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BAB I
Pasal 1

1. Statuta Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Statuta, adalah pedoman dasar
penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan,
melaksanakan, mengendalikan, menyelengggarakan dan mengembangkan kegiatan
fungsional sesuai dengan tujuan Perguruan Tinggi yang berisi dasar yang
disepakati sebagai rujukan pengembangan peraturan umum , peraturan akademik
dan prosedur operasional yang berlaku di STIKes PERTAMEDIKA.
2. Rencana Induk Pengembangan adalah Rencana Kerja yang disusun oleh STIKes
Pertamedika yang terbagi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang
3. Rencana Strategis adalah Langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang dilalui
untuk mewujudkan Rencana Kerja yang ada dalam Rencana Induk Pengembangan
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah Rencana Kerja Anggaran
Pendapatan (RKAP) yang disusun setiap bulan April sebelum Tahun berjalan.
5. Yayasan Pendidikan Pertamedika adalah YAYASAN PERTAMEDIKA yang
didirikan dengan SK dengan Akte Notaris Raden Johanes Sarwono, SH No. 82
tanggal 28 Desember 2007.
6. STIKes Pertamedika adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan
Pendidikan Program Kesehatan.
7. Senat STIKes Pertamedika adalah badan normative dan perwakilan tertinggi
STIKes Pertamedika yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II dan III dan
Ka.Prodi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di STIKes Pertamedika.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah bertugas melaksanakan administrasi, pengembangan
dan pelayanan administrasi untuk menunjang pelayanan administrasi pendidikan di
STIKes PERTAMEDIKA
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11. Pengurus Yayasan adalah Organ Yayasan sebagai badan yang melaksanakan
fungsi

dan

tugas

sebagai

yayasan

yang

berkaitan

dengan

STIKes

PERTAMEDIKA.
12. Ketua STIKes adalah pimpinan tertinggi di STIKes PERTAMEDIKA
13. Wakil Ketua I adalah Ketua di bidang akademik atau kurikulum di STIKes
PERTAMEDIKA
14. Wakil Ketua II adalah Ketua di bidang Keuangan dan sumber daya manusia
(SDM) di STIKes PERTAMEDIKA
15. Wakil Ketua III adalah Ketua di bidang Kemahasiswaan di STIKes
PERTAMEDIKA
16. Kepala Program Studi adalah Kepala di Program Studi DIII Keperawatan, S1
Keperawatan dan Profesi Ners, S1 Gizi dan DIII Radiodiagnostik & Radioterapi di
STIKes PERTAMEDIKA
17. Senat Akademik adalah Organ yang menjalankan fungsi perencanaan dan
pengawasan kebijakan akademik.
18. Sistem Penjamin Mutu Internal adalah Organ yang menjalankan fungsi
pengawasan akademik dan non akademik.
19. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri
atas dosen dan mahasiswa dengan perwakilannya yang terbentuk melalui senat
masing-masing.
20. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan tinggi dan jenis
pendidikan tertentu.
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BAB II
TATA KELOLA
Pasal 2
Organisasi STIKES terdiri atas ;
a. Yayasan
1. Pembina
2. Pengawas
3. Pengurus
b. Ketua
c. Wakil Ketua
d. Senat STIKES
e. Penjamin Mutu
f. Kepala Program Studi DIII Keperawatan
g. Kepala Program Studi S1 Keperawatan
h. Kepala Program Studi S1 Gizi
i. Kepala Program Studi DIII Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
j. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
k. Kemahasiswaan dan Alumni
l. Pemasaran dan Humas
m. Pengembangan Bisnis dan Kejasama Pihak Ketiga
n. Tata Usaha (Adimistrasi Umum dan Administrasi Kemahasiswaan).
o. Koordinator bidang keilmuan
p. Unit Penunjang Teknis
1. Bagian Perpustakaan
2. Bagian Laboratorium Keperawatan
3. Bagian Laboratorium Gizi
4. Bagian Laboratorium Radiologi
5. Bagian Laboratorium Biokimia dan Fisika
6. Bagian Laboratorium Bahasa
7. Bagian Laboratorium Komputer
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Bagian Kesatu
Pasal 3
Yayasan adalah badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasata yang diberi
nama Yayasan Pendidikan Pertamedika, didirikan berdasarkan akta notaris
RADEN JOHANES SARWONO, SH No. 82 tanggal 28 Desember 2007. Keputusan
Mentri Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. AHU-1532.AH.01.02.
Tahun 2008.
Tugas dan wewenang Pembina Yayasan
1. Anggota Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
2. Kewenangan meliputi
a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota
Pengawas
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
Yayasan;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
dan
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran
Yayasan;
f. Pengesahan laporan tahunan
g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
3. Dalam hal hanya ada seseorang anggota Pembina, maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina
berlaku pula baginya
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Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan
1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk
kepentingan Yayasan
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan untuk disahkan Pembina
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
oleh Pengawas dan Pembina
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal
sebagai berikut :
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk
mengambil uang Yayasan di Bank);
b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam
berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap
atas nama Yayasan;
e. Membeli atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta
mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e
dan f harus mendapat persetujuan tertulis dari Pembina
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Tugas dan wewenang Pengawas Yayasan
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan
2. Ketua Pengawas dan Wakil Ketua Pengawas berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengawas
3. Pengawas berwenang :
a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan
Yayasan
b. Memeriksa dokumen
c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau
d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
e. Member peringatan kepada Pengurus
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau
lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada
yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis
kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima
oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan
membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dngan keputusan Rapat
Pembina wajib :
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi
hokum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
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10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

