku secara nasionai, ditambah muatan iokaI yang mengacu pada pola

ilmiah pokok ju「usan atau Program Studi

(4) Kurikulum ditinjau secara be「kala dan komprehensif sesuai pe「kembangan dan

kebutuhan pengguna/masyarakat.

(5) Ketentuan tinjauan k両kuIum akan diatur dengan keputusan Di「ektur.

Pasa113

Bahasa lndonesia me「upakan bahasa penganta「 resmi yang digunakan daIam

kegiatan penyelenggaraan Tridhama dan sistem administrasi di PoItekkes

Kemenkes Pangkalpinang dengan penggunaan bahasa asing sebagai penu巾ang

kemajuan iimu pengetahuan dan teknoIog主

Pasa!14

(1) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mene「bitkan kaiende「 akademik setiap

tahun sebagai acuan penyelengga「aan pendidikan d=ingkup Ju「usan dan

P「ogram Studi.

(2) Satu tahun akademik dibagi me巾adi da!am dua semester, Semeste「 ganji!

dimu!ai pada bulan Septembe「 dan berakhi「 pada buian Feb関ari tahun



be欣utnya’Sedangkan semeste「 genap dimuIai pada buIan Maret dan berakhi「

Pada buIan Agustus.

(3〉 PeIaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan keputusan Direktu「.

Pasa!15

(1) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang menyelengga輪kan seleksi penerimaan

mahasiswa baれ⊥

(2) Penerimaan mahasiswa baru diseIenggarakan dengan tidak membedakan

jenis kelamin’agama’Suku一輪S’kedudukan sosiai dan tingkat kemampuan

ekonomi, dan diIakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan tiap jurusan.

(3〉　Po!tekkes Kemenkes Pangkalpinang menenma mahasiswa

be「kewa喝anegaraan Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik dengan

ketentua= SeSuai peratu「an pe几肌dang- undangan・

(4) Po!tekkes Kemenkes Pangkaipinang meIakukan pene血aan mahasiswa baru

jenjang Dip!oma melalui:

a. Penelusuran minat dan bakat; dan/atau

b. Penerimaan lainnya yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes

Pangkalpinang

(5) Poitekkes Kemenkes Pangkalpinang me亘ya血g caIon mahasiswa

be「kewarganegaraan Indonesia yang memiliki p「estasi akademik te「baik

namun kurang mampu seca帽ekonomi, de=gan ketentuan paling sed柵5%

(!ima persen) dari keselu「uhan jumiah mahasiswa baru.

(6) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang menyediakan beasiswa atau bantuan

biaya pendidikan untuk mahasiswa be「prestasi dan/atau mahasiswa kurang

mampu yang dibebankan pada anggaran PoItekkes Kemenkes Pangkaipinang

SeSuai pe「aturan perundang-undangan yang beriaku,

(7) Ketentuan mengenai norma penyeIengga「aan seleksi penerimaan mahasiswa

baru diatur dengan keputusan Direktu「.

Pasa116

(1) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang melakukan kegiatan pen触an secara

be「kala terhadap kemaluan be廟a「 mahasiswa sesuai kaidah peniIaian

kurikuIum be巾asis kompetensi.

(2) Pelaksanaan kegiatan penyeIenggaraan peniiaian sebagaimana dimaksud

Pada ayat (1 ) diatu「 dengan keputusan Di「ektur.

Pasa117

(1〉　PoItekkes Kemenkes PangkaIpinang menyeIenggarakan upacara wisuda dan

dies nataIis.

(2) Upacara wisuda dan dies natalis diselenggarakan dalam suatu rapat senat

te「buka.

(3〉　Tata ca昭dan pe!aksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud daIam ayat (1)

dan ayat (2) diatu「 dengan keputusan Direktu「 dengan pertimbangan senat.



Bagian Kedua

Penelitian

Pasal18

(1) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang menyeIenggarakan pene!itian secara

te「Padu dengan misi pendidikan dan mlS- Pengabdia= kepada masyarakat,

(2) Pendanaan p「og「am penelitian berasal da「i Poltekkes Kemenkes

Pangkalpinang dan/atau pihak Iain sebagai hibah atau atas dasa「 ke桓Sama

dengan Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang.

