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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahiit'Inhirrchim

Statuta  Poltekes Siteba   ini   merupakan   revisi    dari   statuta   yang

telah   disahkan  oleh   Yayasan  Perkumpulan   Lembaga  Pecinta  Pendidikan

Kesehatan (PLPPK) dengan   Surat Keputusan Nomor  :  00l/IIImLPPK/2019

tanggal  15  Maret  2019.  Revisi      dilakukan  dalam    rangka    menyesuaikan

dengan  Permenristekdikti  No.16  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Tata  Cara

Pfnyusunan statuta pergLLruan Tinggi  swasta> Peraturan     Pemerintah     dan

Kaldah  Pergurunn  Tinggi  Poltekes  Siteba  maupun  dengan  perkembangan  /

perubahan  yang teriadi dan pengembangan nasa depan Poltekes Siteba.

Dengan revisi ini maka Statuta yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Padang,14 Desember 2021
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PENETAPAN STATUTA

POLITEKNIK RESEEIATAN SITEBA

Pengums P€rkumpulan Lemhaga Peeinta Pendidikan Keschatan grLPPxp Pndang

Meninbang     :     1.   Bahwa  statrfe  merupckan  pedoman  bngi  sebuah  pengupean  tinged

dalani menyelenggarakan pandidikan tinged di lingkungan Politelmik

Kesehafro Siteha.

2.   Balwa  sesuai  dengan  perkeinbangan  regulasi  pemerirEtch,  teknol®gi

informasi  dan  praktik  terbaik  dalam  penyelenggaraan  pendidikan

tinggi  dan  pengelolaan  perguman  tinggi,  maka  dipandang  perlu

menyempurnahan  Statota  Politelmik  Kesehatan  Siteha  Tchun  2005

near lebih efeldif dan efisien serta berdapr saing.

Mengingat       :     1.   Undang-Undang Nomor 20  Tchun  2003  tentang  Sistem  Pendidil!::an

Nasiond
2.   Undang-Undang Nomor 12 Talim 2012 tentang Pendidikan Tinggi



3.   PP Nomor 4 Talim 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4.   Surat  Keprrfusan Mendiknas  Nomor  155/U/1998  tentang  Organisasi

Kemdsiswan
5.   Surat  Kapartlsan  Mendihas  Nomor  232/U#000  tentang  Pedoman

Penyusunan Kurikulurn dan Penilaian Hasil Belajar

6.   Surat  KepLltusan  Mendiknas  Nomor  234/U/2000  tentang  Pedoman

Pendirian Perguruan Tinggi

7.   Surat  Kaputusan  Mendiknas  Nomor  184rty/2cel  tentang  PedomanS

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sariana

dan Pasea Sariana di Perguruan Tinggi

8.   Surat  Keputusan  Direktur  Jendral  Pendidikan  Tinggi  Dapartemen

Pendidikan Nasional RI N®mor 188®ikti/K€p/2cO2 ten±ang Pedrman

Pembukaaan Prograni Studs dan/atan Jurusan

9.   Surat Keputusan Mendiknas Nomor 45rty/2002 tentang Kurikulum inti

Pendidikan Tinggi

10. Permenristekdilrfu   Nomor   16   Talim   2018   Pedoman   Tata   Cara

Penyusunan Sfatrfta Perguruan Tinggi Swasta.

11. Permendikbnd  3  Tchun  2020  tentang  Standar  Nasional  Pendidihan

Tinggi.

12. Angggaran Dasar dan Aggaran Rumch Tangga Pednrmpulan Peeinfa

Pendidikan Keschatan q'LPPK) Padang

13. Anggaran  dasar  dan  anggaran  rumch  tangga  Politeknik  Kesehatan

Siteba

M€mutushan

Menetapkan    :     1.   Menyenprmakan  Sfatuta  Politeknik  Siteba  sebngal  Pedoman

Dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan

perguruan tinggi di lingkungan PoHte]mik Siteha   rfehagrz.pea;eq
terlanpir)



2.   Dengan diberlakukannya Putusan  ini,  mcka semua putusan dan

ketentuan yang telch ditetapkan yang isinya bertentangan dengan

Putusan ini dinyatckan tidck berlaku.

3.   Apabila  temyata  dikemudian  hari  terdapat  kekeliruan  dalani

penetapan  surat  keputusan  ini,  maka  akan  diadckan  perbaikan
sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Pedang
Pada Tanggal : I 6 Desember 202 I

Penguqus Perkumpulan Lembaga Pceinta P€ndidihan K€s€hatan (PLPPK) Padang

Tembusan disampailcan kepada Yth :

I.    Kepala LLDIKTI wilayah x, di padang
2.    Direktur politeknik Kesehatan siteba
3.    Senat politcknik Kesehatan siteba
4.    Ketua pfiodi di Lingkungan politeknik Kesehafan siteha
5.    Arsip
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MUKADIMAH 

  

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Unsur pokok yang menentukan bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa  

adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagian dari keimanan 

dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Globalisasi yang berdampak pada perubahan sosial yang begitu cepat memberi 

pengaruh nyata pada semua aspek kehidupan. Peluang dan tantangan yang 

dihadapi geberasi penerus bangsa semakin kompleks, menuntut ketersediaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang handal di bidang 

ilmu pengetahuan terutama pengetahuan medis sebagai filter terhadap pergulatan 

pemikiran dan kebudayaan yang semakin cepat perubahannya. 

Oleh karenanya, Politeknik Kesehatan Siteba adalah salah satu bentuk Perguruan 

Tinggi swasta yang mengemban tugas dan fungsi Perguruan Tinggi, khususnya 

dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan, 

teknologi dan kesehatan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan 

penerapannya. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi swasta, Politeknik 

Kesehatan Siteba merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan 

mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang perlu memiliki kemampuan 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dibidang kesehatan serta mengupayakan penggunaannya 

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kesejahteraan umat manusia; 

Politeknik Kesehatan Siteba berdiri pada tanggal 08 September 2006, memiliki 

tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai 

kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, serta menjunjung tinggi harkat dan 

martabat masyarakat Sumatera Barat, bangsa Indonesia, dan umat manusia; 

Oleh karena itu dengan tetap bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan tekad tersebut 

diatas, disusunlah Statuta Politeknik Kesehatan Siteba sebagai berikut: 
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 BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan : 

(1) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

(2) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai 

sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan 

penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik 

Kesehatan Siteba, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan 

peraturan umum, peraturan akademik  dan prosedur oprasional yang berlaku 

di Politeknik Kesehatan  Siteba. 

