SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIOII<AN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang

a.

b.

Mengingat

1.

bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, peningkatan
mutu, dan pemenuhan kebutuilan tenaga tingkat madya,
perlu mendirikan Politeknik Negeri Nusa utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja
Politeknik Negeri Nusa Utara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Nomor 5105)
Lembaran Negara
Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
i<ementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden NOlllor 67 Tahun 2010;
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5,

Memperhatikan:

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1438/M,PAN-RB/6/2011
tanggal 7 Juni 2011 ;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan .

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIQNAL TENTANG
PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK
NEGERI NUSA UTARA.

BABI
PENDIRIAN
Pasal1
Mendirikan Politeknik Negeri Nusa Utara yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut
Polnustar.
BABII
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal

2

(1) Polnustar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi
yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di
bawah dan bertanggung jawE!b kepada Menteri Pendidikan Nasional.
(2) Pembinaan Polnustar dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian ~endidikan Nasional.
Pasal3
Polnustar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah
bidang pengetahuan I<husus.
Pasal4

Dal~\:'ll melaksanakan tug as, Polnustar menyelenggarakan fungsi:
a.
b.
c.
d.
e.

pelaksanaan
pelaksanaan
pelal<sanaan
pelaksanaan
pelaksanaan

dan pengembangan pendidikan vokasi;
penelitian;
pengabdian kepada masyarakat;
pembina an sivitas akademika; dan
kegiatan pelayanan administrasi.
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BABIII
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal5
(1) Polnustar terdiri atas:
a. Direktur sebagai organ pengelola;
b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan
c.

akademik;
SatuaFl' Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan

d.

non akademik;
Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan

non akademik.
(2) Direktur sebagai organ pengelola Polnustar dipimpin oleh Direktur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan
Pertimbangan sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1) huruf b, c, dan d diatur dalam
statuta Polnustar.
Pasal6
Direktur sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Direktur dan Wakil Direktur;
b .. Bagian;
C. Jurusan;
d. Pusat; dan
e. Unit Pelaksana Teknis.
Bagian Pertarna
Direktur dan Wakil Direktur
Pasal 7
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Iluruf a mempunyai tugas:
a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada
masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasisw8, dan
administrasi Polnustar serta hubungannya dengan lingkungan;
b membina dan melaksanakan kerja sarna dengan instansi pemerintah/swasta
dan masyarakat.
Pasal8
(1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang
- '£~rtanggung jawab kepada Direktur.
(2) Wakil Direktur terdiri atas:
a. Wakil Direktur Bidang Akadernik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I.
b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil
e

Direktur II.
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sarna, yang selanjutnya
disebut Waldl Direktur III.
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Pasal9
(1) Wakil Direktur I rnernpunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin
pelal,sanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
perencanaan,
(2) Wakil Direktur II mempunyai 'tugas membantu Direl<tur dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
(3) Wakil Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, kerja sarna,
dan penjaminan mutu.
Bagian Kedua
Bagian
Pasal 10

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur
pelaksana administrasi Polnustar yang menyelenggarakan pelayanan
administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Polnustar.
(2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
Pasal 11
(1) . Bagian terdiri atas:
a, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sarna; dan
b, Bagian Umum dan Keuangan,
(2) Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sarna dalam
pelaksanaan tugas sehari~hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I,
(3) Bagian Umum dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.
Pasal 12
8agian Akademik, Kemahasiswsan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Iluruf a mempunyai tugas melaksanakan
administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sarna
di lingkungan Polnustar.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Akademik, Kemal1asiswaan, Perencanaan, dan
Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a, pelaksanaan administrasi akademik;
b. pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan;
c. pelaksanaan registrasi dan penyusunan data kemallasiswaan dan alumni;
d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
e. pelaksanaan administrasi kerja sama.
.