(3) Pe!aksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dikoordinasikan

Oleh unit pene皿ian dan pengabdian kepada masya「akat (UPPM).

(4) Hasil penelitian didokumentasikan dan dipu輔kasikan ke be巾agai ju「na=lmiah.

(5) Ketentuan lebih Ianjut mengenai kebijakan peneIitian diatu「 dalam peraturan

Pene圃an pada Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang・

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasa119

(1) Pengabdian kepada masya「akat merupakan salah satu misi Poltekkes

Kemenkes Pangka獲pinang daiam bentuk pelayanan dan/atau kerjasama

dengan masyarakat sesuai kompetensi akademik yang dimiliki.

(2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masya「akat adalah penerapan柵u

Pengetahuan serta alih penguasaan teknoIogi dan seni untuk meningkatkan

kesehatan masya「akat.

(3) Kegiatan pengabdian kepada masya「akat dilaksanakan secara te「Padu dengan

kegiatan pendidikan danIatau kegiatan penelitian.

(4) Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berasal dari Poltekkes

Kemenkes Pangkalpinang danfatau pihak lain sebagai hibah atau atas dasa「

keTjasama dengan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang.

(5) Kegiatan pengabdian kepada masya「akat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diIaksanakan dibawah koo「廟nasi unit penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat (UPPM).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keb時kan pengabdian kepada masyarakat

diatur dalam peratu「an pengabdian kepada masyarakat pada Poltekkes

Kemenkes置

BABV

KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEIVllK DAN OTONO鵬I K馴LMUAN

Pasa12O

(1〉　Sivitas akademika Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang memiliki kebebasan

akademik dan otonomi keilmuan daIam meIaksanakan kegiatan yang te「k〔拍

dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknoIog主danfatau

Seni secara bertangg…g jawab.

(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya

diupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan Tridharma.



(3) Kode etik kebebasan akademik dan otonomi keilmuan adalah bagian dari kode

etik sivitas akademika yang ditetapkan denga= keputusan di「ektur dengan

Pertimbangan senat

Pasa!21

(1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik

yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan

Pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.

(2) Sivitas akademika dapat mengundang tenaga a輔　dar=ua「 untuk

menyampaikan piki「an dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah

ke軸uan seteIah mendapatkan pe「set申an Direk山r.

(1) Otonomi keiImuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada

noma dan kaidah keilmuan yang ha「us ditaati o!eh sivitas akademika,

(2) PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang be「kewajiban mengembangkan軸u

Pengetahuan dan teknoIogi dengan be「pedoman pada otonomi ke‖muan.

(3) Perwujudan kebebasan akademik’mimbar akademik, OtOnOmi ke軸uan pada

Poifekkes Kemenkes Pangkalpinang diatu「 dengan keputusan direktur sesuai

Peratu「an Perundang- undangan yang beHaku.

BABVI

GEしAR, SEBuTANしULuSAN DAN PENGHARGAAN

Pasa宴23

(1) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang membe「ikan時Zah kepada para Iulusan

dari p「ogram studi yang diseiengga「akan oleh PoItekkes Kemenkes

Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan peraturan pe「undang-undangan.

(2) Gelar pa「a luiusan yang te「cantum di daIam i直zah sebagaimana dimaksud

Pada ayat (1) diatas adalah A輔Madya (A・Md) untuk lulusan DipIoma冊yang

te「di「i atas:

a・A輔Madya Keperawatan　=AMd" Kep

b, A輔Madya Gizi　　　　　　= AMd. Gz

C. A輔Madya Kebidanan　　　= AMd, Keb

d. A輔Madya Farmasi　　　　= AMd. Farm

(3〉 Lulusan Po!tekkes Kemenkes Pangkalpinang berhak menggunakan geIar

VOkasi yang diberikan o!eh Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang.

(4) Ijazah merupakan tanda bukti tamat be廟ar dan kelulusan suatu ju「usan atau

Program Studi.

(5) BIangko Uazah diterbitkan Po鵬ekkes Kemenkes PangkaIpinang di registrasi di

Badan PPSDM Kesehatan.