(3) Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang lebih tinggi dari pada 

pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. 

(4) Perkumpulan Lembaga Pecinta Pendidikan Kesehatan disingkat PLPPK 

adalah badan penyelenggara Politeknik Kesehatan Siteba. 

(5) Pimpinan Poltekes Siteba adalah Direktur Poltekes Siteba, dalam statuta ini 

disebut Direktur. 

(6) Senat Poltekes adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada 

Poltekes. 

(7) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik untuk melaksanakan pendidikan 

akademik dan atau profesional dalam sebagian/satu cabang keilmuan 

tertentu. 

(8) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik dibawah jurusan untuk 

melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam 

sebagian/satu cabang keilmuan tertentu, dalam statuta ini disebut Prodi. 

(9) Pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan untuk 

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengembangannya. 

(10) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada 

kesiapan penerapan keahlian tertentu.  
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(11) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 

pada Poltekes.  

(12) Pegawai Poltekes Siteba adalah pegawai yang diangkat dan atau 

dipekerjakan di Poltekes Siteba berdasarkan peraturan dan persyaratan yang 

berlaku. 

(13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar  dan belajar pada Poltekes. 

(14) Alumni adalah lulusan program studi atau program khusus atau program-

program lain  yang diselenggarakan oleh Poltekes. 

(15) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas 

akademika dilingkungan Poltekes Siteba untuk bertanggung jawab dan 

mandiri melaksanakan kegiatan akademik, yang terkait dengan pendidikan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang sesuai 

dengan ciri suatu masyarakat ilmiah. 

(16) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik 

dilingkungan Poltekes Siteba yang memungkinkan sivitas akademika 

menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah 

keilmuan. 

(17) Otonomi keilmuan adalah keleluasaan untuk mengelola dan 

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan 

kompetensinya. 

(18) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga fungsi dalam pelaksanaan 

pendidikan tinggi yang meliputi pelaksanaan dan pengembangan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(19) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam statuta ini 

disebut PkM. 

(20) Otonomi pengelola adalah kewenangan Poltekes Siteba untuk menerima, 

menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari PLPPK dan 

penerimaan langsung dari masyarakat. 
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(21) Kurikulum Poltekes adalah seperangkat sarana dan peraturan yang memuat 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan 

belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar Poltekes. 

 

BAB II 

NAMA DAN KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Politeknik Kesehatan ini bernama Politeknik Kesehatan Siteba, penulisan nama 

disingkat Poltekes Siteba. 

 

Pasal 3 

Poltekes Siteba ini berkedudukan di Padang, Provinsi Sumatera Barat 

 

 

BAB III 

AZAS, VISI, MISI DAN TUJUAN 

Poltekes Siteba berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

 

Pasal 4 

Visi 

Visi Poltekes Siteba adalah: “Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Kesehatan yang 

Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berdaya Saing Di Tingkat Nasional Tahun 

2030” 

Pasal 5 

Misi 

Misi Poltekes Siteba adalah: 

(1) Menyelenggarakan layanan pendidikan  untuk menghasilkan  tenaga lulusan  

yang Profesional dan memiliki daya saing. 

(2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian berdasarkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan Teknologi di bidang kesehatan. 
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(3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang komunikatif, 

edukatif dan inovatif berdasarkan kompetensi bidang kesehatan. 

(4) Menjalin dan mengembangkan kemitraan melalui kerjasama lintas program 

dan lintas sektor. 

 

Pasal 6 

Tujuan 

Tujuan Poltekes Siteba adalah untuk: 

(1) Menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing dalam bidang 

kesehatan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi   

(2) Menghasilkan publikasi penelitian terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.  

(3) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk 

menyelesaikan permasalahan di masyarakat. 

(4) Menciptakan jaringan kerja sama  lintas program dan lintas sektor yang 

berhubungan dengan bidang kesehatan dan industri. 

 

BAB IV 

IDENTITAS 

 

Pasal 7 

Riwayat Pendirian Poltekes 

Poltekes Siteba merupakan institusi pendidikan tinggi kesehatan di Propinsi 

Sumatera Barat yang pendirinanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No.212/D/O/2006 tanggal 8 September 2006. Tanggal 

pendirian ini juga dijadikan sebagai hari jadi Poltekes Siteba. Poltekes Siteba 

berkedudukan di Jl. Jhoni Anwar No. 17 A Lapai, Padang. 
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Pasal 8 

Lambang 

 

Poltekes Siteba memiliki lambang berupa: 

 

 

Arti lambang tersebut adalah : 

(1) Segi lima cembung melambangkan Pancasila yang merupakan Dasar Negara 

dan Poltekes Siteba didirikan berdasarkan Pancasila. 

(2) Padi dan Kapas melambangkan Kesejahteraan. 

(3) Lilin melambangkan Cahaya Penerangan. 

(4) Buku melambangkan Pendidikan. 

(5) Bintang hijau melambangkan Kesehatan. 

 

Pasal 9 

Penggunaan Lambang 

 

(1) Lambang digunakan disetiap kegiatan resmi baik kegiatan administratif 

maupun kegiatan fungsional. 

(2) Penggunaan lambang pada jaket Almamater, dibuat diatas warna dasar jurusan 

berbentuk segi lima cembung, dengan ketentuan: 

a. Warna dasar Merah, untuk jurusan Kebidanan. 

b. Warna dasar Biru Dongker, untuk jurusan Teknik Elektromedik. 

c. Warna dasar Hijau Muda, untuk jurusan Fisioterapi. 
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Pasal 10 

Bendera Poltekes 

 

 

Keterangan warna lambang disertai dengan kode warna 

(1) Bendera Poltekes Siteba adalah kelengkapan yang merupakan lambang 

kebesaran Poltekes Siteba. 

(2) Bendera Poltekes Siteba berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 150 

cm x 100 cm, dengan paduan warna sesuai dengan warna jurusan. 

(3) Isi: Lambang Poltekes Siteba, dengan tulisan POLITEKNIK KESEHATAN 

SITEBA - POLTEKES SITEBA melingkar di atas lambang dan tulisan 

PLPPK di bawah lambang. 