Pasal14
Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sarna terdiri atas:
a, Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
b, Subbagian Perencanaan dan Kerja Sarna; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 15
(1) Subbagian Akadernil\ dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan

layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi,
pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejallteraan mahasiswa serta alumni.
(2) Subbagian Perencanaan dan Kerja Sam a mempunyai tugas melakukan urusan
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyusunan
reneana, program, dan anggaran serta administrasi kegiatan kerja sama.
Pasal16
Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
hubungan' masyarakat,
keuangan,
dan
perlengkapan,
ketatalaksanaan,
kepegawaian di lingkungan Polnustar.
Pasal17
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
b. pengelolaan barang milik negara;
e, pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
e, pengelolaan keuangan; dan .
f, pengelolaan kepegawaian.
Pasal18
Bagian Urnurn dan Keuangan lerdiri alas:
a. Subbagian Umurn;
b, Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
c. Kelornpok Jabatan Fungsianal.
Pasal19
(1) Subbagian Urnurn rnempunyai tugas rnelakukan urusan persuratan, kearsipan,
dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan,
hukurn, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan
barang milik negara di lingkungan Polnustar.
(2) Subbagian Keuangan uan Kepegawaian rnempurlyai tugas melakukan urusan
~mbiayaan, penerirnaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban
anggaran serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi.
pengembangan, disiplin, dan pelllberhentian pegawai di lingkungan Polnustar.
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Pasal20
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan
Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas
jabatan fungsional masing-masing dan ketentuan peraluran perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Jurusan
Pasal21
Jurusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur
pelaksana
akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
Pasal22
Jurusan terdiri atas:
a. Jurusan Kesehatan;
b'. Jurusan Perikanan dan Kebaharian; dan
c. Jurusan Sosial dan Komunikasi.
Pasal23
(1) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu)
rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus.
(2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada
Direktur.
(3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
Jurusan.
(4) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Pasal24
Jurusan mempunyai tLlgas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun
disiplin ilmu pengetahuan khusus.
Pasal25
Jurusan terdiri atas:
a. Ketua Jurusan;
b. Sekretaris Jurusan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
Pasal 26
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional
dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Dosen bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
(3) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional dasen diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang·undangan.
Bagian Keempat
Pusat
Pasal27

(1) Pus at sebagairnana dimaksud dalsm Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana
akadernik di bawah Direktur yang melal<sanal<an sebagian tugas dan fungsi di
bidang penelitiarl, pengabdian kepada rnasyarakat, pengembangan rendidikan,
dan penjaminan mutu.
(2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Kepala pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu aleh seorang Sekretaris
Pusat.
(4) Kepala dan Sekretaris Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(5) Pusat terdiri atas:
"a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
b, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
Pasal28
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkaordinasikan,
memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Pasal29
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
menyelenggarakan fungsi:
a, penyusunan renca"na, program, dan anggaran Pusat;
b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakal;
d, pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri
maupun di luar negeri;
f.
peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan kebutuhan masyaral<at; dan
g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
Pasal30
Pusat Penelitian dan Pengabdian I<.epada Masyarakat terdiri atas:

a.
b

I<epala;
Sekretaris;

c

Petugas Tata Usaba; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal31
Pusal Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b mernpunyai tugas melaksanakan,
mengkoordinasikan, memantau, dan menilni pelal\sanaan kegiatan pengembangan
pernbelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
Pasal32
Dalam melaksanakan tugas, Pusal Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan
Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
c. pelaksanaan pengembangan sistern penjaminan mutu pendidikan;
d. pelaksanaan penjaminan rnutu pendidikan; dan
e pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

'.,/:r.
Pasal33
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretaris;
c. Petugas Tata Usalla; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d
dan Pasal 33 huruf d terdiri alas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional
lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang
ilmu
.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebuluhan qan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjar1g Jabatan Fungsional dialur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kelirna
Unit Pelaksana Teknis
Pasal35
(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud delalll Pasal 6 huruf e selanjutnya

disebut UPT merupal<an unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan
kegiatan tridharma di lingl\ungan Polnustar.
(2) UPT dipimpin olel1 seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan olell Direktur.
Pasal36
UPT tercliri atas:
8.
UPT Perpustakaall;
b UPT f(oillputer;
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Pasal31
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan,
rnengkoordinasikan, mernantau, dan menilai pelaf<sanaan kegiatan pengembangan
pernbelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
Pasal32
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan
Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
b. pelaksanaan ·pengembangan pembelajaran;
c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
d. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan
e pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

