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REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 113 / O / 2 0 0 4 

TENTANG ' -

STATUTA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, 
dipandang perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Ujung 
Pandang; - - — 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 
- Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 

2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 

' MEMUTUSKAN : - " 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG 
STATUTA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 

Pasal 1 _ 

(1) Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan pedoman dasar 
penyelenggaraan Politeknik Negeri Ujung Pandang. 
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(2) statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

Pasal 2 

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 328/0/1997 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung 
Pandang dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 3 

Dengan berlakunya Statuta ini, ketentuan yang merupakan pelaksanaan Statuta 
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 328/0/1997 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini. 

Pasal 4 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Agustus 2004 

TERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
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MUKADIMAH 

Perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu penge
tahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita 
luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. 

Politeknik adalah perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi dalam menye
lenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus 
yang diarahkan pada penerapan keahlian tertentu. 

Politeknik Negeri Ujung Pandang menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai 
bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945; bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat 
yang memiliki kemampuan profesional yang dapat mengembangkan, menyebarluas-
kan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan mengupayakan penggunaannya 
untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan 
nasional, memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya 
manusia sesuai kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya seba
gai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal. 

Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan 
dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi berpedoman pada statuta. 

BAB I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasal 1 

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan: 

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

2. Kurikulum adalah kurikulum Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

3. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di ling-
kungan Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa 
untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara 
dengan program sarjana. 

5. Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat 
pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

6. Tenaga penunjang akademik adalah pustakawan, laboran, dan teknisi sumber 
belajar. 

1 

www.bphn.go.id



7. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang 
khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. 

8. Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

9. Alumni adalah alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

10. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

11. Senat adalah Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

12. Otonomi keilmuan adalah kewenangan melakukan kegiatan keilmuan yang 
berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para 
anggota sivitas akademika di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

13. Dewan penyantun adalah dewan penyantun Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

14. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional. 

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 
Pendidikan Nasional. 

16. Tridharma perguruan tinggi adalah serangkaian tugas pokok perguruan tinggi 
yang meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

BAB I I 

VISI , MISI, DAN TUJUAN 

Pasal 2 
V i s i P o l i t e k n i k Menjadikan Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai pusat 
pendidikan vokasi yang mandiri dan menghasilkan luaran yang unggul dan berakhlak 
mulia. 

Pasal 3 
M i s i P o l i t e k n i k adalah sebagai berikut: 

a. meningkatkan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi secara dinamis 
dan inovatif. 

b. memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya Politeknik Negeri 
Ujung Pandang secara berkesinambungan. 

c. mewujudkan sivitas akademika dan karyawan yang berakhlak mulia. 

d. menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan. 
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Pasal 8 

(1) . Politeknik memiliki lambang yang dilukiskan dalam segi lima melingkari logo. 

(2) . Logo Politeknik mengambil ide dasar dari "burung hantu" sebagai keselarasan 
fungsi untuk mengasosiasikan lembaga pendidikan. 

(3) . Penggambaran desain logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 
makna sebagai berikut: 

a. k e p a l a : 

menghadap ke depan dan di ujung kepala terdapat tiga kuncup daun lontar 
(tridharma perguruan tinggi); 

b. d a d a a t a u b a d a n : 

terdapat lima kuncup bunga teratai dengan posisi belajar (pena) siluet benteng 
Makassar berbentuk penyu (Tut Wuri Handayani, ulet, mencari jati diri untuk 
cita-cita dan harapan); 

c. s a y a p d a n s t i l i s a s i t a n g a n : 

sayap menjulur ke atas (cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur); 
stilisasi tangan menopang cita-cita Politeknik (sikap kecintaan, loyalitas, dan 
tanggung jawab terhadap almamater); 

d. e k o r : 

menggambarkan pena dan buku (masyarakat ilmiah dan intelektual); 

e. r o d a gigi: 

melambangkan produktivitas yang berkesinambungan; 

f. benteng m a k a s s a r : 

melambangkan sejarah dan patriotisme masyarakat Sulawesi Selatan; 

g tiga k u n c u p d a u n l o n t a r : 

melambangkan kekhasan kultur Sulawesi Selatan (ketinggian martabat, 
keluhuran budaya dan ekonomi); 

(4) . Warna logo Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai makna 
sebagai berikut: 

a. kuning merupakan makna ketinggian martabat, luhur, bijak dan keagungan; 
b. merah merupakan makna yang melambangkan sikap dan karakteristik masyara

kat Sulawesi Selatan "siri" na "pace" (sikap kerja keras, ulet, dan tekun); 
c. biru merupakan makna kedalaman kajian ilmu pengetahuan; 
d. hitam merupakan makna kesan kesungguhan dan kemapanan, 
e. putih merupakan makna ketulusan, kesucian, dan pengabdian tanpa pamrih. 
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(5). Logo Politeknik adalah sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) . Politeknik memiliki bendera yang berwarna dasar biru muda dengan lambang di 
tengahnya dengan ukuran panjang dan lebar 3 banding 2. 

(2) . Bendera Politeknik adalah sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) . Politeknik memiliki hymne yang berjudul Hymne Politeknik 

(2) . Hymne Politeknik adalah sebagai berikut: 
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Himne Politeknik Negeri Ujung Pandang 
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Pasal 11 

(1) . Politeknik memiliki mars yang berjudul Mars Politeknik 

(2) . Mars Politeknik adalah sebagai berikut: 
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Mars Politeknik 
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Pasal 12 

(9). Politeknik memiliki tata busana yang dipergunakan pada setiap upacara akademik 
yang diselenggarakan oleh Politeknik 

(2). Tata busana Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Direktur atas persetujuan Senat 
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BAB IV 

P E N Y E L E N G G A R A A N PENDIDIKAN 

Pasal 13 

(1) . Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu 
pengetahuan dan keterampilan khusus, penelitian terapan dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

(2) . Penelitian terapan bertujuan mengembangkan institusi, menciptakan inovasi, 
mengembangkan dan menerapkan ipteks, serta menyelesaikan berbagai masalah 
akademik maupun masyarakat yang dilakukan bekerja sama dengan berbagai 
instansi, baik pemerintah, swasta maupun industri. 