(6) Pangkalpinang dapat mencabut geIar dan時zah yang telah diberikan.

(7) Ketentuan lebih Ianjut mengenai jenis, bentuk, Se鳴noma pemberian dan

Pencabutan geIa「 dan I桓rah diatur dengan keputusan Direktur setelah

mendapatkan pertimbangan senat.



(1 ) PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang dapat memberikan pengha「gaan kepada

anggOta maSyarakat yang dianggap teIah be巾asa Iuar biasa untuk kem如an

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknoIogi dan/atau seni.

(2) Poifekkes Kemenkes Pangka-pinang dapat meneabut penghargaan yang teIah

dibe「ikan.

(3) Ketentuan leb旧a叫mengenai pengha喝aan, Se鳴tata cara pemberian dan

PenCabutan diatu「 dengan keputusan Di「ektu「 dengan pertimbangan senat.

BABVII

SiSTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

umum

Pasa!25

(1) Po!iteknik Kemenkes Pangkalpinang adalah unit peIaksana teknis Kementerian
Kesehatan RI yang berada di bawah Badan Pengembangan dan

Pembe「dayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Di「ektu「

Poltekkes adalah peIaksana tugas teknis dan seca略fungsional dibina o!eh

Kepala Pusat Pendidikan dan La軸an Tenaga Kesehatan (PusdikIatnakes),

(2) Poitekkes Kemenkes Pangkalpinang mempunya=ugas me!aksanakan
Pendidikan vokasjonal daIam program DipIoma … sesuai dengan peraturan

Pe「undang- undangan yang beriaku.

(3) PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang mempunyai fungsi:
a. Pelaksana pengembangan pendidikan vokasi daIam sejumlah bidang

kea輔an kesehatan

b" Pelaksana pe=elitia= dibidang pendidikan vokasi dan kesehatan

C. PeIaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya

d. Pelaksana pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan

SuaSana akademik

e" Pelaksana kegiatan administrasi pendjdikan

(4) Organ PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang terdiri atas:

a. Direktu「

b. Pembantu Direktu「

C. Sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, Perencanaan dan

Sistem informasi

d. Sub bagian administrasi umum南uangan dan kepegawaian

e. Unit pe…巾ang

f, Urusan

g. Ju「usan

h. Program Studi

i. Kelompok Dosen

j. Senat



Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktu「

Pasai 25

(1) Direktur PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang me巾alankan otonomi Po鴨kkes

Kemenkes Pangkalpinang dalam bidang akademik, tata ke-o-a, keuangan dan

Sumber daya dan bertanggung jawab kepada Kepaia Badan PPSDMK melalui

KepaIa Pusdiklatnakes.

(2) Direktu「 Poitekkes Kemenkes Pangkalpinang menyelenggarakan kegiatan

Tridharma serta selu「uh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk

menjamin peningkatan mutu akademik Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang

SeCara be爪elanjutan.

(3) Dalam me圃ankan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di「ektu「

dibantu oIeh unsu「unsur sebagai berikut:

a. Paling banyak 3 (tiga) orang pembantu Direktu「

b. Satuan Pengawas lnternaI

C. Satuan Penjaminan Mutu

d. PeIaksana akademik

e葛Penunjang akademik

f, Pelaksana administ「asi

g・ Unsur lainnya yang dipe「lukan

(4) Direktur dibantu oieh pembantu direktur poitekkes (Selanjutnya disebut Pud叶)

te「idiri atas :

a. Pudi「 Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pudi「 I

b. Pudir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan selanjutnya disebut Pud刷

C. Pudi「 Bidang Kemahasiswaan, Selanjutnya disebut Pudi「冊

(5) Pudir l mempunyai tugas membantu Di「ektur dalam memimpin pelaksanaan

Pendidikan- Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(6) Pudi「 = mempunyai tugas membantu Direktu「 dalam memimpin pelaksanaan

kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan dan kepegawaian.

