
SISTEM ORGANISASI TATA KELOLA POLTEKES SITEBA 
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Mariyatul Qibtiyah, SE 



B. Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Syarat Menduduki Jabatan 

 

1. Tugas Pokok 

 

Senat 

1. Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan 

Poltekkes Siteba sesuai peraturan perundang-undangan; 

2. Merumuskan    kebijaksanaan   penilaian   prestasi   akademik   dan   

pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika; 

3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan   program 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 

4. Memberi   pertimbangan   dan   melakukan   pengawasan   terhadap   

Direktur   sebagai 

Pimpinan Perguruan Tinggi terhadap pelaksanaan otonomi perguruan 

tinggi di bidang akademik; 

5. Memberikan  persetujuan  atas  rencana     anggaran  pendapatan  dan  

belanja  serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diajukan oleh 

Direktur Poltekkes Siteba; 

6. Memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan dosen 

yang dicalonkan memangku jabatan akademik; 

7. Menilai pertanggungjawaban Direktur Poltekkes Siteba  atas  pelaksanaan  

kebijakan  dan  pelaksanaan  RBA    yang  telah ditetapkan; 

8. Merumuskan   peraturan   pelaksanaan   kebebasan   akademik,   

kebebasan   mimbar akademik,  dan otonomi keilmuan pada Poltekkes 

Siteba; 

9. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Yayasan Perkumpulan Lembaga 

Pencinta Pendidikan Kesehatan (PLPPK) berkenaan dengan calon-calon 

yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Poltekkes Siteba, 

Wakil Direktur dan Ketua Program Studi. 

Direktur  

(Sebagai Pimpinan Satker) 

Direktur Poltekkes Siteba mempunyai tugas memimpin 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, 

pembinaan civitas akademika, tugas administrasi, dan hubungan dengan 

lingkungan serta bertanggung jawab terhadap  kinerja  keuangan sesuai 

dengan  tolok  ukur yang  telah  ditetapkan  dalam Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) 

Wakil Direktur / Sekretaris Pelaksana 

Membantu Direktur Poltekkes Siteba/Pimpinan PPK-BLU dalam 

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan 

dan kepegawaian. 

Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal 

Membantu   Direktur   Poltekkes   Siteba  melakukan penjaminan  

mutu  pendidikan  secara  bertahap,  sistematis  dan  terencana  dalam  

lembaga program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka 

waktu yang jelas dengan tolok ukur audit mutu internal. 



Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

(ADAK) 

Mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi 

akademik, kemahasiswaan dan perencanaan sistim informasi akademik. 

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum  

(ADUM) 

Melakukan  tugas  ketatausahaan,  kerumahtanggaan,  perlengkapan,  

hukum  & hubungan masyarakat, pemeliharaan dan perbaikan Sarpras dan 

kepegawaian. 

Kepala Sub Bagian Keuangan  
 

Melakukan  tugas keuangan, pengelolaan barang milik Poltekes dan 

pengadaan barang dan jasa milik Poltekes. 

Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat  

(LPPM) 

Menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Kepala Unit Workshop dan Laboratorium  

Memberikan  layanan  bahan  dan  peralatan  laboratorium  untuk  

keperluan  pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Kepala Unit Perpustakaan 

1. Memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Kepala Unit Teknologi Informasi  

2. Mengumpulkan,  mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan 

informasi serta memberikan layanan data untuk program-program 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

 

Kepala Unit Kerjasama dan Promosi 

1. Menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam meningkatkan 

produktivitas Poltekkes Siteba dalam bentuk kerja sama operasional 

(KSO); 

2. Menyusun rencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk promosi poltekes 

siteba. 

3. Menciptakan unit usaha unit usaha yang terkait dengan pendidikan dalam 

rangka meningkatkan produktivitas institusi 

Ketua Program Studi 

Memimpin program studi dalam melaksanakan pendidikan vokasional 

dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu 

kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Fungsi  

 

Senat 

Memberikan nasehat dalam penyelenggaraan teknis administratif 

pendidikan dan kinerja keuangan Poltekkes Siteba. 

Direktur (Sebagai Pimpinan Satker) 

1. Penanggungjawab umum operasional dan keuangan Poltekes Siteba; 

2. Pelaksana pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah 

keahlian di bidang kesehatan; 

3. Pelaksana penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan; 

4. Pelaksana  pengabdian  pada  masyarakat  sesuai  bidang  yang  menjadi  

tugas dan tangungjawabnya; 

5. Pelaksana pembinaan civitas akademika hubungannya dengan 

lingkungan; 

6. Pelaksana kegiatan pelayanan administratif. 

Wakil Direktur / Sekretaris Pelaksana 

1. Membantu Direktur Poltekkes Siteba terkait bidang layanan keuangan 

dan anggaran di Poltekkes Siteba; 

2. Membantu Direktur Poltekkes Siteba terkait di bidang layanan umum, 

perlengkapan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan layanan pemeliharaan 

dan perbaikan sarana prasarana; 

3. Membantu Direktur Poltekkes Siteba terkait bidang layanan 

kepegawaian/SDM di Poltekkes Siteba. 

Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal 

1. Pengoptimalan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Internal di tingkat 

direktorat; 

2. Penguatan struktur dan penguatan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu  di 

tingkat program studi; 

3. Peningkatan budaya dan komitmen penjaminan mutu dari pimpinan 

poltekkes sampai program studi; 

4. Melakukan audit mutu internal secara periodic dan terukur; 

5. Pelaksana urusan tatausaha serta menyusun usulan RBA Lembaga 

Penjamin Mutu Internal. 

Kepala Sub Bagian ADAK  

(Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) 

Penanggungjawab teknis di bidang layanan administrasi akademik, 

kemahasiswaan, perencanaan sistim informasi akademik. 