(3) . Pengabdian kepada masyarakat bertujuan melakukan pengamalan/penerapan 
ipteks melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (diluar kampus yang 
tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya, dalam 
upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan. 

(4) . Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program 
diploma I , diploma I I , diploma I I I , dan diploma IV. 

Pasal 14 

Selain melaksanakan program reguler, Politeknik menyelenggarakan juga program 
non reguler (ekstensi) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 15 

(1) . Administrasi akademik Politeknik diselenggarakan dengan menerapkan kombi-
nasi antara sistem paket dan sistem kredit semester. 

(2) . Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku. 

Pasal 16 

(1) . Politeknik menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni 

(2) . Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara kuliah, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, 
kerja praktik, magang, dan kegiatan ilmiah lainnya . 

Pasal 17 
(1). Politeknik menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pengantar. 
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(2). Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam 
penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu. 

Pasal 18 

(1) . Tahun akademik Politeknik dimulai pada bulan September dan berakhir pada 

bulan Juli tahun berikutnya . 

(2) . Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester. 

(3) . Jadwal kegiatan akademik dan pelaksanaannya pada setiap tahun akademik 
ditetapkan oleh Direktun. 

BAB V 

K U R I K U L U M 

Pasal 19 

(1) . Politeknik menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum berbasis kom
petensi yang terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional yang 
berpedoman pada kebutuhan industri/masyarakat sesuai dengan sasaran jurusan/ 
program studi. 

(2) . Kurikulum berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan 
dikembangkan oleh Politeknik dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat 
persetujuan Senat. 

(3) . Kurikulum ditinjau secara berkala minimal 5 (lima) tahun sekali, kecuali ada 
perubahan kebijakan pemerintah dan/atau disesuaikan dengan perkembangan 
Ipteks. 

Pasal 20 

Kurikulum berbasis kompetensi yang menjadi dasar penyelenggaraan jurusan/ 
program studi terdiri atas: 

a. kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus 
dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang 
berlaku secara nasional; 

b. kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang 
ditetapkan oleh perguruan tinggi masina-masing dengan memperhatikan keadaan 
dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. 
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Pasal 21 

(1) . Beban studi diploma I sekurang-kurangnya 40 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks 
yang dijadualkan untuk 2 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 2 
semester dan selama-lamanya 4 semester. 

(2) . Beban studi diploma II sekurang-kurangnya 80 sks dan sebanyak-banyaknya 90 sks 
yang dijadualkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 
semester dan selama-lamanya 6 semester. 

(3) . Beban studi diploma III sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 
sks yang dijadualkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 
semester dan selama-lamanya 10 semester. 

(4) . Beban studi diploma IV sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 
sks yang dijadualkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 8 
semester dan selama-lamanya 14 semester. 

BAB V I 

PENILAIAN H A S I L B E L A J A R 

Pasal 22 

(1) . Kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala dalam bentuk tugas, kuis (tes), 
ujian, seminar, dan pengamatan. 

(2) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan 
ujian laporan akhir. 

(3) . Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf mutu A, B, C, D, dan E yang 
memiliki bobot berturut-turut 4, 3, 2,1, dan 0. 

Pasal 23 

Berdasarkan penilaian hasil belajar, ditetapkan mahasiswa yang dapat melanjutkan 
studi pada semester berikutnya dan mahasiswa yang putus kuliah atau drop out (DO) 
sesuai peraturan akademik yang berlaku. 

Pasal 24 

(1) . Pada akhir studi, mahasiswa diwajibkan membuat laporan akhir yang persyaratan-
nya ditetapkan oleh Direktur. 

(2) . Pembuatan laporan akhir mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan/atau 
pihak lain yang ditetapkan oleh Direktur. 

(3) . Indeks prestasi kumulatif mahasiswa sebelum ujian laporan akhir minimal 2,5 
(dua koma lima). 

(4) . Ujian laporan akhir dilaksanakan oleh Dosen penguji setelah semua persyaratan 
akademik terpenuhi. 
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(5). Nilai ujian laporan akhir yang dikategorikan lulus j ika memiliki nilai sekurang-
kurangnya B. 

Pasal 25 

(1) . Predikat kelulusan terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan dan cum /awcfeyang 
dinyatakan pada transkrip akademik 

(2) . Predikat kelulusan cum laude diatur dalam ketetapan tersendiri yang ditetapkan oleh 
Direktur. 

BAB VII 

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, 
DAN OTONOMI K E I L M U W A N 

Pasal 26 

(1) . Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas 
akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni secara mandiri dan 
bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuwan. 

(2) . Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang 
memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pendapat secara bebas di 
perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuwan. 

Pasal 27 

(1) . Kebebasan akademik dan mimbar akademik di Politeknik diarahkan untuk meman-
tapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni guna 
menunjang pembangunan nasional. 

(2) . Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik ditetapkan oleh 
Direktur setelah mendapat persetujuan dari Senat dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 28 

(1) . Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni oleh sivitas akademika 
harus berpedoman kepada otonomi keilmuwan. 

(2) Pelaksanaan otonomi keilmuwan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat 
persetujuan dari Senat dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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BAB V I I I 

G E L A R DAN PENGHARGAAN 

Pasal 29 

(1) . Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan proses pendidikan, Politeknik memberi 
ijazah dengan gelar vokasi. 

(2) . Penggunaan gelar vokasi dalam bentuk singkatan ditempatkan dibelakang nama 

yang bersangkutan. 