··b·
Pasal 33
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretaris;
c. Petugas Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal34
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d

dan Pasal 33 huruf d terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional
lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang
ilmu.
.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjar1g Jabatan Fungsioral diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
Bagian Kelillla
Unit Pelaksana Teknis
Pasal35
(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dirnaksud dalsm Pasal 6 huruf e selanjutnya
disebut UPT rnerupal<an unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan
kegiatan tridharma di lingkungan Polnustar.
(2) UPT dipimpin olel1 seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Kepala UPT diangf<at dan diberhentikan oleh Oirektur.
Pasal36
UPT lerdiri alas:
a UPT Perpustakaan;
b UPT I<omputer;
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c
d.
e.

UPT Perneliharaan clan Perbaikan;
UPT Jasa dan Produksi; dan
UPT Perc:etakan dan Penerbitan.
Pasal 37

(1) UPT Perpustakaan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 36 huruf a rnerupakan

unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
(2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.
(3) Kepala U~T Perpustakaan bertanggung jawab
dikoordinasikan oletl Wakil Direktur 1.

kepada

Direl'\tur

dan

Pasal 38

UPT Perpuslakaan mempunyai tugas melaksanal<81l pemberian layanan kepustakaan
ulltuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 39
Dalsm melaksanakan tugas, UPT Perpustal<aan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
b pengolahan bahan pustaka;
c pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
d ,R:llleliharaan bahan pustaka; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.
Pasal40
UPT Perpustakaan terdiri atas:
a Kepala;
b. Petugas Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatall Fungsionalnenaga Teknis.
Pasal41

(1) UPT Komputer sebagairnana dilllaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan unit
pelaksana teknis di bidang teknologi informasi.
(2) UPT Komputer dipirnpin oleh seorang Kepala.
(3) Kepala UPT Komputer bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan
oleh Wakil Direktur I.
Pasal42
UPT Komputer mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan,
pemelil1araan jaringan dan sistem inforrnasi serta pemberian layanan teknologi
informasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ,dan pengabdian kepada
rnasyarCJkat.

Pasal43
Dalarn rnelaksanakan tugas, UPT Kornputer rnenyelenggarakan fungsi:
a, pengembangan sistem informasl;
b, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi;
c. pemberian layanan teknologi informasi untuk I<epentingan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyaral~at; dan
d. pelaksanaan urusan lata usaha UPT Kornpuler.
Pasal44
UPT Kornputer terdiri atas:
s. Kepala;
b, Petugas Tata Usaha; dan
c. Kelompok ,Jabatan Fungsionalrrenaga Teknis.
Pasal45

(~) UPT Pemelillaraan dan Perbaikan sebagaimane dimaksud delam Pasal 36 huruf c
merupakan unit pelaksana telmis di bidang pemeliharaan dan perbaikan terhadap
sarana dan prasarana.
(2) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan dipilllpin oleh seorang Kepala.
(3) Kepala UPT Pemeliharaan dan Perbaikan bertanggung jawab kepada Direktur dan
dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.
Pasal46
UPT Pernelitlaraan dan Perbaikan mempunyai tugas rnelaksanakan pemeliharaan,
perawatan, dan perbaik3n sarana dan prasarana .

. Pasal47
Dalam lllelaksanClkari tugas, UPT Pemeliharaan dan Perbaikan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pemeliharaan dan perbaikan;
b. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan
Polnustar;
c, pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki Polnustar; dan
d, pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pemelitlaraan dan Perbaikan.
Pasal48
UPT Pemelillaraan dan Perbaikan terdiri atas:
a. Kepala;
b. Petugas Tata Usaha; dan
c.. ,~:IOIllPOk Jabatan Fungsionaln-enaga Teknis.

"'U¥,JAAi@@47
f·":/::;W,;;;,~~}tl'
,
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Pasal49
(1 )UPT Jasa dan Produksi sebagaimana dimal\sud dalam Pasal 36 huruf d

merupakan unit pelal<.sana teknis di bidang jasa dan produksi.