Bagian Kedua
Pasal 4
1. Ketua STIKes adalah pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika
yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung pada Yayasan.
Pendidikan Pertamedika.
2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Melaksanakan fungsi sebagai agent of change.
b. Menyusun rencana induk pengembangan STIKes.
c. Menyusun dan menetapkan program kerja tahunan yang sesuai dengan
visi, misi dan tujuan (tertuang dalam RIP STIKes)
d. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi, lembaga dan
publik dalam mendukung visi, misi dan tujuan STIKes dibawah
koordinasi pimpinan yayasan.
e. Melakukan

koordinasi

dan

pengarahan

terhadap

pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan ditingkat STIKes.
f. Memimpin proses penyelenggaraan pendidikan ditingkat STIKes.
g. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaran pendidikan
ditingkat STIKes.
h. Melakukan pembinaan pegawai edukatif dalam pelaksanaan Tri Dharma
perguruan tinggi.
i. Melakukan koordinasi dan monitoring dalam pelaksanaan studi lanjut
tenaga edukatif.
j. Melakukan

monitoring

dan

optimalisasi

pelaksanaan

Tri

Dharma

Perguruan Tinggi tenaga edukatif.
k. Memberikan informasi baik kedalam maupun keluar STIKes.
l. Menilai kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan
menggunakan sistem penilaian yang ditetapkan tingkat STIKes.
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m. Melakukan pengarahan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan ditingkat STIKes secara keseluruhan.
n. Mewakili STIKes dalam hubungannya dengan pihak luar.
o. Melaporkan seluruh bentuk kerjasama dengan pihak luar kepada
Yayasan.
p. Menyusun rencana penerimaan mahasiswa lima tahun mendatang
berdasarkan kebutuhan pengembangan dan rencana anggaran STIKes.
q. Menyusun rencana dan implementasi program untuk mencapai target
penerimaan mahasiswa yang direncanakan.
r. Aktif meneliti dan menghasilkan minimal satu buah penelitian setiap
tahunnya dan mempublikasikan secara internal.
3. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Pertamedika
Atas persetujuan Pembina dengan mempertimbangkan usulan Senat
Akedemi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika dan dilaporkan pada
Kemendiknas RI (Dirjen Dikti)
4. Masa jabatan Ketua STIKes Pertamedika adalah 4 (empat ) tahun dan
sesudahnya dapat di angkat kembali berdasarkan surat keputusan Ketua
Pembina Yayasan dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa
jabatan berturut-turut.
5. Persyaratan dan tatacara pemilihan calon Ketua STIKes Pertamedika sesuai
peraturan yang berlaku melalui pertimbangan Senat STIKes Pertamedika
6. Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Para Wakil Ketua Bidang sebagai
pelaksana harian Ketua.
Pasal 5
1. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua
yang berada dibawahnya dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Wakil Ketua terdiri dari :
a. Wakil Ketua bidang Akademik dan Kurikulum yang selanjutnya disebut
Wakil Ketua I
b. Wakil Ketua bidang Keuangan, SDM dan