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum 

 (ADUM) 

Penanggungjawab teknis di bidang layanan administrasi umum dan 

kepegawaian. 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Penanggungjawab teknis di bidang layanan administrasi keuangan 

dan pengadaan barang dan jasa.  

 

 



Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat  
(PPPM) 

1. Pelaksana penelitian terapan; 

2. Pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi; 

3. Peningkatan   relevansi   program   Poltekkes   Siteba   sesuai   dengan 

kebutuhan masyarakat; 

4. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 

mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 

5. Pelaksana urusan tatausaha Unit Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat, serta menyusun usulan RBA UPPM. 

Kepala Unit Workshop dan Laboratorium  

1. Penyedia bahan dan peralatan workshop dan laboratorium; 

2. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan workshop 

dan laboratorium; 

3. Pemeliharaan bahan dan peralatan workshop dan laboratorium; 

4. Produksi berbagai jenis barang/jasa; 

5. Perencana pengembangan workshop dan laboratorium; 

6. Pelaksana urusan tatausaha  serta menyusun usulan RBA Unit workshop 

dan laboratorium. 

Kepala Unit Perpustakaan 

1. Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka; 

2. Pemberian layanan referensi dan pendayagunaan bahan pustaka; 

3. Pemeliharaan bahan pustaka; 

4. Pengembangan perpustakaan; 

5. Pelaksanaan urusan tatausaha dan menyusun Usulan RBA Unit 

Perpustakaan. 

Kepala Unit Teknologi Informasi dan Perpustakaan 

1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data dan 

informasi; 

2. Pelaksanaan urusan tatausaha dan menyusun Usulan RBA Unit Teknologi 

Informasi. 

Kepala Unit Kerjasama dan Promosi 

1. Pelaksana kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik 

di dalam maupun dengan luar Poltekkes Siteba untuk mendukung 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

2. Menjalin  kerjasama  dengan  institusi  lain  dalam  upaya  meningkatkan  

produktivitas /pendapatan Poltekkes Siteba; 

3. Pengembangan dan Peningkatan unit usaha yang ada di Poltekes Siteba; 

4. Pelaksana promosi kegiatan dan prestasi Poltekes Siteba di media massa; 

5. Pelaksanaan urusan tatausaha dan menyusun Usulan RBA Unit 

Kerjasama dan Promosi. 

Ketua Program Studi 

1. Pelaksanaan pendidikan di program studi; 

2. Pengelolaan pendidikan di program studi; 

3. Pengembangan pendidikan di program studi; 

4. Pelaksanaan urusan tatausaha dan menyusun Usulan RBA Program Studi. 



 

3. Wewenang 
 

Senat 

1. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan 

pengembangan Poltekkes; 

2. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan 

pengembangan kecakapan  serta kepribadian civitas akademika; 

3. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan  program 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 

4. Memberikan persetujuan atas rencana  anggaran pendapatan dan belanja 

Poltekkes yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes; 

5. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Poltekkes atas pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan; 

6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik,  dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Siteba; 

7. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Yayasan PLPPK berkenaan 

dengan calon-calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi direktur 

Poltekkes Siteba, wakil direktur, dan ketua program studi. 

Direktur  

(Sebagai Pimpinan Satker) 

1. Menetapkan Visi dan Misi Poltekkes Siteba; 

2. Menetapkan rencana empat tahunan (Renstra) Poltekes Siteba; 

3. Menetapkan usulan program dan anggaran tahunan Poltekkes 

bersumber dari Yayasan  PLPPK dan sumber lainnya yang sah; 

4. Menetapkan kinerja Poltekkes; 

5. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Kerja (RPK) Poltekkes; 

6. Menetapkan Rencana Strategis Bisnis Poltekes Siteba; 

7. Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran Poltekes Siteba; 

8. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

9. Melaksanakan  pengendalian  pengelolaan  barang  milik  Yayasan; 

10. Melaksanakan   pengendalian   pengelolaan   keuangan untuk Poltekes 

yang berasal dari yayasan; 

11. Melaksanakan  pembinaan  staf  dengan  cara  mengoordinasikan  dan  

mengendalikan pelaksanaan tugas di lingkungan Poltekkes agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, tepat waktu dan tepat 

guna; 

12. Menetapkan  statuta  penyelenggaraan  akademik program pendidikan,  

penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Poltekkes sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 

13. Mengusulkan anggota senat ke Ketua Yayasan PLPPK; 

14. Menetapkan program kerja senat; 

15. Menetapkan kerjasama Poltekkes dalam rangka meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat; 

16. Menetapkan kerjasama Poltekkes dalam rangka penyerapan dan 



pendayagunan lulusan Poltekkes; 

17. Menetapkan usulan pengembangan kelembagaan Poltekkes; 

18. Menetapkan usulan pengembangan SDM Poltekkes; 

19. Menetapkan  kebijakan  Direktur  tentang  pengembangan  kecakapan  

dan kepribadian civitas akademika, alumni dan pengabdian pada 

masyarakat dalam rangka pembinaan civitas akademika; 

20. Menetapkan  kebijakan  Direktur  tentang  pelaksanaan  akademik,  

kebebasan  mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes 

secara terpadu; 

21. Menetapkan kebijakan Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan 

dan registrasi mahasiswa secara terpadu dalam rangka peningkatan 

manajemen terpadu Poltekkes; 

22. Menetapkan kebijakan Direktur tentang pemanfaatan unit-unit usaha 

Poltekkes secara terpadu; 

23. Menetapkan  kebijakan  Direktur  tentang  muatan  kurikulum,  kalender  

dan  peraturan akademik, daftar matakuliah dan dosen, penentuan 

pokok bahasan dan bahan ajar, daftar mahasiswa, Kartu Rencana 

Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian 

Akhir Program (UAP), Praktek Kerja Lapangan (PKL), kelulusan, 

transkrip,   ijazah,   pembimbing   praktek,   cuti,   perpindahan   dan   

pemberhentian mahasiswa; 