(3) . Gelar vokasi lulusan Politeknik terdiri atas : 

a. ahli pratama untuk program diploma I , disingkat A.P.; 
b. ahli muda untuk program diploma I I , disingkat A. Ma.; 
c. ahli madya untuk program diploma I I I , disingkat A. Md.; 
d. sarjana sains terapan untuk program diploma IV, disingkat S. ST. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 30 

(1) . Politeknik dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang 
dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang akademik atau non 
akademik. 

(2) . Kriteria dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan keputusan Direktur. 

Pasal 31 

(1) . Politeknik menyelenggarakan upacara wisuda, dies natalis dan pemberian peng
hargaan. 

(2) . Politeknik menyelenggarakan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah lulus 

dari satu program studi. 

(3) . Pada upacara wisuda para wisudawan mengucapkan janji wisudawan. 

(4) . Naskah janji wisudawan ditetapkan dengan keputusan Direktur. 

(5) . Upacara dies natalis diselenggarakan dalam suatu rapat senat terbuka. 
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BAB IX 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 32 

(1) . Organisasi Politeknik terdiri atas: 

a. dewan penyantun; 
b. unsur pimpinan; Direktur dan Pembantu Direktur; 
c. senat; 
d. unsur pelaksana akademik: jurusan/program studi, laboratorium/ bengkel/ 

studio, kelompok dosen, unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
e. unsur pelaksana administratif: bagian dan subbagian; 
f. unsur penunjang yaitu unit pelaksana teknis; 
g. unsur lain yang dianggap perlu. 

(2) . Politeknik dapat mendirikan dan mengembangkan unit usaha dan ditetapkan oleh 
Direktur setelah mendapatkan persetujuan Senat sesuai dengan ketentuan peratur
an perundang-undangan yang berlaku. 

D e w a n P e n y a n t u n 

Pasal 33 

(1) . Dewan penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang dilibatkan untuk ikut 
mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Politeknik. 

(2) Anggota dewan penyantun diangkat oleh Direktur setelah mendapatkan pertim-
bangan Senat. 

(3) . Ketua dewan penyantun dipilih oleh dan di antara anggota dewan penyantun. 

D i r e k t u r d a n P e m b a n t u D i r e k t u r 

Pasal 34 

Politeknik dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Pembantu Direktur yang terdiri 
atas Pembantu Direktur bidang akademik, Pembantu Direktur bidang administrasi 
umum dan keuangan dan Pembantu Direktur bidang kemahasiswaan. 

Pasal 35 

(1) . Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat dan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif, dan 
administrasi Politeknik serta hubungannya dengan lingkungan. 

(2) . Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan 
Senat. 
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(3) . Apabila Direktur yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses 
pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri dapat meminta Senat 
untuk mengulang proses pengangkatan. 

(4) . Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan 
syarat tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut. 

(5) . Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bidang akademik 
bertindak sebagai pelaksana harian Direktur. 

(6) . Bilamana Direktur berhalangan tetap, Pembantu Direktur bidang akademik bertindak 
sebagai pelaksana harian Direktur sebelum diangkat Direktur yang baru atas pertim
bangan Senat. 

Pasal 36 

(1) . Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur. 

(2) . Pembantu Direktur bidang akademik, mempunyai tugas membantu Direktur dalam 
memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

(3) . Pembantu Direktur bidang administrasi umum dan keuangan, mempunyai tugas 
membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi 
umum dan keuangan. 

(4) . Pembantu Direktur bidang kemahasiswaan, mempunyai tugas membantu Direktur 
dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan 
kesejahteraan. 

(5) . Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapatkan 
pertimbangan Senat. 

(6) . Masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 
dengan syarat tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut. 

(7) . Bilamana Pembantu Direktur berhalangan tidak tetap, maka jabatan tersebut dikem-
balikan ke Direktur dan/atau Direktur menunjuk pelaksana tugas. 

(8) . Bilamana Pembantu Direktur berhalangan tetap, maka Direktur mengangkat 
Pembantu Direktur sampai habis masa jabatan Pembantu Direktur yang diganti-
kannya setelah mendapatkan pertimbangan Senat. 

Pasal 37 

(1) . Sesuai dengan kebutuhan, Direktur dapat mengangkat Pembantu Direktur bidang 
lainnya berdasarkan pertimbangan Senat. 

(2) . Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang 
ditetapkan oleh Direktur. 
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Senat Politeknik 

Pasal 38 

(1) Senat Politeknik mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik; 
b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademika dan kecakapan serta 

kepribadian sivitas akademika; 
c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Politeknik; 
d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapat

an dan Belanja Politeknik yang diajukan oleh pimpinan Politeknik; 
e. menilai pertanggungjawaban pimpinan Politeknik atas pelaksanaan kebijakan 

yang telah ditetapkan; 
f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuwan pada Politeknik; 
g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Politeknik berkenaan dengan 

calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur dan Dosen yang 
akan dicalonkan memangku jabatan akademik; 

h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika. 

(2) . Senat terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, wakil dosen, dan 
unsur lain yang ditetapkan Senat. 

(3) . Senat Politeknik diketuai oleh Direktur, yang didampingi oleh Sekretaris Senat 
Politeknik yang dipilih di antara anggota Senat Politeknik. 

(4) . Dalam melaksanakan tugasnya, senat Politeknik dapat membentuk komisi-komisi 
yang beranggotakan Senat Politeknik dan bila dianggap perlu ditambah anggota 
lain. 

(4) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Politeknik diatur dalam tata 
tertib Senat Politeknik. 

Jurusan dan Program Studi 

Pasal 39 

(1) . Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan 
vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 
seni tertentu. 

(2) . Dalam jurusan dapat dibentuk Laboratorim, Bengkel dan Studio. 

(3) . Jurusan terdiri atas: 

a. Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan; 

b. Unsur Pelaksana Akademik: Dosen dan jabatan fungsional lainnya. 