(4) Bendera Poltekes Siteba digunakan pada acara seremonial di Poltekes Siteba. 

 

Pasal 11 

Bendera Jurusan 

 

     

Bendera program studi adalah kelengkapan yang merupakan lambang kebesaran 

Program Studi : 

(1) Bendera Program Studi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 120 

cm x 80 cm, berwarna sesuai jurusan masing-masing. 
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(2) Warna : 

Merah  : Kebidanan 

Biru Dongker : Teknik Elektromedik 

Hijau Muda : Fisioterapi 

(3) Isi : Lambang Poltekes Siteba, dengan tulisan NAMA JURUSAN – 

POLTEKES SITEBA yang mendatar di bawah lambang. 

(4) Bendera digunakan pada acara seremonial Jurusan, Poltekes Siteba dan 

PLPPK. 

 

Pasal 12 

Upacara Akademik dan Atribut lain 

 

(1) Bentuk, tujuan, pedoman dan tata cara penyelenggaraan upacara akademik 

ditetapkan dengan keputusan direktur. 

(2) Atribut-atribut lain yang berkaitan dengan upacara akademik, ditetapkan 

dengan keputusan Direktur Poltekes Siteba setelah mendapat persetujuan 

senat. 

Pasal 13 

Mars Poltekes Siteba 

 

Poltekes Siteba mempunyai Mars yaitu Mars Poltekes Siteba yang 

membangkitkan semangat dan persatuan sivitas akademika, diperdengarkan pada 

acara seremonial. 

 

Pasal 14 

Bahasa 

 

(1) Bahasa resmi penyelenggara kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 

Administrasi adalah Bahasa Indonesia. 

(2) Bahasa Asing dapat digunakan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

dan Admistrasi apabila bahasa asing tersebut memang diperlukan untuk 
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melakukan kontak dan komunikasi dengan orang asing, guna pengembangan 

IPTEKS serta kerja sama antar lembaga. 

 

Pasal 15 

Busana Akademik 

 

(1) Busana akademik merupakan identitas norma kehidupan kampus sebagai 

masyarakat ilmiah. 

(2) Busana akademik berbentuk toga dan kelengkapannya dipakai pada acara 

seremonial akademik. 

(3) Jaket almamater adalah busana resmi untuk seluruh mahasiswa, berwarna pink 

dengan lambang Poltekes Siteba di dada kiri.  

(4) Busana kuliah adalah busana yang dipakai oleh mahasiswa untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) baik di kelas, labotarium, rumah 

sakit dan lapangan. Bentuk busana disesuaikan dengan kebutuhan dan identitas 

jurusan masing-masing. 

(5) Buasana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jubah 

yang dikenakan oleh Direktur, Wakil Direktur/Sekretaris Pelaksana dan 

anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi akademik seperti  upacara dies 

natalis, wisuda, pengukuhan guru besar, promosi  doktor  kehormatan, dan 

upacara penting lainnya.  

a. Bahan dan ukuran busana terbuat dari bahan/kain yang disesuaikan yang 

berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan lengan 

panjang 

b. Kalung jabatan Direktur dikenakan di atas toga, berbentuk rangkaian 

lambang Poltekes  terbuat dari logam tipis  berwarna kuning emas. 

(6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  jubah 

yang dikenakan wisudawan  Poltekes. 

(7) Toga wisudawan  sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  terbuat dari kain 

berwarna hitam, ukuran disesuaikan, dan panjang sampai ke bawah lutut, 

lengan panjang dengan lebar yang merata. 
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BAB V 

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

Pasal 16 

Jenis dan Program Pendidikan yang Diselenggarakan 

(1) Poltekes Siteba merupakan perguruan tinggi kejuruan (vokasi) di bidang 

kesehatan.  

(2) Sebagai perguruan tinggi vokasi Poltekes Siteba bisa menyelenggarakan 

Program studi D-III dan/atau Program D-IV 

(3) Politeknik Siteba memiliki 3 (tiga) program studi sesuai SK pendiriannya, 

yaitu; 

a. D-III Program Studi Kebidanan. 

b. D-III Program Studi Teknik Elektromedik. 

c. D-III Program Studi Fisioterapi. 

(4) Program studi pada Poltekes Siteba dapat ditingkatkan, ditambah maupun di 

kurangi berdasarkan kebutuhan stakeholder atas usulan Direktur ke 

Yayasan/Lembaga berdasarkan rekomendasi Senat Poltekes, setelah 

mendapatkan persetujuan Yayasan/Lembaga. 

 

Pasal 17 

Kalender Akademik 

(1) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun 

secara rinci dalam setiap semester. Kalender akademik Poltekes Siteba 

disusun oleh Direktur beserta jajarannya sesuai agenda akademik di Poltekes 

Siteba dan Prodi. 

(2) Tujuan  kalender  akademik  adalah  sebagai  pedoman  bagi  seluruh  sivitas 

akademika Poltekes Siteba dalam menjadwalkan semua kegiatan akademik 

selama 1 (satu) tahun akademik, sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana 

sesuai dengan rencana. 
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Pasal 18 

Penerimaan Mahasiswa 

(1) Poltekes Siteba terbuka bagi setiap calon mahasiswa tanpa membeda-bedakan 

golongan, suku agama, dan status sosial setiap orang yang ingin belajar di 

Poltekes Siteba. 

(2) Penerimaan mahasiswa dilaksanakan melalui jalur Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (PMB) Poltekes Siteba, mahasiswa alih program, dan 

transfer.  

(3) Registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, yudisium dan wisuda 

a. Staf dan sekretaris jurusan membuat jadwal ujian berdasarkan hari, tanggal, 

semester dan mata kuliah. Paling lambat satu hari sebelum ujian staf di 

jurusan menerima jadwal ujian, jadwal dosen pengawas. 

b. Yudisium dilakukan untuk menentukan mahasiswa yang berhak atau tidak 

berhak wisuda di suatu periode wisuda. Wakil direktur 1 dan ketua jurusan 

bertanggung jawab penuh atas penentuan berhak atau tidak berhak seorang 

mahasiswa untuk diwisuda pada suatu periode wisuda. 

c. Panitia mengumumkan jadwal wisuda dan persyaratan yang harus 

dilengkapi oleh calon wisudawan. Calon wisudawan mendaftar ke bagian 

pendaftaran wisuda dengan menunjukkan bukti pembayaran uang wisuda 

dari bagian keuangan. 