Umum yang selanjutnya

disebut Wakil Ketua II
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c. Wakil Ketua bidang kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat yang
selanjutnya disebut Wakil Ketua III
3. Wakil

Ketua

diangkat

dan

diberhentikan

oleh

Yayasan

Pendidikan

Pertamedika dengan mempertimbangkan usulan Senat Akedemi Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika dan dilaporkan pada Kemendiknas RI
(Dirjen Dikti)
4. Masa jabatan para Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali berturutturut untuk bidang yang sama.
5. Persyaratan dan tatacara pemilihan Wakil Ketua sesuai peraturan yang
berlaku melalui pertimbangan Senat STIKes Pertamedika
6. Wakil Ketua I mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi kepada program studi
dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
b. Melakukan pengarahan kepada program studi dalam evaluasi dan
pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan stakeholder.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar
sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
d. Melakukan pengarahan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
akademik secara kesuluruhan.
e. Menyusun

rencana

pengembangan

kegiatan

akademik

STIKes

berkoordinasi dengan program studi.
f. Menilai dan melaporkan kinerja tenaga edukatif dengan menggunakan
sistem penilaian yag telah ditetapkan STIKes.
g. Aktif meneliti dan menghasilkan minimal satu buah penelitian setiap
tahunnya dan mempublikasikan secara internal.
7. Wakil Ketua II mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Menyusun rencana angaran pendapatan dan biaya oprasional untuk
setiap tahun dan rencana lima tahun mendatang.
b. Menyusun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan
dan pendapatan yang mampu dicapai STIKes.
c. Mengalokasikan dana sesuai dengan anggaran yang telah diitetapkan dala
RKAP.
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d. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana ditingkat STIKes.
e. Mengkoordinir tersusunnya sistem administrasi yang sesuai kebutuhan
stakeholder.
f. Menciptakan kualitas kehidupan kerja yang mendukung peningkatan
performance tenaga edukatif dan non edukatif.
g. Menilai dan melaporkan kinerja non edukatif dengan menggunakan
sistem penilaian yang ditetapkan oleh STIKes Pertamedika .
h. Melakukan pengarahan, pembinaan dan evluasi pelaksanaan kegiatan
bidang

keuangan,

sarana

dan

prasarana,

kepegawaian

secara

keseluruhan.
i. Aktif meneliti dan menghasilkan minimal satu buah penelitian setiap
tahunnya dan mempublikasikan secara internal.
j. Menyusun rencana investasi dan menyusun rencana pengembangan
Sistem Informasi Manajemen
8. Wakil Ketua III mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Menyusun buku panduan untuk seleksi mahasiswa baru pada setiap tahun
ajaran baru
b. Menyusun buku panduan tata tertib mahasiswa STIKes
c. Menyusun

rencana

anggaran

untuk

penelitian

dan

pengabdian

masyarakat
d. Melakukan kerjasama dengan rumah sakit pengguna lulusan untuk
melakukan MOU penyerapan lulusan
e. Melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan institusi serta instansi
pemerintah maupun swasta untuk perolehan pendanaan untuk beasiswa,
biaya penelitian, dana program kemahasiswaan.
f. Menyusun rencana anggaran promosi setiap tahun.
g. Aktif meneliti dan menghasilkan minimal satu buah penelitian setiap
tahunnya dan mempublikasikan secara internal.
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Bagian Ketiga
Pasal 6
1. Penjaminan mutu

STIKes Pertamedika

merupakan kegiatan sistemik

peningkatan mutu STIKes Pertamedika secara berencana dan berkelanjutan
untuk mewujudkan visi perguruan tinggi melalui penetapan, pelaksanaan,
pengendalian, dan peningkatan standar STIKes Pertamedika .
2. STIKes Pertamedika

dinyatakan bermutu apabila STIKes Pertamedika

mampu mewujudkan visi STIKes Pertamedika tersebut secara sistemik dan
berkelanjutan.
Pasal 7
1. Ketua

STIKes

Pertamedika

bertanggungjawab

atas

penyelenggaraan

penjaminan mutu pendidikan tinggi di STIKes Pertamedika.
2. Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Ketua STIKes Pertamedika menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan
Tinggi untuk menjamin mutu di STIKes Pertamedika
Pasal 8
1. Sistem penjaminan mutu STIKes Pertamedika