24. Menetapkan   kebijakan   Direktur   tentang   kegiatan   

kemahasiswaan, sipensimaru, Pengenalan Program Studi Mahasiswa 

(PPSM), bimbingan konseling dan akademik, kepaniteraan (ucap janji 

mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda, dies natalis, promosi dan 

pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti 

sosial, penghargaan,  kesejahteraan  mahasiswa,  sanksi,  daftar  

penyerapan  lulusan  dalam rangka tertib administrasi di Poltekkes; 

25. Menetapkan keputusan yang terkait dengan kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi di Poltekkes; 

26. Menetapkan   kebijakan   Direktur   di   bidang   adrninistrasi   umum, 

keuangan   dan kepegawaian Poltekkes; 

27. Menetapkan  usulan  Direktur tentang  pengadaan  pegawai,  

pengembangan  pegawai, mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun 

pegawai Poltekkes kepada Yayasan PLPPK; 

28. Menetapkan kebijakan Direktur tentang strategi sistem penjaminan 

mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan Poltekkes; 

29. Menetapkan   keputusan   pemberian   penghargaan   bagi   pegawai   

dan   mahasiswa berprestasi; 

30. Menetapkan usulan calon peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk 

disampailkan ke Yayasan PLPPK; 

31. Menetapkan SK Direktur tentang pengangkatan, mutasi dan 

pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes; 

32. Mengendalikan pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan 

Poltekkes; 



33. Menetapkan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan 

penghapusan barang milik/kekayaan Yayasan di lingkungan Poltekkes 

untuk disampaikan ke Ketua Yayasan PLPPK; 

34. Menetapkan usulan akreditasi institusi dan sertifikasi Dosen; 

35. Menindaklanjuti hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di 

lingkungan Poltekkes; 

36. Menetapkan laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan) dan rutin 

Poltekkes; 

37. Menetapkan laporan eksekutif/pimpinan Poltekkes untuk disampaikan 

ke Ketua Yayasan PLPPK; 

38. Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan 

keuangan Poltekes Siteba; 

39. Menetapkan SKP untuk penilaian DP3 pegawai di lingkungan Poltekkes 

dengan menandatangani Form Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Form 

Daftar Pelaksanaan Penilaian Pegawai (DP3) pegawai yang telah 

dilakukan penilaian; 

40. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Wakil Direktur / Sekretaris Pelaksana 

1. Menyusun rancangan rumusan rencana empat tahunan Poltekes Siteba; 

2. Menyusun   rancangan   rumusan   usulan   program   dan   anggaran   

Poltekkes   yang bersumber dari Yayasan PLPPK dan sumber lainnya yang 

sah; 

3. Menyusun rancangan statuta pelaksanaan kegiatan administrasi umum, 

keuangan, dan kepegawaian; 

4. Menyusun rancangan penetapan kinerja Poltekkes; 

5. Menyusun   rancangan   RPK   Poltekkes  di  bidang  pelayanan   

administrasi   umum, keuangan, dan kepegawaian poltekkes; 

6. Menyusun rumusan RPK Poltekkes; 

7. Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis Poltekes Siteba;  

8. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Poltekes Siteba; 

9. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Poltekes Siteba 

kepada Direktur; 

10. Hasil  koordinasi  pengelolaan  barang  milik  Yayasan PLPPK; 

11. Hasil koordinasi pengelolaan keuangan Yayasan PLPPK; 

12. Menyusun rancangan usulan anggota senat ke Direktur; 

13. Menyusun  rancangan  program  kerja  Senat  Poltekkes  untuk 

disampaikan  kepada Direktur; 

14. Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian Poltekkes; 

15. Menyusun rancangan usulan Poltekkes tentang pengadaan pegawai, 

mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai; 

16. Menyusun rancangan usulan pengembangan SDM di lingkungan 

Poltekkes; 

17. Menyusun rancangan Kebijakan Direktur tentang sistem penjaminan 

mutu di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian 

Poltekkes; 



18. Melaksanakan  seleksi administrasi calon Tugas Belajar untuk 

disampaikan kepada Direktur; 

19. Menyusun rancangan usulan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, 

perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan Yayasan PLPPK di 

lingkungan Poltekkes secara terpadu; 

20. Menyusun   laporan   hasil   pembinaan   pengelolaan   sistem   informasi   

kepegawaian Poltekkes; 

21. Menyusun  rancangan  Surat  Keputusan  yang  terkait  dengan  

kegiatan  Tri  Darma Perguruan Tinggi di Poltekkes untuk disampaikan 

kepada Direktur; 

22. Menyusun  rancangan  SK  Direktur  Poltekkes  tentang  pengangkatan,  

mutasi  dan pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes (selain 

jabatan struktural) untuk disampaikan kepada Direktur; 

23. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang strategi sistem 

penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); 

24. Menyusun rancangan usulan Direktur tentang pengadaan, 

pengembangan,  mutasi pegawai keluar  lingkungan Poltekkes,  serta  di 

lingkungan  pengembangan  pegawai, pemberhentian dan pensiun 

pegawai Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur; 

25. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan dan perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes 

secara terpadu; 

26. Menyusun laporan Mutasi Barang Inventaris Poltekkes untuk 

disampaikan  kepada Direktur; 

27. Menindaklanjuti LHP sesuai dengan permasalahannya; 

28. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin 

pelaksanaan kegiatan wadir/sekpel untuk disampaikan kepada Direktur; 

29. Menyusun rancangan laporan berkala (bulanan,  triwulanan,  

tahunan/LAKIP)/rutin Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur; 

30. Menyusun rancangan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional 

dan keuangan Poltekes dengan pihak terkait; 

31. Menilai kinerja Kepala Sub Bagian ADUM dan ADAK· dengan 

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas ke dalam SKP. 

32. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan 

arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam 

rangka kelancaran pelaksanakan tugas. 

Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal 

1. Menyusun rancangan usulan rencana program dan anggaran tahunan 

Lembaga Penjaminan Mutu Internal; 

2. Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Lembaga 

Penjaminan Mutu Internal; 

3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Lembaga  

Penjaminan Mutu Internal; 

4. Menyusun Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Lembaga 

Penjaminan Mutu Internal; 

5. Mengusulkan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai dan 



perangkat kerja pada Lembaga Penjaminan Mutu Internal; 

6. Menyusun dokumen mutu dan akademik dengan berkoordinasi ketua 

program studi yang ada di Poltekes Siteba; 

7. Merencanakan/membuat jadwal audit mutu akademik internal di 

lingkungan Poltekkes berkoordinasi dengan ketua program studi dan 

koordinator  SPM PT; 

8. Menyusun laporan PDPT (Pangkalann Data Perguruan Tinggi) berdasarkan  

laporan PDPT dari program studi yang ada di lingkungan Poltekkes; 

9. Melakukan koordinasi dengan program studi yang ada si lingkungan 

Poltekes Siteba dalam rangka pelaksanaan SPM PT; 

10. Menyusun Laporan Kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Internal; 

11. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  dalam  

rangka  kelancaran pelaksanaan tugas penjaminan mutu Poltekes. 

Kepala Sub Bagian ADAK  

(Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) 

1. Menyusun  rancangan  awal  rencana  empat  tahunan  Poltekes Siteba 

lingkup Subbagian ADAK; 

2. Menyusun rancangan awal usulan program dan anggaran tahunan 

Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem 

Informasi (ADAK) Poltekes; 

3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Poltekes 

l ingkup Sub Bagian ADAK;  

4. Menyusun Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Poltekes 

l ingkup Sub Bagian ADAK; 

5. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pengembangan 

SDM dosen; 

6. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pengembangan 

kecakapan dan kepribadian civitas akademika, alumni dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

7. Menyusun   rancangan   awal   kebijakan   Direktur   tentang   

pelaksanaan   akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan pada Poltekkes Siteba; 

8. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pembinaan 

kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa secara terpadu; 

9. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pelaksanaan 

penggunaan Unit- Unit Penunjang secara terpadu; 

10. Menyusun  rancangan  awal  kebijakan  Direktur  di  bidang  pendidikan,  

penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu; 

11. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang muatan  

kurikulum, kalender akademik, daftar struktur program, SK Dosen, 

Silabus, GBPP, SAP/RPS, SK Mahasiswa, KRS, UTS, UAS, UAP, 

PBL/PKL, PKMK, PKK, KHS, SK Kelulusan, SK Peringkat, Transkrip, 

Ijazah, Legalisir Ijazah dan transkrip, pembimbing praktek, cuti 

mahasiswa, Perpindahan  mahasiswa pemberhentian mahasiswa, SK 

Pengelola Program Khusus, Juknis Pelatihan, seminar dan naskah 

kerjasama pada Poltekkes; 



12. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang sipensimaru, 

Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), bimbingan konseling dan 

akademik, Kepaniteraan (ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, 

wisuda, dies natalis (kerjasama dengan Subbag ADUM), promosi dan  

pemasaran alumni, organisasi  mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, 

penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan 

lulusan; 

13. Mengajukan  usulan  pengadaan,  pemeliharaan,  perbaikan  dan  

penghapusan  barang milik/kekayaan Yayasan PLPPK di lingkungan 

Subbagian ADAK; 

14. Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan 

Subbagian ADAK; 

15. Menyusun  laporan  berkala  (bulanan,  triwulanan,  tahunan)/rutin  

pelaksanaan kegiatan Subbagian ADAK; 

16. Menyusun   rancangan   awal   laporan   berkala   (bulanan,   triwulan,   

tahunan)/ rutin pelaksanaan kegiatan Poltekkes; 

17. Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes; 

18. Merekapitulasi  data  pendidikan  berdasarkan  laporan  pendidikan  dari  

program studi; 

19. Merekapitu!asi data kemahasiswaan berdasarkan laporan pendidikan 

dari program studi; 

20. Menyusun   perencanaan   kegiatan   teknis   di   bidang   ADAK; 

21. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana dan Bisnis Anggaran; 

22. Mempertanggungjawabkan kinerja  operasional di Subbag ADAK; 

23. Melakukan evaluasi dan penilaian serta menandatangani SKP dan DP3 

Staf Sub Bagian ADAK; 

24. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Direktur  dalam  

rangka  kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum  

(ADUM) 

1. Menyusun rancangan awal rumusan rencana empat tahunan Poltekkes 

lingkup Subbagian ADUM; 

2. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang ketatausahaan, 

hubungan masyarakat dan kepegawaian; 

3. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pemeliharaan 

dan perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes secara 

terpadu; 

4. Menyusun rancangan awal informasi kepegawaian Poltekkes; 

5. Menyusun  rancangan  awal  Keputusan  yang  terkait  dengan  

kegiatan  Tri  Darma Perguruan Tinggi di Poltekkes; 

6. Menyusun rancangan awal SK Direktur tentang  pengangkatan, mutasi  

dan pemberhentian jabatan serta kesejahteraan pegawai/karyawan 

Poltekkes; 

7. Menyusun rancangan awal pengadaan, pengembangan, mutasi pegawai 

antar program studi dan ke luar lingkungan Poltekkes, serta 

pemberhentian dan pensiun pegawai Poltekkes; 



8. Menyusun rancangan pembentukan kepanitiaan-kepanitiaan di 

lingkungan Poltekkes; 

9. Menyusun bahan tindaklanjut LHP; 

10. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin  

pelaksanaan kegiatan Subbag ADUM; 

11. Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes; 

