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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama, atas nama Poltekkes Kerta Cendekia mengucapkan selamat 

bergabung dengan Poltekkes Kerta Cendekia dan terima kasih atas partisipasi 

Bapak/ Ibu Dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung proses belajar 

mengajar pada program studi di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia 

Buku Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia terdiri dari ketentuan- 

ketentuan yang telah berlaku di Institusi baik yang dikeluarkan oleh Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Kerta Cendekia dan Direktur Poltekkes Kerta Cendekia 

Penerbitan Buku Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Poltekkes 

Kerta Cendekia ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memahami ketentuan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma pada Program Studi di lingkungan 

Poltekkes Kerta Cendekia 

Kami sangat mengharapkan Bapak/ Ibu dapat memahami dan melaksanakan 

tata cara yang telah ditentukan oleh Poltekkes Kerta Cendekia 

 
 

Sidoarjo, 4 Januari 2021 
DIREKTUR 

 
 
 

AGUS SULISTYOWATI, S.Kep.,M.Kes 
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VISI, MISI, TUJUAN 

POLTEKKES KERTA CENDEKIA 

 

Visi 

 

“Menjadi institusi Pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, 

professional dan kompeten tahun 2025” 

 
Misi 
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1. Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi 

2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses 

pembelajaran berbasis kompetensi 

3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara professional, inovatif dan 

adaptif terhadap perubahan trend dan issue 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa 

 
 

Tujuan 

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi 

2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepeda masyarakat yang 

mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat 

3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki 

kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya 

4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang 

vokasi kesehatan 

5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas 

sesuai dengan standar Pendidikan vokasi kesehatan 

6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran 

mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi 

kesehatan 

7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang 

berkesinambungan dibidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan  

dunia industri secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna 

bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

Dosen adalah sebutan untuk tenaga pendidik pada perguruan tinggi, 

yang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(UU RI No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 

No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). 

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 (UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, pasal 1). 

Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang pendidikan yang 

mengabdi dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan sebuah institusi. 

Untuk itu dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban : 

1. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan 

Institusi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

Nasional; 

2. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan dialogis; 

3. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan; 
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4. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Sasaran diterbitkannya Buku Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan adalah : 

1. Dapat menjadi panduan bagi dosen tetap di lingkungan Poltekkes Kerta 

Cendekia yang ingin mengembangkan diri, memperbaiki kinerja dan 

menjadi panutan serta teladan bagi mahasiswa. 

2. Diharapkan dapat meningkatkan mutu dosen melalui profesionalisme 

yang dapat memenuhi kepuasan stakeholders. 

3. Diharapkan dapat dipahami, dihayati, dan dilaksanakan agar dapat 

dicegah terjadinya pelanggaran kode etik yang pada hakekatnya tidak 

diinginkan baik oleh dosen maupun oleh Institusi 

4. Sebagai acuan, rambu-rambu, memberikan tuntunan bagi Yayasan, 

Institusi, atau unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan 

mutu dan kode etik dosen. 

 

1.2. DEFINISI 

Dalam Buku Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini 

yang dimaksud dengan : 

1. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

2. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan 

dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses 

pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian 

3. Sivitas Akademika adalah masyarakat Institusi yang melaksanakan 

kegiatan akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. 
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4. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti 

program pendidikan di Institusi. 

5. Peneliti adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengadakan 

penelitian. 

6. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau 

prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

7. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau 

memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain 

dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri. 

8. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah serangkaian 

norma- norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber 

pada nilai- nilai etik yang menjadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap 

dan bertindak dan aktivitas- aktivitas yang menuntut tanggung jawab 

profesi. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan pedoman 

bagi Senat Institusi dalam melaksanakan pemeriksaan pelanggaran kode 

etik. 

9. Etika merupakan filsafat yang memberikan penyuluhan bagi tingkah laku 

manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. 

 
 

1.3 Dasar Hukum 

 Statuta  Akper  Kerta  Cendekia SK 18.01/027/YKC pasal 61 tentang 

dosen dan tenaga kependidikan

 Renstra Akper Kerta Cendekia tahun 2015-2019

 Rencana Induk Pengembangan Akper Kerta Cendekia 2018-2021

 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Akper Kerta Cendekia 

Kebijakan No. BPM-KC/Stand.03.04. tanggal 28 Sepetember 2018

 Buku petunjuk pembinaan personil yayasan : Nomor SK Ketua Yayasan 

Pendidikan Kerta Cendekia 002/PP/YKC/IX/2015
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 Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur sesuai Surat Keputusan 

Ketua Yayasan Pendidikan Kerta Cendekia yaitu buku pedoman dosen 

dan tenaga kependidikan No. SK C.3/5/IX/2016

 Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan: Buku pedoman Tata 

pamong dan analisis jabatan No SK Direktur C.2/1/II/2018

 Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi Surat 

Keputusan Direktur Nomor SK C.3/5/IX/2016 tentang Buku Kode etik 

Dosen dan tenaga kependidikan
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BAB II 

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

2.1. PENGERTIAN 

1. Dosen wajib memenuhi kualifikasi akademik setingkat 

magister/magister terapan, doktor/doktor terapan melalui pendidikan 

tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan 

dengan ijazah yang relevan dengan program studi 

2. Program Studi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik 

sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun 

sekali yang dituangkan dalam renstra pengembangan SDM 

3. Program studi mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen 

di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat setiap tahun 

4. Program Studi secara sistematik mengidentifikasi kebutuhan 

pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang tridarma 

dan mengimpelentasikannya sesuai identifikasi setiap tahun 

5. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekuranh-kurangnya 

sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk 

setiap semester 

6. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian 

terstruktur paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa 

7. Program studi harus memiliki minimal 5 (lima) orang dosen tetap 

yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin 

ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk 

menjalankan proses pembelajaran 

8. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi 

kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan 

kegiatan penunjang setiap semester dan membiat laporan tertulis 

hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen 

9. Akper Kerta Cendekia menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang 

mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan 

10. Akper Kerta Cendekia melakukan seleksi dosen secara transparan, 

jujur dan adil 

 
 

 
Tenaga Kependidikan 
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1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling 

rendah lulusan program diploma III (D III) dan lulusan setingkat 

SMA bagi tenaga administrasi 

2. Akademi Keperawatan Kerta Cendekia menentapkan pedoman 

rekruitmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan 

kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan 

3. Akper Kerta Cendekia melakukan penempatan tenaga kependidikan 

sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan 

4. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan evaluasi dan monitoring 

kinerja tenaga kependidikan yang dilakukan secara rutin dan 

membuat laporan tertulis hasil evaluasi kinerja tendik 

5. Akper Kerta Cendekia melakukan peningkatan kompetensi tendik 

secara terencana dan berkelanjutan 

6. Tenaga kependidikan mengedepankan pelayanan prima kepada 

stakeholder pada masing-masing program 

2.2. RUANG LINGKUP & TUGAS POKOK DOSEN DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

1. Ruang lingkup kerja dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 

juga terlibat dalam pengembangan akademik dan profesi. 

2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: 

a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta 

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 

c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas  dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik 

tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam 

pembelajaran; 
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e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 

f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 
 

3. Dosen mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sesuai bidangnya 

masing- masing, sehingga mahasiswa memperoleh pengetahuan dan 

memiliki nilai tambah; 

b. Membimbing mahasiswa untuk berfikir kritis dan analistis 

sehingga dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan yang telah dimiliki; 

c. Membina mahasiswa dari segi intelektual sekaligus sebagai 

konselor (dosen wali); 

d. Menggunakan konsep, teori dan metodologi yang operasional 

dalam konteks kegiatan ilmiah; 

e. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui 

diskusi seminar internal atau eksternal, jurnal ilmiah atau kegiatan 

pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

f. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan 

pengabdian pada masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya 

bagi kebutuhan masyarakat baik di dalam kampus maupun di luar 

kampus di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

g. Melaksanakan kerja tim dengan pihak lain baik internal maupun 

eksternal di dalam manajemen akademik, untuk pencapaian Visi 

Institusi maupun pengembangan institusi; 

h. Mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam 

pertemuan ilmiah atau organisasi seminar; 
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BAB III 

STANDAR SUASANA AKADEMIK 
 
 

3.1 Latar Belakang 

 
Salah satu misi Poltekkes Kerta Cendekia adalah menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan vokasi, akademik dan profesi yang berbasis 

kompetensi nasional dan global, untuk menghasilkan lulusan yang 

profesional, beriman, bertaqwa, berwawasan global, dan siap menghadapi 

dunia kerja di masa kini dan masa mendatang. Misi ini memerlukan iklim 

Institusi yang memiliki budaya akademis dan menghargai nilai-nilai dan 

etika akademis. 

Pengembangan iklim ini menjadi penting artinya bagi penjaminan mutu 

proses pembelajaran yang melibatkan interaksi yang dinamis antara dosen 

sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai pembelajar yang memerlukan 

pendampingan. Suasana akademik, seperti hanya komponen-komponen 

masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang 

memberi pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas keluaran 

perguruan tinggi. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen 

fisik yang memiliki dimensi yang mudah diukur dengan tolok ukur yang 

jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali  

dan dirasakan. 

Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan 

perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik 

yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. 

diharapkan peranan manajemen Perguruan Tinggi dan sivitas- 

akademikanya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, 

kreativitas, kesungguhan dan keteraturan Sesuai dengan nilai-nilai 

profesional, beriman, bertaqwa, dan berwawasan global untuk menjamin 

tercapainya standar kualitas proses pembelajaran. 
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3.2 Pengertian 

a. Suasana akademik (academic atmosphere) merupakan kondisi 

yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses  

pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi 

dan tujuannya serta menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan 

akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Proses tersebut 

akan melibatkan sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana- 

prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan 

kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses 

pembelajaran. 

b. Etika Akademik, berkaitan dengan etika dan moral akademik, 

yakni menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. 

c. Etika memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan 

manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa 

ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan 

dari anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka 

berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan 

ranah dalam proses pembelajaran. 

d. Norma yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan 

bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok 

ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang 

diambil. 

 
3.3 Standar dan Mekanisme Pemenuhan Standar Suasana Akademik 

1) Standar Perencanaan 

a. Poltekkes Kerta Cendekia merencanakan dan menyediakan 

sarana, prasarana dan dana guna mendukung terlaksananya 

peningkatan suasana akademik. 

b. Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan 

membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya 
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dosesn dan mahasiswa, melalui kegiatan Tridharma, 

khususnya dharma pendidikan/pengajaran. 

c. Poltekkes Kerta Cendekia menetapkan etika akademis 

sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas 

akademika. 

d. Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran berorientasi 

kepada mahasiswa dan mengembangkan intelektualitas, suara 

hati, dan hasrat bela rasa. 