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
a. Sistem penjaminan mutu internal;
b. Sistem penjaminan mutu eksternal;
2. Sistem penjaminan mutu internal merupakan siklus kegiatan sistemik
penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan
tinggi yang dilakukan oleh STIKes Pertamedika

, dengan tujuan untuk

meningkatkan mutu STIKes Pertamedika yang diselenggarakannya secara
kualitatif dan berkelanjutan.
3. Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan akreditasi melalui

evaluasi dan penilaian berkala terhadap pemenuhan standar pendidikan
tinggi yang telah dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal, dalam
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setiap program studi di suatu perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi dan lembaga LAM PT.KES akreditasi mandiri lain yang diakui
Pemerintah.
4. Hasil evaluasi dan penilaian berkala terhadap pemenuhan standar pendidikan
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat
oleh Ketua STIKes Pertamedika .
Pasal 9
1. Penyelenggaraan Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dipimpin dan
dikoordina-sikan oleh pejabat yang ditunjuk.
2. Koordinasi yang dimaksud pada ayat (1) merupakan koordinasi antar badan
atau unit dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
yaitu:
a. Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang bertugas untuk menyusun
dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. Perguruan tinggi yang berkewajiban menjalankan Sistem Penjaminan Mutu
Internal;
c. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi
mandiri lain yang diakui Menteri, yang bertugas menjalankan Sistem
Penjaminan Mutu Eksternal;
d. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertugas mengelola
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Menteri dapat membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di
tingkat propinsi untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi di propinsi yang bersangkutan.
4. Lembaga penjaminan mutu pendidikan Tinggi yang dibentuk di tingkat propinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin dan dikoordinasikan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
5. Koordinasi yang dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi oleh Menteri secara
berkala agar terjadi peningkatan koordinasi yang berkelanjutan.
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Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud.
Bagian Keempat
Pasal 11
Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
1. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki tugas
merumuskan program, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan
kegiatan di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua UPPM memiliki tugas pokok dan fungsi:
a. Membantu perumusan rencana strategis di bidang riset dan pengabdian
kepada masyarakat;
b. Merumuskan program dan kegiatan di bidang riset dan pengabdian
kepada masyarakat;
c. Mengusulkan rencana anggaran di bidang riset dan pengabdian kepada
masyarakat;
d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan:
1) Riset dasar dan terapan;
2) Diseminasi hasil riset;
3) Publikasi ilmiah; dan
4) Pengabdian kepada masyarakat;
e. Mengawasi,

mengendalikan,

dan

mengevaluasi

penyelenggaraan

program dan kegiatan di bidangnya;
f. Bersama dengan Teknologi Informasi mengembangkan pangkalan data
riset dibidang pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan
sistem informasi di lingkungan STIKes PERTAMEDIKA dalam rangka
pengembangan data kepakaran;
g. Mengembangkan pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
pusat unggulan pengabdian kepada masyarakat;
h. Meningkatkan

relevansi

program riset sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat;
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i. Bersama Kepala Bagian Akademik & Evaluasi, mengoordinasikan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kuliah kerja nyata
Mahasiswa;
j. Bersama Kepala Bagian Akademik & Evaluasi dan Kepala Bagian
Kemahasiswaan & Alumni mengelola hasil atau produk riset dan
pengabdian kepada masyarakat untuk keperluan pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, pengayaan sumber belajar, dan
pengabdian Sivitas Akademika;
k. Bersama Kepala Bagaian Akademik dan Kepala Bagian Kemahasiswaan &
Alumni mengelola hasil atau produk riset dan pengabdian kepada
masyarakat