(4) . Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris 

(5) . Ketua dan sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan 
mempertimbangkan hasil pemilihan pada tingkat jurusan. 
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(6) . Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan 
dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa 
jabatan secara berturut-turut. 

(7) . Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur. 

Pasal 40 

Jurusan di Politeknik terdiri atas: 
a Jurusan Teknik Sipil 
b. Jurusan Teknik Elektro 
c. Jurusan Teknik Kimia 
d. Jurusan Teknik Mesin 
e. Jurusan Administrasi Niaga 
f. Jurusan Akuntansi 

Pasal 41 

(1) . Pembukaan jurusan dan/atau program studi dapat dilakukan sesuai dengan per
kembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, tuntutan masyaratak, dan 
perkembangan kemampuan penyelenggaraan. 

(2) . Pembukaan jurusan dan/atau program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Direktur setelah 
mendapat persetujuan Senat. 

Pasal 42 

(1). Penyelengaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua 
Jurusan. 

(2.) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana 
akademik yang membawahinya. 

(3) . Ketua Program Studi diangkat oleh Direktur atas usul pimpinan satuan pelaksana 
akademik yang membawahinya. 

(4) . Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara 
berturut-turut. 

Laboratorim, Bengkel, dan Studio 

Pasal 43 

(1). Laboratorium/bengkel/studio merupakan sarana penunjang JurusanlProgram studi 
dan/atau unit kerja lain di lingkungan Politeknik dalam satu atau sebagian cabang 
ilmu pengetahuan tertentu untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
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(2). Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah 
memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ 
atau seni tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. 

(3.) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas 
usul Ketua Jurusan dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat 
kembali. 

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pasal 44 

(1) . Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh Kepala unit dan 
dibantu oleh Sekretaris. 

(2) . Kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab 
kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur 
bidang akademik. 

(3) . Kepala dan Sekretaris unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diangkat 
dan diberhentikan oleh Direktur. 

(4) . Masa jabatan Kepala dan Sekretaris unit penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat adalah 3 (tiga) tahun. 

Pasal 45 

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menye
lenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ikut meng-
usahakan sumberdaya yang diperlukan. 

Pasal 46 

(1) . Kegiatan penelitian diselenggarakan di laboratotium/studio, jurusan dan/atau 
pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) . Penelitian yang bersifat antarbidang, lintas bidang dan/atau berbagai bidang dapat 
diselenggarakan oleh unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(3) . Hasil-hasil penelitian didokumentasikan di perpustakaan dan dapat dipublikasikan 
dan/atau disajikan secara lisan dalam forum ilmiah. 

(4) . Hasil-hasil penelitian dapat diusulkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, 
yaitu hak atas kekayaan intelektual (HaKI). 

(5) . Jenis HaKI dan tata cara pengajuannya diatur sesuai dengan peraturan dalam 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 47 

(1) . Politeknik menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan serta berorientasi kepada 
masalah-masalah pembangunan daerah dan nasional. 

(2) . Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilaksanakan secara perorangan/kelompok dan secara institusional melalui 
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

(3) . Hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diusulkan untuk mendapatkan 
perlindungan hukum, yaitu HaKI. 

(4) . Jenis HaKI dan tata cara pengajuannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pelaksana Administratif 

Pasal 48 

(1) . Bagian administrasi Politeknik terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan dan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

(2) . Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bagian yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

(3) . Masa jabatan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) 
tahun. 

Pasal 49 

(1) . Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas 
memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, 
perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Politeknik. 

(2) . Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas: 

a Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; 
b Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasil. 

(3) . Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala Bagian, diangkat dan 
diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 2 (dua) tahun. 

Pasal 50 

(1). Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan 
administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, 
pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa. 
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(2). Sub bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan 
urusan perencanaan dan sistem informasi. 

Pasal 51 

(1) . Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberi layanan di 
bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan 
masyarakat di lingkungan Politeknik. 

(2) . Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; 
b. Subbagian Kepegawaian. 

(3) . Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, diangkat dan 
diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 2 (dua) tahun. 

Pasal 52 

(1) . Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, 
dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum dan ketatalaksanaan, 
hubungan masyarakat, dan keuangan. 

(2) . Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi 
kepegawaian. 

Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 53 

(1) . Unsur penunjang pada Politeknik berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

(2) . Unit pelaksana teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. UPT Perpustakaan; 
b. UPT Komputer; 
c. UPT Bengkel/Laboratorium/Studio; 
d. UPT Pemeliharaan dan Perbaikan; 
e. UPT Hubungan Industri, Produksi, dan Jasa; 
f UPT Bahasa; 
g. UPT Penerbitan dan Publikasi. 

(3) . Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang hepala 
yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur untuk masa jabatan 2 
(dua) tahun. 

(4) . Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Politeknik ditetapkan oleh Direktur 
dengan memperhatikan pertimbangan Senat. 

• 
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(5). Sesuai dengan kebutuhan, Direktur dapat membentuk UPT baru dengan memper
hatikan pertimbangan Senat. 

Pasal 54 

(1) . Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan 
pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) . UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara pustakawan 
senior di lingkungan UPT Perpustakaan. 

(3) . Kepala UPT Perpustakaan dapat dibantu oleh sekretaris dan tenaga administrasi. 

Pasal 55 

(1) . Unit Pelaksana Teknis Komputer mempunyai tugas memberikan layanan data dan 
informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masya
rakat. 

(2) . UPT Komputer dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara tenaga 
akademik/tenaga teknis senior di lingkungan UPT Komputer. 

(3) . Kepala UPT Komputer dapat dibantu oleh sekretaris/staf ahli dan tenaga adminis
trasi. 

Pasal 56 

(1) . Unit Pelaksana Teknis Bengke/Laboratorium/Studio mempunyai tugas melayani 
perbaikan, perawatan, dan memproduksi berbagai jenis barang sesuai dengan 
jurusan yang ada di Politeknik. 