 

Pasal 19 

Kurikulum 

(1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, serta evaluasi sesuai dengan 

perkembangan zaman dan IPTEKS serta kompetensi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna lulusan. 

(2) Kurikulum di Poltekes siteba dikembangkan oleh setiap program studi yang 

mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan 

keterampilan dengan mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan 
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Tinggi dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait.  

(3) Ketentuan mengenai implementasi kurikulum pendidikan yang berlaku di 

Poltekes Siteba diatur dalam Keputusan Direktur. 

 

Pasal 20 

Penyelenggaraan Perkuliahan 

(1) Administrasi Akademik  

a. Administrasi   akademik   pendidikan   tinggi   diselenggarakan   

dengan menerapkan sistem kredit semester.  

b. Dalam sistem kredit semester, mahasiswa harus dibimbing oleh seorang 

dosen penasihat akademik (dosen wali).  

(2) Tahun Akademik  

a. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan ditetapkan sesuai peraturan 

yang berlaku dengan mempertimbangkan waktu penerimaan peserta didik 

baru.  

b. Satu tahun akademik terdiri atas : 2 semester. 

c. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1), dan (2) ditetapkan 

dengan surat keputusan  Direktur. 

 

Pasal 21 

Penelitian 

(1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan 

dan teknologi 

(2) Penelitian merupakan salah satu kegiatan tri dharma yang harus dilaksanakan 

oleh dosen tiap semester. 

(3) Penelitian dosen dapat mengikutsertakan tenaga kependidikan, mahasiswa, 

maupun pihak stakeholder. 

(4) Pendanaan penelitian bersumber dari dana Yayasan PLPPK dan/atau sumber 
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hibah dari instansi pemerintah, swasta dan/atau mandiri. 

(5) Prosedur pelaksanaan penelitian lebih lanjut ditetapkan oleh Poltekes Siteba 

melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) yang 

tertuang dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Poltekes Siteba. Buku panduan ini berisi aturan tentang; 

a. Arah dan peta jalan penelitian yang diselengarakan; 

b. Publikasi hasil penelitian; 

c. Pemanfaatan hasil penelitian; 

d. Hak Kekayaan Intelektual; dan 

e. Hal lain tentang penyelengaraan penelitian. 

 

Pasal 22 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

(1) Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

(2) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tri dharma 

yang harus dilaksanakan oleh dosen tiap semester. 

(3) Pengabdian kepada masyarakat dosen dapat mengikutsertakan tenaga 

kependidikan, mahasiswa, maupun pihak stakeholder. 

(4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari dana Yayasan 

PLPPK dan/atau sumber hibah dari instansi pemerintah, swasta dan/atau 

mandiri. 

(5) Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat lebih lanjut ditetapkan 

oleh Poltekes Siteba melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (P3M) yang tertuang dalam Buku Panduan Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat Poltekes Siteba. Buku panduan ini berisi 

aturan tentang; 

a. Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang diselengarakan; 

b. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 
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c. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat; 

d. Hal lain tentang penyelengaraan pengabdian kepada masyarakat. 

 

BAB VI 

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK  

DAN OTONOMI KEILMUAN 

 

Pasal 23 

Kebebasan Akademik 

(1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika 

Poltekes Siteba untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara mandiri dan 

bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. 

(2) Direktur menjamin dan mengupayakan agar tiap anggota sivitas akademika 

dapat melaksanakan kebebasan mimbar dan akademik dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan norma dan 

kaidah keilmuan. 

(3) Setiap sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya 

tidak merugikan pelaksanaan akademik Poltekes Siteba dan bertanggung 

jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, sesuai dengan norma dan 

kaidah keilmuan. 

 

Pasal 24 

Kebebasan Mimbar Akademik 

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik 

yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat 

secara bebas di Poltekes Siteba sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. 

(2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam 

bentuk seminar, ceramah, lokakarya, symposium, diskusi panel, dan ujian 

dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang profesional. 
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(3) Pelaksanaan kebebasan mimbar diarahkan untuk pengembangan diri sivitas 

akademika, terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan peradaban. 

 

Pasal 25 

Otonomi Keilmuan 

(1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Direktur dan 

sivitas akademika Poltekes Siteba berpedoman pada otonomi keilmuan. 

(2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Poltekes Siteba diatur dengan surat 

keputusan Direktur Poltekes Siteba. 

 

BAB VII 

GELAR, SEBUTAN, PENGHARGAAN, DAN IJAZAH 

 

Pasal 26 

Gelar 

(1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar 

akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi 

akademik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(3) Ijazah diberikan  kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua 

persyaratan kelulusan pendidikan akademik. 

 

Pasal 27 

Sebutan 

(1) Gelar akademik ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan 

gelar yang bersangkutan. 

(2) Jenis gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
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Pasal 28 

Penghargaan 

Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 29 

Ijazah dan Sertifikat 

(1) Politeknik memberikan ijazah dan gelar sebagai bukti kelulusan dan/atau 

sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan kompetensi di bidang 

keterampilan tertentu. 

(2) Syarat pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan 

gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Direktur dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI 

 

Pasal 30 

Susunan Organisasi 

Organisasi Poltekes Siteba terdiri atas: 

1. Penyelenggara 

2. Direktur dan Wakil Direktur / Sekretaris Pelaksana (SekPel) 

3. Senat Poltekes Siteba 

4. Unit-unit Pengelola: Perlengkapan dan Aset, Perpustakaan, Informasi dan 

Teknologi, dan Kerjasama dan Promosi. 

5. Sub Bagian Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan, dan Keuangan 

6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal 

7. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

8. Jurusan/Program Studi 

9. Laboratorium 
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10. Unsur lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

Politeknik. 

 

Pasal 31 

Stuktur Organisasi 

Struktur Organisasi di Poltekes Siteba mengacu pada Permenkes No. 38 tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Kementrian 

Kesehatan. 