12. Melakukan  evaluasi  dan  penilaian  hasil  kinerja  pegawai  di  

lingkungan  Subbag  ADUM dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan 

tugas ke dalam Form SKP dan Form DP3; 

13. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Direktur  dalam  

rangka  kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Keuangan  

1. Menyusun rancangan awal rumusan rencana empat tahunan Poltekkes 

lingkup Subbagian Keuangan; 

2. Menyusun rancangan awal rumusan usulan program dan anggaran 

tahunan Poltekkes; 

3. Menyusun rancangan awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Subbag 

Keuangan; 

4. Melakukan koordinasi dengan semua ketua program studi untuk memberi 

masukan dalam penyusunan rancangan Rencana dan Bisnis Anggaran 

(RBA) Poltekes Siteba; 

5. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Poltekes Siteba 

6. Melakukan koordinasi pengelolaan barang, aset,  dan investasi PLPPK; 

7. Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dari Yayasan PLPPK, 

termasuk pendapatan dan belanja Poltekes Siteba; 

8. Melakukan pengelolaan kas; 

9. Melakukan pengelolaan utang-piutang; 

10. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; 

11. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

12. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang perlengkapan 

dan keuangan; 

13. Mengajukan  usulan  pengadaan,  pemeliharaan,  perbaikan  dan  

penghapusan  barang milik/kekayaan milik Yayasan PLPPK di 

lingkungan Subbag Keuangan; 

14. Menyusun  rancangan  rumusan  usulan  pengadaan,  pemeliharaan  

perbaikan  dan penghapusan barang milik/kekayaan Yayasan PLPPK di 

lingkungan Poltekkes; 

15. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin  

pelaksanaan kegiatan Subbag Keuangan; 

16. Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes; 

17. Melakukan  evaluasi  dan  penilaian  hasil  kinerja  pegawai  di  

lingkungan  Subbag Keuangan dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan 

tugas ke dalam Form SKP dan Form DP3; 

18. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Direktur  dalam  

rangka  kelancaran pelaksanaan tugas. 

 



Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat  

(PPPM) 

1. Menyusun  usulan  rencana  empat  tahunan  Poltekkes  lingkup PPPM; 

2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan 

Poltekkes lingkup PPPM; 

3. Menyusun  rancangan  Rencana  Pelaksanaan  Kegiatan  (RPK) PPPM; 

4. Menyusun Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) lingkup PPPM 

5. Menyusun bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup  

PPPM; 

6. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan norma, statuta dan etika 

penyelenggaraan program penelitian terapan dan pemberian pelayanan 

kepada masyarakat; 

7. Menyelenggarakan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

kesehatan; 

8. Menyusun rancangan awal tim penanggulangan bencana; 

9. Membentuk Saka Bhakti Husada; 

10. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan; 

11. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan; 

12. Melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi pelaksanaan  kegiatan  PPPM; 

13. Menyiapkan  bahan  usulan  pengadaan,  mutasi,  pengembangan,  

pemberhentian  dan pensiun pegawai pada PPPM untuk disampaikan 

kepada Direktur; 

14. Menyusun  usulan  pengadaan,  pemeliharaan,  perbaikan  dan  

penghapusan  barang milik/kekayaan Yayasan di lingkungan PPPM; 

15. Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di 

PPPM untuk disampaikan kepada Direktur; 

16. Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan PPPM; 

17. Menyusun laporan berkala/rutin PPPM untuk disampaikan kepada 

Direktur; 

18. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Direktur  dalam  rangka  

kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Unit Workshop dan Laboratorium  

1. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit 

Workshop dan Laboratorium; 

2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan 

Poltekkes lingkup Unit Workshop dan Laboratorium; 

3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Workshop 

dan Laboratorium; 

4. Menyusun Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unit Workshop dan 

Laboratorium; 

5. Menyiapkan  bahan  rancangan  usulan  pengembangan  Poltekkes  di  

lingkup Unit Workshop dan Laboratorium dan disampaikan ke Direktur; 

6. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan dan perangkat 

kerja pada Unit Workshop dan Laboratorium untuk disampaikan kepada 

Direktur; 

7. Menyelenggarakan penyediaan dan pengolahan bahan Workshop dan 



Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur; 

8. Menyelenggarakan  layanan  dan  pendayagunaan  bahan  dan  peralatan  

Workshop dan Laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

9. Menyelenggarakan pemeliharaan bahan dan peralatan Workshop dan 

Laboratorium agar bahan dan peralatan Workshop dan Laboratorium 

selalu siap pakai dan dapat didayagunakan secara maksimal; 

10. Menyiapkan   bahan   usulan   pengadaan,   perbaikan,   pemeliharaan,   

mutasi   dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit 

Workshop dan Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur; 

11. Menyiapkan  bahan  usulan  pengadaan,  mutasi,  pengembangan,  

pemberhentian  dan pensiun pegawai serta jabatan fungsional pada 

Unit Workshop dan Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur; 

12. Menyusun laporan pengelolaan barang kekayaan (asset tetap dan 

inventaris) milik Yayasan PLPPK pada Unit Workshop dan Laboratorium 

untuk disampaikan kepada Direktur; 

13. Menyusun laporan pengelolaan keuangan (Pendapatan Dan Belanja) 

pada Unit Workshop dan Laboratorium untuk disampaikan kepada 

Direktur; 

14. Menyusun laporan berkala rutin pelaksanaan kegiatan Unit Workshop 

dan Laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur;  

15. Menyelenggarakan layanan urusan tatausaha laboratorium dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada 

Unit Laboratorium secara efektif dan efisien; 

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan  dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Kepala Unit Perpustakaan 

1. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit 

Perpustakaan; 

2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan 

Poltekkes lingkup Unit Perpustakaan; 

3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit 

Perpustakaan; 

4. Menyusun Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unit 

Perpustakaan; 