(2) . UPT Bengke/laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk 
antara tenaga akademik/tenaga teknis senior di lingkungan UPT Bengkel/Labora
torium/Studio. 

(3) . Kepala UPT Bengkel/Laboratorium/Studio dapat dibantu oleh seorang sekretaris 
dan tenaga administrasi. 

Pasal 57 

(1) . Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melak
sanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan 
Politeknik. 

(2) . UPT Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk 
diantara tenaga teknisi senior di lingkungan UPT Pemeliharaan dan Perbaikan. 

(3) . Kepala Unit pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan dapat dibantu oleh 
sekretaris dan tenaga administrasi. 
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Pasal 58 

(1) . Unit Pelaksana Teknis Hubungan Industri, Produksi, dan Jasa mempunyai tugas 
melaksanakan kerja sama dengan industri/instansi lain, produksi dan jasa, dan 
mempromosikan Politeknik di luar lingkungan Politeknik, serta membantu 
pelayanan informasi. 

(2) . UPT Hubungan Industri, Produksi dan Jasa dipimpin oleh seorang kepala yang 
ditunjuk diantara tenaga akademik/tenaga teknis senior dilingkungan UPT 
Hubungan Industri, Produksi dan Jasa. 

(3) . Kepala UPT Hubungan Industri, Produksi dan Jasa dapat dibantu oleh sekretaris/ 
staf ahli dan tenaga administrasi. 

Pasal 59 

(1) . Unit Pelaksana Teknis Bahasa mempunyai tugas memberikan layanan penggu
naan laboratorium bahasa untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

(2) . UPT Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akade
mik di lingkungan UPT Bahasa. 

(3) . Kepala UPT Bahasa dapat dibantu oleh sekretaris/staf ahli dan tenaga adminis
trasi. 

Pasal 60 

(1) . Unit Pelaksana Teknis Penerbitan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan 
penerbitan dan publikasi buku, ringkasan hasil penelitian, majalah dan jurnal 
miah. 

(2) . UPT Penerbitan dan Publikasi dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk 
diantara tenaga akademik/tenaga teknis senior dilingkungan UPT Penerbitan dan 
Publikasi. 

(3) . Kepala UPT Penerbitan dan Publikasi dapat dibantu oleh sekretaris/staf ahli dan 
tenaga administrasi. 

B A B X 

TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 61 

(1) . Tenaga kependidikan di Politeknik terdiri atas dosen dan tenaga penunjang 
akademik. 

(2) . Dosen dapat berstatus dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. 
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(3) . Dosen biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga 
tetap di Politeknik. 

(4) . Dosen luar biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap di Politeknik yang 
diangkat oleh Direktur dalam jangka waktu tertentu. 

(5) . Dosen tamu merupakan seorang yang diundang untuk mengajar di Politeknik 
selama jangka waktu tertentu. 

Pasal 62 

Dosen biasa yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama 
mengajar di Politeknik, hanya dijabat oleh seseorang yang telah berstatus sebagai 
pegawai negeri sipil dan berkemampuan melaksanakan pendidikan dan pengajar-
an. 

Pasal 63 

Syarat untuk menjadi dosen adalah sebagai berikut: 

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
c. memiliki kualifikasi minimal sarjana atau yang sederajat; 
d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; 
e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan 

negara: 
f lulus tes seleksi penerimaan. 

Pasal 64 

(1) . Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional dosen, seorang pegawai negeri 
sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. 

(2) . Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional 
dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. berijazah serendah-rendahnya strata 1 (S-1) atau yang sederajat yang ditetap
kan oleh tim ahli/tim penilai ijazah, dan mempunyai kemampuanl keahlian/ 
keterampilan dalam bidangnya; 

b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksa
naan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangya bernilai baik dalam satu tahun 
terakhir; 

c. dosen yang akan diangkat dalam jabatan fungsional harus mengumpulkan 
angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; 

d. memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 65 

(1) . Angka kredit merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi 
dari nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian 
atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen dan dipergunakan sebagai 
salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/ 
kepangkatan. 

(2) . Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas unsur 
utama dan unsur penunjang. 

(3) . Unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 66 

(1) . Tenaga penunjang akademik terdiri atas pustakawan, laboran dan teknisi sumber 
belajar. 

(2) . Pustakawan merupakan pegawai negeri sipil yang berijazah di bidang 
perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang diberi tugas secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perpustakaan dan 
dokumentasi. 

(3) . Laboran merupakan tenaga teknis tertentu yang diperbantukan di 
Jurusan/laborato-rium/studio, sesuai dengan bidang keahliannya. 

(4) . Teknisi merupakan tenaga tertentu yang diperbantukan di 
Jurusan/bengkel/laborato-rium/studio/unit/subbagian, dengan tugas pokok 
membantu pelayanan pelaksana-an pendidikan di Politeknik sesuai bidang 
masing-masing. 

Pasal 67 

Tenaga penunjang administrasi merupakan staf administrasi yang ditempatkan baik 
pada jurusan, bagian, subbagian, unit, upt dengan tugas melaksanakan urusan admi
nistrasi 

Pasal 68 

Syarat untuk menjadi tenaga penunjang akademik dan administrasi adalah: 

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. memiliki kualifikasi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan; 
c. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; 
d. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara; 
e. lulus tes seleksi penerimaan pegawai yang diselenggarakan oleh Politeknik. 
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Pasal 69 

(1) . Jenjang kenaikan pangkat tenaga penunjang akademik dan tenaga penunjang 
administrasi diatur sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. Bagi staf administrasi yang memiliki pangkat penata muda tingkat I 
golongan Il lb dan menduduki jabatan struktural eselon IVa dapat diusulkan 
kenaikan pangkat pilihan bila yang bersangkutan telah/minimal 2 (dua) tahun 
dalam pangkat dan 1 (satu) tahun dalam jabatan. Sedangkan bagi staf administrasi 
yang menduduki jabatan structural eselon Ilia pengusulan kenaikan pangkat 
pilihan tetap mengikuti aturan yang berlaku secara nasional. 