 

12/9/2021

Struktur Organisasi Direktorat Politeknik Kesehatan Siteba

 YAYASAN PLPPK

DIREKTUR

xxx

SEKRETARIS PELEAKSANA

xxx

SENAT DIREKTORAT 

PUSAT PENELITIAN dan PENGABMAS

xxx

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

xxx

UNIT PENGELOLA PERLENGKAPAN dan ASET

xxx

UNIT PENGELOLA PERPUSTAKAAN

xxx

UNIT PENGELOLA INFORMASI dan TEKNOLOGI

xxx

UNIT PENGELOLA KERJASAMA dan PROMOSI

xxx

Ketua Prodi Fisioterapi

xxx

Sekreataris Prodi Fisioterapi

xxx

Kepala Labor Fisiotrapi

xxxDOSEN FISIOTERAPI 

Ketua Prodi Kebidanan

 xxx

Sekreataris Prodi Kebidanan

xxx 

Kepala Labor Kebidanan

xxxDOSEN KEBIDANAN 

Ketua Prodi Elektromedik

xxx

Sekreataris Prodi Elektromedik

xxx

Kepala Labor Elektromedik

xxxDOSEN ELEKTROMEDIK 

Keterangan:

Garis putus-putus, hubungan koordinasi

SUBBAG

AKADEMIK dan KEMAHASISWAAN

xxx

SUBBAG

KEUANGAN

xxx 

SUBBAG

ADMINISTRASI UMUM

xxx

 

 

Bagian Pertama 

Penyelenggara 

Pasal 32 

(1) Penyelenggara Poltekes Siteba adalah Perkumpulan Lembaga Pecinta 

Pendidikan Kesehatan (PLPPK) merupakan pendiri, pemilik Poltekes Siteba. 

(2) PLPPK dapat/dimungkinkan membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) 

Poltekes Siteba untuk melaksanakan tugas : 

a. Memberi arahan dan pertimbangan pengelolaan Poltekes Siteba. 
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b. Bersama Poltekes Siteba menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Tahunan. 

c. Bersama PLPPK dan Senat menyusun Statuta dan Rencana Induk 

Pengembangan (RIP). 

d. Membuat laporan kepada PLPPK. 

(3) BPH Poltekes Siteba Berwenang : 

a. Mengangkat, memberhentikan Dosen dan Tenaga Pendidikan  atas usul 

pimpinan PLPPK. 

b. Melaksakan pembinanaan dan Pengawasan penyelenggaraan Poltekes 

Siteba. 

c. Melakukan Pembinaan dan pengembangan Poltekes Siteba.  

(4) Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya tiga orang sebanyak 

banyaknya tujuh orang terdiri dari unsur Direktur, Sekretaris, Bendahara dan 

Anggota. 

(5) Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan anggota BPH Poltekes Siteba 

ditetapkan oleh PLPPK. 

(6) Ketentuan jabatan BPH Poltekes Siteba diatur sebagai berikut : 

a. Masa jabatan BPH selama lima tahun. 

b. Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa 

jabatan. 

c. Ketua, Sekertaris, Bendahara dan anggota BPH tidak boleh merangkap 

unsur PLPPK. 

 

Bagian Ketiga 

Direktur 

Pasal 33 

(1) Pimpinanan Poltekes Siteba adalah Direktur. 

(2) Direktur Poltekes Siteba sebagai penanggung jawab utama, disamping 

melakukan arahan kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan 
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tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi atas dasar rekomendasi senat 

Poltekes Siteba dan persetujuan Yayasan PLPPK. 

(3) Masa jabatan Direktur adalah 5 (lima) tahun.  

(4) Direktur yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut 

turut. 

(5) Dalam melaksanakan bidang akademik dan administrasi, Direktur Poltekes 

Siteba bertanggung jawab kepada Pimpinan PLPPK. 

a. Di bidang akademik, pimpinan Poltekes Siteba bertanggung jawab kepada 

Pimpinan PLPPK dan/atau unsur pemerintah terkait. 

b. Di bidang administrasi dan keuangan Direktur Poltekes Siteba 

bertanggung jawab kepada PLPPK. 

(6) Direktur dapat mewakili Poltekes Siteba di dalam dan di luar pengadilan untuk 

kepentingan dan tujuan Poltekes Siteba. 

(7) Unsur Direktur tidak boleh mewakili Poltekes Siteba apabila: 

a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Poltekes Siteba dengan unsur 

Direktur bersangkutan. 

b. Anggota Direktur yang bersangkutan mempunyai kepentingan 

bertentangan dengan kepentingan Poltekes Siteba. 

 

Pasal 34 

Jabatan Rangkap 

(1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap dan jabatan struktural lainnya 

pada lembaga pendidikan tinggi lain. 

(2) Jabatan struktural lainnya yang tercantum seperti pada ayat (1), adalah jabatan  

yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan 

Poltekes Siteba. 

(3) Direktur dapat diizinkan menjabat struktural dan fungsional lainnya dalam 

instansi/lembaga pemerintahan daerah maupun pusat, dengan dibuktikan surat 

izin dari lembaga/yayasan. 
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Pasal 35 

Pemilihan Direktur 

(1) Direktur Poltekes Siteba dapat dipilih dan ditetapkan secara langsung oleh 

yayasan/lembaga, atau: 

(2) Senat dapat mengajukan Calon Direktur Poltekes Siteba kepada Ketua 

Yayasan PLPPK untuk dilakukan proses pemilihan. 

(3) Proses pemilihan calon direktur Poltekes Siteba oleh senat dilakukan dengan 

cara : 

a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota senat. 

b. Dipilih secara musyawarah untuk mufakat. 

c. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diadakan 

pemungutan suara dan dipilih dari suara yang terbanyak. 

(4) Calon direktur Poltekes Siteba terpilih dapat ditetapkan oleh PLPPK sebagai 

Direktur  Poltekes Siteba. 

 

Pasal 36 

Tugas dan Wewenang Direktur 

(1) Direktur bertugas untuk : 

a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

b. Menyusun visi misi Poltekes Siteba 

c. Menyusun rencana strategis 

d. Menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) beserta jobdesk 

masing-masing jabatan. 

e. Membuat peraturan dan kebijakan operasional 

f. Membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam 

hubungan kerjasama dengan lingkungan 

g. Memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan 

h. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Poltekes Siteba. 



20 
 

STATUTA POLTEKES SITEBA 

i. Memonitoring pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

j. Menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk meningkatkan kualitas 

institusi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan melibatkan yayasan PLPPK. 

k. Menghadiri setiap pertemuan baik yang dilaksanakan oleh yayasan PLPPK 

maupun LLDIKTI wilayah X serta institusi lainnya. 

l. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Yayasan PLPPK tentang 

kemajuan Poltekes Siteba. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), Direktur berwenang : 

a. Dengan pertimbangan senat menetapkan peraturan Poltekes Siteba. 

b. Dalam keadaan memaksa, membuat peraturan Direktur pengganti 

Peraturan Poltekes Siteba. 

c. Membuat Surat Keputusan Direktur. 