(7) Pudir冊mempunyai tugas membantu Di「ektu「 daIam pelaksanaan kegiatan

dalam bidang pembinaan, layanan mahasiswa dan alumni, Serta melakukan

ke巾asama dengan pihak lain d=ua「 kegiatan yang terstruktur daIam kurikulum.

(8〉　Direktu「 Po陳ekkes Kemenkes PangkaIpinang diberi kewenangan seca略

OtOnOmi untuk mengangkat pembantu direktu「 SeSuai pedoman o「gansiasi dan

tata kelo看a Poltekkes.

(9) Pembantu direktur diangkat dan dibe「hentikan oleh di「ektu「.

(10) Masa jabatan direktu「 dan pembantu direktur adalah 4 (empat) tahun dan

dapat dipilih kembaIi untuk l (Satu) kaIi masa jabatan

Pasa126

(1 〉　Direktu「 harus memenuhi pe「Sya略tan Sebagai be「ikut:

a. MemiIiki geIar akademik minimaI magiste「 kesehatan

b. Be「usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diIantik menjadi

di「ektu「

C- Sehat jasmani dan rohani untuk menjaIankan tugas sebagai direktu「

menurut keterangan dokte「 dan psikoIog



d. Tidak pemah dipidana be「dasarkan keputusan pengadilan yang mem掴ki

kekua「an hukum tetap ka削a meIakukan perbuatan yang diancam pidana

PerUara

e. MemiIiki intergitas di「i yang baik

f' Mempunyai visi’WaWaSan dan minat te「hadap pengembangan Poltekkes

Kemenkes Pangkalpinang

g・ Memahami system pendidikan di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang dan

Nasionai

h. Mem航ki kompetensi man句eriaI

i. MemiIiki 「ekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik

(2) Direktur ditetapkan dan dilantik oieh Mente「i Kesehatan melalui proses

Pem軸an dari calon-calon direktur yang diusulkan oIeh senat.

(3) Proses pem軸an dilakukan meIalui musyawarah dengan aklamasi atau me!atui

Pemungutan Sua「a.

(4) Pemilihan direktu「 diIaksanbakan oleh senat paling lambat 3 (tiga) buIan

Sebelum masa jabatan direktu「 sebeIumnya habis.

(5) Jabatan di「ektur berakhi「 apab胞:

a" Berakhi「 masa jabatannya

b" Meninggal dunia

C. Be「haiangan tetap

d. Mengundurkan diri

e. Dibe「hentikan; atau

f. Melangga「 kode etik Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang

(6) Di晦ktur di!arang me「angkap:

a. Jabatan pada badan hukum pendidikan lain dan pergu「uan tingg=ain

b・ Jabatan pada lembaga peme「intah atau peme「intah daerah,atau

C. Jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan

kepentingan Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang

(7) Tata cara pe巾a血gan, Pem輔an, Pengangkatan dan pemberhentian diatu「

dengan peraturan senat.

Pasa看27

(1〉　Dalam haI direktu「 berhalangan tidak tetap, tugaS dan kewenangan direktur

d串elankan sementara oIeh wakiI direktu「 yang menangani u鵬San akademik.

(2) Dalam hal direktur berhaIangan tetap dan sisa masa jabatannya paiing lama
l(Satu) tahun, Pembantu direktu「 yang menangani u「usan akademik dapat

diusulkan untuk diangkat sebagai peIaksana harian direktur berdasarkan rapat

Senat SamPai dengan be「akhirnya masa jabatan direktu「 yang berhaiangan

tetap.

(3) Dalam haI direktu「 be「halangan tetap dan masa jabatannya lebih dari l (Satu〉

tahun, maka dilakukan proses pemiIihan direktur ba「u sesuai aturan pem航han

direktur yang berlaku。

Pasa128

(1) Direktu「 be「wenang bertindak keluar untuk dan atas nama PoItekkes

Kemenkes Pangkalpinang,

(2) Di「ektu「 tidak berwenang bertindak kelua「 mewak帥　PoItekkes Kemenkes

Pangka!pinang apabjla:



a・ Te直di perkara di depan pengadilan antara Poltekkes Kemenkes

Pangkalpinang dan Di「ektu「

b. Direktu「 mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan

Poifekkes Kemenkes PangkaIpinang

C" Melakukan pe「buatan merugikan PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang

(3) Dalam ha=e直di keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka senat

menu巾uk seorang untuk mewak掴　kepentingan Poltekkes Kemenkes

Pangkalpinang,

Bagian Ketiga

Senat

Pasa129

(1) Senat Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang me田Pakan badan nomatif dan

PerWakiIan te軸ggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang,

(2) Senat PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang daiam melaksan争ian tugasnya

bertanggung jawab kepada KepaIa Badan PPSDMK,

(3) Senat mem綱ki tugas dan wewenang :

a・ Memberikan pe巾mbangan keb崎kan akademik dan pengembangan

Poitekkes Kemenkes sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b" Me「umuskan keb時kan penilaian p「estasi akademik dan pengembangan

kecakapan serta kep「ibadian sivitas akademika sesuai peraturan

Pe「u ndang-undangan ;

C. Me「umuskan, me=etaPkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan

PoItekkes Kemenkes;

d・ Membe「ikan pertimbangan dan melaukan pengawasan terhadap direktur

dalam pelaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;

e. Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimba「 akademik, dan

OtOnOmi ke‖muan pada Po鵬ekkes Kemenkes;

f. Memberikan pertimbangan kepada Direktu「 PoItekkes Kemenkes

PangkaIpinang berkenaan dengan Dosen yang dicaIonkan memangku

jabatan akademik;

g. Mengusulkan kepada KepaIa Badan PPSDM kesehatan dengan calon-Calon

yang telah dip嗣oIeh senat untuk diangkat me巾adi Dire肘u「; dan

h, Memberikan pertimbangan kepada Kepa看a Badan PPSDMK be「kenaan

dengan pembe「hentian Di「ektu「 dan Pembantu Direktur Poltekkes

Kemenkes karena berakhimya masa jabatan atau karena aIasan Iain.

Pasa1 30

(1) Senat Poltekkes terdiri atas:

a. Ketua Senat me「angkap anggota;

b. Sekretaris Senat me「angkap anggota;

C. Anggota Senat yang te「diri da面

1. Pa「a pembantu direktu「

2. Para ketua jurusan

3. PeWak胎n dosen yang jumlahnya sesuai dengan keseimbangan suara

bagi setiap jursan

4. Perwak帽n Pejabat St「uktu「al dari Badan PPSDM Kesehatan (ex o駒).



(2) Ketua Senat Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang d桓bat oIeh Direkfur.

(3) Sek「etaris Senat berasaI dari dan dip剛o!eh anggota senat.

(1) Persya略tan anggota senat dari perwakilan dosen sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) hu「uf c,3 adaIah:

a. Memahami sistem pendidikan di Po-tekkes Kemenkes Pangkalpinang dan

Pendidikan nasionaI

b. Mem輔rekam jejak dan kea陥n akademik yang baik, dan

C" Mem咽penga!aman pengembangan institusi

d. Mem咽je巾ang akademik minima=ektor dan berpendidikan minimal S2

e. Dosen tetap

(2) Keanggotaan senat berakhir apabila:

a. Berakhi「 masa jabatan

b. Meninggai dunia

C・ Berhalangan tetap

d. Mengundurkan dirL atau

e" Melangga「 kode etik Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang

(4) Ketentuan Ieb旧a申t mengenai komposisi anggota, Pem輔an, Pengangkatan,

Pembe「hentian, Penggantian, kew皐的an dan hak anggota senat diatur dengan

keputusan Direktu「.

(5〉 Pengangkatan dan pembe「hentian anggcta senat disahkan oieh Kepala Badan

PPSDMK berdasa「kan usulan direktur selaku ketua senat.