untuk

keperluan

pengembangan

ilmu

pengetahuan,

teknologi, dan/atau seni, pengayaan sumber belajar, dan pengabdian
Sivitas Akademika;
l. Bersama Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, mengoordinasikan
pengembangan data kepakaran berbasis teknologi informasi; dan
m. Menyusun dan menyerahkan laporan penyelenggaraan program dan
kegiatan di bidangnya kepada Wakil Ketua I.
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Bagian kelima
Pasal 12
1. Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan
Pertamedika dengan mempertimbangkan usulan Senat Akademi Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika dan dilaporkan pada Kemendiknas RI
(Dirjen Dikti)
2. Masa jabatan Kepala Program Studi adalah 4 (empat ) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali
berturut-turut untuk bidang yang sama.
3. Persyaratan dan tatacara pemilihan Kepala Program Studi sesuai peraturan
yang berlaku memalui pertimbangan Senat STIKes Pertamedika
4. Kepala Program studi bertanggung jawab langsung kepada ketua STIKes
Pertamedika melalui Wakil Ketua I
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5. Program Studi terdiri dari :
a. Kepala Program Studi
b. Sekretaris Program Studi
6. Kepala Program Studi mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Menyusun kurikulum program studi sesuai kebutuhan stakeholder
berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan program studi lainnya.
b. Melakukan koordinsi dengan Wakil Ketua I dalam perencanaan dan
pelaksanaan proses kegiatan akademik ditingkat program studi.
c. Melakukan koordinasi antar program dalam pengembangan program
studi.
d. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan
akademik ditingkat program studi secara keseluruhan.
e. Mengkoordinasi kelompok minat konsentrasi tenaga edukatif.
f. Monitoring kegiatan akademik seperti seminar, pelatihan dan diskusi
masing – masing.
g. Menyiapkan jadwal kuliah dan ujian sesuai kalender akademik yang telah
ditetapkan.
h. Melakukan pengarahan dan monitoring pelaksanaan kerja unit-unit
dibawa program studi.
i. Mengadakan penyediaan sarana dan prasarana (literatur/peralatan)
ditingkat program studi yag mendukung kebutuhan tenaga edukatif
dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
j. Melakukan perencanaan dan pembinaan tenaga edukatif ditingkat
program studi.
k. Melakukan pengarahan, pengawasan dan evaluasi pelaksnaan kegiatan
akademik (program kerja) ditingkat program studi secara keseluruhan.
l. Aktif meneliti dan menghasilkan minimal satu buah penelitian setiap
tahunnya dan mempublikasikan secara internal.
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Pasal 13
1. Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIKes
Pertamedika dengan mempertimbangkan usulan Senat Akedemi Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika
2. Masa jabatan Seketaris Program Studi adalah 4 (empat ) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali
berturut-turut untuk bidang yang sama.
3. Persyaratan dan tatacara pemilihan Sekretaris Program Studi sesuai
peraturan yang berlaku melalui pertimbangan Senat STIKes Pertamedika
4. Sekretaris Program Studi Bertanggung jawab kepada wakil ketua I melalui
kepala program studi
5. Sekretaris Program Studi mempunyai tugas dan tanggung jawab
a. Membantu Ketua Program studi dan bersama dewan dosen menyusun
dan melaksanakan strategi pengelolaan/ pengembangan Program Studi,
baik jangka pendek, menengah dan panjang, dengan prinsip efesiensi,
akuntabilitas, dan transparan .
b. Membantu Ketua Program studi dalam melakukan sosialisasi program
kerja yang akan dilaksanakan ke dewan dosen serta mendesiminasikan
hasil pengelolaan secara transparan .
c. Membantu Ketua Program Studi membuat perencanaan, pelaksanaan,
dan pengembangan serta mengevaluasi proses pembelajaran pada
Program studi pendidikan S1 Keperawatan secara berkelanjutan.
d. Membantu Ketua Program Studi dalam melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan PBM guna mendapatkan feedback, dan hasilnya untuk
kebijakan dan pembinaan kepada dewan dosen dan menegakkan
kaidah-kaidah atau peraturan yang ada untuk meningkatkan mutu
lulusan.
e. Membantu Ketua Program Studi melakukan pembinaan, merencanakan,
melaksanakan pengembangan tenaga pengajar, dan tenaga peneliti
bidang pendidikan keperawatan secara berkelanjutan.
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f. Membantu Ketua Program Studi dan bersama dewan dosen membuat
dan melaksanakan program unggulan yang dapat memperkuat existensi
Program Studi S1 Keperawatan.
g. Membantu Ketua Program Studi mengelola data berbasis PDPT yang
menyangkut akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat, serta kemahasiswaan .
h. Membantu Ketua Program Studi dan bersama dewan dosen melakukan
penelitian dan pengabdian masyarakat

guna pegembangan dan

penerapan bidang ilmu Keperawatan .
i. Membantu Ketua Program Studi melakukan PDCA (Plan, Do, check,

Action) dalam rangka penjaminan mutu di Program Studi S1
Keperawatan.
j. Mengupayakan kesejahteraan dosen dan mahasiswa.
k. Membantu Ketua Program studi dalam membuat laporan semua kegiatan
/kinerja ke Wakil Ketua I.