(2) . Tenaga penunjang akademik dan tenaga penunjang administrasi yang akan 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus mendapatkan izin 
terlebih dahulu dari Direktur. 

(3) . Pemberian izin untuk melanjutkan jenjang pendidikan strata 1 (S-1) atau yang 
sederajat hanya diberikan apabila yang bersangkutan telah menduduki minimal 
golongan Il/b dan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat tahun). Sedangkan 
bagi mereka yang terangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan ijazah 
Dlll/Sarjana Muda (golongan lie), minimal telah memiliki golongan Ild dan masa 
kerja minimal 4 (empat) tahun. 

(4) . Pegawai negeri sipil yang telah memperoleh ijazah strata 1 (S-1) atau yang 
sederajat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan kenaikan 
pangkat penyesuaian ijazah apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut : 

a. sekurang kurangnya telah satu tahun dalam golongan lie. 
b. setiap unsur penilaian dalam DP3 sekurang kurangnya bernilai baik dalam 

2 (dua) tahun terakhir. 

(5) . Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur atas 
usul tim Baperjakat. 

(6) . Ketentuan lain atas pemberian ijin belajar dan usul penyesuaian ijazah diatur 
tersendiri dalam aturan internal Politeknik. 

BAB X I 

MAHASISWA DAN A L U M N I 
Pasal 70 

(1) . Politeknik mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

(2) . Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis 
kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. 
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(3) . Perpindahan mahasiswa dari Politeknik Negeri lain dimungkinkan sepanjang 
memenuhi ketentuan dan tempat yang tersedia di Politeknik 

(4) . Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Politeknik. 

(5) . Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
ditetapkan oleh Direktur. Sedangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimak
sud pada ayat (4) diatur oleh Menteri. 

Pasal 71 

(1) . Syarat menjadi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

a. memiliki ijazah sekolah menengah umum/kejuruan atau sederaja; 
b. memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Politeknik; 
c. lulus seleksi masuk Politeknik; 
d. tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berprestasi dapat mengikuti 

seleksi penerimaan khusus yang disebut jalur penerimaan penelusuran bakat 
(JPPB); 

e. melalui jalur kemitraan. 

(2) . Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta prosedur untuk 
menjadi mahasiswa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Pasal 72 

(1). Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut: 

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut 
dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam 
lingkungan akademik; 

b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai 
dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; 

c. memanfaatkan fasilititas Politeknik dalam rangka kelancaran proses belajar; 
d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi 

diikutinya dalam rangka penyelesaian studinya; 
e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang 

diikutinya serta hasil belajarnya: 
f menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang ditetapkan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku; 
g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
h. memanfaatkan sumber daya Politeknik melalui perwakilan/organisasi kemahasis

waan untuk mengutus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan 
bermasyarakat; 

i . pindah ke Politeknik lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan 
penerimaan mahasiswa di Politeknik atau program studi lain yang hendak 
dimasuki, dan bilamana daya tampung Politeknik atau program studi yang 
bersangkutan memungkinkan; 
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j . ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Politeknik yang bersankutan; 
k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 

(2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur 
dengan persetujuan Senat. 

Pasal 73 

(1) . Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Politeknik; 
b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan 

Politeknik; 
c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa 

yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, menjaga kewibawaan 

dan nama baik Politeknik; 
e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 

(2) . Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur. 

Pasal 74 

(1) . Organisasi kemahasiswaan Politeknik ditetapkan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku dan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah 
perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian 
mahasiswa. 

(2) . Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah pengembangan kegiatan ekstra 
kulikuler mahasiswa. 

(3) . Organisasi kemahasiswaan di Politeknik terdiri atas Majelis Perwakilan Mahasiswa 
(Maperwa/BPM), Senat Mahasiswa (SemawalBEM), Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM), dan di tingkat Jurusan adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). 

(4) . Pengurus organisasi kemahasiswaan pada setiap tingkat sekurang-kurangnya terdiri 
atas ketua umum, sekretaris, dan anggota. 

(5) . Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya 
ditetapkan oleh mahasiswa Politeknik. 

(6) . Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada setiap tingkat ialah seluruh yang 
terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik. 

(7) . Masa bakti organisasi satu tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat 
dipilih kembali.. 

(8) . Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan 
untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keluasan lebih besar kepada 
mahasiswa. 

(9) . Hal-hal yang belum diatur ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Senat. 
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Pasal 75 

(1) . Mahasiswa yang melanggar peraturan yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi 
berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhen
tian. 

(2) . Pemberhentian atas dasar tidak memenuhi persyaratan akademik dan tata tertib 
berlaku hanya dapat dilakukan oleh Direktur setelah diusulkan oleh Ketua Jurusan 

(3) . Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan 
pada tingkat pelanggaran yang dilakukan, diatur tersendiri dengan keputusan oleh 
Direktur. 

Pasal 76 

(1). Kegiatan kemahasiswaan meliputi: 

a. penalaran,; 
b. minat, bakat, dan kegemaran; 
c. kesejahteraan; 
d. pengabdian kepada masyarakat. 

Pasal 77 

Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus dan antar kampus harus seizin Direktur dan 
kegiatan antara negara harus seizin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 
Pendidikan Nasional. 

Pasal 78 

(1) . Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dibebankan pada anggaran yang tersedia 
untuk kegiatan dan usaha lain dapat dilakukan dengan seizin Direktur. 

(2) . Dana yang diterima dari sumber lain yang tidak mengikat digunakan secara taat 
asas, sehingga penyumbang dan mahasiswa merasakan manfaatnya. 