(6) Tata cara persidangan dan pengambiIan keputusan senat dalam me巾alankan

tugas dan fungsinya ditetapkan dengan peraturan senat。

Bagian Keempat

u叩san dan Unit Penu巾ang

Pasa寒32

(1) Urusan dan unit penunjang kegiatan pada Poltekkes Kemenkes PangkaIpinang

te「diri dari:

a" Sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, Perencanaan dan

Sistem info「masi

b. Sub bagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

C・ Unit Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

d. Unit Iaboratorium

e. Unit pe「pustakaan

f. Unit penjaminan mutu

g. Unit perencanaan dan evaIuasi

h. Unit pemeIiharaan dan perbaikan

i, ∪両t kerjasama

j. Unit Pe「encanaan Pengembangan Tridha「ma

k・ ∪皿Layanan Pengadaan

(2) Sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, PerenCanaan dan sistem
info「masi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 〉 hu「uf a adalah unsur penujang

yang mengu「usi bidang akademik, kemahasiswaan, Perencanaan dan sistem



info「masi yang bertanggung jawab kepada di「ektur, Sedangkan secara teknis

fungsionaI dibina oleh pembantu direktur I untuk urusan akademik,

Pe「encanaan da= Sistem info「masi' Serta dibina o-eh pembantu direktu「冊

untuk u「usan kemahasiswaan.

(3) Sub bagian administ「asi akademik, kemahasiswaan, PerenCanaan dan sistem

informasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.皿san Administ「asi Akademik mempunyai tugas me-aksanakan kegjatan

administ「asi pendidikan

b. Urusan Adminstrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan administrasi pembinaan kemahasiswaan, layanan mahasiswa dan

alumn再erta melakukan ke巾asama dengan pihak lain d血a「 kegiatan yang

te「st「uktu「 daIam kurikulum

C・ Urusan sistem info「mas=ayanan akademik dan kemahasiswaan

(4) Sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, PerenCanaan dan sistem

informasi dipimpin seo「ang kepala yang bersifat st「ukturaL dipilih, diangkat

dan/atau diberhentikan oieh di「ektur.

(5) Tata cara pem航an, Pengangkatan dan/atau pembe「hentian kepala sub bagian

administ「asi akademik' kemahasiswaan, Perencanaan dan sistem informasi

SeSuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana PoItekkes.

Pasa133

(1) Sub Bagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada pasai 32 ayat (1) huruf b adaIah unsur pembantu pimpinan

dibidang Umum, Keuangan, Barang M眺Negara (BMN) dan Kepegawaian

yang berada dibawah dan bertanggungjawab Iangsung kepada Direkfur yang

SeCara teknis fungsiona! dibina oleh Pudi川.

(2) Sub Bagian administ「asi umum, keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas

dan wewenang sebagai berikut:

a" Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pe「encanaan dan

melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, dan kerumahtanggaan

Serta melaksanakan tugas dibidang kehumasan;

b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan

meIaksanakan kegiatan keuangan dan

C" Urusan BMN mempunyai tugas melaksanakan pengeloIaan BMN;

d・ U「usan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan

meIaksanakan kegiatan kepegawaian.

(3) Sub Bagian administ「asi umum, keuangan dan kepegawaian dipimpin seorang

kepaIa yang bersifat strukturaL dip軸, diangkat dan/atau diberhentikan oIeh

di「ektu「.

(4) Tata ca旧pem軸an, Pengangkatan dan胤au pembe「hentian kepala sub bagian

administ略Si umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan pedoman

Organisasi dan tata Iaksana Poltekkes.

PasaI 34

(1) Unit peneIitian dan pengabdian kepada Unit peneI舶n dan pengabdian kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasa1 32 ayat (1) huruf c adaIah

unsur penunjang yang mengurusi bidang peneIitian, Pengabdian kepada



masyarakat yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis

fungsiona! dibina oIeh pembantu direktu「 I.

(2) ∪融peneIitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas dan

WeWenang Sebagai berikut:

a" PeIaksana kegiatan penelitian terapan

b. Pelaksana kegiatan penga蘭an kepada masyarakat

C" PeIaksana u「usan administrasi pene!itian dan pengabdian kepada

masya rakat

d・ Me巾a"n ke巧asama anta「 Perg皿an Tinggi danfatau badan lainnya baik

didaIam maupun diluar PoItekkes Kemenkes Pangka回ang dalam rangka

Penelitian dan pengabdian masyarakat

e. Mengkoo「dini「 komisi etik dan

f・ Meiakukan koordinasai diantara subunit PPM di masing-maS-ng 」uruSan,

(3〉 Unit penelitian dan penga蘭an kepada masyarakat dipimpin seorang kepala,

dip輔, diangkat dan/atau diberhentikan oleh Direktu「.