2) Standar Pelaksanaan 

a. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui 

hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, 

harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang 

dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta 

monitoring dan evaluasi yang transfaran dan obyektif. 

b. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen mengikutsertakan 

mahasiswa. 

c. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk 

menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif 

untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung 

proses pembelajaran. 

d. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan 

interaktif dan kualitas personalnya. 

e. Poltekkes Kerta Cendekia mendorong ditumbuhkannya sikap 

kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam 

seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler 

maupun ko-kurikuler. 

f. Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa mematuhi dan 

menjunjung tinggi kode etik. 

3) Standar Monitoring dan Evaluasi 

Poltekkes Kerta Cendekia menyelenggarakan monitoring dan 

evaluasi suasana akademis menyangkut : 
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a. Tata hubungan antar pribadi, 

b. Kepedulian mengenai tujuan kelembagaan, 

c. Kemampuan inovasi, 

d. Kepedulian pada peningkatan berkelanjutan, 

e. Kenyamanan suasana kerja. 

 
 

3.4 Standar Etika Mengajar 

a. Dosen berkewajiban meningkatkan aspek kognitif dari 

mahasiswa dengan memberikan pengajaran, maka 

ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran yang terlalu 

sering tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga 

melanggar peraturan, komitmen, tanggung jawab dan sangat 

tidak profesional. 

b. Dosen wajib untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan 

kualitasnya dalam kerangka melaksanakan Tridharma Perguruan 

Tinggi secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. 

c. Dosen harus mematuhi beberapa etika akademik yang berlaku 

bagi dosen pada saat melaksanakan kewajiban serta tanggung- 

jawabnya, yang dijabarkan menjadi peraturan atau kontrak kerja 

yang mengikat, serta diikuti dengan sanksi akademik maupun 

kepegawaian bagi mereka yang melakukan pelanggaran. 

d. Dosen wajib memiliki persiapan matang mengenai bahan mata 

kuliah yang akan diajarkan. Deskripsi (RPS) mata kuliah harus 

dimiliki, dipahami untuk selanjutnya dimuat dalam bentuk Satuan 

Acara Perkuliahan (SAP) dan Kartu Rencana Studi (KRS), yang 

memberikan rujukan untuk mahasiswa mengenai rincian 

kegiatan, metode, sumber daya, dan tolok ukur pembelajaran. 

Dengan demikian, dosen tidak lagi menjadi pusat kegiatan 

perkuliahan yang cenderung menempatkan mahasiswa sebagai 

obyek. Etika akademik merupakan dasar bagi setiap unsur  

sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, untuk 
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berinteraksi secara dinamis-produktif dalam suasana akademik 

yang kondusif dan saling menghargai. 

Proses Pembelajaran merupakan interaksi yang paling sering 

terjadi dan selama proses berlangsung dosen wajib 

menempatkan mahasiswa sebagai subyek dan memperlakukan 

secara manusiawi. Dengan etika ini, dalam kegiatan akademik 

seorang dosen tidak sepatutnya memperlakukan mahasiswa 

sebagai obyek atau alat untuk memenuhi kepentingan atau 

keuntungan pribadi dosen. 

e. Dosen harus mampu berperan sebagai fasilitator, memberi 

bimbingan dan kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa 

dalam kegiatan akademik. Segala macam bentuk paksaan yang 

mengarah pada kepentingan subyektif dosen merupakan 

pelanggaran etika akademik. Sebagai contoh sederhana, 

paksaan untuk membeli dan menggunakan buku/diktat karangan 

seorang dosen sebagai satu-satunya sumber informasi belajar, 

akan bertentangan dengan etika akademik. 

f. Dosen bukan hanya pengajar, tetapi sekaligus juga pendidik. 

Posisi dosen, yang seringkali dianggap superior dibandingkan 

mahasiswa, cenderung menempatkan mahasiswa sebagai pihak 

yang lemah dan patuh mengikuti segala kemauan dosen. 

Superioritas sering membawa dosen untuk bersikap otoriter 

dalam proses pembelajaran. Kondisi seperti ini jelas 

bertentangan dengan standar etika pembelajaran di Perguruan 

Tinggi yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat 

pembelajaran (student centered learning) yang intinya dosen 

mengajar dengan cara tidak memaksa, namun membangun 

kesadaran, motivasi dan kebebasan akademik. 

g. Proses pembelajaran harus mampu memberikan kebebasan dan 

kesadaran pada mahasiswa, serta menempatkannya sebagai 

subyek dalam proses ini. Untuk itu perlu dibuat standar etika 
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mengajar dosen sebagai salah satu unsur etika akademik. Di sini 

dosen tidak hanya memiliki kompetensi kepakaran, tetapi juga 

harus menguasai metode pembelajaran aktif. Dosen adalah 

seorang profesional di bidang ilmunya sehingga dia akan terikat 

dengan etika profesi maupun etika akademik. 

h. Dalam kegiatan akademik seorang dosen wajib menghargai dan 

mengakui karya ilmiah yang dibuat orang lain (termasuk 

mahasiswa). Sesuai dengan etika ini pengakuan hak milik orang 

lain sebagai milik sendiri secara tidak sah, yang dalam karya 

akademik dikenal dengan sebutan plagiat, dianggap sebagai 

penipuan, pencurian dan bertentangan dengan moral akademik. 

Pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual ini bukan 

sekedar pelanggaran etika akademik ringan, bisa ditolerir dan 

cepat dilupakan, tetapi sudah merupakan pelanggaran berat 

dengan sanksi sampai ke pemecatan. 
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BAB IV 

KOMPETENSI DOSEN 

 
4.1 LATAR BELAKANG 

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu 

tugas/pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai 

dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Kompetensi bagi beberapa profesi 

menjadi persyaratan penting dalam menjalankan kerangka dan tujuan organisasi. 

Masalah kompetensi itu menjadi penting, karena kompetensi menawarkan suatu 

kerangka kerja organisasi yang efektif dan efisien dalam mendayagunakan sumber- 

sumber daya yang terbatas. 

Dalam setiap pekerjaan maupun profesi, khususnya di bidang pendidikan 

seorang dosen harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang dan 

tanggung jawabnya, dengan kompetensi yang dimiliki diharapakan akan dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta efisien, efektif, tepat waktu, dan 

sesuai dengan sasaran. 

4.2 KOMPETENSI MENGAJAR DOSEN 

Dosen sebagai tenaga kependidikan, dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa 

kompetensi guru atau dosen adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. Di dalam Pola Pembaharuan Sistem 

Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia disebutkan adanya tiga dimensi 

kompetensi yang secara tunjang menunjang membentuk profil kompetensi 

profesional tenaga kependidikan, yaitu: 1) kompetensi pribadi, 2) kompetensi 

profesional, dan 3) kompetensi kemasyarakatan (Raka Joni, 1980 dikutip dari 

Utami,2010). Ketiga dimensi profesional guru ini terdapat pula dalam Suharsimi 

Arikunto (1990), hanya saja Suharsimi Arikunto mengganti istilah kemasyarakatan 

dengan sosial. Menurut Atwi Suparman (2005), seorang dosen hendaknya memiliki 

tiga kompetensi yaitu penguasaan bidang ilmu, ketrampilan kurikulum dan 
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ketrampilan pedagogis (pembelajaran dan pengembangan cara mensikapi 

pemahaman materi ajar) 

Sekarang dimensi kompetensi guru dan dosen dapat dikatakan sudah 

tuntas karena Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 menyebutkan adanya 4 

dimensi kompetensi, yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, 

kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial. 

Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik berhubungan dengan tugas-tugas dosen sebagai 

tenaga kependidikan. Menurut Depdiknas (2008), pada pokoknya kompetensi 

pedagogik ini terlihat dari bagusnya mengajar dan terkuasainya bahan kuliah oleh 

mahasiswa. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir 

a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimikinya. 

Kompetensi ini berhubungan dengan: (1) kesiapan memberikan kuliah 

dan/atau praktek/pratikum, (2) keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan 

perkuliahan, (3) kemampuan menghidupkan suasana kelas, (4) kejelasan 

penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas, (5) pemanfaatan 

media dan teknologi pembelajaran, (6) keanekaragaman cara pengukuran hasil 

belajar, (7) pemberian umpan balik terhadap tugas, (8) kesesuaian nilai yang 

diberikan dengan hasil belajar. 

Lebih lanjut Mulyasa (2007) mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik 

merupakan kemampuan guru atau dosen dalam pengelolaan pembelajaran peserta 

didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Landasan kependidikan 

2) Pemahaman terhadap peserta didik 

3) Pengembangan kurikulum/silabus 

4) Perancangan pembelajaran 

5) Pelaksanaan pembelajaran 
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6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

7) Evaluasi hasil belajar 

8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktulisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

Dari berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru dan dosen, 

secara umum kompetensi pedagogik dosen dapat disarikan sebagai berikut; 

1) latar belakang pendidikan dan pelatihan pedagogik, 2) Persiapan 

perkuliahan, 3) Kedisiplinan dosen menyelenggarakan perkuliahan, 4) 

Pengelolaan kelas, 5) Penggunaan media dan metode pembelajaran, 6) 

bimbingan mahasiswa, dan 7) Persepsi terhadap kemampuan mahasiswa 

dan penilaian prestasi belajar mahasiswa. 

1) Latar belakang pendidikan dan pelatihan pedagogik 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan- 

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat 

dan perannya sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni serta pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Upaya peningkatan kompetensi dosen dalam hal pembelajaran selalu 

menjadi perhatian Ditjen Dikti. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dosen 

merupakan salah satu komponen yang sangat berperan dalam proses 

pembelajaran, dan secara langsung mempengaruhi peningkatan kualitas belajar 

mahasiswa. 

Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Pengajaran (PEKERTI) 

dan Applied Approach (AA) merupakan program pelatihan yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kompetensi profesional dosen dalam 

memangku jabatan fungsional, terutama dalam peningkatan ketrampilan 

pedagogid. Program PEKERTI ditujukan untuk dosen pemula, agar menguasai 

konsep-konsep dasar dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan mengajar 

yang memadai. Sementara itu, program AA ditujukan untuk dosen senior agar 
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memiliki wawasan dan ketrampilan untuk mengembangkan profesinya sebagai 

dosen, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas proses belajar dan hasil 

belajar mahasiswa. Program AA merupakan kelanjutan dari program PEKERTI. 

Pelatihan PEKERTI dan AA yang diikuti oleh dosen diharapkan mampu 

memberikan alternatif jalan keluar dalam pemecahan masalah yang dialami dosen 

perguruan tinggi berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran. 

(Pusposutarjo, 2001) 

2) Persiapan Perkuliahan 

Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang dosen seyognya 

melalui persiapan yang baik. Persiapan perkuliahan yang dimaksud disini adalah 

adanya strategi pengajaran berikut bahan pengajarannya. Persiapan perkuliahan 

atau pengajaran merupakan bagian dari perancangan strategi pembelajaran. 