5. Menyiapkan  bahan  rancangan  usulan  pengembangan  Poltekkes  di  

lingkup Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur; 

6. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai 

dan perangkat kerja pada Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada 

Direktur; 



7. Menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka; 

8. Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka untuk 

keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

9. Menyelenggarakan pemeliharaan bahan pustaka; 

10. Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan bahan pustaka pada Unit 

Perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelayanan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien; 

11. Menyelenggarakan layanan urusan tata usaha perpustakaan dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada 

Unit Perpustakaan secara efektif dan efisien; 

12. Menyiapkan bahan usulan, pengadaan, mutasi, pengembangan, 

pemberhentian dan pensiun pegawai serta jabatan fungsional pada Unit 

Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur; 

13. Menyiapkan, bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan,   

mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan Yayasan PLPPK  pada 

Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur; 

14. Menyusun laporan pengelolaan barang kekayaan (asset tetap dan 

inventaris) milik Yayasan PLPPK pada Unit Perpustakaan untuk 

disampaikan kepada Direktur; 

15. Menyusun laporan pengelolaan keuangan (Pendapatan Dan Belanja) 

pada Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur; 

16. Menyusun   laporan   berkala/rutin   pelaksanaan   kegiatan   Unit  

Perpustakaan  untuk disampaikan kepada Direktur; 

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam 

rangka  kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Kepala Unit Teknologi Informasi  

1. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit 

Teknologi Informasi; 

2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan 

Poltekkes lingkup Unit Teknologi Informasi; 

3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Teknologi 

Informasi; 

4. Menyusun Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unit Teknologi 

Informasi; 

5. Menyiapkan  bahan  rancangan  usulan  pengembangan  Poltekkes  di  

lingkup Unit Teknologi Informasi untuk disampaikan kepada Direktur; 

6. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai 

dan perangkat kerja pada Unit Teknologi Informasi untuk disampaikan 



kepada Direktur; 

7. Menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan akses informasi; 

8. Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan akses teknologi informasi 

untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

9. Menyelenggarakan pemeliharaan peralatan teknologi informasi; 

10. Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan teknologi informasi pada 

Unit Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar 

pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien; 

11. Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan komputer untuk 

keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

12. Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pada Unit 

Teknologi Informasi dengan cara menginput dan memroses data melalui 

komputer dan media elektronik lain, serta mendistribusikannya sesuai 

dengan kebutuhan program-program pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

13. Melakukan  penyajian  dan  penyimpanan  data  dan  informasi  pada  

Unit  Teknologi Informasi dengan cara menganalisis dan mengolah data 

pada komputer untuk disampaikan kepada Direktur; 

14. Menyelenggarakan layanan urusan tata usaha Unit Teknologi Informasi 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif 

pada Unit Teknologi Informasi secara efektif dan efisien; 

15. Menyiapkan bahan usulan, pengadaan, mutasi, pengembangan, 

pemberhentian dan pensiun pegawai serta jabatan fungsional pada Unit 

Teknologi Informasi untuk disampaikan kepada Direktur; 

16. Menyiapkan, bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan,   

mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan Yayasan PLPPK  pada 

Unit Teknologi Informasi untuk disampaikan kepada Direktur; 

17. Menyusun laporan pengelolaan barang kekayaan (asset tetap dan 

inventaris) milik Yayasan PLPPK pada Unit Teknologi Informasi untuk 

disampaikan kepada Direktur; 

18. Menyusun laporan pengelolaan keuangan (Pendapatan Dan Belanja) 

pada Unit Teknologi Informasi untuk disampaikan kepada Direktur; 

19. Menyusun   laporan   berkala/rutin   pelaksanaan   kegiatan   Unit  

Teknologi Informasi untuk disampaikan kepada Direktur; 

20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam 

rangka  kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Unit Kerjasama dan Promosi 

1. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit 

Kerjasama dan Promosi; 

2. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan 

Poltekkes lingkup Unit Kerjasama dan Promosi; 

3. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit 

Kerjasama dan Promosi;  

4. Menyusun Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unit Teknologi 



Informasi dan Promosi; 

5. Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup 

Unit Kerjasama dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur; 

6. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai 

dan perangkat kerja pada Unit Kerjasama dan Promosi untuk 

disampaikan kepada Direktur; 

7. Menyusun rancangan awal MoU dengan berbagai pihak dalam kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat; 

8. Menyusun rencana kegiatan promosi yang diajukan kepada Direktur; 

9. Melakukan promosi Poltekes Siteba; meliputi Penerimaan Mahasiswa 

Baru, Informasi Capaian Prestasi Civitas Akademik, dan Pemasaran 

Lulusan ke media cetak, elektronik, dan media daring.  

10. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dosen dan 

tenaga kependidikan, serta melakukan tracer studi ke penggunan 

lululusan. 

11. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, mutasi, pengembangan, 

pemberhentian  dan pensiun pegawai pada Unit Kerjasama dan Promosi 

untuk disampaikan kepada Direktur; 

12. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi 

dan penghapusan barang milik/kekayaan milik Yayasan PLPPK pada 

Unit Kerjasama dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur; 

13. Menyusun laporan pengelolaan barang kekayaan (asset tetap dan 

inventaris) milik Yayasan PLPPK pada Unit Kerjasama dan Promosi 

untuk disampaikan kepada Direktur; 

14. Menyusun laporan pengelolaan keuangan (Pendapatan Dan Belanja) 

pada Unit Kerjasama dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur; 

15. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada 

Unit Kerjasama dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur; 

16. Menyusun laporan berkala/rutin pelaksanaan kegiatan Unit 

Kerjasama dan Promosi untuk disampaikan kepada Direktur; 

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Ketua Program Studi 

1. Menyiapkan usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup program 

studi; 

2. Menyiapkan usulan rencana program dan anggaran tahunan Poltekkes 

lingkup program studi; 