(4) Tata ca「a pem軸an, Pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala unit

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman

Organisasi dan tata Iaksana PoItekkes.

Pasa135

(1) Uni=aborato「ium sebagaimana dimaksud pada pasaI 32 ayat (1) huruf d

adaIah unsu「 penu巾ang yang mengu「usi bidang layanan penggunaan

laborato血m milik PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang’yang bertanggung

jawab kepada direktur dan secara teknis fungsionaI dibina oIeh pembantu

di「ekturI,

(2) Unit laborato血m mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Pelaksana administrasi tata usaha laborato「ium

b. Pe「encanaan, Penyediaan dan pengelolaan bahan laborato血m untuk

kegiatan pendidikan, PeneIitian dan pengabdian kepada masyarakat

C葛　Membe旧ayanan penggunaan laborato「ium untuk kegiata= Pendidikan,

Pene=tian dan pengabdian kepada masyarakat

d, Memelihara bahan dan peralatan Iaboratorium

e・ Membantu dalam perencanaan pengadaan ala=aborato血m

f. Pengembangan laborato血m dan

g. Melakukan k∞rdinasi dengan Subu皿Laboratu血m dimasing-maSing

JuruSan

(3) Uni=aborato「ium dipimpin seo「ang kepala, dipiIih, diangkat dan/atau

dibe「hentikan oleh Direktu「.

(4) Tata ca「a pem軸an, Pengangkatan dan/atau pembe「hentian kepala unit

Iaborato血m sesuai dengan pedoman o喝a=jsasi dan ta[a laksana Po鴫kkes,

Pasat36

(1) Unit perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasa1 32 ayat (1) hu「uf e

adalah unsur penunjang yang mengu「usi bidang Iayanan penggunaan

Pe「PuStakaan m靴Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, yang bertanggung

jawab kepada direktu「 dan secara teknis fungsionai dibina oIeh pembantu

direktur冊.

(2) Unit pe「pustakaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai be欣ut:



a・ Pelaksana administ「asi tata usaha pe「pustakaan

b. Penyedia dan penge-ola bahan pustaka untuk kegiatan pendidikan,

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

C. Membe印ayanan bahan pustaka untuk kegiatan pendidikan, PeneIitian dan

Pengabdian kepada masyarakat

d"　Pengembangan pe「pustakaan

e. Memelihara bahan dan peralatan yang ada di 「uang pe「pustakaan

f. Membantu daIam perencanaan pengadaan bahan pustaka

g. Penyedia layanan eiou「naI

h. Penyedia layanan e-books dan

i. Meiakukan koordinasi dengan Subunit Pe「pustakaan di masing-maSing

(3) Unit perpustakaan dipimpin seorang kepaIa, dip町diangkat dan/atau

dibe「hentikan oleh Direktu「.

(4) Tata ca「a pe輔han’Pe=gangkatan dan/atau pemberhentian kepala unit

Pe「PuStakaan sesuai dengan pedoman o喝anisasi dan tata laksana Poltekkes.

(1) Unit pe噂minan mutu sebagaimana dimaksud pada pasa1 32 ayat (1) huruf f

adalah unsu「 penu両ng yang mengurusi pe函minan mutu pendidikan seca略

be鳴hap・ Sistematis dan terencana dalam suatu program pe函minan mutu

yang memiIiki target dalam kerangka waktu yang jeIas, Unit penjaminan mutu

bertanggung jawab kepada direktu「 dan secara teknis fungsionaI dibina oleh

Pembantu direktu「 !.