Adanya penyusunan program pengajaran merupakan bukti bahwa dosen 

melakukan perencanaan strategi pembelajaran yang dilakukan. 

Salah satu langkah dalam penyusunan program pembelajaran adalah 

mengembangkan strategi pengajaran yang didalamnya terkandung empat 

komponen yaitu urutan kegiatan pembelajaran, metode pengajaran, media 

pengajaran, dan waktu. Berdasarkan strategi tersebut seorang dosen dapat 

mengembangkan bahan pengajaran. Dalam praktek di lapangan, para pengajar 

jarang membuat strategi pengajaran dengan keempat komponen tersebut di atas. 

Kebanyakan dari mereka membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan 

Rencana Pelaksanaan Pendidikan (RPP). Baik RPS maupun RPP merupakan 

program pengajaran. 

RPS merupakan program pengajaran satu mata kuliah untuk diajarkan 

selama satu semester. Sedangkan RPP adalah program pengajaran yang meliputi 

satu atau beberapa pokok bahasan untuk diajarkan selama satu kali atau beberapa 

kali pertemuan.RPS sebagai Course Outlines yaitu rumusan tujuan dan pokok- 

pokok isi mata kuliah. RPS memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai 

tujuan dan ruang lingkup materi yang harus diajarkan. (Atwi Suparman, 2005) 

RPP sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakekatnya 

merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen-komponen yang saling 
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berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, dan memuat langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau membentuk kompetensi 

tertentu. (Mulyasa, 2007) RPP memberikan petunjuk secara rinci, pertemuan demi 

pertemuan mengenai kegiatan belajar-mengajar, media dan evaluasi yang harus 

digunakan. Dosen merupakan seorang manajer dalam pembelajaran, dia 

bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program 

pembelajaran. Untuk menjamin efektivitas pembelajaran, dosen harus menjabarkan 

isi dari RPS secara lebih rinci dan operasional. 

3) Kedisipinan dalam menyelenggarakan perkuliahan 

Kedisiplinan dosen dalam menyelenggarakan perkuliahan mutlak diperlukan 

untuk sebuah hasil pembelajaran yang optimal. Waktulah yang membatasi setiap 

ruang gerak dosen dalam proses interaksi belajar-mengajar. Oleh karena itu, dosen 

sebisa mungkin memperhatikan dan menepati alokasi waktu yang sudah 

ditentukan. Alokasi waktu belajar adalah satuan menit yang dibutuhkan dosen dan 

mahasiswa untuk menyelesaikan setiap langkah urutan kegiatan pembelajaran 

dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dikelola secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Estimasi waktu belajar adalah perkiraan 

waktu dalam satuan menit yang diperlukan pengajar untuk mengajarkan materi 

pelajaran untuk setiap sub pokok bahasan (Atwi Suparman, 2005). 

4) Pengelolaan Kelas dan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud disini adalah pengaturan 

aktivitas dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi pendahuluan, penyajian 

nmateri perkuliahan, penutup. Sedangkan pengelolaan kelas dilihat dari pengaturan 

ruang kelas dan mahasiswa yang dimaksudkan agar kondisi belajar mahasiswa 

kondusif, betah tinggal di kelas dengan motivasi tinggi untuk senantiasa belajar di 

dalamnya. 

5) Penggunaan Metode dan Media Pembelajaran 

Metode adalah cara atau teknik yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar. Media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan isi pembelajaran 

agar dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan oleh mahasiswa. Fungsi dari media 

adalah mengantarkan isi pelajaran kepada mahasiswa (Atwi Suparman, 2005) 
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Kegagalan pelaksanaan pembelajaran sebagian besar disebabkan oleh 

penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog, proses penjinakan, 

pewarisan pengetahuan dan tidak bersumber pada realitas masyarakat (Mulyasa, 

2007). Untuk itu diperlukan suatu metode pembelajaran yang inovatif dan mampu 

meningkatkan keaktifan serta prestasi belajar siswa. Dalam pembelajaran aktif 

terdapat metode dan teknik belajar aktif yang pada intinya merupakan teknik 

pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan potensi berfikir aktif 

mahasiswa. 

6) Bimbingan Mahasiswa 

Dosen sebagai tenaga pendidik memiliki peran sebagai pembimbing. 

Menurut Syaiful Bachri Djamarah (2007) peranan ini harus lebih dipentingkan, 

karena kehadiran pendidik adalah untuk membimbing peserta didik menjadi 

manusia dewasa yang cakap. Institusi pendidikan berkewajiban memberikan 

bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang menyangkut pribadi, sosial, 

belajar dan karier. (Mulyasa, 2007). 

Bimbingan dan Konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara 

sistematis dan intensif yang dilakukan oleh dosen yang bertugas khusus itu kepada 

mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar 

(learning skill) demi karir masa depannya. Selain bagian Bimbingan dan Konseling, 

dosen juga diperkenankan memfungsikan diri sebagai pembimbing akademik 

mahasiswa. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan 

nasehat berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program 

studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga 

program studinya selesai dengan baik. 

7) Persepsi positif kemampuan mahasiswa dan penilaian prestasi mahasiswa 

Seorang dosen yang memiliki persepsi positif terhadap kemampuan 

mahasiswa berarti dia telah memiliki kemampuan untuk memahami kondisi peserta 

didik. Dalam proses belajar di Perguruan Tinggi, diperlukan adanya persepsi dan 

sikap positif dosen terhadap kemampuan mahasiswanya. Mahasiswa harus 

ditempatkan sebagai pembelajar dewasa, bukan sebagai sapi perah, anak kecil 

atau botol kosong. Penilaian prestasi belajar dilakukan untuk mengetahui 



Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia  Poltekkes Kerta Cendekia | 20 

 

 

perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi mahasiswa (Utami, 2010) 

Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional dosen adalah kemampuan dosen dalam 

penguasaan bahan ajar secara penuh juga cara-cara mengajarkannya secara 

pedagogis dan metodis. Suharsimi Arikunto (1990) mengistilahkannya dengan 

pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang studi yang akan 

diajarkannya serta penguasaan metodologis. Dalam Standar Nasional Pendidikan 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

Mulyasa (2007) mengidentifikasi ruang lingkup kompetensi profeional 

sebagai berikut: 

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, 

psikologis, sosiologis dan sebagainya. 

2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan 

peserta didik. 

3) Mampu menagani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung 

jawab. 

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. 

5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber 

belajar yang relevan. 

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. 

7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. 

8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. 

Dalam instrumen sertifikasi dosen disebutkan komponen profesional dosen 

meliputi; 1) kemampuan menjelaskan pokok bahasan/ topik secara tepat, 2) 

kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan, 3) kemampuan 

menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan, 4) 

penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan, 5) penggunaan 

hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kulaitas perkuliahan, 6) pelibatan 
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mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/ rekayasa/ desain 

yang dilakukan dosen, 7) kemampuan menggunakan beragam teknologi 

komunikasi, 8) keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi. 

Kompetensi Pribadi 

Kompetensi pribadi dosen lebih berhubungan dengan potensi-potensi 

psikologis dosen untuk tugas-tugas kependidikan. Dalam instrumen sertifikasi 

dosen (2008), kompetensi pribadi dosen dilihat dari aspek kewibawaan sebagai 

pribadi dosen, kearifan dalam mengambil keputusan, menjadi contoh dalam 

bersikap dan berperilaku, satunya kata dan tindakan, kemampuan mengendalikan 

diri dalam berbagai situasi dan kondisi serta adil dalam memperlakukan 

mahasiswa. Dalam Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa yang 

dimaksud kompetensi pribadi adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. 

Setiap tenaga pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang 

memadai, bahkan menurut Mulyasa (2007) kompetensi ini akan melandasi atau 

menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Pendidik yang baik adalah 

pendidik yang sadar diri, menyadari kelebihan dan kekurangannya. Stabilitas dan 

kematangan emosi dosen akan berkembang sejalan dengan pengalamannya, 

selama dia mau memanfaatkan bertambahnya kemampuan memecahnya masalah 

atas dasar pengalaman masa lalunya. 

Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial dosen adalah kemampuan dosen dalam berhubungan 

sosial dengan sesama manusia, terutama lagi dengan orang-orang disekitarnya. 

Instrumen sertfikasi dosen menyatakan bahwa kompetensi sosial dosen bisa dikaji 

dari kemampuannya menyampaikan pendapat, kemampuan menerima kritik, saran 

dan pendapat orang lain, mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti 

kuliahnya, mudah bergaul dengan kalangan sejawat, karyawan dan mahasiswa 

serta toleransi terhadap keberagaman mahasiswa. Dalam Standar Nasional 

Pendidikan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru atau dosen sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi 
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dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Menurut Mulyasa (2007) sedikitnya ada tujuh kompetensi sosial yang 

seharusnya dimiliki tenaga pendidik agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif, baik di institusi pendidikan maupun di masyarakat. Kompetensi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama 

2) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi 

3) Memiliki pengetahuan tentang inti dan demokrsi 

4) Memiliki pengetahuan dan estetika 

5) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial 

6) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan 

7) Setia terhadap harkat dan martabat manusia 
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BAB IV 

MANAJEMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

 
4.1 PENGERTIAN 

4.1.1 PERENCANAAN MANAJEMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai profesi memiliki kewajiban 

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri. 

2. Penjaminan mutu dosen dan Tenaga Kependidikan adalah upaya untuk 

meningkatkan mutu dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan 

oleh Poltekkes Kerta Cendekia secara terus menerus dan 

berkesinambungan. 

3. Perencanaan manajemen dosen dan Tenaga Kependidikan termasuk 

dalam perencanaan strategik Institusi dan merupakan unsur integral dari 

strategi pengembangan Institusi dalam memenuhi Standar Akreditasi 

Institusi, meliputi kecukupan dosen dan Tenaga Kependidikan, 

kualifikasi dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan, sistem 

rekrutmen & seleksi dosen dan Tenaga Kependidikan, rencana 

pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, sistem 

rewards & punishment serta program pembinaan, pengembangan dan 

kesejahteraan dosen dan Tenaga Kependidikan. 

 
4.1.2 PELAKSANAAN MANAJEMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

4. Pelaksanaan dari perencanaan manajemen dosen dan Tenaga 

Kependidikan oleh Bagian SDM, sesuai arahan dan kebijakan Yayasan 

dan Institusi, berkoordinasi dengan dan Bagian/Pusat yang terkait. 

5. Penjaminan Mutu Akper Kerta Cendekia melaksanakan tugas  

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen mutu dosen, 

dalam rangka menjaga bahwa seluruh pelaksanaan manajemen dosen 

dan Tenaga Kependidikan telah sesuai dengan rencana dan standar 

yang ditetapkan. 
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4.2 PENERIMAAN DAN PENEMPATAN/PENUGASAN 

4.2.1 KLASIFIKASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

1. Berdasarkan statusnya, dosen digolongkan ke dalam dua kelompok 

yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Yang dimaksud dalam Buku 

Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah 

berlaku bagi dosen dan Tenaga Kependidikan tetap. 