Pasal 14
1. Unit Penunjang Teknis

Laboratorium Bertanggung jawab kepada Wakil

Ketua I melalui Kepala Program Studi
2. Unit Penunjang Teknis

Laboratorium Mempunyai tugas dan tanggung

jawab:
a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan laboratorium dan
mengkoordinasikan dengan program studi dan lembaga atauunit terkait.
b. Mengembangkan informasi profil laboratorium bagi pengguna.
c. Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium.
d. Melakukan

pengarahan

dan

monitoring

terhadap

perawatan

laboratorium.
e. Meakukan pengarahan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program
kerja secara keseluruhan.
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Pasal 15
1. Unit Penunjang Teknis Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada
Wakil Ketua I
2. Unit Penunjang Teknis

Perpustakaan mempunyai tugas dan tanggung

jawab :
a. Membuat perencanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan.
b. Mengembangkan e-Library.
c. Mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada baik sumber daya
manusia maupun sumber daya material untuk mencapai tujuan
perpustakaan.
d. Mengadaan koordinasi terhadap seluruh kegiatan perpustakaan sehingga
kegiatan tersebut mengarah kepada tujuan perpustakaan.
e. Mengadakan

koordinasi

terhadap

seluruh

kegiatan

perpustakaan

sehingga kegiatan tersebut mengarah kepada tujuan perpustakaan.
f. Membuat kebijakan-kebijakan tertentu sehubungan dengan pembenahan
dan pengembangan perpustakaan.
g. Mengadakan hubungan kerja sama dengan civitas akademik STIKes
PERTAMEDIKA dan pihak luar terutama dengan institusi perpustakaan.
h. Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas operasional perpustakaan.
i. Menindaklanjuti

gagasan

yang

bersifat

peningkatan

maupun

penyempurnaan tugas-tugas operasional/pengembangan.
j. Melakukan pembinaan atas seluruh staff/karyawan perpustakaan pada
unit kerjanya.
k. Menyusun laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban operasional
perpustakaan kepada Wakil Ketua I.
Bagian Keenam
Pasal 16
1. BAUK Bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II
2. Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Melakukan

perencanaan

dan

pengarahan

terhadap

pelaksanaan

pekerjaan tingkat unit kerja.
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b. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendorong pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar.
c. Melakukan pengarahan pada staff dalam melaksanakan tugas-tugas
pelayanan administrasi dan akademik.
d. Melakukan pengarahan pada staff dalam menyediakan informasi
akademik.
HUBUNGAN KERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN STIKes
Pasal 17
1. Hubungan kerja internal STIKes PERTAMEDIKA secara umum bersifat
koordinatif, konsultatif dan informatif.
2. Hubungan kerja antara pimpinan STIKes PERTAMEDIKA dengan Yayasan
dan Senat STIKes Pertamedika bersifat konsultatif dan informatif.
3. Hubungan kerja antara pimpinan STIKes PERTAMEDIKA dengan pimpinan
unsur pelaksana akademik dan pelaksana administrasi bersifat instruktif,
koordinatif, konsultatif, dan informatif.
4. Hubungan kerja antara pimpinan STIKes PERTAMEDIKA yang sederajat
dalam unsur pelaksana akademik dan pelaksana administrasi dapat bersifat
koordinatif, konsultatif, dan informatif.
5. Hubungan kerja antara pimpinan unsur pelaksana akademik dan pelaksana
administrasi dengan unit pelaksana di bawahnya bersifat instruktif,
koordinatif, konsultatif, dan informatif.
6. Hubungan kerja eksternal antara instansi luar yang sederajat dengan atau
lebih tinggi dari STIKes PERTAMEDIKA secara umum dilakukan oleh Ketua
7. Hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis-administratif antara instansi
luar dengan STIKes PERTAMEDIKA dapat dilakukan oleh pimpinan unsur
pelaksana dengan sepengetahuan dan persetujuan Ketuan.
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TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA
AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN
Bagian Ketujuh
Pasal 18
1. Tata cara pengangkatan pimpinan senat, anggota senat, diatur dalam
peraturan senat STIKes Pertamedika .
2. Tata cara pengangkatan pelaksana akademik dan pelaksana administrasi
diatur dalam peraturan Yayasan Pertamedika.
3. Senat STIKES adalah badan normative dan perwakilan tertinggi STIKES
yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II dan III dan Ka.Prodi .
4. Guru besar adalah badan normative tertinggi STIKES yang terdiri dari
seluruh guru besar STIKES PERTAMEDIKA.
5. Jumlah anggota senat STIKES yang tidak menduduki jabatan (hanya
sebagai dosen) sama dengan jumlah anggota senat STIKES yang
menduduki jabatan.
6. Masa jabatan anggota senat STIKES dari unsur wakil dosen dan unsur
lainnya adalah tiga tahun.
Pasal 19
1. Senat Akademik dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1
(satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
2. Ketua secara ex officio menjadi anggota senat guru besar, sedangkan ketua
dan sekretaris senat guru besar ditetapkan berdasarkan pemilihan dan oleh
guru besar STIKES dan dikukuhkan oleh keputusan Ketua STIKES.
3. Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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Pasal 20
Senat STIKES mempunyai tugas terutama dalam bidang pemberian masukan
peyelenggaraan teknis administrative sebagai berikut :
1. Memberikan