3. Menyiapkan   bahan   penyusunan   rancangan   statuta   

penyelenggaraan   program pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat lingkup program studi; 

4. Menyusun rancangan usulan program dan anggaran tahunan program 

studi; 

5. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Program studi; 

6. Menyusun Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) lingkup Program 

studi; 



7. Mengusulkan calon anggota senat kepada Direktur; 

8. Mengusulkan kerjasama Poltekkes dengan pihak lain dalam rangka 

meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat di lingkup program studi kepada Direktur; 

9. Mengusulkan pengembangan SDM di lingkup program studi kepada 

Direktur; 

10. Mengusulkan pegawai dan mahasiswa berprestasi lingkup program 

studi untuk pemberian penghargaan; 

11. Membina kemitraan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

12. Melaksanakan  kebijakan  Direktur  tentang  strategi  sistem  penjaminan  

mutu  sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Program 

studi; 

13. Mengusulkan  pengembangan  kecakapan  dan  kepribadian  civitas  

akademika  dan pengabdian masyarakat di lingkup Program studi; 

14. Mengusulkan  muatan  kurikulum,  daftar  matakuliah  dan  dosen,  

penentuan  pokok bahasan dan bahan ajar, daftar mahasiswa, Kartu 

Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Ujian Akhir Semester 

(UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Praktek Kerja Lapangan (PKL), 

Praktek Kerja Nyata (PKN), kelulusan, transkrip ijazah, pembimbing dan 

instruktur praktek, pembimbing akademik, pembimbing karya tulis 

ilmiah, cuti akademik, perpindahan dan pemberhentian mahasiswa 

(sistematika diatur kemudian); 

15. Mengusulkan muatan peraturan di bidang pembinaan kemahasiswaan 

dan registrasi mahasiswa secara terpadu; 

16. Mengusulkan akreditasi dan sertifikasi dosen; 

17. Mengusulkan penggunaan laboratorium, perpustakaan, komputer, 

workshop, dan asrama secara terpadu; 

18. Menyiapkan   bahan   pelaksanaan   kegiatan   di   bidang   pendidikan,  

penelitian  dan pengabdian masyarakat secara terpadu; 

19. Mengusulkan kegiatan PPK2MB (Program PengenalanKehidupan Kampus 

Bagi Mahasiswa Baru), kepaniteraan, kartu mahasiswa, wisuda, 

penghargaan, dan sanksi; 

20. Mengusulkan  pengadaan,  pengangkatan,  pengembangan,  mutasi  dan  

penghargaan bagi pegawai berprestasi, pemberhentian dan pensiun 

pegawai lingkup program studi; 

21. Melaksanakan kegiatan sipensimaru, PPK2MB, bimbingan  konseling  

dan akademik,  dies natalis, promosi dan pemasaran, alumni, organisasi 

mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, daftar penyerapan lulusan; 

22. Melaksanakan pembaharuan (updating) data kepegawaian lingkup 

program studi; 

23. Mengusulkan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, perbaikan dan 

penghapusan barang milik/kekayaan negara lingkup Program studi; 

24. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

lingkup Program studi; 

25. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tata persuratan dan kearsipan 

lingkup program studi; 



26. Menyiapkan bahan penyusunan laporan eksekutif Poltekkes lingkup 

program studi; 

27. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan) dan rutin 

pelaksanaan kegiatan lingkup program studi; 

28. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup 

program studi; 

29. Melakukan penilaian SKP dan DP3 pegawai lingkup program studi; 

30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan 

arahan, penugasan dan lain-lain yang  terkait dengan kedinasan 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

 

4. Persyaratan Jabatan 

Senat 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen Tetap Yayasan / Dosen Pegawai Negeri Sipil Aktif yang 

diperbantukan ke Poltekes Siteba dibuktikan dengan salinan SK Yayasan 

/ SK PNS dan Kenaikan Pangkat Terakhir.  

3. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, jika dosen tetap dengan 

jabatan lektor terbatas, maka calon anggota senat dapat berasal dari 

jabatan fungsional setingkat dibawahnya; 

4. Berpendidikan minimal S2;  

5. Berpengalaman sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun; 

6. Anggota Senat dari wakil dosen dipilih dari dan oleh dosen; 

7. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

8. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang 

dinyatakan secara tertulis; 

9. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

10. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Direktur  

(Sebagai Pimpinan Satker) 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen Tetap Yayasan / Dosen Pegawai Negeri Sipil Aktif yang dibuktikan 

dengan salinan SK Yayasan / SK PNS dan Kenaikan Pangkat Terakhir;  

3. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor untuk calon yang berasal 

dari luar Poltekes Siteba  atau bagi dosen yang berasal dari Poltekes Siteba 

telah memiliki jabatan fungsional paling rendah setingkat dibawah Lektor, 

jika dosen tetap dengan jabatan lektor terbatas; 

4. Berpendidikan minimal Magister (S2) yang relevan dengan bidang 

keahlian yang ada pada perguruan tinggi, dibuktikan dengan fotokopi 

ijazah yang dilegalisir; 

5. Berusia  paling  tinggi  60  (enam  puluh)  tahun  pada  saat  berakhirnya  

masa  jabatan Direktur yang dijabat; 



6. Memiliki  pengalaman  manajerial  sebagai wakil direktur atau paling  

rendah  sebagai  ketua  program studi / kepala lembaga / sekurang- 

kurangnya 2 (dua) tahun; 

7. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

8. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang 

dinyatakan secara tertulis; 

9. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

10. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Wakil Direktur / Sekretaris Pelaksana 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen Tetap Yayasan  yang dibuktikan dengan salinan SK Yayasan;  

3. Berpendidikan minimal Magister (S2) yang relevan dengan bidang 

keahlian yang ada pada perguruan tinggi, dibuktikan dengan fotokopi 

ijazah yang dilegalisir; 