2. Dosen Tetap adalah tenaga fungsional yang ditugasi untuk untuk 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Poltekkes 

Kerta Cendekia yang diangkat dan diberhentian oleh Yayasan, baik 

penuh waktu ataupun waktu yang dijadwalkan yang terikat perjanjian 

kerja sesuai aturan berlaku. 

4.2.2 KUALIFIKASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik (lulusan program magister 

untuk diploma atau sarjana dan lulusan program doktor untuk program 

pasca sarjana), kompetensi dan sertifikat pendidik. 

2. Kualifikasi dosen sebagai syarat dalam rekrutmen dosen adalah : 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dengan latar belakang 

pendidikan strata II 

4.2.3 REKRUTMEN & SELEKSI 

1. Rekrutmen calon dosen berpedoman pada peraturan kepegawaian dan 

prosedur yang berlaku. 

2. Perekrutan dilakukan secara terbuka yang dipublikasikan melalui media 

(surat kabar atau elektronik) yang dilaksanakan oleh Bagian SDM. 

3. Calon pegawai mengajukan lamaran dapat secara langsung maupun 

tidak langsung melaluu pos atau paket pengiriman lainnya. 

4. Seleksi dilaksanakan melalui tahapan : 

a. Seleksi Administratif merupakan tahapan awal dari proses rekrutmen 

& seleksi dengan memverifikasi pemenuhan syarat kualifikasi yang 



Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia  Poltekkes Kerta Cendekia | 25 

 

 

dimiliki oleh pelamar baik administratif maupun akademik (pemenuhan 

kualifikasi, linieritas bidang keilmuan dan pengalaman serta informasi 

pendukung lainnya dari pelamar sesuai kebutuhan Prodi. 

b. Tes Tertulis dan Wawancara meliputi : 

1) Penggalian kompetensi akademik calon dosen (pedagogik dan 

kepribadian) 

2) Klarifikasi status calon dosen yang mencakup : 

1. Status kepegawaian 

2. Hak dan Kewajiban 

3. Verifikasi rencana kepindahan apabila pelamar berdomisili di luar 

Sidoarjo, untuk memenuhi kewajiban hadir sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

4. Pelamar yang sedang studi lanjut, harus melengkapi bukti studi lanjut 

(bukti registrasi/KHS atau transkrip terakhir). 

5. Pelamar yang masih berstatus tenaga edukatif tetap di PTS lain atau 

pegawai tetap Institusi lain, kesediaannya untuk mengurus 

pemberhentian/resign (apabila namanya telah tercantum di 

EPSBED/PDPT pada PT lain, bersedia mengurus perpindahan). 

5. Keputusan diterima atau ditolaknya kandidat dosen sebagai dosen 

tetap, ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil seleksi. Selanjutnya 

Direktur akan menyampaikan usulan pengangkatan sebagai dosen tetap 

evaluasi 2 tahun kepada Yayasan. 

6. Apabila usulan mendapat persetujuan, Yayasan akan menerbitkan surat 

keputusan tentang pengangkatan dosen tetap, dengan syarat dokumen 

persyaratan telah terpenuhi khususnya bagi calon dosen yang pindah 

homebase (SK pemberhentian dari Institusi lama, perubahan data 

pindah homebase oleh pihak Institusi lama) 

4.2.4 PENEMPATAN/PENUGASAN MENGAJAR DAN MAGANG 

1. Direktur menerbitkan surat keputusan penempatan dosen pada program 

studi berdasarkan surat keputusan Yayasan tentang pengangkatan 

dosen tetap. 
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2. Bagi dosen baru yang belum memiliki jabatan fungsional belum 

mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah selama minimal 2 

semester, tetapi harus mengikuti magang (sit in) pada dosen yang telah 

memiliki jabatan fungsional. 

3. Dalam penugasan mengajar, Prodi mengusahakan dosen 

penanggungjawab mata kuliah tidak menangani lebih dari 12 sks (diatur 

sesuai ketentuan DIKTI tentang beban kerja dosen). 

4. Pembinaan akademik dan proses transformasi kultur akademik, 

dilakukan oleh koordinator dosen yang diangkat oleh Ketua STIKes , 

untuk membantu Prodi dalam mengevaluasi proses belajar mengajar 

dan pemenuhan target kinerja dosen. 

5. Koordinator dosen dengan kriteria memiliki jabatan fungsional mínimum 

Lektor Kepala. 

6. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang sudah menduduki 

minimal jabatan Asisten Ahli dalam bidang yang sesuai dengan mata 

kuliah yang diampunya. 

7. Setiap dosen bertanggungjawab untuk mengatur perencanaan 

pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan 

evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, melaporkan tugas 

mengajarnya pada akhir semeseter kepada Ketua Program Studi dan 

Koordinator Dosen. 

8. Penugasan mengajar bagi dosen disesuaikan dengan bidang keahlian 

yang dimilikinya. 

 
4.3 ORIENTASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BARU 

4.3.1 PENGERTIAN 

1. Orientasi adalah program yang dirancang untuk memberikan informasi/ 

pemahaman kepada dosen baru mengenai tugas pokok dan tanggung 

jawab sebagai dosen, budaya organisasi, peraturan kepegawaian, 

informasi prestasi kerja, reward punishment, karir dosen, cara 

memperoleh kartu pengenal, cara pembayaran gaji dan jajaran pejabat 
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struktural di tingkat Prodi, dan Bagian/Pusat di lingkungan Poltekkes 

Kerta Cendekia Kegiatan orientasi dikoordinasikan oleh Bagian SDM. 

2. Orientasi merupakan salah satu proses sosialisasi tentang penanaman 

sikap, standar, nilai, dan budaya yang berlaku di Institusi kepada dosen 

baru sebagai sivitas akademika. 

 
4.3.2 TUJUAN 

 

1. Dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang baru 

dimasuki 

2. Dapat memahami organisasi dan budaya Institusi (visi, misi, nilai inti dan 

kegiatan operasionalnya), 

3. Memahami tugas pokok dan fungsi dosen (tridharma dan pengembangan 

institusi). 

4. Memahami kewajiban dosen dalam peningkatan karir akademik 

(penyetaraan/kenaikan jenjang jabatan fungsional) 

 
4.3.3 MATERI PROGRAM ORIENTASI (INDUKSI) 

 

1. Company menjelaskan tentang sejarah, visi, misi, nilai inti, organisasi 

dan sistem manajemen yang digunakan. 

2. Customer & competitor dengan fokus materi pada pengenalan siapa 

pelanggan dan pesaing serta fungsi dosen sebagai pelayan dan  

marketer melalui kegiatan tridharma. 

3. Customes & manners yaitu berisi kebiasaan dan peraturan tak tertulis. 

4. Teams dengan materi pengenalan pegawai dan pekerjaan/ proses kerja 

dalam hal ini team dosen dan proses belajar mengajar. 

5. Company regulations yaitu pengenalan etika kerja, serta peraturan- 

peraturan internal dan eksternal yang terkait tugas. 

6. Job yaitu pengenalan pekerjaan yang akan dilakukan. 

7. Facilities yaitu pengenalan tentang segala macam fasilitas dalam rangka 
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menunjang kerja. 

 
 

4.4 MANAJEMEN KINERJA DOSEN BARU 

4.4.1 TAHAPAN MANAJEMEN KINERJA 

Tahapan manajemen kinerja dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi : 
 

1. Perencanaan dan Penetapan kinerja adalah proses dosen Tenaga 

Kependidikan baru dalam menyusun perencanaan kinerja dosen yang 

meliputi 7 target kinerja, yang diarahkan dan dipantau oleh Ketua STIKes 

dan Kaprodi, dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. 

2. Monitoring Kinerja dosen Tenaga Kependidikan baru adalah proses 

rutin pengumpulan data dan kemajuan/perubahan yang dilakukan secara 

berkala, atas progress pemenuhan target kinerja berdasarkan  proses 

dan output kinerja dari dosen Tenaga Kependidikan. 

3. Pembinaan dosen Tenaga Kependidikan baru dalam rangka 

memberikan arahan, dorongan dan bimbingan dalam upaya pemenuhan 

target kinerja, dan aktif berkontribusi dalam pengembangan Institusi, 

dilaksanakan oleh Prodi dibantu oleh Koordinator Dosen Tenaga 

Kependidikan. 

4. Evaluasi Kinerja adalah kegiatan membandingkan realisasi kinerja 

terhadap target yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap capaian target 

kinerja di atas dilakukan oleh Prodi (yang pelaksanaannya dibantu oleh 

Tim Assesor Internal yang ditunjuk oleh Ketua STIKes), dan 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk status kepegawaian. 

Adapun target kinerja meliputi : 

Penyetaraan atau peningkatan jenjang Jabatan Fungsional. 

4.4.1.4.1 Publikasi karya ilmiah minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun 

akademik, baik dalam bentuk Jurnal Terakreditasi atau 

dipresentasikan pada Seminar Nasional/ Internasional. 

4.4.1.4.2 Presentasi makalah dalam Seminar Internal minimal 1 (satu) 
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dalam 1 (satu) tahun akademik. 

4.4.1.4.3 Partisipasi aktif dalam program pengembangan Institusi. 

4.4.1.4.4 Rencana dan realisasi peningkatan jenjang pendidikan S3. 

4.4.1.4.5 Tugas- tugas harian dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

 
4.4.2 MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI 

 

1. Bagian SDM ( Pudir II ) menyiapkan data kemajuan capaian kinerja 

SDM baru dan disampaikan kepada Direktur 

2. Berdasarkan hasil evaluasi SDM baru sebagaimana tersebut pada point 

a, Bagian SDM menyiapkan surat pemberitahuan dari Direktur kepada 

SDM dengan tahapan sebagai berikut : 

4.4.2.2.1 Surat pemberitahuan ke 1 : 1 bulan pasca semester 1 

4.4.2.2.2 Surat pemberitahuan ke 2 : 1 bulan pasca semester 2 

4.4.2.2.3 Surat pemberitahuan ke 3 : 1 bulan pasca semester 3 
 

3. Paling lambat 1 bulan sebelum batas waktu masa evaluasi 1 (satu) 

tahun masing- masing dosen, Bagian SDM menyampaikan laporan 

hasil evaluasi kepada Direktur.. 

4. Berdasarkan point b, Direktur memberikan keputusan sebagai berikut : 

4.4.2.4.1 Jika SDM telah memenuhi seluruh target kinerja, SDM 

tersebut dapat ditetapkan sebagai karyawan tetap. Selanjutnya yang 

bersangkutan menandatangani “perjanjian kinerja” pasca evaluasi 2 

(dua) tahun. 