masukan

dan

rekomendasi

atas

rencana

anggaran,

pendapatan, belanja STIKES yang diajukan oleh Ketua.
2. Memberikan masukan dan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan
kebijakan

penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian

civitas akademika.
3. Memberikan masukan dan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan
kebijakan akademik dan pengembangan STIKES termasuk akreditasi,
internal STIKES.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan
rumusan norma dan tolak ukur penyelenggaraan STIKES.
5. Memberikan masukan dan rekomendasi atas calon Ketua STIKES yang
diajukan kepada Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan PERTAMEDIKA untuk
menjadi Ketua STIKES.
6. Memberikan masukan dan rekomendasi atas calon wakil Ketua STIKES yang
diajukan kepada Ketua STIKES untuk diangkat menjadi Wakil Ketua.
7. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
8. Memberi Masukan atas pertanggung jawaban Ketua atas pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan.
9. Senat guru besar mempunyai tugas terutama berkaitan dengan bidang
akademik seperti hal-hal berikut :
a. Merumuskan garis-garis besar kebijakan akademi dan pengembangan
STIKES termasuk akreditasi internal dan penyelenggaraan pendidikan.
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta
kepribadian civitas akademika.
c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan STIKES
d. Merumuskan peraturan pelaksanaan, kebebasan akademik dan otonomi
keilmuan pada STIKES.
e. Memberikan

pertimbangan

kepada

penyelenggara

STIKES

dalam

pengangkatan dosen dan calon dosen yang dicalonkan memangku
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jabatan akademik, guru besar dan pemberian Gelar Doktor Kehormatan
serta berbagai penghargaan akademik lainnya.
10. Ketua dapat menetapkan lebih lanjut tugas-tugas kewenangan dan masa
bakti serta lainnya dari senat dan senat Guru Besar dengan persetujuan
masing-masing senat.
Pasal 21
1. Senat STIKES dapat menyelenggarakan rapat-rapat khusus sesuai dengan
bidang atau pokok pembahasan tertentu yang dihadiri oleh anggota senat
tertentu pula.
2. Pengambilan keputusan dalam rapat senat STIKES dilakukan melalui
musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
3. Senat STIKES bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
Pasal 22
1. Dalam melaksanakan tugasnya senat STIKES dan senat guru besar dapat
membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat masingmasing dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
2. Jabaran STATUTA STIKES dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan
disemua jenjang struktur organisasi STIKES ditetapkan oleh senat STIKES
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
1. Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh semua warga
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PERTAMEDIKA.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan di atur dalam peraturan
tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perubahan Statuta ini dulakukan bilamana di pandang perlu dan dilakukan
oleh Yayasan atas usul Ketua STIKes PERTAMEDIKA

Ditetapkan di
Pada Tanggal
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