(3) Apabila Direktur berhalangan tetap, PLPPK dapat mengangkat pejabat 

sementara Direktur. 

 

Bagian Keempat 

Senat, Fungsi Senat dan Rapat Senat  

 

Pasal 37 

Senat 

(1) Senat  merupakan badan normatif dan perwakilan di Poltekes Siteba. 

(2) Senat ditetapkan melalui surat keputusan Direktur dengan masa jabatan 5 

(lima) tahun. 

(3) Senat terdiri dari : 

a. Ketua, sekretaris dan anggota senat. 

b. Anggota senat berasal dari unsur: 

1) Direktur (ex officio). 

2) Wakil Direktur/Sekretaris Pelaksana (ex officio). 
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3) Ketua Program Studi (ex officio). 

4) Unsur lain yang ditetapkan direktur sebanyak-banyaknya 2 orang. 

(4) Ketua dan sekretaris senat dipilih oleh anggota senat yang bukan unsur ex 

officio. 

 

Pasal 38 

Fungsi Senat 

(1) Senat Politeknik memiliki fungsi: 

a. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan 

pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Politeknik. 

b. Mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode 

etik sivitas Akademika di Poltekes. 

(2) Senat mempunyai tugas pokok dan wewenang: 

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekes Siteba. 

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta 

kepribadian sivitas akademik. 

c. Bersama-sama ketua merumuskan norma penyelenggaraan Poltekes 

Siteba. 

d. Memberikan rekomendasi atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Poltekes Siteba yang diajukan oleh pimpinan Poltekes Siteba. 

e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Poltekes Siteba atas pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Siteba. 

g. Memberikan pertimbangan kepada PLPPK berkenaan dengan calon-calon 

yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua.  

h. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekes Siteba tentang 

kenaikan jabatan akademik dosen.  

i. Menegakkan norma-norma yang berlaku di Poltekes Siteba. 
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j. Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja Poltekes Siteba. 

 

Pasal 39 

Rapat Senat 

(1) Rapat senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya ½ (setengah) 

tambah 1 (satu) orang anggota senat. 

(2) Rapat senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 

dari jumlah seluruh anggota : 

a. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh 

anggota ditunda 2 kali 15 menit. 

b. Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat 

dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.  

(3) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris. 

(4) Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat. 

(5) Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan 

pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak. 

 

Bagian Kelima 

Pelaksana Akademik, Jurusan, dan Program Studi 

 

Pasal 40 

Pelaksana Akademik 

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran adalah program studi 

dibawah koordinasi jurusan. 
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Pasal 41 

Jurusan 

(1) Jurusan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam seperangkat 

cabang ilmu pengetahuan, teknologi  dan/atau kompetensi. 

(2) Jurusan terdiri atas Ketua, Sekretaris Jurusan dan Program Studi, dan para 

dosen. 

(3) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur Poltekes Siteba. 

(4) Ketua dan Sekretaris Jurusan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa 

jabatan berturut turut.  

(5) Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dan ditetapkan oleh Direktur 

Poltekes Siteba. 

(6) Jika pada Poltekes Siteba hanya ada satu prodi untuk masing-masing cabang 

ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kompetensi maka yang ada hanya 

program studi.  

 

Pasal 42 

Program Studi 

(1) Program studi melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 

satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kompetensi. 

(2) Program studi terdiri atas Ketua, Sekretaris program studi dan para dosen. 

(3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur Poltekes Siteba. 

(4) Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah menyelesaikan masa 

jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 

(dua) kali masa jabatan berturut turut.  

(5) Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi dipilih dan ditetapkan oleh Direktur 

Poltekes Siteba. 
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Bagian Keenam 

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 

Pasal 43 

(1) Lembaga penjaminan mutu internal merupakan lembaga yang mengelola 

penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara 

konsisten dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan. 

(2) Penjaminan mutu internal merupakan unsur pelaksana dalam melakukan 

penjaminan mutu. 

(3) Penjaminan mutu internal meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

(4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui lima langkah yaitu 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) 

(5) Penjaminan mutu di Poltekes Siteba dilaksanakan di tingkat institusi, dan 

program studi. 

(6) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana 

dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Direktur. 

 

Bagian Ketujuh 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(1) Pelaksana sebagian tugas Poltekkes Siteba dibidang penelitian terapan 

(2) Pelaksana sebagian tugas Poltekkes Siteba dibidang pengabdian masyarakat 

yang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur 
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Bagian Kedelapan 

Unsur Pelaksana Akademik 

 

Pasal 45 

Laboratorium 

 

(1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada 

program studi dalam pendidikan akademik atau profesi. 

(2) Laboratorium dikelola oleh seorang kepala berasal dari dosen yang 

keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensinya.  

(3) Kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekes Siteba. 

(4) Kepala Laboratarium bertanggung jawab kepada Direktur Poltekes Siteba  

(5) Dalam menjalankan tugasnya kepala laboratorium dibantu oleh asisten 

laboran. 

(6) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam 

Peraturan Poltekes Siteba. 

 

Bagian Kedelapan 

Unsur Unit Pengelola 

 

Pasal 45 

Unit Pengelola Perlengkapan dan Aset 

Unit pengelola perlengkapan dan aset adalah unsur pembantu pimpinan di bidang 

administrasi perencanaan, pendataan, dan pelaporan seluruh aset yang dimiliki 

Poltekes Siteba. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

STATUTA POLTEKES SITEBA 

Pasal 46 

Unit Pengelola Perpustakaan 

Unit pengelola perpustakaan adalah unsur pembantu pimpinan untuk memberikan 

layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

Pasal 47 

Unit Pengelola Informasi dan Teknologi 

Unit pengelola informasi dan teknologi adalah unsur pembantu pimpinan untuk 

mengumpulkan,  mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta 

memberikan layanan data untuk program-program pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

Pasal 48 

Unit Pengelola Kerjasama dan Promosi 

Unit pengelola kerjasama dan promosi adalah unsur pembantu pimpinan untuk : 

(1) Menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam meningkatkan 

produktivitas Poltekkes Siteba dalam bentuk kerja sama operasional. 