4.4.2.4.2 Jika SDM baru tidak dapat memenuhi target kinerja namun 

dipandang yang bersangkutan dapat memenuhi target tersebut bila 

diberi kesempatan perpanjangan maksimal 1 (satu) tahun evaluasi, 

maka dapat diberlakukan tahapan surat peringatan di bawah ini : 

4.4.2.4.2.1 Surat peringatan ke 1 : 1 bulan pasca semester 4 

4.4.2.4.2.2 Surat peringatan ke 2 : 1 bulan pasca semester 5 



Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia  Poltekkes Kerta Cendekia | 30 

 

 

4.4.2.4.2.3 Surat peringatan ke 3 : 1 bulan pasca semester 6 
 

4.4.2.4.3 Jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi target kinerja 

sesuai yang telah ditetapkan di akhir tahun ke 2 (dua) atau setelah 

perpanjangan 1 (satu) tahun, dimana dipandang yang bersangkutan 

tidak memungkinkan untuk memenuhi keseluruhan target kinerja, maka 

Direktur menyampaikan usulan kepada Pengurus Yayasan tentang 

pemberhentian yang bersangkutan sebagai karyawan. 

5. Badan Pengurus Yayasan menerbitkan surat keputusan pemberhentian 

yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak usulan 

diterima, disampaikan kepada Direktur tembusan kepada Kepala 

Bagian SDM, Kepala Bagian Keuangan, dan SDM bersangkutan. 

6. Berdasarkan point e, Kepala Bagian Personalia & Kesejahteraan 

melakukan pembaharuan data yang bersangkutan pada PDPT DIKTI, 

paling lambat 1 hari sejak surat keputusan pemberhentian diterima 

Bagian SDM. 

 
 

 
4.5 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 

4.5.1 KETENTUAN 

1. Program pelatihan & pengembangan SDM diselenggarakan untuk 

meningkatkan kemampuan SDM sebagai upaya dalam peningkatan 

kualitas dosen dan tenaga kependidikan. 

2. Jenis pelatihan & pengembangan yang diberikan dapat berupa 

pengembangan profesional (bidang keilmuan) ataupun jenjang 

pendidikan lanjutan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 

ketentuan internal Yayasan. 

3. Sehubungan dengan kesempatan pelatihan & pengembangan yang 

diikuti dosen dan tenaga kependidikan, baik yang diadakan di 

dalam/luar negeri, yang bersertifikasi maupun tidak, dosen dan tenaga 
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kependidikan harus menjalani ikatan dinas dengan kebijakan jenis 

pelatihan & pengembangan yang ditinjau dari kasusnya sesuai dengan 

syarat dan ketentuan dalam surat keputusan dan diatur di dalam 

ketentuan internal Akper Kerta Cendekia. 

4. Sertifikat, Ijazah dan tanda penghargaan sejenis yang didapat dari 

pelatihan disimpan di Poltekkes Kerta Cendekia dan bahan pelatihan 

merupakan milik lembaga/ Poltekkes Kerta Cendekia 

 
4.5.2 JENIS PELATIHAN 

1. Orientasi Dosen dan Tenaga Kependidikan Baru 

4.5.2.1.1 Merupakan tahap awal syarat pengangkatan menjadi 

pegawai Yayasan. 

4.5.2.1.2 Orientasi dimaksudkan untuk mendorong proses adaptasi 

dosen dan tenaga kependidikan baru terhadap lingkungan kerja dan 

bidang tugas, sehingga mendukung pelaksanaan tugas. 

4.5.2.1.3 Lama pelatihan maksimal 1 (satu) minggu dan diikuti dengan 

evaluasi hasil pelatihan. 

4.5.2.1.4 Bersifat penugasan. 

4.5.2.1.5 Materi pelatihan adalah pengetahuan organisasi Akper Kerta 

Cendekia (visi dan misi), pengetahuan dasar sistem penyelenggaraan 

Yayasan/ Institusi; budaya dan nilai-nilai organisasi; serta bidang tugas 

tridharma. 

2. Program Pendidikan Formal 

4.5.2.2.1 Merupakan program peningkatan jenjang pendidikan untuk 

mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang 

jabatan fungsional masing- masing melalui pendidikan lanjut ke 

Program S3 pada PTN terpilih, dengan mengusahakan dana dari 

pemerintah atau sumber- sumber lain diluar Widya Dharma Husada. 

4.5.2.2.2 Beasiswa/Pembiayaan oleh Yayasan/Institusi hanya 

diberikan bagi peserta studi lanjut pada Institusi yang diprioritaskan. 

3. Program Pelatihan dan Pengembangan 
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4.5.2.3.1 Dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi bidang 

keilmuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, atas usulan Ketua 

Program Studi kepada Ketua STIKes, yang berkoordinasi dengan 

Bagian SDM. 

4.5.2.3.2 Pelatihan meningkatkan kompetensi manajerial 

diselenggarakan secara berkala oleh Bagian SDM. 

4. Ijin belajar dan biaya sendiri 

4.5.2.4.1 Ijin belajar ini pada dasarnya diberikan pada dosen yang 

tidak memenuhi syarat usia untuk mengikuti pendidikan formal dan 

diberikan secara selektif dan untuk kepentingan Yayasan/Institusi. 

4.5.2.4.2 Dosen yang mengikuti jenjang pendidikan formal dengan 

biaya sendiri, dapat memperoleh ijin belajar sesuai pertimbangan Ketua 

atasan usulan Ketua STIKes terkit linierisasi bidang ilmu, dengan 

memenuhi syarat administrasi. 

 
4.6 PANGKAT/GOLONGAN PENGANGKATAN PERTAMA 

4.6.1 PENGANGKATAN PERTAMA 

1. Kenaikan pangkat/golongan merupakan penghargaan atas prestasi 

kerja personil yang bersangkutan terhadap kemajuan dan 

perkembangan Yayasan 

2. Jenis pangkat/golongan : 

a. Kenaikan pangkat/golongan reguler 

1) Kenaikan pangkat/golongan reguler adalahkenaikan 

pangkat/golongan yang memenuhi syarat tertentu tanpa melihat 

jabatan yang dipangku 

2) Kenaikan pangkat/golongan reguler diberikan kepada karyawan 

yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan 

mendapat penilaian baik atau karyawan yang telah 5 (lima) tahun 

dalam pangkat yang dimilikinya dengan mendapat penilaian cukup 

b. Kenaikan pangkat/golongan pilihan 
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1) Kenaikan pangkat/golongan pilihan adalah kenaikan 

pangkat/golongan yang diberikan pada personil yang memangku 

jabatan structural atau jabatan fungsional 

2) Kenaikan pangkat/golongan pilihan diberikan kepada karyawan 

yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap 

unsure penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai 

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

c. Kenaikan pangkat/golongan sebagai penyesuaian ijazah 

Karyawan Yayasan, sekurang-kurangnya setelah 5 (lima) tahun diangkat 

menjadi karyawan, setelah lulus setingkat lebih tinggi dari tingkat 

pendidikan saat diangkat menjadi karyawan, dapat mengajukan kenaikan 

pangkat sebagai penyesuaian ijazah. 

3. Kenaikan pangkat personil ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 

Juli tiap tahun 

4. Kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk persyaratan 

kenaikan pangkat : 

a. Kenaikan pangkat reguler 

1)  Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat 

terakhir 

2)  Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam tahun 

terakhir 

b. Kenaikan pangkat pilihan 

1) Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan 

terakhirnya yang dipangkunya 

2) Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat 

terakhir 

3) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam tahun 

terakhir 

c. Kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah 

1) Salinan sah dari ijazah yang baru diperoleh 
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2) Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat 

terakhir 

3) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam tahun 

terakhir 

4) Kenaikan pangkat reguler bagi personil Yayasan diberikan sampai 

dengan : 

a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a, bagi yang memiliki Surat 

Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 

b. Pengatur, golongan ruang II/c, bagi yang memilki Surat Tanda 

Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, bagi yang memiliki Surat 

Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama 

d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, bagi yang memiliki 

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah 

Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan 

Tingkat Atas 4 tahun, ijazah Diploma I atau Diploma II 

e. Penata, golongan ruang III/c, bagi yang memiliki ijazah Guru 

Pendidikan Luar Biasa, ijazah Diploma III, ijazah Diploma III, ijazah 

Akademi atau ijazah Bakaloreat 

f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, bagi yang memiliki ijazah 

Sarjana (S1), ijazah Diploma IV 

g. Pembina, golongan ruang IV/1a, bagi yang memiliki ijazah Dokter, 

Apoteker dan ijazah lain yang setara, ijazah Magister (S2) atau ijazah 

Spesialis I 

h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, bagi yang memiliki ijazah 

Spesialis II atau ijazah Doktor (S3) 

5) Ujian dinas untuk kenaikan pangkat/golongan 

Personil Yayasan yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan 

ruang II/d, dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat 

kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, di samping harus memenuhi 

syarat yang ditentukan, harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan 
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lain dalam Petunjuk Pembinaan Personil ini atau ketentuan perundang- 

undangan  yang  berlaku.  Ujian  dinas  sebagaimana  dimaksud,  dibagi 

dalam 2 (dua) tingkat, yaitu : 

a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat 

I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a 

b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat 

I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a 

c. Ujian dinas sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian, sedangkan ketentuan tekhnis mengenai 

pelaksanaan ujian dinas diatur lebih lanjut oleh Yayasan. 

d. Dikecualikan dari ujian dinas, bagi personil Yayasan yang : 

1) Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan 

prestasi kerja luar biasa baiknya 

2) Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan 

baru yang bermanfaat bagi Negara 

3) Diberikan pangkat pengabdian karena : 

(a) Mencapai batas usia pension 

(b) Dinyatakan cacat saat bertugas dan tidak dapat bekerja 

lagi dalam semua jabatan oleh dokter 

4) Telah memperoleh : 

(a) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat 

I 

(b) Ijazah Dokter, ijazah Apoteker dan ijazah lain yang setara, 

Spesialis I, Spesialis II, Mgister (S2) atau Doktor (S3) untuk 

Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas tingkat II 

 
4.7 KENAIKAN GAJI BERKALA 

a. SDM tetap yang telah memenuhi syarat-syarat dapat dipertimbangkan 

untuk kenaikan gaji berkala dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dalam daftar 
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gaji pokok yang diatur dalam surat keputusan Yayasan. 

2) Diusulkan setiap 2 (dua) tahun yang didasarkan pada penilaian kinerja 

dan didasarkan pada usulan Direktur. 