4. Berusia  paling  tinggi  60  (enam  puluh)  tahun  pada  saat  berakhirnya  

masa  jabatan wakil Direktur yang dijabat; 

5. Memiliki  pengalaman  manajerial  paling  rendah  sebagai  ketua  

program studi / kepala lembaga / sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun; 

6. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

7. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang 

dinyatakan secara tertulis; 

8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

9. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen Tetap Yayasan  yang dibuktikan dengan salinan SK Yayasan;  

3. Berpendidikan minimal Magister (S2) yang relevan dengan bidang 

keahlian yang ada pada perguruan tinggi, dibuktikan dengan fotokopi 

ijazah yang dilegalisir; 

4. Memiliki sertifikat pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 

5. Berusia  paling  tinggi  60  (enam  puluh)  tahun  pada  saat  berakhirnya  

masa  jabatan Ketua LPMI yang dijabat; 

6. Berpengalaman sebagai dosen minimal 1 (satu) tahun di Poltekes Siteba; 

7. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

9. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Kepala Sub Bagian ADAK 



(Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen / Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan  yang dibuktikan dengan 

salinan SK Yayasan; 

3. Berlatar belakang pendidikan minimal D-IV/S1 kesehatan/non 

kesehatan yang relevan dengan tugasnya dengan melampirkan fotokopi 

ijazah yang dilegalisir; 

4. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter Pemerintah; 

5. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

6. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis; 

7. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

8. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum 

(ADUM) 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen / Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan  yang dibuktikan dengan 

salinan SK Yayasan;  

3. Berlatar belakang pendidikan minimal D-IV/S1 kesehatan/non 

kesehatan yang relevan dengan tugasnya dengan melampirkan fotokopi 

ijazah yang dilegalisir; 

4. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter Pemerintah; 

5. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

6. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis; 

7. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

8. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen / Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan  yang dibuktikan dengan 

salinan SK Yayasan;  

3. Berlatar belakang pendidikan minimal D-IV/S1 kesehatan/non 

kesehatan yang relevan dengan tugasnya dengan melampirkan fotokopi 

ijazah yang dilegalisir; 

4. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter Pemerintah; 

5. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

6. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis; 

7. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

8. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 



Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat  

(PPPM) 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen Tetap Yayasan  yang dibuktikan dengan salinan SK Yayasan;  

3. Berpendidikan minimal Magister (S2) yang relevan dengan bidang 

keahlian yang ada pada perguruan tinggi, dibuktikan dengan fotokopi 

ijazah yang dilegalisir; 

4. Pernah melakukan penelitian dan dipublikasikan; 

5. Berusia  paling  tinggi  60  (enam  puluh)  tahun  pada  saat  berakhirnya  

masa  jabatan Kepala PPPM yang dijabat; 

6. Berpengalaman sebagai dosen minimal 1 (satu) tahun dilingkungan 

Poltekes Siteba; 

7. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

9. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Kepala Unit Workshop dan Laboratorium  

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen Tetap Yayasan  yang dibuktikan dengan salinan SK Yayasan;  

3. Berpendidikan minimal Strata 1 (S1) yang relevan dengan bidang 

keahlian yang ada pada perguruan tinggi, dibuktikan dengan fotokopi 

ijazah yang dilegalisir; 

4. Berusia  paling  tinggi  60  (enam  puluh)  tahun  pada  saat  berakhirnya  

masa  jabatan Kepala Unit Workshop dan Laboratorium yang dijabat; 

5. Berpengalaman sebagai dosen minimal 1 (satu) tahun dilingkungan 

Poltekes Siteba; 

6. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

7. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

8. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Kepala Unit Perpustakaan 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Tenaga Pendidik Tetap Yayasan yang dibuktikan dengan salinan SK 

Yayasan;  

3. Berlatar belakang pendidikan minimal D-III Perpustakaan dengan 

melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir 

4. Berusia  paling  tinggi  60  (enam  puluh)  tahun  pada  saat  berakhirnya  

masa  jabatan Kepala Unit Perpustakaan yang dijabat; 

5. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

6. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

7. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 



memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Kepala Unit Teknologi Informasi  

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Yayasan yang dibuktikan dengan salinan 

SK Yayasan;  

3. Berlatar belakang pendidikan minimal SI Manajemen Informatika atau 

yang re levandengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir 

4. Berusia  paling  tinggi  60  (enam  puluh)  tahun  pada  saat  berakhirnya  

masa  jabatan Kepala Unit Teknologi Informasi yang dijabat; 

5. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

6. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

7. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Kepala Unit Kerjasama dan Promosi 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen Tetap Yayasan  yang dibuktikan dengan salinan SK Yayasan;  

3. Berpendidikan minimal Magister (S2) yang relevan dengan bidang 

keahlian yang ada pada perguruan tinggi, dibuktikan dengan fotokopi 

ijazah yang dilegalisir; 

4. Berusia  paling  tinggi  60  (enam  puluh)  tahun  pada  saat  berakhirnya  

masa  jabatan Kepala Unit Kerjasama dan Promosi yang dijabat; 

5. Berpengalaman sebagai dosen minimal 1 (satu) tahun dilingkungan 

Poltekes Siteba; 

6. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

7. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

8. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 

Ketua Program Studi 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

2. Dosen Tetap Yayasan  yang dibuktikan dengan salinan SK Yayasan;  

3. Berpendidikan minimal Magister (S2) yang relevan dengan bidang 

keahlian yang ada pada program studi, dibuktikan dengan fotokopi ijazah 

yang dilegalisir; 

4. Berpengalaman sebagai dosen minimal 1 (satu) tahun dilingkungan 

Poltekes Siteba; 

5. SKP/DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 

6. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter rumah sakit pemerintah (Pusat atau daerah); 

7. Tidak pernah dipidanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 



 