(2) UPT Jasa dan Produksi dipimpin oleh seorang K.epala,
(3) Kepala UPT Jasa dan Produksi bertanggung jawab kepada Direl\tur dan
dikoordinasikan oleh Wakil Direktur III.
Pasal50
UPT Jesa dan Produksi mempunyai tugas melaksanal\an pel<n anan jasa dan
produksi.
Pasal51
Dalam melaksanakan tugas, UPT Jasa dan Produksi rnenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemberian layanan jasa di linglwngan Polnustar;

b, . B.~,1aksanaan kegiatan produksi di lingl<ungan Polnustar; dan
. c. pelaksanaan urUS8n tata Llsat18 UPT Jasa dan Produksi.
Pasal52
UPT Jasa dan Produl(si terdiri atas:
a. Kepala;
b. Petugas Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsionalffenaga Teknis

Pasal53

(1) UPT Percetakan dan Penerbitan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e
merupakan unit pelaksana teknis di bidang percetakan dan penerbitan.
(2) UPT Percetakan dan Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala.
.
(3) Kepala UPT Percetakan dan Penerbitan bertanggung jawab kepada Direktur dan
dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.
Pasal54
UPT f.Jercetakan dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
percetakan dan penerbitan.
Pasal55
Dalam melaksanakan tugas, UPT Percetakan dan Penerbitan menyelenggara\<an
fungsi:
a. pelaksanaan pemberian layanan percetakan dan penerbitan di lingkungan
b.
d

Polnustar;
pelaksanaan kegiatan percetakan dan penerbitan Oi lingkungan Polnustar; dan
pelaksanaan urusan tata usaha UPT Percetakan dan Penerbitan.
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Pasal56
UPT Percetakan dan Penerbitan terdiri atas:
-8,
Kepala;
b, Petugas Tata Usaha; dan
c, Kelompok Jabatan Fungsionalrfenaga Teknis,
Pasal 57
Kel?fJl
Jabatan FungsionalfTenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
Pok
hururt, Pasal 44 huruf C, Pasal 48 huruf c, Pasal 52 huruf c, dan Pasal 56 huruf c
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

BABIV
ESELONISASI

Pasal58
(1) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon IIl.a,
(2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV,a,
BABV
TATA KERJA

Pasal59
(1) Setiap pimpinan saluan organisasi di lingkungan Polnustar dalam melaksanakan

tugasnya wajib:
s, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinluonisasi, baik di lingl<ungan
masing-masing satuan organisasi di ling kung an Polnustar maupun dengan
instansi ,lain .eli luar Polnustar sesuai dengan tugasnya masing-masing;
b, mengawasi bawahan masing~masing dan apabila terjadi penyimpangan
supaya mengambil langkall-Iangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
c,

peraturan perundang-undangan;
mengikuti, mematulli petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

d.
e

masing;
menyampail,an laporan berkala tepat pada waktunya; dan
bertanggung jawab memimpin clan melakukan koordinasi dengan bawatlan
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahan,
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan
organisasi dibawallnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan
kebutuhan dan kewenangannya,
Pasal60
Wakil Direfdur, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, clan Kepala Unit
Pelaksana Teknis, menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada
Bagian Urnum dan Kcuangan dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional
mempunyai Ilubungan kerja dengan Polnustar
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KETENTUAN PERALIHAN

Pasal61
Penyelenggaraan kegiatan pada Politeknik Nusa Utara yang dilakukan pada saat ini
masih tetap dilaksanakan dan tetap mendapat dukungan pembiayaan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditetapkannya Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 62
(1) Pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan paling lambat 5 (lima)

tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
(2) Selama proses pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), segala pembiayaan yang belum dapat dibiayai oleh
.~merintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
Pasal 63
Jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah jabatan yang
sam.a dengan jabatan Pembantu Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sampai dengan
ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan Wakil Direktur.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal64
(1) Menteri menetapkan pejabat sernentara Direktur sampai ditetapkannya Direktur
yang definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan pejabat sementara Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilal<ukan paling lambat 2 (dua) bulan selelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
Pasal65
Paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya pejabat
sementara Direktur, pejabat sementara Oirektur melakukan pemilihan Direktur dengan
berkonsultasi kepada Di:-ektur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pasal66
Perubahan organisasi dan tata kerja Polnustar menurut Peraturan Menteri ini,
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelahmendapat perselujuan tertulis
dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi.
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Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang9al ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
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