3) Penilaian kinerja dengan nilai rata- rata serendah- rendahnya cukup. 

b. Apabila pegawai yang bersangkutan belum memenuhi syarat pada point 

c, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling sedikit untuk waktu 6 

(enam) bulan. 

c. Apabila setelah waktu penundaan pegawai bersangkutan belum 

memenuhi syarat pada point c, maka kenaikan gaji berkala ditunda lagi 

tiap- tiap kali paling lama 6 (enam) bulan. 

d. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji 

berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan 

tersebut. 

e. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tidak dihitung untuk kenaikan gaji 

berkala berikutnya. 

f. Kenaikan gaji istimewa dapat dilakukan atas dasar penilaian Yayasan 

terhadap seseorang pegawai yang telah memperlihatkan dan mencapai 

prestasi kerja luar biasa. 

 
4.8 KOMPENSASI SDM 

a. Kompensasi diberikan kepada dosen sebagai imbal jasa atas hasil 

kerjanya berdasarkan azas keadilan dan profesionalitas dosen yang 

bersangkutan. 

b. Kompensasi yang diberikan terdiri atas gaji, tunjangan, honorarium, 

insentif dan apresiasi. 

 
4.9 KESEJAHTERAAN DAN BANTUAN 

4.9.1 Kesejahteraan diberikan dalam bentuk : 

4.9.1.1 Fasilitas dan sarana penunjang di lingkungan Akper seperti 

poliklinik, dokter dan perawat, sarana olah raga, tempat ibadah, 

dan lain- lain. 
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4.9.1.2 Bantuan pengobatan dosen selama sakit diberikan oleh 

Akper Kerta Cendekia melalui BPJS Kesehatan. 

4.9.1.3 Melakukan kegiatan olahraga sepanjang tidak mengganggu 

aktivitas kerja dan mendapat izin dari atasan yang bersangkutan. 

4.9.1.4 Sarana peribadatan, dan memberikan waktu kepada para 

SDM untuk beribadah. 

4.9.1.5 Bantuan kesejahteraan berupa dana untuk premi Jaminan 

Hari Tua dan dana pesangon dengan mengikutsertakan setiap 

dosen dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS 

Ketenagakerjaan), sebagaimana tercantum dalam Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 1992. 

4.9.2 Bantuan diberikan dalam bentuk : 

4.9.2.1 Bantuan Khitanan adalah bantuan yang diberikan apabila 

SDM memiliki putra yang akan dikhitan dengan mengajukan 

bantuan kepada Bagian SDM. 

4.9.2.2 Bantuan duka cita adalah bantuan yang diberikan apabila 

dosen atau anggota keluarga dosen atau orang tua kandung 

meninggal dunia, dapat berupa dana dan dukungan fasilitas 

(pengurusan jenazah, perlengkapan rumah duka, dll.) : 

a) Dalam hal SDM yang meninggal dunia, bantuan diberikan kepada 

ahli waris yang sah yang terdaftar di Bagian SDM. 

b) Dalam hal anggota keluarga atau orang tua kandung SDM yang 

meninggal dunia, bantuan diberikan kepada dosen yang 

bersangkutan. 

c) Apabila yang meninggal dunia adalah orang tua kandung dari 2 

(dua) orang SDM atau lebih yang bersaudara kandung, maka 

bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang dosen saja. 

d) Dalam hal SDM memiliki isteri/suami yang bekerja di lingkungan 

Akper Kerta Cendekia, bantuan dukacita diberikan kepada 1 

(satu) orang SDM saja. 

4.9.2.3 Bantuan pernikahan adalah bantuan untuk pernikahan yang 
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dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bagi 

SDM tetap yang telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun 

secara terus menerus. 

a) Bantuan pernikahan hanya diberikan kepada salah satu pihak jika 

pernikahan terjadi antara SDM Poltekkes Kerta Cendekia 

b) Bantuan diberikan apabila SDM yang menikah menyampaikan bukti- 

bukti salinan surat nikah. 

4.10 CUTI 

4.10.1 Cuti Tahunan : 

4.10.1.1 SDM tetap berhak mendapatkan cuti tahunan (tidak 

diwajibkan hadir), yang pelaksanaannya pada hari libur semester. 

4.10.1.2 Bagi SDM yang menjabat struktural berhak mendapat cuti 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4.10.2 Cuti Melahirkan : 

4.10.2.1 Cuti melahirkan adalah hari-hari istirahat SDM yang diberikan 

3 bulan bisa diambil sebelums/etelah melahirkan menurut perhitungan 

dokter/bidan yang menanganinya. Apabila diperkirakan melahirkan di 

tengah semester, maka tugas mengajar dikoordinasikan sebelum cuti 

dengan Ketua Program Studi. 

4.10.2.2 Hari-hari istirahat SDM karena gugur kandungan hanya  

dapat diambil maksimum 1,5 (satu setengah) bulan sejak kondisi gugur 

kandungan terjadi berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau 

bidan yang merawatnya. 

4.10.2.3 Perpanjangan cuti melahirkan sampai maksimal 3 (tiga) 

bulan dapat diberikan berdasarkan keadaan yang dapat membahayakan 

SDM ybs, atas dasar Surat keterangan dari dokter dan berlaku ketentuan 

gaji selama sakit. Dalam hal dibutuhkan perpanjangan cuti melahirkan 

lebih dari 3 (tiga) bulan, untuk bulan ke-4 (ke empat) dan seterusnya akan 

diperhitungkan sebagai sakit berkepanjangan sebagamana diatur dalam 

Peraturan Kepegawaian. 

4.10.2.4 Cuti melahirkan dapat diambil dengan mengajukan Surat 
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permohonan cuti melahirkan minimal 2 (dua) minggu sebelum dimulainya 

cuti termaksud dan melampirkan surat keterangan dokter/bidan yang 

merawatnya, disampaikan kepada Kaprodi dan KaBagian SDM. 

4.10.3 Cuti Sakit : 

4.10.3.1 Cuti sakit diberikan berdasarkan surat keterangan dokter 

yang menyatakan pegawai tersebut memerlukan perawatan / istirahat 

dirumah. 

4.10.3.2 SDM yang mengalami kecelakaan dan perlu mendapat 

perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan yang bersangkutan 

sembuh. 

4.10.3.3 SDM yang tidak masuk mengajar karena sakit lebih dari 1 

(satu) hari, wajib menyerahkan surat keterangan dokter kepada Bagian 

SDM. 

 
4.11 IBADAH HAJI ATAU UMROH 

4.11.1 SDM mendapat dispensasi khusus untuk menunaikan ibadah haji, 

maksimal selama 40 (empat puluh) hari kerja dengan tetap 

mendapatkan gaji, setelah paling sedikit mempunyai masa kerja terus- 

menerus selama 1 (satu) tahun. 

4.11.2 Ijin ini hanya berlaku 2 (satu) kali selama SDM bekerja di Yayasan, 

dengan jarak waktu minimal 4 tahun. 

4.11.3 SDM yang akan menunaikan ibadah haji wajib mengajukan ijin 

kepada Bagian SDM dengan terlebih dahulu disetujui Pudir 2, 1 (satu) 

bulan sebelumnya. 

4.11.4 SDM yang akan menunaikan ibadah umroh wajib mengajukan ijin 

ke Direktur. 

 
4.12 KODE ETIK DOSEN 

4.12.1KETENTUAN 

4.12.1.1 Kode etik dosen dan tenaga kependidikan merupakan salah satu 

rambu- rambu yang diperlukan para dosen dan tenaga 
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kependidikan berkaitan dengan sikap, perilaku dan tindakannya 

selama menjalankan tugasnya baik di lingkungan kampus Widya 

Dharma Husada maupun di lingkungan masyarakat luar kampus. 

4.12.1.2 Kode etik dosen dan tenaga kependidikan Poltekkes Kerta 

Cendekia mencakup empat hal yaitu : 

 

 
4.12.1.2.1 Kode etik terkait diri sendiri dan profesionalisme : 

 

4.12.1.2.1.1 Integritas (sikap yang mematuhi peraturan, menegakkan kejujuran, 

berkomitmen dan bertanggung jawab atas tindakan, serta 

mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama); jujur 

terhadap orang lain/pihak lain dan diri sendiri, sesuai antara 

perkataan dan perbuatan. 

4.12.1.2.1.2 Jujur secara intelektual dan menunjukkan kebenaran di dalam 

melaksanakan tugasnya; 

4.12.1.2.1.3 Disiplin terhadap diri sendiri dalam menggunakan, memperluas 

dan menyebarkan pengetahuan; 

4.12.1.2.1.4 Objektif dan adil di dalam hubungan profesional dan menghargai 

rekan sejawat; 

4.12.1.2.1.5 Objektif dan apresiatif terhadap pertanyaan dan kritik yang 

diajukan oleh rekan sejawat terhadap pekerjaannya; 

4.12.1.2.1.6 Jujur mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah; 

4.12.1.2.1.7 Tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain, 

ataupun re-publikasi karya sendiri tanpa menyebutkan bahwa 

karya tersebut pernah dipublikasikan. 

4.12.1.2.1.8 Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- 

undang Dasar 1945 dan sumpah pegawai; 

4.12.1.2.1.9 Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab 

atas kesejahteraan masyarakat kampus maupun di luar kampus; 

4.12.1.2.1.10 Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan 

untuk mencapai kenyataan dan kebenaran; 

4.12.1.2.1.11 Menjunjung tinggi sifat beradab; 

4.12.1.2.1.12 Memberi teladan dan menjaga nama baik kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; 

4.12.1.2.1.13 Menjunjung tinggi kebebasan akademik; 

4.12.1.2.1.14 Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik; 

4.12.1.2.1.15 Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam 

membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya; 

4.12.1.2.1.16 Menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak 

emosional, berfikir jernih dan tidak menyinggung orang lain dalam 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan; 

4.12.1.2.1.17 Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan 

akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen; 

4.12.1.2.1.18 Menghayati dasar- dasar kekeluargaan dalam 

penyelenggaraan Institusi berdasarkan Statuta Poltekkes Kerta 

Cendekia dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan; 

4.12.1.2.1.19 Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan 

kesejahteraan keluarga serta reputasi soialnya di masyarakat; 

4.12.1.2.1.20 Dosen dalam melakukan publikasi penelitian, seharusnya 

menggunakan bahasa yang ilmiah; tidak boleh tanpa izin 
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penyandang dana; tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti 

terdahulu; kutipan dalam publikasi harus jujur dan sesuai dengan 

makna asli demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam 

publikasi; apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip 

harus mencantumkan sumbernya; apabila menampilkan gambar 

perorangan atau manusia harus dengan izin atau ditutup sebagian 

atau seluruh wajah apabila tidak ingin dikenali atau bagian yang 

yang dapat menjadi petunjuk identifikasi; mencantumkan semua 

kontributor kecuali yang tidak bersedia; dan memberi pernyataan 

jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan 

bantuan lain. 