(2) Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk promosi Poltekes Siteba. 

 

Bagian Kesembilan 

Unsur Administrasi 

 

Pasal 49 

Pelaksana Administrasi 

(1) Satuan pelaksana administrasi merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan 

administratif yang meliputi : 

a. administrasi akademik dan kemahasiswaan, 

b. administrasi umum, 

c. administrasi keuangan, 
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(2) Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan 

oleh Bagian. 

(3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur Poltekes Siteba. 

(4) Masing-masing bagian terdiri dari Unit Kerja bertanggung jawab kepada 

Kepala Bagian. 

(5) Kepala Bagian dan Staff Unit Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Direktur 

Poltekes Siteba. 

(6) Bagian dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Poltekes 

Siteba. 

 

Pasal 50 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu 

pimpinan di bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif di bidang akademik dan kemahasiswaan 

di lingkungan Poltekes Siteba. 

 

Pasal 51 

Administrasi Umum 

Bagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang 

administrasi umum yang mempunyai tugas memberikan pelayanan 

administratif di bidang umum di lingkungan Poltekes Siteba. 
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Pasal 52 

Administrasi Keuangan 

Bagian Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang keuangan yang 

mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di 

lingkungan Poltekes Siteba. 

 

Bagian Kesepuluh 

Urutan Peraturan  

 

Pasal 53 

 

Urutan peraturan Poltekes Siteba adalah : 

1. Statuta Poltekes Siteba. 

2. Peraturan Poltekes Siteba. 

3. Keputusan Poltekes Siteba. 

4. Peraturan Pelaksana yang lain. 

 

Pasal 54 

(1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan 

PLPPK atas rekomendasi dari senat.  

(2) Peraturan Poltekes Siteba merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat 

oleh Ketua Yayasan PLPPK bersama dengan Senat. 

(3) Keputusan Direktur adalah keputusan yang dibuat oleh Direktur dalam bidang-

bidang tertentu. 

(4) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat 

struktural di bawah Direktur Poltekes Siteba sebagai peraturan pelaksana 

diatasnya. 

(5) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, 

dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan 

pertimbangan dari Senat. 
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BAB IX 

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 

 

Pasal 55 

Tenaga Pendidik 

 

(1) Tenaga Pendidik adalah dosen  

a. Dosen meliputi: Dosen Homebase Adjunct, Dosen Homebase Non-

Adjunct, Dosen DPK (Dosen Perbantuan Kopertis), Dosen Tidak Tetap 

(Luar Biasa), dan  Dosen Tamu yang ditetapkan sebagai tenaga pendidik di 

Poltekes Siteba.  

b. Ketentuan tentang dosen lebih lanjut diatur tersendiri dalam Peraturan 

Penyelenggara.  

(2) Tenaga Pendidik memiliki Tugas, Hak dan Kewajiban, Jabatan Akademik, 

Ketentuan  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  yang diatur dalam Peraturan 

Kepegawaian Poltekes Siteba. 

 

Pasal 56 

Tenaga Kependidikan 

 

(1) Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang ditempatkan sebagai tenaga 

penunjang pelaksanaan kegiatan akademik, organisasi dan manajemen.  

(2) Tenaga Kependidikan memiliki Tugas, Hak dan Kewajiban, Jabatan, 

Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian yang diatur dalam Peraturan 

Kepegawaian Poltekes Siteba. 
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BAB X  

MAHASISWA DAN ALUMNI 

 

Pasal 57 

Mahasiswa 

(1) Yang dimaksud dengan mahasiswa Poltekes Siteba adalah peserta didik yang 

terdaftar secara resmi dan mengikuti pendidikan di Poltekes Siteba. 

(2) Untuk menjadi mahasiswa harus memiliki kemampuan dan memenuhi 

persyaratan tertentu yang disyaratkan oleh Poltekes Siteba sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 58 

Hak Mahasiswa 

(1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut 

dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Poltekes 

Siteba. 

(2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang Poltekkes Siteba 

Padang sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan. 

(3) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program yang 

diikuti dalam penyelesaian studi. 

(4) Memperoleh layanan informasi berkaitan dengan studi yang diikuti.  

(5) Memanfaatkan Fasilitas yang ada di Polteknik Kesehatan Siteba Padang dalam 

rangka kelancaran proses belajar. 

 

Pasal 59 

Kewajiban Mahasiswa 

 

(1) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Poltekes Siteba. 

(2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan 

keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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(3) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang 

berlaku. 

(4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni. 

(5) Menjaga kewibawaan, martabat dan nama baik Poltekes Siteba sebagai 

almamater. 

(6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 

(7) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat : 

a. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

b. Menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Pasal 60 

Organisasi Kemahasiswaan 

 

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah sarana pengembangan diri mahasiswa 

kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas 

kepribadian melalui kegiatan ekstra kurikuler, yaitu kegiatan kemahasiswaan 

yang meliput penalaran keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan 

kesejahteraan mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Direktur. 

(2) Organisasi kemahasiswaan di Poltekes Siteba terdiri atas : 

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). 

b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). 

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). 

(3) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, keanggotaan, kepengurusan, masa kerja, dan 

pembiayaan organisasi kemahasiswaan diatur secara bersama atas dasar 

musyawarah dan mufakat dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

(4) Susunan kepengurusan BEM dan DPM ditetapkan dan disahkan oleh Direktur. 

(5) Susunan kepengurusan HMJ ditetapkan dan disahkan oleh Jurusan/Prodi. 
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Pasal 61 

Alumni 

Alumni Poltekes Siteba adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan 

dan dinyatakan oleh Institusi. 

Pasal 62 

Organisasi Alumni 

(1) Organisasi alumni dapat dibentuk oleh alumni yang bertujuan untuk membina 

hubungan antar sesama alumni dan hubungan dengan Poltekes Siteba dalam 

upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. 

(2) Organisasi alumni berada dibawah dan dibina oleh Direktur. 

 

Pasal 63 

Organisasi Profesi 

(1) IKATEMI : Ikatan Elektromedis Indonesia. Bertujuan untuk membangun 

profesionalisme mutu pelayanan Elektromedis Indonesia, dengan upaya 

meningkatkan mutu pelayanan dan kompetensi profesi Elektromedis, serta 

meningkatkan dan mengembangkan pendidikan Teknik Elektromedik di 

Indonesia. 