(2) Unit perpustakaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a・ Pelaksana adminjstrasi tata usaha di unit penjaminan mutu

b. Perencana’PeIaksana, PengendaIi dan pengawas pelaksanaan sistem

Pe巾aminan mutu internaI secara keseIuruhan di PoItekkes Kemenkes

PangkaIpinang

C. Penyusunan perangkat dokumen (keb時kan mutu, manual mutu, dan

Standa「 mutu) yang diperlukan dalam rangka pe-aksanaan system

Pe巾aminan mutu

d. Membe印ayanan pengadaan da叩engendalian dokumen SPMl

e・ Pengembangan sistem informasi pe巾aminan mutu;

f・ PeIaksanaa monitoring sistem pe巾aminan mutu

g" MeIaksanakan audit mutu akademik inte「nal dan eva-uasi peiaksanaan

Sistem penjaminan mutu

h. Membantu daIam pe「encanaan kebutuhan sistem pe喧minan mutu intemaI

i. Penyusunan Iaporan secara berkaIa peIaksanaan sistem pe両minan mutu

intemaI

j・ Menampung dan menindakia巾ti semua keIuhan peIanggan

k. Mengkoo軸asi pelaksanaan akreditas=nstitusi dan akreditasi program

しMeIakukan koord航asi dengan Subunit Pe両minan Mutu di masing-maSing

(3) Unit penjaminan mutu dipimpin seorang kepala, d輔h, diangkat dan/atau

diberhentikan oIeh Direktur,



(4) Tata cara pem軸an, Pengangkatan danねtau pembe巾entian kepaIa u塙

PenJamlnan mutu SeSuai dengan pedoman o喝anisasi dan tata laksana

PoItekkes,

Pasa1 38

(1) Unit perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasaI 32 ayat (1)

huruf g adalah unsu「 penunjang yang mengurusi bidang perencanaan, eVaIuasi

dan peIapo「an institusi yang sesuai dengan perat躍m dan keb時kan yang

beriaku di lembaga pendidikan tinggi, yang bertanggung jawab kepada direktur

dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktu岨

(2) Unit perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai

berikut:

a" Menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan di Unit

Perencanaan dan EvaIuasi;

b. Menyusun　輪nCangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) ∪皿

Perencanaan dan EvaIuasi;

C. Menyiapkan bahan rancangan usuIan pengembangan Po陳ekkes Kemenkes

Pangkalpinang di lingkup U皿　Pe「encanaan dan EvaIuasi untuk

disampaikan kepada Direktu「 meIaIui Pudi「峠

d. Menyusun rencana ke桓anggaran (RKA-KL), rencana ke巾a tahunan,

didasa「kan pada usulan un請ke直d用ngkungan Po睦kkes Kemenkes

PangkaIpinang dengan mempertimbangkan Renst「a dan Rencana Induk

Pengembangan serta perkembangan lPTEK, Visi dan misi, dan kebutuhan

masya愉kat serta laporan tahunan;

e葛Menyusun Laporan tahunan instansi peme軸ah (LAKIP).

f" Menyusun Iaporan tahunan ins鮒usi Po睦kkes Kemenkes Pangkalpinang;

g. Memantau dan mengevaluasi peIaksanaan rencana induk pengembangan,

rencana Strategi, renCana tahunan didasa「kan pada usuIan da「i unit ke直

d軸gkungan Po睦kkes Kemenkes Pangkalpinang

h・ Menginventarisasi permasaIahan se鳴tidak Ia申t penyeIesaian - maSalah;

i・ MeIaksanakan tata ke!ola Rencana Angga略n dan Belanja d同ngkungan

PoItekkes Kemenkes Pangkalpinang;

j・ MeIaksanakan evaIuasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pada U桐

Perencanaan dan eva!uasi;’

k. Menyusun Iaporan kegiatan Un韓Perencanaan Eva`uasi dan Pelaporan

untuk disampaikan kepada Direktur meIalui Pudir町

(3) Unit perencanaan dan evaIuasi dipimpin seorang kepala, dip畔diangkat

dan/atau dibe「hentikan oleh Direktu「.

(4) Tata cara pemiIihan, Pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala un韓

Perencanaan dan evaIuasi sesuai dengan pedoman organisasi dan tata

laksana Po請ekkes.

Pas種139

(1) Unit pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada pasa1 32 ayat

(1) hu「uf h adalah unsu「 penur桓ng yang mengurusi pemeliharaan dan

Perbaikan te「hadap sarana penunjang d吊ngkungan Poitekkes Kemenkes






