 
4.12.1.2.2 Kode etik terkait Institusi : 

 

4.12.1.2.2.1 Menjaga nama baik Yayasan Akper Kerta Cendekia; 

4.12.1.2.2.2 Menjunjung tinggi azas, visi misi dan tujuan Yayasan dan 

Institusi; 

4.12.1.2.2.3 Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan tridharma 

perguruan tinggi; 

4.12.1.2.2.4 Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan dialogis; 

4.12.1.2.2.5 Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan 

mutu pendidikan; 

4.12.1.2.2.6 Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya 

dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu 

mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik 

menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan 
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kearifan; menjauhi dan menghindari hal- hal yang mengarah pada 

kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam 

proses belajar mengajar; menjauhi dan menghindarkan diri dari 

hal- hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan 

martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat; dan 

memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat 

merangsang daya fikir; 

4.12.1.2.2.7 Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan 

oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian 

studinya dengan penuh kearifan; 

4.12.1.2.2.8 Dosen dengan jabatan Guru Besar seharusnya bersedia menjadi 

promotor; 

4.12.1.2.2.9 Dalam melaksanakan penelitian, dosen diharuskan bersikap dan 

berfikir analistis dan kritis; jujur, objektif dan berpegang teguh 

pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan 

atau memanipulasi data maupun hasil penelitian; menghindari 

kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil 

penelitian; bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan 

gagasan lain kecuali data yang dipatenkan; menghormati dan 

menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun 

benda; mempunyai buku harian penelitian; 

4.12.1.2.2.10 Sebagai peneliti, bertanggung jawab untuk memberikan 

interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil 

penelitian dapat dimengerti; bertanggung jawab pada rekan 

seprofesi; tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar- 

besarkan hasil penelitian; harus menjelaskan secara eksplisit 

manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian; 
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4.12.1.2.2.11 Dosen melakukan penelitian seharusnya bersifat ilmiah, fakta 

diperoleh dengan objektif melalui prosedur yang sistematis dengan 

pembuktian yang sahih; merupakan suatu proses yang berjalan 

terus menerus atau disempurnakan; bersifat jujur, profesional, 

berperikemanusiaan dan memperhatiakn faktor- faktor ketepatan, 

keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan 

gender; memberikan penemuan baru; bermanfaat bagi Institusi 

secara ilmiah, institusional dan finansial; berbasis kompetensi dan 

logis; dan mengingat aspek akuntabilitas; mensinergikan berbagai 

macam disiplin ilmu; 

4.12.1.2.2.12 Dari segi efektivitas dan biaya penelitian, dosen sebagai peneliti, 

seharusnya mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan 

biaya dan beban yang dikeluarkan khususnya beban yang dituntut 

dari sponsor; tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan 

peneliti; wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat 

dijanjikan; wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat 

atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan; 

4.12.1.2.2.13 Dari kesimpulan penelitian, peneliti wajib menjelaskan kepada 

penyandang dana kesimpulan yang diperoleh; membantu dan 

berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan; 

menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara 

kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya; menunjukkan 

kesahihan penelitian dan bertanggung jawab untuk meyakinkan 

bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana; 

4.12.1.2.2.14 Dosen sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil 

seharusnya bebas dari kepentingan golongan, agama atau partai 

agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap 
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keputusannya. 

 

 

 
4.12.1.2.3 Kode etik terkait mahasiswa : 

4.12.1.2.3.1 Menghargai mahasiswa secara personal dan sebagai mitra 

intelektual; 

4.12.1.2.3.2 Dalam melakukan penelitian seharusnya melibatkan mahasiswa 

sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau fasilitas 

pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan 

pengembangan pribadi; 

4.12.1.2.3.3 Wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih 

memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan. 

 

4.12.1.2.4 Kode etik terkait masyarakat : 

4.12.1.2.4.1 Menyatakan dirinya bukan sebagai seorang yang paling tahu 

tentang ilmu pengetahuan dalam bidangnya; 

4.12.1.2.4.2 Menyampaikan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya; 

4.12.1.2.4.3 Menghindari tindakan- tindakan yang bertentangan dengan standar 

moral, hukum dan agama yang berlaku di masyarakat. 

4.12.1.2.4.4 Sebagai peneliti, seharusnya mengarahkan penelitian untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau peroleh hak paten untuk 

mendorong perkembangan pendidikan bahkan industri; 

4.12.1.2.4.5 Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan 

dosen dari berbagai disiplin ilmu; 

4.12.1.2.4.6 Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program- 

program pengabdian; 
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4.12.1.2.4.7 Sebagai peneliti, dosen seharusnya melakukan kegiatan pengabian 

pada masyarakat dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat; 

mencerminkan kontribusi nyata Institusi; dalam rangka 

pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni untuk masyarakat; memberikan pencerahan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi 

segenap sivitas akademika; 

 

 

4.13 KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK 

4.13.1 Seorang dosen dan tenaga kependidikan wajib mengindahkan dan 

melaksanakan kode etik dosen dan tenaga kependidikan 

4.13.2 Pelanggaran terhadap kode etik dosen dapat dikenakan sanksi moral 

dan sanksi lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. 

 
4.14 MEKANISME PELAKSANAAN KODE ETIK 

 

4.14.1.1 Untuk mengawasi ditaatinya kode etik dosen dibentuk Komisi Etik 

di dalam Senat Akper Kerta Cendekia Sidoarjo 

4.14.1.2 Komisi Etik bertugas menegakkan norma- norma yang berlaku 

bagi sivitas akademika dan memberikan keputusan penanganan 

dosen berkaitan dengan pelanggaran kode etik bidang akademik. 

4.14.1.3 Komisi Etik berwenang untuk menerima, memproses dan 

memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik dosen, dan dapat 

menetapkan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai ketentuan dan 
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prosedur yang berlaku. 

 

 
4.14.2 ETIKA PROFESI DAN PERGAULAN SIVITAS AKADEMIKA 

4.14.2.1 Jika terjadi permasalahan etika di luar yang tertulis di sini, baik 

yang bersangkutan dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, 

maupun mahasiswa; maka masalah akan diselesaikan melalui 

musyawarah komisi khusus yang dibentuk oleh Senat Poltekkes 

Kerta Cendekia 

4.14.2.2 Pimpinan dapat menetapkan aturan tertentu yang bersifat khusus/ 

lebih tinggi dari standar etika Poltekkes Kerta Cendekia 

4.14.2.3 Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan etika ini, seyogianya 

diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dan hidup dalam 

masyarakat. 

4.14.2.4 Jika terjadi permasalahan etika di luar yang tertulis di sini, baik 

yang bersangkutan dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, 

maupun mahasiswa; maka masalah akan diselesaikan melalui 

musyawarah komisi khusus yang dibentuk oleh Senat Poltekkes 

Kerta Cendekia 

4.14.2.5 Pimpinan dapat menetapkan aturan tertentu yang bersifat khusus/ 

lebih tinggi dari standar etika Akper Kerta Cendekia Sidoarjo 
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4.15 PELANGGARAN 

Pelanggaran oleh SDM dapat berbentuk: 

4.15.1 Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, 

menjatuhkan nama baik Almamater /Keluarga Besar Kampus 

Poltekkes Kerta Cendekia 

4.15.2 Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institusi atau 

dalam menjalankan tugas dan jabatan. 

4.15.3 Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang 

yang ada padanya. 

4.15.4 Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap 

rekan sejawat, bawahannya maupun sesama pejabat (bagi yang 

menjabat struktural). 

4.15.5 Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara 

4.15.6 Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya. 

4.15.7 Tidak melakukan pengajaran tatap muka sesuai ketentuan 

(melalui sms atau memberikan tugas tanpa tatap muka). 

4.15.8 Memiliki bukti kehadiran mengajar (tatap muka) yang tidak 

sesuai dengan pelaksanaannya (pada berita acara perkuliahan 

telah di tanda tangani oleh mahasiswa, tetapi perkuliahan pada 

pelaksanaannya tidak diselenggarakan sesuai jadwal yg 

ditetapkan). 

4.15.9 Tidak memberikan perkuliahan (mengajar) sampai dengan 

waktu yang ditetapkan sesuai beban sks yang diampu (contoh  

untuk 3 sks = 150 menit, tetapi dosen hanya memberikan 2 sks). 

4.15.10 Melakukan penilaian kinerja akademik dosen tidak sesuai 

dengan prosedur yang berlaku (contoh kuesioner penilaian kinerja 

dosen yang seharusnya dinilai oleh mahasiswa terhadap dosen, 

tetapi diisi oleh dosen bersangkutan) 
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4.15.11 Memberikan nilai atas hasil belajar mahasiswa, di luar 

kewajaran dengan maksud tertentu untuk kepentingan pribadi atau 

golongan. 

4.15.12 Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di 

dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau 

golongan 

4.15.13 Melawan dan menolak tugas dari atasan. 

4.15.14 Menghalangi, mempersulit peneyelengaraan kegiatan 

akademi dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi/. 

4.15.15 Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain 

tanpa wewenang sah dari Institusi/. 

4.15.16 Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta 

memalsukan surat 

/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen 

lain. 

4.15.17 Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, 

tulisan maupun gambar. 

4.15.18 Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Poltekkes Kerta 

Cendekia 

4.15.19 Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, 

maupun sarana lain milik Poltekkes Kerta Cendekia tanpa izin. 

4.15.20 Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat- 

obat terlarang di lingkungan Kampus Poltekkes Kerta Cendekia 

4.15.21 Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang 

terlarang serta terkait unsur SARA. 

4.15.22 Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika. 

4.15.23 Melakukan plagiat dalam karya ilmiah. 

 

 
4.16 SANKSI 
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4.16.1 Setiap dosen dan tenaga kependidikan Poltekkes Kerta Cendekia yang 

melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku 

dikenai sanksi. 

4.16.2 Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa : 

4.16.2.1 Teguran lisan 

4.16.2.2 Teguran tertulis 

4.16.2.3 Peringatan keras 

4.16.2.4 Penundaan kenaikan gaji berkala 

4.16.2.5 Penundaan kenaikan pangkat 

4.16.2.6 Pembebasan tugas 

4.16.2.7 Pemberhentian 

 
 

4.17 PENGHARGAAN 

4.17.1 Penghargaan adalah apresiasi atas prestasi/dedikasi luar biasa atau 

jasa yang ditunjukkan oleh dosen dan tenaga kependidikan. 

4.17.2 Prestasi adalah prestasi dalam bidang Tridharma (pendidikan & 

pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) yang 

memberikan manfaat dan dapat dibanggakan serta diakui dalam skala 

nasional. 

4.17.3 Prestasi dalam bidang Tridharma dalam bentuk : 

4.17.3.1 Dalam bidang pengajaran : mengembangkan metode 

pembelajaran kreatif/inovatif, model pemotivasian mahasiswa yang 

diakui Institusi. 

4.17.3.2 Dalam bidang penelitian : publikasi jurnal internasional dan 

nasional terakreditasi, membuat bahan ajar basis penelitian, 

memperoleh HaKi, karya tulis ilmiah yang disajikan dalam seminar 

nasional/internasional. 