(2) IBI : Ikatan Bidan Indonesia. Bertujuan untuk membina pengetahuan dan 

keterampilan anggota dalam profesi kebidanan, khususnya dalam pelayanan 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta kesejahteraan keluarga. 

(3) IFI : Ikatan Fisioterapi Indonesia. Bertujuan untuk mewujudkan kesehatan 

nasional dengan pelayanan fisioterapi profesional, mandiri dan bermartabat. 
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BAB XI  

KERJASAMA 

 

Pasal 64 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, Poltekes Siteba dapat menjalin 

kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain baik di dalam 

maupun luar negeri. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada atau (1) dapat berbentuk : 

a. Kontrak manajemen. 

b. Program kembaran. 

c. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan 

akademik. 

d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik. 

e. Penerbitan bersama karya ilmiah. 

f. Penyelenggaraan bersama, seminar atau kegiatan ilmiah lain. 

g. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. 

(3) Kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi 

diatur dalam suatu ketentuan yang ditetapkan Direktur atas persetujuan senat. 

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan 

sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Poltekes Siteba.   

 

BAB XII 

SARANA DAN PRASARANA 

 

Pasal 65 

(1) Perencanaan dan penambahan sarana dan prasaran disesuaikan dengan 

perkembangan Poltekes Siteba untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan 

Tinggi, ditetapkan oleh Yayasan atas usul Direktur setelah mendapat 

persetujuan senat. 

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal 

dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi 

pengelolaan kekayaan milik Negara. 
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(3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal 

dari masyarakat dan pihak luar negeri yang diluar penggunaan dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Direktur dengan persetujuan senat. 

(4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekes Siteba diatur oleh Yayasan 

PLPPK setelah mendapat  pertimbangan dari Direktur dan Senat. 

(5) Sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran meliputi : 

a. Bangunan sudah milik sendiri atas nama Basuki Ario Seno, Erdi Nur, 

Suksmerri, Wijayantono, Paisol, Lamizar Yoena dan tidak menyewa yang 

terdiri atas : bangunan kelas, laboratorium, Kantor Poltekes Siteba dan 

Yayasan, perpustakaan dan ruang dosen. 

b. Peralatan pendidikan, meliputi peralatan laboratorium, alat bantu 

pendidikan dan pengajaran, perangkat administrasi dan peralatan ruangan. 

c. Lahan praktek berupa sarana untuk melakukan praktek kerja klinik dan 

praktek kerja lapangan. Lahan praktek dapat menggunakan sarana 

kesehatan di luar Poltekes Siteba yang diperoleh melalui kerjasama dengan 

instansi terkait sesuai dengan program pendidikan Poltekes Siteba. 

 

BAB XIII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 66 

(1) Sumber dana untuk pembiayaan kegiatan di Poltekes Siteba dapat diperoleh 

dari sumber pemerintah dan masyarakat dan pihak lain baik di dalam 

maupun luar negeri yang tidak mengikat. 

(2) Pembiayaan terdiri dari anggaran rutin dan pembangunan. 

(3) Penggunaan anggaran pembangunan diatur dengan ketentuan – ketentuan 

yang berlaku. 

(4) Dana yang diproses dari masyarakat adalah : 

a. Biaya seleksi ujian masuk Poltekes Siteba. 

b. Sumbangan pembinaan pendidikan. 
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c. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan 

pendidikan. 

d. Hasil usaha atau kontrak kerja yang dilakukan dengan pihak luar 

Poltekes Siteba. 

(5) Sumbangan dan hibah dari orang tua mahasiswa, alumni, perorangan, 

lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. 

(6) Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Poltekes Siteba harus 

dibahas dan disetujui oleh senat sebelum diusulkan oleh direktur kepada 

yayasan PLPPK untuk disyahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja 

Poltekes Siteba. 

(7) RAPB ditetapkan setiap tahun. 

(8) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana masyarakat didasarkan atas 

pola prinsip tidak mengikat. 

(9) Tahun anggaran Poltekes Siteba berjalan dari satu September sampai dengan 

31 Agustus tahun berikutnya. 

(10)  Penyampaian usulan RAPB kepada yayasan PLPPK selambat – lambatnya 

tanggal satu Agustus, apbila Poltekes Siteba tidak dapat menyampaikan 

RAPB pada tanggal tersebut, maka pengesahan APB dilaksanakan sesuai 

dengan anggaran tahun sebelumnya. 

 

Pasal 67 

(1) Otonomi pengelolaan di bidang keuangan mencakup kewenangan Poltekes 

Siteba untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari 

yayasan PLPPK dan pemerintah langsung dari masyarakat. 

(2) Otonomi pengelolaan di bidang keuangan mencakup kewenangan jurusan 

untuk menerima, menyempurnakan dan menggunakan dana yang berasal dari 

Poltekes Siteba dan sumbangan tidak mengikat. 

(3) Poltekes Siteba menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan – 

peraturan/ketentuan pembukuan yang berlaku. 
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(4) Bila mana diperlukan keuangan Poltekes Siteba dapat diperiksa oleh Yayasan 

PLPPK dan aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan 

ketentuan perundang – undangan yang berlaku. 

(5) Penggunaan dana untuk operasional Poltekes Siteba adalah untuk membiayai 

kegiatan rutin, dan kegiatan insidentil. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

(1) Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan 

tidak berlaku. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam 

peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-

undangan yang berlaku. 

(3) Hal-hal lain yang belum diatur secara spesifik dalam statuta ini tetapi 

diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diatur dalam peraturan 

khusus yang ditentukan oleh Direktur atas persetujuan Penyelenggara. 

 

BAB XV 

PENUTUP 

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di : Padang 

Pada tanggal  : 14 Desember 2019 

Perkumpulan Lembaga Pecinta Pendidkan Kesehatan (PLPPK) 

Pimpinan, 

 

Diterima untuk dijalankan oleh  

Direktur Poltekes Siteba 



BAB XV
PENUTUP

Statuta ini mulal berlcku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal  :  14 Desember 2019

Perkumpulan Lembaga Pecinta Pendidkan Kesehatan (PLPPK)

Diterima untuk dij alankan o] eh
Direktur Poltekes Siteba
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