Pasal 79 

(1) . Alumni mempunyai hak sebagai berikut: 

a. membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan/ 
komunikasi timbal balik, baik dengan sesama alumni maupun dengan Politeknik 
dalam upaya pengembangan diri alumni dan menunjang pencapaian tujuan 
pendidikan vokasi di Politeknik; 

b. memperoleh pelayanan administrasi dari Politeknik sesuai ketentuan yang 
berlaku 

(2) . Alumni mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
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c. mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa, dan negara. 

BAB X I I 

SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 80 

(1) . Sarana dan prasarana Politeknik meliputi segala sarana dan prasarana yang berada 
dalam kampus Politeknik dan diadakan dengan sumber dana pemerintah atau 
masyarakat guna pelaksanaan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan 
penunjang. 

(2) . Sarana dan prasarana Politeknik terdiri atas: 

a. sarana dan prasarana akademik: ruang kelas/gedung kuliah dan laboratorium/ 
bengkel/studio, dan perpustakaan; 

b. sarana dan prasarana administrasi: ruang-ruang kantor pimpinan, jurusan, 
gudang, bagian, subbagian, unit pelaksana teknis, unit penelitian dan peng
abdian kepada masyarakat, dan unit lainnya; 

c. sarana dan prasarana penunjang: sarana dan prasarana olah raga, ibadah, utilitas, 
unit kegiatan mahasiswa, kantin, koperasi, pos keamanan, dan lain lain. 

(3) . Kelengkapan sarana dan prasarana unit kerja diadakan berdasarkan kapasitas dan 
fungsi yang direncanakan dengan mengacu pada kebutuhan yang diatur dalam 
peraturan pemerintah. 

Pasal 81 

(1) . Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana 
pemerintah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara. 

(2) . Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari 
masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana anggaran 
pendapatan dan belanja negara, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Direktur dengan persetujuan Senat. 

(3) . Pendayagunaan, mekanisme, aturan, wewenang, dan tanggung jawab dalam 
pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana diatur oleh Direktur dengan 
persetujuan Senat. 

Pasal 82 

(1) . Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk meraih peluang 
perolehan dana masyarakat diatur oleh Direktur dengan persetujuan senat. 

(2) . Setiap civitas akademika dan tenaga administrasi memiliki kewajiban untuk 
memelihara,. menggunakan, dan mengembangkan sarana dan prasarana secara 
berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. 
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(3). Penggunaan sarana dan prasarana diarahkan dalam mendorong pengembangan 
aset intelektual Politeknik. 

BAB X I I I 

PEMBIAYAAN 

Pasal 83 

(1) . Pembiayaan Politeknik dapat diperoleh dari sumber: 

a. pemerintah; 
b. masyarakat; 
c. pihak luar negeri; 
d. sumber lain yang sah. 

(2) . Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah, baik dalam bentuk 
anggaran rutin, pembangunan, maupun subsidi diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) . Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan yang berasal dari sumber-
sumber berikut: 

a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP); 
b. pembayaraan seleksi ujian masuk Politeknik; 
c. hasil kontrak kerja dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsi 

Politeknik; 
d. hasil penjualan produk atau jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan 

Politeknik; 
e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau non 

pemerintah, dan pihak lain; 
f. penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(4) . Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur oleh 
Direktur dengan mendapat persetujuan Senat dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(5) . Penerimaan dan penggunaan dana dari pihak luar Negeri diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 84 

(1) . Otonomi dalam bidang pengelolaan keuangan mencakup kewenangan Politeknik 
untuk menerima, menyimpan, membayar, dan membukukan dana yang berasal 
dari masyarakat. 

(2) . Politeknik menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan ketentuan adminis
trasi pengelolaan keuangan yang berlaku. 
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(3). Pembukuan keuangan Politeknik bersifat terbuka bagi Senat dan aparat pengawas 
pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 85 

(1) . Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik setelah mendapat 
persetujuan senat, diajukan oleh Direktur kepada Menteri Keuangan melalui 
Menteri Pendidikan Nasional, untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan 
belanja Politeknik. 

(2) . Politeknik menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik 
setiap tahun dengan siklus APBN. 

Pasal 86 

Pimpinan Politeknik menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan 
pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetuji Senat. Usulan ini 
diajukan oleh Direktur melalui Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri 
Keuangan untuk disahkan. 

BAB X I V 

PENGAWASAN DAN A K R E D I T A S I 
Pasal 87 

(1) . Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu 
dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) . Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian 
berkala terhadap kurikulum, mutu dan jumlah tenaga pengajar, keadaan 
mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana 
administrasi akademik. kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan. 

(3) . Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Senat sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atau oleh 
tim yang ditugaskan untuk itu. 

(4) . Pengawasan secara fungsional dilakukan Inspektorat Jenderal Departemen 
Pendidikan Nasional dan unit pelaksana fungsional lainnya. 
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BAB X V 
K E R J A SAMA 

Pasal 88 

(1) . Kerjasama adalah kerjasama Politeknik dengan: 

a. perguruan tinggi di dalam negeri; 
b. industri/instansi di dalam negeri; 
c. perguruan tinggi di luar negeri; 
d. industri/instansi di luar negeri; 

(2) . Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional 
Politeknik dengan pemberian bantuan sumber daya baik manusia, fmansial, 
informasi, maupun fisik serta konsultasi. 

(3) . Program kembaran adalah penyelenggaraan kegiatan antar Politeknik untuk 
melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusan. 

Pasal 89 

Kejasama dengan industri/instansi sebagaimana dimaksud pada pasal 88 ayat (1) 
bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka 
memelihara, membina dan memberdayakan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau seni. 