4.17.3.3 Dalam bidang pengabdian pada masyarakat : membuat 

karya pengabdian pada masyarakat, model pemberdayaan 

masayakat, model pengembangan kemitraan, pengabdian pada 

bidang pengabdian masyarakat. 
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4.17.4 Dedikasi luar biasa adalah memiliki nilai loyalitas pada lembaga dan 

telah melaksanakan semua tugas yang menjadi beban tugasnya 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 

4.17.5 Berjasa adalah mengharumkan/mengangkat nama baik, citra dan 

kehormatan lembaga di tingkat nasional/internasional dengan karya- 

karya yang dihasilkan. 

4.17.6 Penghargaan berbentuk : 

4.17.6.1 Kenaikan pangkat 

4.17.6.2 Tunjangan prestasi 

4.17.6.3 Apresiasi publikasi 

4.17.6.4 Imbal prestasi 

 
 

4.18 PEMBERHENTIAN DAN PESANGON 

4.18.1 Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan : 

Pemberhentian dosen dapat dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 

4.18.1.1 Meninggal dunia, mengakibatkan pemberhentian berakhir dengan 

sendirinya. 

4.18.1.2 Mengundurkan diri (dengan mengajukan permohonan  

pengunduran diri secara tertulis minimal 1bulan atau lebih 

sebelumnya kepada Pudir II . 

4.18.1.3 Tidak memenuhi target kinerja dalam 2 (dua) dan diperpanjang 

maksimal 1 tahun, setelah dilakukan proses pembinaan. 

4.18.1.4 Masa sakit yang berkepanjangan atau ketidakmampuan bekerja 

karena alasan kesehatan (pada prinsipnya dosen yang tidak dapat 

melakukan tugasnya karena faktor kesehatan, tidak dapat 

dikenakan pemutusan hubungan kerja selama masih dalam batas- 

batas yang ditentukan oleh Yayasan). 

4.18.1.5 Pemberhentian umum (atas prakarsa Yayasan dengan adanya 

suatu program penggabungan/peleburan / reorganisasi / 

rasionalisasi atau pengubahan sistem kerja yang mengakibatkan 

dosen tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, 
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maka dapat diberhentikan dengan hormat oleh Yayasan sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku). 

4.18.1.6 Telah mencapai usia pensiun/purna tugas (usia pensiun 65 tahun, 

untuk Guru Besar diperpanjang sampai 70 tahun). 

4.18.1.7 Akibat melakukan pelanggaran berat setelah melalui prosedur 

pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

4.18.1.8 Karena melakukan tindak pidana, baik di dalam maupun diluar 

hubungan kerja dengan Yayasan. 

4.18.2 Pesangon : 

4.18.2.1 Pemberhentian karena meninggal dunia akan diberikan pesangon, 

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai 

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

4.18.2.2 Pemberhentian atas dasar tidak dapat mencapai prestasi kerja 

seperti yang telah ditetapkan, akan diberikan pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No. 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

4.18.2.3 Pemberhentian dengan hormat karena faktor kesehatan atau sakit 

berkepanjangan yang telah melampaui 12 (dua belas) bulan yang 

dikuatkan dengan surat keterangan Dokter, Yayasan memberikan 

hak-hak pekerja sesuai dengan UU R.I No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

4.18.2.4 Dengan adanya pemberhentian umum, Yayasan akan memberikan 

pesangon sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. 

4.18.2.5 Pemberhentian karena pensiun akan diberikan pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai 

undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku. 

4.18.2.6 Pemberhentian karena melakukan kesalahan berat, diberikan uang 

penggantian hak sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. 

4.18.2.7 Pembayaran pesangon akan diperhitungkan dengan kewajiban 

keuangan (hutang) kepada Yayasan dan koperasi pegawai, 
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maupun kewajiban lainnya yang menjadi tanggung jawab dosen 

yang bersangkutan. 

4.18.2.8 Pembayaran pesangon dilaksanakan dengan memotong PPh pasal 

21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4.18.2.9 Uang Tabungan Hari Tua yang diberikan oleh Yayasan yang 

dimasukkan dalam asuransi dan bank akan diperhitungkan ke 

dalam pembayaran pesangon. 

4.18.3 Pembebasan Sementara (Skorsing) : 

4.18.3.1 Yayasan dapat melakukan pembebasan tugas sementara terhadap 

dosen karena : 

4.18.3.1.1 Menunggu keputusan karena pelanggaran dan atau terdapat 

dugaan berat bahwa yang bersangkutan melakukan hal-hal yang 

merugikan Yayasan. 

4.18.3.1.2 Berada dalam tahanan yang berwajib karena diduga telah 

melakukan pelanggaran cukup berat dan persoalan tersebut 

berhubungan langsung dengan Yayasan. 

4.18.3.2 Selama pembebasan tugas sementara gaji dibayarkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

4.18.3.3 Pembebasan tugas sementara dapat diperpanjang dan selanjutnya 

diproses berdasarkan hasil pemeriksaannya, dan apabila terbukti 

bertindak salah diproses pemberhentian, dengan diberikan hak- 

haknya sesuai peraturan Yayasan dan Depnaker yang berlaku, dan 

apabila tidak terbukti berbuat salah akan direhabilitir. 
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PROGRAM KERJA 

 
NO KEGIAT

AN 
BULAN PELAKSANAAN 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Kegiatan pertukaran dosen               

2 Kegiatan kepemimpinan/leadership management               

3 Workshop keselamatan kerja bagi civitas akademika               

4 Pengembangan manajemen kepegawaian berbasis IT               

 
 

TARGET KINERJA 
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Program Indikator Kinerja Startegis k 

o 

d 

e 

PIC Nilai 

Standar 

Satuan Target Capaian 

      
2020/ 
2021 

2021/20 
22 

2022/2 
023 

2023/20 
24 

Peningkatan jumlah dosen tetap yang memenuhi 

persyaratan dosen terhadap jumlah 

prodi (IKU) 

 Pudir ≥ 12 orang 8 9 10 13 

standar dosen II       

dan tenaga        

kependidikan Persentase jumlah dosen yang memiliki  Pudir ≥ 25% % dari 0 0 15% 25% 
 jabatan fungsional minimal lector II  total     

 kepala terhadap jumlah seluruh dosen   dosen     

 tetap (IKU)   tetap     

 Persentase jumlah dosen yang memiliki  Pudir 60% % dari 33% 40% 50% 60% 
 jabatan fungsional lector terhadap II  total     

 jumlah seluruh dosen tetap (IKT)   dosen     

    tetap     

 Persentase jumlah dosen yang memiliki  Pudir 100% % dari 55% 77% 100% 100% 
 jabatan fungsional asisten ahli II  total     

 terhadap jumlah seluruh dosen tetap   dosen     

 (IKT)   tetap     

 Persentase jumlah dosen yang memiliki  Pudir 5 % % dari 0 0 0 5% 
 jabatan fungsional guru besar/Professor II  total     

 terhadap jumlah seluruh dosen tetap   dosen     

 (IKU)   tetap     

 Jumlah dosen bergelar doctor (IKU)  Pudir 3 orang orang 2 orang 1 orang 2 3 orang 
  II     orang  

 jumlah dosen yang memiliki sertifikat  Pudir 12 orang orang 5 orang 7 orang 8 12 orang 
 pendidik (IKU) II     orang  

 Persentase jumlah dosen tidak tetap  Pudir ≤ 10% % < 10% < 10% < 10% < 10% 
 (IKU) II       

 Rasio jumlah dosen : jumlah  Pudir 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 
 mahasiswa (IKU) II       

 Jumlah rekognisi dosen (IKU)  LPPM 8 judul 0 3 4 8 
 Jumlah dosen yang memiliki sertifikat  Pudir 12 orang orang 7 orang 8 orang 12 12 orang 
 kompetensi (IKU) II     orang  

 Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan  Pudir 15 orang orang 1 orang 9 orang 12 15 orang 
 penyusunan pengembangan dan II     orang  

 workshop kurikulum, revisi kurikulum,        
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 berbasis KKNI (IKT)         

Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan 

penyusunan dan workshop modul 

praktikum (IKT) 

 Pudir 

II 

15 orang orang 1 orang 9 orang 12 

orang 

15 orang 

Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan 
dan workshop penyusunan RPS (IKT) 

 Pudir 
II 

15 orang orang 1 orang 9 orang 12 
orang 

15 orang 

Jumlah dosen yang menjadi keynote 

speaker pada seminar/workshop skala 
nasional (IKU) 

 Prodi 10 orang orang 4 orang 6 orang 7 

orang 

10 orang 

Jumlah dosen yang menjadi keynote 

speaker pada seminar/workshop skala 

internasional (IKU) 

 Prodi 5 orang orang 1 orang 3 orang 4 

orang 

5 orang 

Jumlah dosen yang menjadi invite 

speaker pada seminar/worshop skala 
nasional (IKU) 

 Prodi 15 orang orang 2 orang 8 orang 12 

orang 

15 orang 

 Jumlah dosen yang menjadi inveite 

speaker pada seminar/workshop skala 

internasional (IKU) 

 Prodi 5 orang orang 1 orang 3 orang 4 

orang 

5 orang 

Jumlah dosen penerima beasiswa (IKT)  dosen 7 orang orang 3 orang 4 orang 5 
orang 

7 orang 

Jumlah pustakawan berpendidikan S1 

(IKT) 

 Pudir 

II 

3 orang orang 1 orang 1 orang 2 
orang 

3 orang 

Jumlah laboran (IKT)  Pudir 
II 

10 orang orang 1orang 5 orang 8 
orang 

10 orang 

Jumlah tendik berpendidikan S1 (IKU)  Pudir 

II 

≥ 50% % dari 

total 

seluruh 
tendik 

30% 30% 40% 60% 

Jumlah dosen yang menjadi 

pembimbing program merdeka belajar 

kampus merdeka 

 Pudir 

II 

3 orang orang 1 orang 2 orang 3 

orang 

3 orang 

Jumlah tenaga kependidikan yang 

mengikuti diklat teknis dan fungsonal 
(IKT) 

 Pudir 

II 

5 orang orang 1 orang 3 orang 4 

orang 

5 orang 
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Peningkatan 

SDM 

pengelola 

perencanaan.. 

Jumlah kegiatan penguatan 

management kepegawaian berbasis IT 
(IKT) 

 IT 3x/tahun Kegiata 

n/tahun 

1x/tahun 2x/ 

tahun 

3x 

/tahun 

3x/tahun 

Jumlah workshop K3 bagi civitas 

akademika (IKT) 

 Pudir 

II 

2x/tahun kegiatan 
/tahun 

1x/tahun 2x/ 

tahun 

2x/ 

tahun 

2x/tahun 

Jumlah kegiatan workshop tata kelola 

barang bagi pegawai (IKT) 

 Pudir 

II 

3x/tahun Kegiata 

n/tahun 

1x/tahun 2x/ 

tahun 

3x/ 

tahun 

3x/tahun 
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