Pasal 90 

Jenis kerjasama antar perguruan tinggi dilaksanakan dalam bidang: 

a. kegiatan pengelolaan; 
b. kegiatan pendidikan; 
c. kegiatan penelitian: 
d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Pasal 91 

Bentuk kerjasama antar perguruan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan: 

a. kontrak manajemen; 
b. program kembaran; 
c. penelitian; 
d. pengabdian kepada masyarakat; 
e. tukar-menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan 
f. pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; 
g. program pemindahan kredit; 
h. penerbitan bersama karya ilmiah; 
i . penyelenggaraan bersama pertemua ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya. 

j . Bentuk kerjasama lainnya yang dianggap perlu. 
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Pasal 92 

Jenis kerjasama Politeknik dengan industri/instansi lain dapat dilakukan dalam bidang: 

a. pelayanan produksi dan jasa; 
b. penerapan alih pengetahuan, teknologi, dan seni; 
c. pemantauan standar kelulusan; 
d. penyaluran para lulusan ke dunia kerja. 

Pasal 93 

Bentuk kerjasama Politeknik dengan industri/instansi lain dapat dilakukan dalam 
bentuk: 

a. mendayagunakan sumber daya dalam kegiatan bersama; 
b. mengadakan penelitian, seminar, dan pelatihan;. 
c. kerja praktik dan magang; 
d. revisi kurikulum; 
e. melakukan program sertifikasi; 
f. tukar-menukar informasi dalam bidang Ipteks; 
g. kerja sama lainnya yang dianggap perlu. 

Pasal 94 

Kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan dengan persetujuan Direktur 
dan pertimbangan Senat. 

Pasal 95 

Kerjasama Politeknik dengan perguruan tinggi atau industri/instansi di luar negeri 
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri. 

Pasal 96 

(1) . Usui kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 94, disampaikan melalui 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 

(2) . Usui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan apabila: 

a. tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. tidak mengganggu kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara, perta-
hanan dan keamanan nasional, serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat; 

c. bagi perguruan tinggi asing, mempunyai program studi yang sama dan telah 
memperoleh akreditasi di negaranya; 

d. kerjasama pada program studi diprioritaskan dalam bidang-bidang yang 
lulusannya sangat diperlukan seperti bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 
ekonomi dan manajemen. 
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Pasal 97 

Kerjasama dalam kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Politeknik dalam 
kerjasama dengan perguruan tinggi asing di Indonesia harus mengikuti peraturuan 
perundang-undangan yang berlaku: 

a. memenuhi syarat-syarat minimal dosen, sarana, dan prasarana yang ditentukan 
oleh penyelenggara suatu program studi; 

b. program pendidikan vokasi; 
c. memenuhi beban studi yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) yang 

ditetapkan masing-masing jenjang pendidikan; 
d. kurikulum yang dikembangkan berpedoman pada kurikulum nasional; 
e. gelar dan sebutan diberikan kepada lulusan ialah gelar dan sebutan yang berlaku 

bagi pendidikan tinggi di Indonesia. 

Pasal 98 

(1) . Perguruan tinggi atau industri/instansi di luar negeri dapat melakukan kerja sama 
dalam bentuk kontrak manajemen dengan Politeknik atau mendirikan perguruan 
tinggi baru dengan mitra kerja di Indonesia melalui pembentukan badan 
penyelenggar perguruan tinggi swasta berupa yayasan, perkumpulan sosial, dan atau 
badan wakaf. 

(2) . Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan untuk pendirian perguruan tinggi serta ketetentuan 
penyelenggaraan program studi yang berlaku di Indonesia. 

(3) . Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memperoleh 
gelar Indonesia dimungkinkan pula memperoleh gelar asing yang dikeluarkan 
oleh perguruan tinggi asing mitra kerjasama. 

Pasal 99 

(1) . Perguruan tinggi asing yang melaksanakan kerjasama dalam bentuk program 
kembaran dengan Politeknik, wajib memberikan bantuan dalam melaksanakan 
pendidikan pada suatu program studi sehingga lulusannya selain memenuhi 
persyaratan perguruan tinggi di Indonesia, dapat pula diakui oleh perguruan asing 
bersangkutan. 

(2) . Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar dalam negeri, sebagian kegiatan 
poses belajar-mengajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi asing di luar 
Negeri sebanyak-banyaknya 30% dari beban studi yang disyaratkan. 

(3) . Lulusan perguruan tinggi penyelenggara program kembaran, selain menerima 
gelar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimungkinkan pula 
memperoleh gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi asing yang bersangkutan. 
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Pasal 100 

Proses persetujuan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dilaksanakan secara terkoordinasi bersama dengan departemen atau 
lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan yang berlaku. 

BAB X V I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 101 

Perubahan Satuta ini dilakukan atas persetujuan Senat Politeknik Negeri Ujung 
Pandang dan disahkan oleh Menteri. 
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MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
R E P U B L I K INDONESIA 

KEPUTUSAN 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 115 /0/2004 : : -

TENTANG -

STATUTA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 

' - ; MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, - ^ -

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, 
dipandang perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Ujung 

. X Pandang; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 
^ Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 

2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 

; ~ - . ; MEMUTUSKAN: - - - _ 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG 
STATUTA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 

; — 3 Pasal 1 

(1) Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan pedoman dasar 
penyelenggaraan Politeknik Negeri Ujung Pandang. 
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(2) statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

Pasal 2 

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 328/0/1997 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung 
Pandang dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 3 

Dengan berlakunya Statuta ini, ketentuan yang merupakan pelaksanaan Statuta 
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 328/0/1997 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini. 

Pasal 4 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Pasal 100 

Proses persetujuan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dilaksanakan secara terkoordinasi bersama dengan departemen atau 
lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan yang berlaku. 

BAB X V I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 101 

Perubahan Satuta ini dilakukan atas persetujuan Senat Politeknik Negeri Ujung 
Pandang dan disahkan oleh Menteri. 
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